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Samenvatting 

De HeCoFiex-topvloer is een topvloer welke in eerste instantie is ontwikkeld voor toepassing op de 
Infra• vloer, welke een constructieve flexibele draagvloer is . De unieke kenmerken van de nieuw 
ontwikkelde topvloer bestaan uit het combineren van vloerverwarming en keeling met een hoge mate 
van flexibiliteit. Dit deelonderzoek is onderdeel van de eindrapportage "HeCoFiex-topvloer: een 
flexibele topvloer met ge"integreerde verwarming en keeling" en beschrijft het akoestische gedrag van 
de HeCoFiex-topvloer. 

Geluid is een aspect wat dagelijks in ons Ieven aanwezig is . Simpelweg kan er onderscheid worden 
gemaakt tussen wenselijk geluid, bijvoorbeeld bij communicatie of om signalen op te vangen, en 
hinderlijk geluid . Bij hinderlijk geluid kan bijvoorbeeld gedacht worden aan geluidsoverlast van naast 
gelegen ruimtes . 

Aan de HeCoFiex-topvloer worden verschillende eisen gesteld om "hinderlijk geluid" te voorkomen. De 
wettelijk voorgeschreven eisen staan vermeld in het Bouwbesluit en omvatten eisen met betrekking tot 
luchtgeluid , contactgeluid, nagalmtijd en installatiegeluid. Daarnaast zijn er richtlijnen van de 
Rijksgebouwendienst, welke in veel gevallen een aanscherping zijn op de Bouwbesluit eisen. 
Om te testen of de HeCoFiex-topvloer voldoet aan de wettelijk eisen, verwijst het Bouwbesluit naar 
NEN 5077. Deze norm schrijft voor dat er labtesten uitgevoerd kunnen worden om de afzonderlijke 
akoestische kenmerken van de HeCoFiex-topvloer te bepalen . Echter vanwege het kostenaspect is 
het niet haalbaar de vereiste testen uit te voeren . 

Ondanks het feit dat akoestische labtesten op dit moment financieel niet haalbaar zijn, is getracht 
uitspraken te doen omtrent het te verwachte akoestische gedrag van de HeCoFiex-topvloer. De 
specifieke opbouw van de HeCoFiex-topvloer biedt geen indicatie dat op het gebied van zowel 
contactgeluid (dubbele akoestische ontkoppeling), luchtgeluid (eventueel met toepassing akoestische 
kierdichting), nagalmtijd en installatiegeluid niet voldaan word! aan de gestelde eisen. Hierbij word! 
opgemerkt dat bij de akoestische analyse (maar ook bij een labtest) de Infra• vloer als onderliggende 
draagvloer dient te worden meegenomen. De verwachting dat de HeCoFiex-topvloer zal voldoen aan 
de gestelde eisen, dient wei geverifieerd te worden met behulp van labtesten. 

De wettelijk voorgeschreven eisen en richtlijnen van de Rijksgebouwendienst richten zich voornamelijk 
op de akoestische eigenschappen van scheidende constructies. Aan de geluidsbeleving in een ruimte, 
met name loopgeluid, word! tot op heden niet dan wei nauwelijks aandacht besteed. Met de huidige 
tendens van het "Iichter" bouwen, wat word! ondersteund door de SlimBouwen® visie, is het echter 
zeer interessant om hier aandacht aan te besteden. Het opgestelde onderzoeksveld waarbinnen een 
onderzoek omtrent de geluidsbeleving in een ruimte zich zal afspelen, laat een vijftal factoren zien: 

bron - aanstoting - constructie - geluidsoverdracht - ontvanger 

Uit literatuur blijkt dat voor het opwekken van loopgeluiden op dit moment aileen het hamerapparaat 
beschikbaar is. De opwekking komi echter niet exact overeen met de opwekking van werkelijk 
loopgeluid en daarbij is het ook nodig om een correctie toe te passen op de meetresultaten ten 
gevolge van de geluidsopwekking van de machine zeit. 
Verder blijkt uit uitgevoerde proeven en uit literatuur dat de geluidsafstraling ten gevolge van een 
aanstoting en de daaruit voortvloeiende trillingen, zich beperken tot een radius van 5 a 6 em rondom 
het punt van aanstoting. Loopgeluid is in tegenstelling tot wat werd verwacht, een locaal akoestisch 
fenomeen . 
Uiteindelijk is het aan de ontvanger om het geluid te beoordelen. De wijze waarop personen geluid 
ervaren, beleven en beoordelen is een zeer complexe materie. Hierbij spelen vele aspecten een rol : 
ervaringen in het verleden, luidheid, scherpte, glad, ruw, frequentie, etcetera. Van deze aspecten zijn 
er waarvan men nog geen idee heeft op welke wijze deze invloed hebben op de geluidsperceptie van 
personen. De geluidsperceptie van personen is een lastige materie. Eem die ook niet eenvoudig en 
met een eenduidig antwoord beantwoord kan worden . 
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1. lnleiding 

Geluid speelt in ons Ieven een belangrijke rol. Door middel van geluid kan met elkaar bijvoorbeeld 
gecommuniceerd worden. de mens is ook in staat allerlei signalen uit onze omgeving op te vangen 
die nuttig zijn. Naast deze vorm van gewenst geluid zijn er ook talloze vormen van ongewenst geluid. 
De mate waarin mensen door geluid gehinderd worden, is een subjectieve zaak. Ze is onder meer 
afhankelijk van persoonlijke installing en van de relatie met de geluidsveroorzaker. 

De overdracht van geluid van een ruimte naar een andere ruimte is niet aileen afhankelijk van de 
eigenschappen van de betreffende scheidingsconstructie, maar ook van de ruimtelijke samenvoeging 
van deze constructie met andere constructiedelen : de zogenaamde flankerende overdracht en 
omloopgeluid. 
Daarnaast spelen de aansluitingen tussen de verschillende constructiedelen (kieren, geluidlekken) en 
de technische voorzieningen (doorvoeren, geluidlekken en omloopgeluid) een rol. Afhankelijk van het 
soort geluid (Iucht- of contactgeluid) en de situatie zal de bijdrage via elke afzonderlijke 
overdrachtsweg aan de totale geluidsoverdracht verschillen. 
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2. Eisen en bepalingsmethoden 

In dit hoofdstuk zullen de wettelijke eisen en van toepassing zijnde normen omtrent akoestische 
eigenschappen welke zijn gesteld aan een (top-)vloer, worden onderverdeeld in verschillende 
paragrafen. Per paragraaf zal de eis worden behandeld zoals deze staat voorgeschreven in het 
Bouwbesluit, alsmede de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksgebouwendienst (verder in dit 
rapport aangeduid als RGD) en de van toepassing zijnde normen. 

Termen en definities 

/solatie-index voor /uchtgeluid (11u) 
Grootheid, die de luchtgeluidisolatie tussen twee ruimten in een getal weergeeft. 

Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (/1u:0 
Grootheid die de luchtgeluidisolatie tussen twee ruimten, herleid naar gestandaardiseerde afmetingen 
van de ontvangruimte, in een getal weergeeft. 

/solatie-index voor contactge/uid (/00} 

Grootheid, die de contactgeluidisolatie tussen twee ruimten in een getal weergeeft. 

2.1. Luchtgeluid (NEN 5077) 

Luchtgeluid ( / 1") is geluid (longitudinale golven), dat 

afkomstig is van een bron die rechtsreeks de Iucht in 
trilling brengt. Bij de overdracht van luchtgeluid van een 
ruimte naar een andere brengt de bron de Iucht in trilling, 
deze brengt de scheidingsconstructie in trilling en deze 
brengt op zijn beurt de Iucht in het andere vertrek in trilling. 

Bouwbesluit 
Afdeling 3.5. Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw 
Artikel 3.17; 

1 . Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen onderlinge geluidsoverlast tussen 
gebru iksfu nctie. 

Artikel 3.18 Ander perceet, 
1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander 
perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan 0 dB. Dit voorschrif1 geld! 
niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een Iichte industriefunctie of een overige 
gebruiksfunctie is. 

3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een 
verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet 
kleiner dan -5 dB. 

Artikel 3.19 Hetzelfde perceel; 
1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde 
perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan 0 dB. 

3. De volgens f\IEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van een 
besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde 
perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan -5 dB. 
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Rgd-richtlijnen 
In aanvulling op het Bouwbesluit worden door de Rijksgebouwendienst tussen (verblijfs)ruimten 
binnen diverse gebouwsoorten minimale luchtgeluidindices aangehouden. 

De isolatie-index voor luchtgeluid conform NEN 5077 met een referentienagalmtijd van 0,8 
seconde moet tussen een (verblijfs)ruimte en een andere (verblijfs)ruimte of verkeersgebied 
tenminste gelijk zijn aan de waarde uit onderstaande label 2.12 
Een luchtgeluidsisolatie-index van ten minste 0 dB moet voor aile mogelijke indelingen van 
het gebouw kunnen worden gerealiseerd met behulp van speciale scheidingswanden en 
eventueel met eenvoudige aanpassingen van gebouw of gebouwinstallaties. 

Tabe/2.1: Matrix bouwfysische RGD-richtlijnen met betrekking tot de''" voor nieuwbouw 

Ruimtefunctie 
Vereiste luchtgeluidisolatie-index ( / 1") in dB naar 

Verblijfsgebied Verkeersruimte 
Werkvertrekken, normaal -14 -26 
Werkvertrekken, met Qroter privacy -8 -20 
Grotere kantoorruimten, vanaf 4_j)_ers. -14 -26 
Kantoortuinen -14 -26 
Spreekkamers -14 -26 
Postkamers -8 -20 
Computer I printer-ruimten -8 -20 
Repro-ruimten -8 -20 

2.2. Contactgeluid (NEN 5077} 

Contactgeluid (I co ) is geluid dat afkomstig is van een bron die 

rechtstreeks een constructie (wand of vloer) in trilling brengt, 
waarna die constructie de Iucht weer in trilling brengt De 
constructie fungeert als klankbord voor de brontrillingen en 
verhoogt zo het "afstraalrendement" van de (trillings)bron. Bij 
contactgeluidoverdracht tussen twee ruimten word! dus de 
constructie direct in trilling gebracht Deze brengt de eraan 
gekoppelde bouwelementen in trilling. De totale bouwconstructie 
straalt dan zijn trillingsenergie af in het naastgelegen vertrek. 

Bouwbesluit 
Afdeling 3.5. Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw 
Artikel 3.17; 

1 . Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen onderlinge geluidsoverlast tussen 
gebruiksfunctie. 

Artikel 3.18 Ander perceel; 
2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht 

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen, 
aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan 0 dB. Dit voorschrift geld! niet indien de 
aangrenzende gebruiksfunctie een Iichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is . 

4. De volgens NEI\1 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op 
een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan -5 dB. 

Artikel 3. 19 Hetzelfde perceel; 

10 

2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen 
aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan 0 dB. 

4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op 
hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan -5 dB. 



Rgd-richtlljnen 
In aanvulling op het Bouwbesluit worden door de Rijksgebouwendienst tussen (verblijfs)ruimten 
binnen diverse gebouwsoorten minimale luchtgeluidindices aangehouden. 

De isolatie-index voor contactgeluid conform NEN 5077 met een referentienagalmtijd van 0,8 
seconde moet tussen een (verblijfs)ruimte en een andere (verblijfs)ruimte of verkeersgebied 
tenminste gelijk zijn aan de waarde uit onderstaande label 2.13 

Tabe/2.2: Matrix bouwfysische RGO-richtlijnen met betrekking tot de loa voor nieuwbouw 

Ruimtefunctie 
Vereiste contactgeluidisolatie-index ( I co ) in dB naar 

Verbliifsgebied Verkeersruimte 
Werkvertrekken, normaal 0 -10 
Werkvertrekken, met groter privacy 0 -10 
Grotere kantoorruimten, vanaf 4 pers. 0 -10 
Kantoortuinen 0 -10 
Spreekkamers 0 -10 
Postkamers n.t.b. -10 
Computer I printer-ruimten n.t.b. -10 
Repro-ruimten n.t.b. n.t.b. 

2.3. Nagalmtijd (NEN 5077) 

Binnen een ruimte wordt geluid weerkaatst door wanden, vloer en plafond. Weerkaatste 
geluidsgolven planten zich opnieuw voort tot ze wederom weerkaatst worden, enz. Bij de 
voortplanting door de Iucht gaat in het algemeen weinig geluidsenergie verloren, maar bij de 
weerkaatsing wordt veel geluid(energie) geabsorbeerd. Zodoende is na enige tijd een geluidsgolf 
uitgedoofd. Stopt de bron met het uitzenden van geluid, dan klinkt dat geluid nog enige ogenblikken 
na. Dat verschijnsel wordt nagalm genoemd. 

Bouwbesluit 
Afdeling 3.4. Beperking van galm, nieuwbouw 
Artikel 3.15; 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft in een verblijfsruimte of een gemeenschappelijke 
verkeersruimte een zodanige geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt. 

Nadere eisen aan de beperking van galm met betrekking tot de gebruiksfunctie kantoor worden er 
niet gesteld. Aan een woonfunctie worden wei eisen gesteld : 

Artikel 3. 16; 
Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeen
schappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, 
heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde in m2, die niet 
kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m2, in elk van de 
octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 

Rgd·richtlijnen 
De akoestische eigenschappen van een ruimte moeten zodanig zijn dat de spraakverstaanbaarheid 
goed is. 

De over de octaafbanden met middenfrequenties van 125 tot en met 2000 Hz gemiddelde 
nagalmtijd moet voor de verschillende ruimten aan de waarden zoals vermeld in de matrix 
hieronder. De afwijking van de nagalmtijden in de octaafbanden van 125 en 2000Hz mag ten 
hoogste respectievelijk +20% en -20% bedragen ten opzichte van de 500 Hz octaafband. 
Hinderlijke reflecties mogen niet voorkomen maar gunstige reflecties moeten worden benut. 
Er moet een goede geluidsverstrooiing in de ruimte worden bewerkstelligd. 
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Tabe/2.3: Matrix bouwfysische RGO-richtlijnen met betrekking tot de nagalmlijd voor nieuwbouw 

Ruimtefunctie Ruimte-akoestlek 
Lege ruimte lngerichte ruimte 

seconden seconden 
Werkvertrekken, normaal tot 0,8 
Werkvertrekken, met oroter privacy tot 0,8 
Grotere kantoorruimten, vanaf 4 pars. tot 0,7 
Kantoortuinen circa 0,5 
Spreekkamers tot 0,8 
Postkamers tot 0,6 
Computer I printer-ruimten tot 0,6 
Repro-ruimten tot 0,6 

2.4. lnstallatiegeluid (NEN 5078) 

lnstallatiegeluid is een belangrijke bran van hinder. Dit geluid is afkomstig van technische installaties 
in het gebouw Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid vanwege het sanitair van de buren, 
circulatiepompen van cv-installaties, ventilatoren of vanwege een liftinstallatie in een gebouw 

Bouwbesluit 
Afdeling 3.2. Bescherming tegen geluid van installaties 
Artikel 3.6; 

1. Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties. 
Artikel 3.7 Aangrenzend perceel; 

Een toilet met waterspoeling , een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een 
warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift van een 
gebruiksfunctie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie op een 
aangrenzend perceel een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten 
hoogste 30 dB(A). Dit geld! niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen Iichte 
industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. 

Artikel 3.8 Zelfde perceel; 
3. Een toilet met waterspoeling , een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een 

warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in 
een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een karakteristiek 
geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A) . 

Grenswaarden voor installatiegeluid binnen gebouwen; ISSO 24 
De toelaatbare installatiegeluidsniveaus in diverse ruimten hangen nauw samen met het gebruiksdoel 
van de ruimte. 

Tabe/2.4: Maximaal toelaatbare geluiddrukniveaus LA in dB{A) 
(grenswaarden) ten gevolge van installatiegeluid' 

Omschrijving ruimte/gebruik 

Woningen (NEN1 070) : 
- in woon- of slaapkamers 

ten gevolge van waterleidingen (eigenaar) 
ten gevolge van waterleidingen (buren) 
overige installaties 

Kantoren: 
- vertrekken voor denkarbeid , studie, 

leeszalen, rechtszalen , vergaderzalen, 
directievertrekken, spreekkamers e.d. 

- kantoorvertrekken voor onder andere 
redactioneel werk, ontwerpwerk, administratis e.d. 

- (grote) kantoorruimten zeals zalen voor 
tekenwerk, Iicht administratis! werk e.d. 
kantoorruimten voor typewerk, mechanische administratis e.d. 

- ruimten voor com utera aratuur, rinters , telex e.d. 
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Achtergrondgeluidnivea 
u (maximum waarde) 
dB A 

40 
35 
30 

30 

35 

40 

45 
60 



Rgd-richtlljnen 
Het door de (gebouw)installaties geproduceerde geluidsniveau moet in een verblijfsgebied worden 
geperkt opdat voor de gebruikers geen hinder of een nadelige be"invloeding van de 
spraakverstaanbaarheid ontstaat. 
De RGD hanteert in afwijking/aanvulling op het Bouwbesluit de in de onderstaande matrix vermelde 
maximale waarden, welke niet mogen worden overschreden. 

Tabe/2. 19: Matrix bouwtysische RGO-richtlijnen met betrekking tot installatiegeluid voor nieuwbouw 

Ruimtefunctie 

Kantoor 
werkvertrekken, normaal 
werkvertrekken, met grater privacy 
grotere kantoorruimten, vanaf 4 pers. 
kantoortuinen 
spreekkamers 
postkamers 
computer I printer-ruimten 
repro-ruimten 

Bijeenkomst 
specifieke vergaderruimten 

Justitieel 
zittingzalen 

Maximaal achtergrondgeluid
niveau t.g.v. installaties 

( LAeq ) in dB(A) 

35 
35 
35 

n.t.b. 
35 
35 
50 
55 

30 

30 

Verder stelt het RGD dat in grote kantoorzalen (kantoortuinen) het vaak wenselijk is om een 
omgevingsgeluidsniveau van 50 - 55 dB(A) te hebben, in verband met de maskering van andere 
geluiden. Dit geluidsniveau mag niet tot stand worden gebracht door middel van gebouwinstallaties, 
aangezien voor deze installaties maximale geluidsniveaus zijn gesteld die lager liggen dan 
bovengenoemde waarden. 

GIW eisen 
Uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid en aanvaardbaarheid wooncomfort stelt het GIW eisen ten 
aanzien van het geluidsniveau van installaties onder normale gebruiksomstandigheden. Er dient ten 
aanzien van de installaties in de woning te worden voldaan aan de NEN 1070, klasse 3. 

Tabe/2.20: Geluidseisen GJW 

Bron van geluid Prestaties eis GIW max. L; Ak 

lnstallaties buiten de waning Verblijfsruimte 
toilet, kranen, douche, verwarming, 30 dB(A) 
warmwatervoorziening, ventilatie 
Overige installaties zeals: 
binnenriolering, pompinstallatie, 35 dB(A) 
automatische garagedeuren 
lnstallaties in de waning 
verwarming warmwatervoorziening 30 dB(A) 
en ventilatie 
Toilet bad douche en overige installaties 40 dB( A) 

lnstallaties buiten de waning Andere ruimte 
toilet, kranen, douche, verwarming, 
warmwatervoorziening, ventilatie 35 dB(A) 
Overige installaties zeals: 
binnenriolering, pompinstallatie, 40 dB(A) 
automatische garagedeuren 
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2.5. NEN 5077; aangewezen bepalingsnorm 

In het Bouwbesluit (2003) word! verwezen naar NEN 5077 Geluidwering; bepalingsmethoden als 
direct aangestuurde norm voor de bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van 
uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus 
veroorzaakt door installaties en nagalmtijd . Om de juiste NEN-norm te hanteren is het noodzakelijk 
om NEN 2000 te raadplegen. Deze NEN-norm word! ook direct aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 
en hierin kan gevonden worden welke versie van de betreffende NEN 5077 van toepassing is. Uit 
NEN 2000 blijkt dat NEN 5077:2001 inclusief wijzigingsblad A2:2005 en correctieblad C1 :2005 op dit 
moment van toepassing zijn. 

Anticiperend op de aankomende wijziging van het Bouwbesluit, zal er gebruik worden gemaakt van 
NEN 5077:2006. Deze norm wordt nog niet voorgeschreven in het Bouwbesluit (NEN 2000}, maar 
door de toepassing van NEN 5077:2006 word! rekening gehouden met de toekomstige wijziging in 
het bouwbesluit. 
De NEN 5077:2001 inclusief wijzigingsblad A2:2005 en correctieblad C1 :2005 is recentelijk 
vervangen door NEN 5077 oktober 2006. Aanleiding voor deze gewijzigde NEN 5077 is de Europese 
Richtlijn Bouwproducten. Deze richtlijn heeft betrekking op aile producten die bestemd zijn om 
permanent te worden opgenomen in bouwwerken binnen de Europese Unie. Als gevolg van deze 
richtlijn moeten aile bouwproducten op termijn van de CE-markering worden voorzien. De CE
markering is een conformiteitsteken dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese 
specificaties is beproefd. Eem van die beproevingen kan zijn de akoestische prestaties van het 
bouwproduct, waarvoor Europese normen bestaan. 

Om te kunnen voldoen aan deze Europese normen is de NEN 5077:2006, in tegenstelling tot de NEN 
5077:2001 en aile daarbij behorende wijzigingen, wei in overeenstemming gebracht met de volgende 
geldende Europese normen: 

• NEN-EN-ISO 140-4:1998- Praktijkmeting van de luchtgeluidisolatie tussen ruimten; 
• NEN-EN-ISO 140-5:1998 - Praktijkmeting van de luchtgeluidisolatie van gevelelementen en 

gevels ; 
• NEN-EN-ISO 140-7:1998- Praktijkmeting van de contactgeluidisolatie van vloer ; 
• NEN-EN-ISO 717-1:1996- Eengetal-aanduiding luchtgeluidisolatie; 
• NEN-EN-ISO 717-2 :1996- Eengetal-aanduiding contactgeluidisolatie; 
• NEN-EN-ISO 16032:2004- Meting van geluiddrukniveaus van gebouwinstallaties. 

Hiervoor zijn aile Europese normen vermeld waarmee de NEN 5077:2006 in overeenstemming is 
gebracht. Uiteraard zijn niet aile vermelde Europese normen van toepassing op het topvloersysteem. 

De belangrijkste wijzigingen als gevolg van deze harmonisatie zijn dat op meerdere meetposities 
moet worden gemeten, voor installatiegeluid een andere meetmethode wordt gebruikt en dat 
eengetal-aanduidingen nu op basis van Europese referentiespectra worden bepaald. Dit betekent dat 
de aanduiding 11u.k en leo zullen verdwijnen. 
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2.5.1. Testopstelllng 
De NEN 5077 Geluidwering; bepalingsmethoden verwijst naar de NEN-EN-ISO 140-3 (luchtgeluid) I 
140-6 (contactgeluid) als aangewezen norm voor het meten van de betreffende geluidsisolatie. Bij de 
testmethode wordt gebruik gemaakt van twee verticaal aan elkaar grenzende ruimten, waarbij de 
bovenste ruimte gebruikt wordt als "bronruimte" en de onderste als "ontvangstruimte". Een 
scheidingsvloer met een minimaal oppervlakte van 1 0 m2 scheidt beide ruimten van elkaar. 

bronruimle 

scheidingsvloer 
minimaal 1 0 m2 

ontvangstruimle 

Figuur 3. 1.: Schematische weergave ruimte-indeling testopstelling 

De HeCoFiex-topvloer is ontworpen op een Infra+ vloer. Om de akoestische eigenschappen van de 
HeCoFiex-topvloer te testen, is het nodig dat de scheidingsvloer tussen beide ruimten (zie figuur 3.1.) 
vervangen wordt voor een Infra+ vloer. 
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3. Akoestisch gedrag HeCoFiex-topvloer 

3.1. Praktische problemen bij testen 

Het testen van de HeCoFiex-topvloer in het akoestisch lab op de TU/e is vanwege verschillende 
redenen niet mogelijk. 

Om de HeCoFiex-topvloer zoals deze ontworpen is te testen, dient de scheidingsvloer vervangen te 
worden door 10 m2 Infra+ vloer. Daarnaast is ook 10 m2 HeCoFiex-topvloer benodigd om deze te 
kunnen testen. De totale kosten van de Infra+ vloer en de HeCoFiex-topvloer vallen ver buiten het 
budget van de leerstoel Product Ontwikkeling. 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de aanwezige scheidingsvloer in plaats van een 
Infra+ vloer. Deze bestaat uit betonnen platen met een dikte van 10 em. Bij het testen met toepassing 
van deze scheidingsvloer treden een aantal problemen op: 

Allereerst zijn de betonnen platen niet voorzien van een rubber rondom. Dit heeft tot gevolg 
dat er geluidslekken ontstaan tussen de bron- en ontvangstruimte. Bij een luchtgeluidsmeting 
zal dus niet de luchtgeluidsisolatie van de constructie gemeten worden, maar vanwege de 
geluidslekken, het directe geluid van de geluidsbron. Bij een contactgeluidmeting zal het 
geluid van de hamermachine invloed hebben op de meting in de ontvangstruimte. 

• Naast de opbouw van de aanwezige scheidingsvloer is de specifieke opbouw van de 
HeCoFiex-topvloer ook van invloed. Het betreft een verhoogde vloer met liggers waardoor er 
holle ruimten ontstaan tussen de topvloer en de scheidingsvloer. Deze ruimtes maken het 
mogelijk dat omloopgeluid ontstaat tussen de bron- en ontvangstruimte. Dit gebeurt zowel bij 
de contactgeluidmeting (geluid van de hamermachine) alsmede bij de luchtgeluidmeting. 

3.2. Akoestische analyse HeCoFiex-topvloer 

Om de akoestische eigenschappen van de HeCoFiex-topvloer te onderzoeken dient gebruik te 
worden gemaakt van de testmethoden zoals deze in voorgaande paragraaf zijn beschreven. Het 
beschikbare budget binnen de leerstoel Product Ontwikkeling is hiervoor echter niet toereikend. Het 
uitvoeren van de testen is dus niet haalbaar. 

Verder leent de geometrie van de HeCoFiex-topvloer zich niet om gebruik te maken van een 
bouwakoestische simulatie zoals BASiuco. Deze software kan de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie 
van een constructie berekenen. Hierbij dient constructie wei te bestaan uit een gelaagde opbouw. De 
opbouw van de HeCoFiex-topvloer is niet te modelleren tot een gelaagde opbouw waarbij de 
berekeningsresultaten redelijkerwijs overeenkomen met de werkelijkheid 

Dit alles betekent nog niet direct dat geen uitspraken gedaan kunnen worden omtrent het verwachte 
akoestische gedrag van de HeCoFiex-topvloer. Bij de ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer is vanaf 
het begin rekening gehouden met het akoestische gedrag van de topvloer. 
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Luchtgeluld 
De luchtgeluidisolatie van de HeCoFiex-topvloer word! in hoofdzaak bepaald door de aansluitingen 
van de vloertegels. Hier ontstaan naden en in het ergste geval kieren. De geluidsoverdracht via kieren 
en naden word! gekarakteriseerd met de geluidisolatie R5 van de kier of naad per strekkende meter 
voor de verschillende octaafbanden. Bij de kierdichting is de geluidwerende werking evenredig met de 
aandrukkracht, welke weer afhankelijk is van het aantal millimeter indrukking van het dichtingsprofiel. 
Als blijkt dat het toegepaste randrubber niet voldoet aan de 
geluidisolatie R5 en daarmee niet voldaan kan worden aan de 
luchtgeluidisolatie is het noodzakelijk om aanvullende voorzieningen te 
treffen. Dit kan door het randrubber te vervangen door een 
kierdichtingsprofiel. Een voorbeeld van een dergelijk profiel is hiernaast 
weergegeven. 
Op dit moment bestaat echter geen aanleiding dat een dergelijk profiel 
benodigd is om aan de vereiste luchtgeluidisolatie-index te voldoen. 

Contact geluld 

-a-

- 10 

Figuur 3. 1: Kierdichtingsprofiel 
(Oeventer Profielen) 

Contact geluid ontstaat ten gevolge van trillingen welke zich door een constructie verspreiden naar 
een andere ruimte en welke daar vervolgens worden afgestraald met als gevolg hinderlijk geluid. 
Dergelijk contactgeluid kan zich zowel via het vloerveld als via de wanden verspreiden. Bij de 
HeCoFiex-topvloer is op een drietal plaatsen een akoestische ontkoppeling aangebracht om hinderlijk 
contactgeluid tussen ruimtes zoveel mogelijk te voorkomen. 

Allereerst zijn aile vloertegels rondom voorzien van een randrubber. Hierdoor blijven de trillingen, 
welke bijvoorbeeld worden opgewekt ten gevolge van het belopen van de vloer, beperkt tot een 
vloertegel (zie figuur 3.2.). Bij bijvoorbeeld een cementdekvloer verspreiden deze trillingen zich over 
het gehele vloerveld en is de kwaliteit van de aansluiting op de wand bepalend of de trillingen zich 
voortzetten in de wand en mogelijkerwijs verspreiden naar onderliggende dan wei naastliggende 
ruimte (zie figuur 3.3.). De ontkoppeling van de vloertegels bij de HeCoFiex-topvloer heeft als 
voordeel, dat aileen bij aanstoting van de vloertegels ter plaatse van de wand, de kwaliteit van de 
aansluiting op de wand bepaald of trillingen zich voortzetten in de constructie. 

- - ,-- -- - · 

L .. =,."=' '"'' .,, ,.,, .,. ., "' --,- ,,. 
I 

Figuur 3.2: Geluidstrilling beperkt tot een vloertegel Figuur 3.3: Geluidstri/ling verspreid over v/oerveld 

Verder heeft een ontkoppeling van de vloertegels tot gevolg dat elke aanstoting en de daaruit 
voortvloeiende trilling beperkt blijft tot een tegel. Hierdoor word! in de rest van het vloerveld geen 
hinder ondervonden van deze trilling. Met andere woorden word! voorkomen dat ergens anders op 
het vloerveld trillingen en daarmee hinder ontstaan ten gevolge van een aanstoting op een andere 
positie op het vloerveld. 
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Naast horizontals trillingen, verspreiden de trillingen 
zich ook in verticale richting . Om deze trillingen 
zoveel mogelijk te beperken is bij het ontwerp van 
de HeCoFiex-topvloer gebruik gemaakt van een 
dubbele akoestische ontkoppeling. 
Zo zijn de vloertegels allereerst ter plaatse van de 
oplegging akoestisch ontkoppeld van de wvc-ligger. 
Naast het voorkomen dat de trillingen zich in 
verticale zin verspreiden richting de onderliggende 
draagvloer, word! hiermee Ievens voorkomen dat de 
trillingen zich via de wvc-ligger verspreiden naar de 
aangrenzende vloertegels. 
Verder zijn de wvc-liggers ter plaatse van de 
oplegging op de IPE van de Infra• vloer ook 
akoestische ontkoppeld. Seide ontkoppelingen vindt 
plaats door gebruik te maken van een oplegrubber, 
zie figuur 3.4. 

Nagalmtijd 

Figuur 3.4: Dubbele akoestische ontkoppeling 

De invloed van de HeCoFiex-topvloer op de nagalmtijd zal gering zijn. Deze zal echter sterk 
afhankelijk zijn van de soort afwerking welke word! toegepast op de HeCoFiex-topvloer. Zo zal geen 
afwerking maar een toepassing van een coating om slijtage te voorkomen een langere nagalmtijd tot 
gevolg hebben. Dit vanwege de lage geluidsabsorptie van de harde gipsgebonden vezelplaat. 
Toepassing van een projecttapijt zal daarentegen een positief effect hebben op de nagalmtijd. 

I nstallatiegelu id 
De aanwezige installatie in de HeCoFiex-topvloer bestaat enkel uit watervoerende leidingen. Er is 
geen enkele indicatie dat deze leidingen aanleiding geven tot geluidproductie. 

Naast installatiegeluid vanuit de HeCoFiex-topvloer kan er installatiegeluid ontstaan in de 
installatieonderdelen in de Infra• vloer. Op basis van de samenvatting van het rapport R.02.029 van 
A+U Research Institute kan geconcludeerd worden, dat voor de maatgevende geluidsbronnen 
(afvoerleidingen toilet) gekozen dient te worden voor beugeling op de ondervloer van de Infra• vloer, 
met rubberinlage (fabrikaat MOpro) en toepassing van Wavin AS systeem. Er zijn dan geen verdere 
voorzieningen aan de Infra• topvloer noodzakelijk. 

3.2.1. Conclusie 
Uit de analyse komt naar voren dat de HeCoFiex-topvloer met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal voldoen aan de gestelde eisen wat betreft geluid. De verwachting is dat zelfs 
een leo behaald zal worden van -1 OdB. Hiermee voldoet de topvloer aan de richtlijnen van de 
Rijksgebouwendienst. Het blijft echter wei noodzakelijk om met behulp van labtesten de exacte 11u , leo 
en nagalmtijd te bepalen. 
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4. Geluidsbeleving in een ruimte 

De HeCoFiex-topvloer vall met zijn relatieve lage gewicht onder de Iichte bouwconstructies. Lichte 
scheidingswanden, zoals Metal Stud wanden, vallen ook onder deze constructies. Oat dergelijke 
Iichte constructies aan de brand, geluid en thermische eisen kunnen voldoen is een gegeven. De 
technische aspecten van de geluidsbeleving zijn echter onvoldoende meegenomen in het verleden. 
Vanwege de geringe mate van aandacht vanuit de bouwwereld (praktijk), is er weinig praktische 
informatie bekend over deze materie. 

4.1. Geluidsbeleving in relatie tot 'Iicht' bouwen 

Vanuit de historie is om verschillende redenen gekozen voor 'zware' bouw. Zo heel! het een groot 
warmte accumulerend vermogen en met betrekking tot het gebruikerscomfort geeft het door zijn 
massa weinig trillingshinder en klinkt het 'zwaar'. Deze aspecten zijn door de jaren heen vertrouwd 
geraakt bij de gebruiker. Met het 'Iicht' bouwen heeft de gebruiker in het algemeen weinig tot geen 
ervaring, met als gevolg dat er in de Nederlandse samenleving vele vooroordelen heersen over deze 
bouwwijze. Deze vooroordelen zijn voornamelijk gebaseerd op de beleving. Denk hierbij aan het 
verschil tussen het lopen over een betonvloer en een houten vloer of het kloppen op een Iichte wand 
of een betonwand. In beide gevallen is het de akoestische beleving die automatisch het vooroordeel 
naar voren haalt en om bevestiging zoekt. 

Ondanks deze vooroordelen vindt de laatste jaren ook een tendens plaats richting het 'Iicht' bouwen. 
Hierbij word! het 'Iicht' bouwen niet gezien als mogelijkheid om het gewicht van het gebouw terug te 
brengen, maar word! het ondersteund door een visie SlimBouwen®, welke is ontwikkeld door prof. dr. 
ir. J.J.N. Lichtenberg. 
De SlimBouwen® visie laat heel duidelijk zien dat Iichte constructies vanuit verschillende oogpunten 
een heleboel voordelen hebben. Deze visie rich! zich binnen de bouw op meerdere onderdelen. Zo 
zijn de speerpunten van SlimBouwen®: 

• Efficiency van het bouwproces I volume I gewicht I etc; (bouwproces niveau) 
• Reductie bouwafval I C02 I etc; (maatschappelijk niveau) 
• Flexibiliteit en comfort (gebruikersniveau) 

Door het verminderen van het gewicht van de constructie en zo dus lichtere gebouwen, vloeren en 
wanden te maken, ontstaan er andere problemen. Een van deze problemen is de geluidsbeleving in 
een ruimte, welke tot nu toe in de bouwwereld sterk onderbelicht is geweest. Vanuit de wetgeving 
worden er in het Bouwbesluit eisen gesteld aan bijvoorbeeld het luchtgeluid, contactgeluid, nagalmtijd 
en het installatiegeluid. Aan de geluidsbeleving in een ruimte, als gevolg van bijvoorbeeld 
loopgeluiden in dezelfde ruimte, worden in het algemeen geen wettelijke eisen gesteld. De 
geluidsbeleving valt onder de persoonlijke comforteisen die gesteld kunnen worden en vall hierdoor 
onder een van de speerpunten van SlimBouwen® (zie figuur 4.1.). 

Bouwbesluit ....... 

RijksGebouwenDienst --+ 

SlimBouwen• ....... 

"publiekrechtelijk" 
Eisen zijn van toepassing tussen overheid en burger 

! 
"privaatrechtelijk" 
Richtlijnan van toepassing tussen prive-ruimtan, 
tussen burger en burger 

! 
"peroonlijk comfort" 
Richllijnen richlen zich op bavordering van persoonlijk 
comfort I ervaringen, binnen een ruimte 

Figuur 4. 1: Relatie tussen Bouwbesluit- RGD - SlimBouwen"' 
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Door het gebrek van kennis over de geluidsbeleving in "Iichte" constructies I gebouwen ontstaat het 
vooroordeel dat "Iichte" constructies I gebouwen niet "zwaar" kunnen klinken. Daarbij komt kijken dat 
men als vooroordeel heeft dat "Iichte" constructies inferieur zijn aan "zware" constructies. Dit heeft tot 
gevolg dat men in zijn denkwijze omtrent "Iichte" constructies I gebouwen in een vicieuze cirkel 
terecht komt. Wil deze vicieuze cirkel doorbroken worden, moet er meer kennis opgedaan worden 
omtrent de geluidsbeleving in een ruimte. 

4.2. Onderzoeksveld 

Het onderzoeksveld waarbinnen het onderzoek omtrent de geluidsbeleving in een ruimte zich zal 
afspelen is te omschrijven als een aantal factoren welke allemaal een onderlinge relatie met elkaar 
hebben. 

Bron 

Figuur 4.2: Schematische weergave onderzoeksve/d geluidsbeleving 
in een ruimte 

Onder "bron" word! in bovenstaande schematische weergave van het onderzoeksveld verstaan de 
massa (bijvoorbeeld een persoon of machine) die kinetische energie I impuls bevat en die dit kan 
overdragen op een andere massa aldan niet via een medium. 

Aanstoting 
Onder "aanstoting" word! in bovenstaande schematische weergave van het onderzoeksveld verstaan 
de energie overdracht van massa 1 naar massa 2 via een bepaalde overdrachtsfunctie 

Constructie 
Onder "constructie" word! in bovenstaande schematische weergave van het onderzoeksveld verstaan 
een stilstaande massa (meestal een bouwdeel) 

Geluidsoverdracht 
Onder "geluidsoverdracht" word! in bovenstaande schematische weergave van het onderzoeksveld 
verstaan de overdracht van energie via de afstraling van de in trilling gebrachte massa (constructie) 
door middel van een medium (Iucht) naar de gebruiker (ontvanger). 

Ontvanger 
Onder "ontvanger" word! in bovenstaande schematische weergave van het onderzoeksveld verstaan 
de persoon I meetapparatuur die door middel van een medium (Iucht) de energie (afgestraald door de 
in trilling gebrachte masse) meet I verwerkt. 

Uit de omschrijvingen van de factoren uit het onderzoeksveld blijkt dat bij de verschillende factoren 
ook verschillende vakgebieden aan bod komen. Zo omvat het onderzoek kennis op het gebied van 
natuurkunde, elektrotechniek, bouwfysica en bouwkunde. Deze grote diversiteit aan benodigde 
kennis verklaard het feit dat tot op heden nog maar zeer weinig bekend is in de bouwwereld (praktijk) 
inzake deze materie. 
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4.3. Toelichting factoren onderzoeksveld 

Het onderzoeksveld omschrijft een vijftal factoren welke van invloed zijn op de geluidsbeleving in een 
ruimte. Het gaat in grote lijnen om het aanstoten van een constructie welke vervolgens ten gevolge 
van trillingen geluid afstraalt in een ruimte wat word! waargenomen door de ontvanger. Hierbij kan 
gedacht worden aan het tikken op een Iichte scheidingswand en het lopen op een vloer. Van de 
verschillende factoren is niet exact bekend wat de bijdrage is aan de uiteindelijke beoordeling van de 
constructie door ontvanger. 

4.3.1. Bron - Aanstoting 
De bron is een massa welk een energie I impuls bevat en die deze overdraagt op een andere massa. 
Bij het belopen van een vloer is het persoon zelf, waarbij specifiek de schoen van deze persoon van 
belang is . De vorm, afmeting en materiaal van de schoen zijn allemaal van belang op hoeveelheid en 
wijze waarop de energie word! overgebracht op de constructie. 
Verder is uiteraard de snelheid (kracht) waarmee de schoen de constructie aanstoot ook uiterst 
belangrijk. Het spreekt voor zich dat het stampen op een vloer een andere geluidsbeleving in een 
ruimte opwekt dan het normaal belopen van een vloer. 

De aanstoting van een constructie bij de huidige geluidsmetingen worden opgewekt met een 
hamermachine. Dit apparaat is uitermate geschikt om contactgeluidmetingen uit te voeren tussen 
twee ruimten . De hamermachine produceert echter zeit ook geluid wat het lastig maakt om 
geluidmetingen in een ruimte uit te voeren. Uit een onderzoek uitgevoerd door Institute of Technical 
Acoustics aan de RWTH Aachen University (Lievens, 2006), blijkt dat de opwekking van de 
hamermachine bij Iichte vloerconstructies overeenkomt met loopgeluid (correlatiefactor 0,80). 
Opgemerkt wordt wei dat de opwekking verbeterd zou kunnen worden als verschillende 
opwekkingsbronnen (bij de hamermachine zijn de "vallende hamers") zouden worden ontwikkeld. 
Uit de norm "Laminate floor coverings -Determination of drum sound generated by means of tapping 
machine" opgesteld door de Association of European Producers of Laminate Flooring volgt, dat bij 
een meting een correctie moet worden toegepast voor de geluidsopwekking van de hamermachine. 

Kortom het blijkt dat voor het opwekken van loopgeluiden op dit moment aileen de hamermachine 
gebruikt kan worden. Waarbij in oogschouw moet worden genomen dat de opwekking van de 
hamermachine niet exact overeenkomt met de opwekking van werkelijk loopgeluid en waar ten 
gevolge van de geluidsopwekking van de hamermachine een correctie moet worden toegepast op de 
meetresultaten. 

4.3.2. Constructle - Geluldsoverdracht 
De specifieke opbouw van de stilstaande massa (constructie, doorgaans een bouwdeel) is van belang 
in welke mate de trillingen, welke ontstaan ten gevolge van een aanstoting, worden omgezet in 
afstralend geluid. Een indicatieve meting waarbij het ontstane geluidsniveau van verschillende 
samengestelde constructies word! gemeten, bevestigd dit (lndicatieve meting 1, bijlage X). Uit de 
metingen blijkt dat bijvoorbeeld door toepassing van een rubberlaag in de constructie het 
geluidsniveau be"invloed kan worden . Met andere woorden de toepassing van een gelamineerde 
constructie kan de "beleving" van constructies be"invloeden. Dergelijke oplossingen worden reeds 
toegepast in de vliegtuig-, boot en auto-industrie. 

Een vloer (constructie) gaat als gevolg van trillingen (bijvoorbeeld door het belopen ervan; aanstoting) 
geluid afstralen. In eerste instantie werd aangenomen dat ten gevolge van de aanstoting van de 
constructie, er op een andere locatie op de constructie afstraling van het geluid plaats vindt. De 
gedachte hierachter was dat de trillingen zich door de constructie voortplanten en op een andere 
positie het loopgeluid (afstraalgeluid) weer afstralen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. 
Uit een onderzoek naar loopgeluid op laminaat vloerafwerkingen (Jakob, Volz, Moser,(2005) blijkt dat 
het afstraalgebied van het loopgeluid beperkt blijft tot een radius van 5 a 6 em rondom het 
aanstootpunt. Loopgeluid is in tegenstelling tot wat werd aangenomen, een locaal akoestisch 
fenomeen. Oil word bevestigd door indicatieve geluidsmetingen uitgevoerd door ondergetekende. De 
meetresultaten zijn niet bijgevoeg, omdat hierbij op dit moment sprake is van een intern rapport. 
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4.3.3. Ontvanger 
Geluidsbeleving en geluidsafstraling van Iichte vloeren en wanden is anders dan bij een traditionele 
bouwmethode. Bij traditionele bouwmethoden moet gedacht worden aan toepassing van 
bouwmaterialen met een hoog eigen gewicht (veel massa). Lichte vloeren bijvoorbeeld geven snel 
aanleiding tot een 'caravan' gevoel. Het 'caravan' gevoel word! doorgaans geassocieerd met een 
zwakke goedkope bouwmethode. In het algemeen ervaren mensen liever het 'beton' gevoel. Met 
andere woorden, mensen geven de voorkeur aan bouwmaterialen met een zware en massieve 
uitstraling (ervaring). 

Ervaringen van geluid en materialen kunnen deels worden teruggevoerd op de psyche. lmmers 
eerdere ervaringen kunnen er toe leiden dat men bij een latere ervaring een positieve of negatieve 
connectie heeft. Er spelen echter meerdere zaken een rol, de geluidsproblematiek zoals deze eerder 
omschreven is, is niet eenvoudig te benaderen vanuit een psychologische (perceptie) invalshoek. 
De materie hiervan is behoorlijk complex, waarbij aspecten een rol spelen zoals luidheid, scherpte, 
glad, ruw, helderheid, frequentie, etc. Van deze aspecten zijn er waar men nog geen idee heeft op 
welke wijze deze invloed hebben op de geluidsperceptie van personen. Wat men wei weet, is dat 
deze er wei degelijk invloed op hebben. 
Het is dus moeilijk om een relatie te kunnen leggen tussen wat men hoort en wat men meet. Men 
meet bijvoorbeeld een amplitude, maar men hoort deze niet in deze vorm. Een methode om een 
relatie te leggen tussen perceptie en meten is het uitvoeren van testen met behulp van 
proefpersonen. Hierbij kan men gebruik maken van semantische differentialen of likertschaal. 
Semantische differentialen zijn bipolaire schalen, bijvoorbeeld van dol naar scherp of van glad naar 
ruw. Likertschalen zijn monopolaire schalen, bijvoorbeeld van niet dol naar dol. Er zijn meerdere 
schaleringen welke gebruikt kunnen worden, maar voorgenoemde schaleringen zijn het beste 
toepasbaar. 

Kortom de wijze waarop mensen geluid ervaren welke ontstaat ten gevolgde van een aanstoting van 
een Iichte constructie, is een lastige materie. Een die ook niet eenvoudig en met een eenduidig 
antwoord beantwoord kan worden. 

4.4. Conclusie 

SlimBouwen® is een visie welke zich binnen de bouwsector richt op meerdere onderdelen, en welke 
het "Iicht" bouwen ook stimuleert. Een van de speerpunten van SlimBouwen® omvat het persoonl ijk 
comfort van de gebruiker. Hieronder word! ook de geluidsbeleving binnen een ruimte verstaan. Op 
het gebied van persoonlijk comfort wat betreft de geluidsbeleving binnen een ruimte is tot op heden 
niet dan wei nauwelijks aandacht besteed. Mede door de toename van "Iichte" gebouwen ontstaat de 
noodzaak om hiernaar onderzoek te verrichten. 

Uit het onderzoeksveld welke beschreven is, blijkt dat dit meerdere vakgebieden omvat. Deze grote 
diversiteit aan benodigde kennis verklaard ook het feit dat tot op heden nog maar zeer weinig bekent 
is in de bouwwereld (praktij) , inzake deze materie. 
Uit de literatuurstudie en indicatieve materie blijkt allereerst dat er geen specifieke aanstoting bestaat 
welke het loopgedrag simuleert. Op dit moment wordt de hamermachine hiervoor gebruikt, echter 
deze heeft meerdere beperkingen. Zo produceert de hamermachine hinderlijk geluid welke bij de 
meting gecorrigeerd moet worden en komt de aanstoting met verschillende hamers niet exact 
overeen met de aanstoting bij loopgedrag. 
Verder blijkt dat het afstraalgebied van loopgeluiden beperkt blijft tot een radius van 5 a 6 em rondom 
het aanstootpunt. Hierbij is gebleken dat de voortplanting van de buiggolven in de constructie een 
ondergeschikte rol spelen bij de geluidsafstraling. 
De wijze waarop personen het daadwerkelijke loopgeluid beleven is een lastige materie en zeer 
complex. Een die ook niet eenvoudig en met een Mnduidig antwoord beantwoord kan worden. Hierbij 
spelen aspecten een rol spelen zoals luidheid, scherpte, glad, ruw, helderheid, frequentie, etc. Het is 
dus moeilijk om een relatie te kunnen leggen tussen wat men hoort en wat men meet. 

De in dit hoofdstuk beschreven materie, is in dit rapport summier onderzocht en beschreven. Nader 
onderzoek omtrent aile factoren uit het onderzoeksveld is vereist. Hierbij is het verstandig om elk 
onderzoek per specifiek vakgebied te behandelen om zo tot een optimaal resultaat te komen. Dit 
vanwege het feit dat voor elke factor specifieke kennis benodigd is op het daartoe aangewezen 
vakgebied. 
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5. Conclusie 

Uit de akoestische analyse van de HeCoFiex-topvloer komt naar voren dat deze naar verwachting 
voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en in sommige gevallen aan de richtlijnen van de 
Rijksgebouwendienst. Om dit te verifieren is het noodzakelijk dat labtesten worden uitgevoerd. 
Gezien het budget wat beschikbaar is voor het afstudeerwerk van ondergetekende bij de leerstoel 
Product Ontwikkeling is het uitvoeren van deze labtesten financieel niet haalbaar. Derhalve zal hier 
moeten worden volstaan met de conclusie dat de verwachting is dat HeCoFiex-topvloer zal voldoen 
aan de eisen. 

Verder blijkt uit het onderzoek naar de geluidsbeleving binnen een ruimte, dat het een zeer complexe 
materie is. Het onderzoeksveld omvat verschillende factoren, welke allen een verschillend vakgebied 
beslaan. Deze grote diversiteit aan benodigde kennis verklaard het feit dat tot op heden nog maar 
zeer weinig bekend is in de bouwwereld (praktijk) inzake deze materie. 
Het onderzoek naar de verschillende factoren is in dit rapport summier onderzocht en beschreven. 
Hieruit blijkt wei dat nader onderzoek omtrent aile factoren is vereist, alvorens uitspraken kunnen 
gedaan worden omtrent deze materie (geluidsbeleving in een ruimte). Hierbij word! aangeraden dit 
onderzoek te verspreiden over de verschillende vakgebieden, met een centrale coordinator die het 
gehele onderzoek stuurt. 
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Bijlage 1: lndicatieve meting: factor constructie 
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lndicatieve meting :factor constructie 
Het doel van deze metingen is om meer inzicht te krijgen tussen de relatie van loopgeluiden op de 
geluidbeleving in een ruimte. Hiervoor zijn 4 stalen bollen met verschillende diameters als bron 
gebruikt om een vloertegel aan te stolen. 

1. Proefopstelling 
De vloertegel, welke bij elke meetsessie een andere opbouw heeft, is aan twee zijden vrij opgelegd 
op drukvaste isolatie. De afzonderlijke opbouw van de vloertegel zal bij elke meetsessie vermeldt 
worden. 

Bij de indicatieve geluidsproef is gebruik gemaakt van de volgende onderdelen c.q. materialen (zie 
ook onderstaande toto van de proefopstelling); 

• Geluidsmeter 
• Viertal stalen kogels; 

Diameter 
[mm] 
32 
43 
75 
90 

Gewicht 
[gram] 
131 
321 
1715 
2969 

• Maatlat met een onderverdeling van hart-op-hart 100 [mm]. 
• Drukvaste isolatie; ten behoeve van de opleggin van de vloertegel 
• Vloertegel met per meetsessie verschillende opbouw; 

- meetsessie 1, rubber 0,5 mm, aluminium 3 mm, mdf 22 mm 
- meetsessie 2, rubber 0,5 mm, mdf 22 mm 
- meetsessie 3, rubber 1 ,0 mm en 1 ,5 mm rubber, mdf 22 mm 
- meetsessie 4, extra ondersteuning op 300 mm, mdf 22mm, 0,5-1,0-1,5 mm rubber 
- meetsessie 5, rubber 0,5 mm, aluminium 3 mm, rubber 0,5 mm, mdf 22 mm 

• Lijmtangen; ten behoeve van het vasthouden van de onderdelen van de vloertegel 

Figuur 1. t:Foto proefopstelling 

2. Uitvoering proef 
De proef is uitgevoerd door een stalen bol in stappen van 100 [mm] van valhoogtes tussen 100 [mm] 
en 1100 [mm] te Iaten vallen op de vloertegel en daarbij ontstane geluidsniveau te meten. Werkelijke 
valhoogte is de hoogte tussen de onderzijde van de stalen bol en de bovenkant van de vloertegel. 
Tijdens de metingen is echter het midden van de bol aangehouden. Derhalve is er dus een extra 
correctie noodzakelijk. 
Deze proef is uitgevoerd met verschillende opbouwen van de vloertegel en verschillende stalen 
kogels. 
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3. Verwachte resultaat 
De verwachting is dat bij toenemende valhoogte meer kinetische energie van de kogel overgedragen 
kan worden op de vloer en het geluidsniveau toeneemt bij groter worden valhoogte. Er dient 
opgemerkt te worden dat de metingen niet in een vrije veld situatie zijn uitgevoerd, maar in een 
gesloten ruimte met zeer beperkte absorptie. 
Verder is de verwachting dat bij toepassing van rubber als dempend materiaal na een bepaalde 
valhoogte geen toename van het geluidsniveau te vervangen is bij toepassing van een dunne rubber 
(bv 0,5mm). Het rubber zal inveren bij krachtinwerking, maar kan dit maar beperkt. Word! de kracht te 
groo,t dan is de invering niet meer lineair met de kracht en treden grote vervormingen op. Het rubber 
zal dan zijn dempende en ontkoppelende werking grotendeels verliezen. 

4. Meetsessies 

Meetsessie 1 
De resultaten voor een stalenkogel van 32 mm 
Iaten zien dat tussen valhoogtes van 1 00 mm en 
400 mm een redelijk lineaire toename is van het 
geluidniveau, waarna het niveau verder toeneemt 
maar niet meer lineair. De gravitatie energie die 
omgezet word! in kinetische energie neemt 
lineair toe met de valhoogte (W=mgh=0,5mv2). 

rubber 0,5 mm 
aluminium 3,0 mm 

hout: mdf 22 mm 

u L 
Figuur 4. 1: schematische weergave testopstel/ing sessie 1 

Vervuiling van de meetwaarden komt door het meten in een afgesloten ruimte waardoor hinderlijke 
reflectie meegenomen worden. Bovendien bedraagt de meettijd in de stand fast 1/8 seconden 
waardoor ook het terugstuiteren van de kogel word! mee gemeten. 
Voor de zwaardere kogels treed! het effect eerder op, dit wil zeggen bij kleinere valhoogtes. Hierbij 
dient aangetekend te worden dan de grotere kogels een ander contact oppervlak of indrukking 
hebben en dus moeilijk onderling te vergelijken zijn. De trend is echter onmiskenbaar. 
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Meetsessie 2 
In meetsessie 2 word! de aluminium plaat rubber 0,5 mm 

verwijderd en word! de rubber direct op het MDF hout : mdf 22 mm 

gelegd. Bij het vergelijken van meetsessie 1 met U L 
2 blijkt de trends hetzelfde zijn maar dat het 
gemeten geluidniveau een aantal dB(A) hoger 

Figuur 4.2: schematische weergave testopstelling sessie 4 
zijn. 

Vergelijk meetsessle 1 en 2 
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In deze meetsessie word! de dikte van de rubber 
gewijzigd ten opzichte van meetsessie 2. De 
verwachting is dat hierdoor een effectievere 
demping plaats vind. Met tot gevolg een daling 
van het geluidsniveau wat word! veroorzaakt door 

- meetsessie 1:32 mm 

- meetsessie 2:32 mm 

rubber 0,5 mm: meting 2 
rubber 0,5 mm: meting 1 en 2 

hout: mdf 22 mm 

u L 
geluidsafstraling. De meetresultaten bevestigen Figuur 4.3: schematische weergave testopstelling sessie 3 

dit, want bij een valhoogte van 1 OOmm daalt het 
ontvangstniveau met circa 10 dB(A). Dit betekent een vermindering van de energie-uitstraling met 
een factor 10 bij een rubber dikte van 1 ,Omm. Bij een rubberdikte van 1 ,5mm neemt de reductie niet 
verder toe . Dit wil zeggen dat andere mechanismen de geluidsopwekking gaan overheersen. Dit kan 
ook bijvoorbeeld de onderzijde van de plaat zijn. 

Vergelljk meetsessle 2 en 3 
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Meetsessle 4 
Bij deze meting is uitgegaan van dezelfde 
proefopstell ing als bij meetsessie 2, dus een 
laag mdf met daarop een rubber laag. Daarnaast 
wordt er bij deze meting tussen de beide 
opleggingen een extra rib aangebracht om de 
doorbuiging te verminderen. Uit de meting blijkt J 

rubber 0,5 mm: meting 3 
rubber 0,5 mm: meting 2 en 3 
rubber 0,5 mm : meting 1, 2 en 3 

hout: mdf 22 mm 

u L 
dat de extra demping als gevolg van het derde Figuur 4.4: schematische weergave testopstelling sessie 4 

oplegpunt inderdaad leidt tot een afname van de 
geluidsniveaus. Dit is geheel volgens verwachting. 
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21agen rubber: 1,0 mm 
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Meetsessle 5 
Bij de opstelling van deze meetsessie bevindt zich 
boven de mdf plaat achtereenvolgens eerst een 
laag rubber van 0,5 mm gevolgd door een 
aluminiumplaat van 3 mm waarop zich nog een 
laag rubber bevindt van 0,5 mm. 

Uit deze meting blijkt duidelijk dat de rubberlaag 
voldoende effectief moet zijn en dat in dit geval er 

rubber 0,5 mm 
aluminium 3 mm 

rubber 0,5 mm 

hout: mdf 22 mm 

u L 
Figuur 4.5: schematische weergave testopstelling sessie 5 

bij een Iichte bol {32m) en geringe valhoogte het effect van de 2 lagen rubber (1 boven en 1 onder de 
aluminiumplaat) vrijwel dezelfde geluidsniveaus opleveren als een enkele laag rubber van 1 ,Omm. Dit 
is nuttig op te weten omdat zo bijvoorbeeld de toplaag relatief hard kan worden gehouden met een 
hele dunne laag rubber en dat tussen de aluminiumplaat en de mdf plaat dan een dikkere rubber 
word! genomen. 
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5. Conclusie 

- meetsessie 5 

- meeiSessie 3 

Uit de meetgegevens blijkt allereerst dat meting zijn 'vervuild' omdat deze hebben plaatsgevonden in 
een afgesloten ruimte. Waarbij nog opgemerkt dient te worden dat in deze ruimte geen speciale 
akoestische voorzieningen aanwezig waren. Dit heeft tot gevolg dat bij de metingen de hinderlijke 
reflectie meegenomen word!. 

Uit de indicatieve metingen kan zeer globaal geconcludeerd worden dat er vele mogelijkheden zijn 
om het door een vloer afgestraalde geluid in een ruimte waarin de persoon zich bevindt, te 
verminderen. Door toepassing van gelamineerde constructies of door verstijvingen is het misschien 
mogelijk om de "beleving" van Iichte wanden zodanig te wijzigen dat deze meer overeenkomen met 
een "zware" wand. Dergelijke constructies worden reeds toegepast in de vliegtuig, boot en auto
industria. Voorbeelden hiervan zijn de wanden van vliegtuigen, de deuren van auto's en de huid van 
een boot. 
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