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Inleídirg

Sinds ín 1964 in het Tijdschrì.ft voor Socj-al-e Geneeslcuncle een rapport
over de geluidverzwakking van de tien meest vr:orlcomende gehoorbeschermings-
middelen werd gepubliceerdx), is het aantal in de handel gebrachte ge-
hoorbeschermers aanzi-enlijk toegenomen.

Ook is het inzicht, dat de bestrijding van een te hoog lawaainiveau en

daardoor het voorkomên van l-awaaidoofheid noodzakelijk is, IançJzamerhancl

algemeen aanvaard.

Hoewel reecis veel gedaan wordt aan de bestrijding van te hoge lawaai-
níveaus door verbeteringen aan machinepark en arbeidsruimten blijkt .steecls

weer dat persoonlijke bescherming van de mens, die irr een l-awaaimifieu
werkt, niet is te vermijden.

De industrie van veii-ígheiclsmiddefen reageert hierop met het op d.e markt
brengen van een grote verscheidenheid aan gehoorbeschermer-q. Het aanbocl

is zo groot dat een keus moeilijk is" Mede omCat de prijs van de verschil_-
lende gehoorbeschermers erg varieert en bij cle keuze overwegingen val,ì

financiel-e aard mede bepalend zijn ontslaat in toenemende mate de vraag
in hoeverre een bepaald type gehoorbeschermer zal vol-doen.
Mede hierom werd besl-oten in het naj aar van 1 969 een tweede onclerzc¡ek

te verrichten naar de attenuatiewaardeil varr enkel-e gehoorbeschermers.
De keus van deze gehoorbeschermers is gebaseerd op verzoeken om in-
lichtingen over bepaalde typen, toegezonden rnonsteïs en aangevuld met

enkel-e typen \¡/aarvan wl'-j menen dat het nuttig is te weten wat de attenuatie-
waarde is.
0m praktische en organisatorische re<lenen is het aantal- beperkt gebleven
tot een tj-ental typen, r¡/aarva.n tr¡ree typen gekozen zljn uit het vorige
onderzoek om een vergelijking met dat vorige onderzoek mogelijk te maken.
(wittson oorkappen, type sound Barrier 258 en Bil-lesholm glasdons).
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De andere onderzochte gehoorbe-schermers zijn:

Oorkap, M.S.A. Mlc IV

Oorkap, Ìli11son, type 153 met nekbeugel

Oorkap, American Optica1, type 1275 met nekbeugel

Oordopjes, Douglas Sound Sentry met hoofdbeugel

Oordopjes, !li11son Sound Silencer
Oordopjes, Lee Sonic

Quies vasproppen

Schuimplastic met nylonkous

De schuimplastic met nylònkousomhufling is geen echte gehoorbeschermer,

maar wordt vrì-j veel gebruikt in verschil-lenc1e industrietakken.

Meetprocedure

Als tneetmethode is, evenafs Ín het vorige onderzoek, de door de

American Standard As,sociati-on (eSR 1957) voorgestelde methode voor

het bepalen van de geluidve::zr¡akking van gehoorbeschermers, gebruikt.
Deze methode ís gebaseerd op het vaststell-en van de psycho-fysische

binaurale gehoordrempel, als functie van de frequentie, zonder en met

het dragen van de te onderzoeken gehoorbeschermer. De gelui-dverzwakkíng

is gedefinieerd afs het verschif in decibefs (aS) tussen deze twee

gehoordrempels.

De in onze onderzoekruimte toegepaste methode ís een modificati-e van

deze gesta¡daardíseerde methode, noodzakelijk door de eigenschappen

varr onze we1 geluidarme maar njet refl-exrrrije kamer en bestaat uit Ìret

gebruik van l/S oktaaf brecle ruisbanclen in plaats van zr¡-ivere tone¡r.

Al1e gehoorbeschermers zijn getest bij tien proefpersonen, studenten-
vrijwilligers van 1B - 25 j aar met een normaaf toonaudiograrn.

0m het leereffect en andere invloeden op de uitkomsten zoveel mogelijk
te el-imineren, is de volgorde van de te onderzoeken gehoorbeschermers voor

ieder van de proefpersonen verschil-l.enci gekozen, waarbì.j deze volgorde
bepaald is door middel- varì een Latijns Vierkant.
De te gebruiken ruisbanden hadden middenfrequenties van 250, 500, 10O0,

1600, 2000, 25OO, 3150, 4000, 5000, 6300 en 8000 flz..

Resul-t aten

In tabel. 1 zijn de uitkomsten van het onderzoek weergegeven.

In de figr,rren 1 t/n 10 zijn cleze uitkomsten grafisch r/eergegeven.

fn deze grafieken geeft de dikke lijn de gemiddelde dempjng v¡eer, terwijl
de verticale lijnen de standaa¡ddeviatie bij de gemeten l/Z oktaafbanden

aafìgeven.
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In de flguren 1 a en 2a is het resultaat
aan de l,/ilfson 258 Sound Barrier en het

het onderzoek in 1962.

v/eergegeven van de metingen

Bil-feshol-m glasdons tijdens

Het valt op dat de resultaten van de metingen aan de \{ilfson 258 en het

Billesholm glasdons voor elke frequentieband systematisch iets lager

liggen dan de resul-taten van de netingen in 1962.

Dit bevestigt, wat naar aanfeiding van het onderzoek van 'l 962 reeds ge-

concl-udeerd werd nf . dat de verschill-en tussen de proefpersonen van

dien aard zijn, dat bij een iets andere samenstel-ling van de onderzochte

groep ver!/acht kan worden, dat dit mede tot uitdrukking komt in de

gemiddelde geluidverzwakking.

ÌJat betreft de Lee Sonic gehoorbeschermer moet opgemerkt worden dat de

fabrikant in zíjn gebruiksaanwijzing stel-t, dat deze gehoorbeschermer

pas effectief wordt bij een hoog lawaainiveau. Het is dus mogelijk dat

de methode voor het bepalen van de dempingswaarde gebruikt bij ons

onderzoek, waarbij immers de gehoordrempel bepaald wordt met en zonder

gehoorbeschermer j-n een geluidarme omgeving, voor deze beschermer niet

de juiste i-s.

Een gegeven dat, evenals bij het vorì-ge onderzoek (SAZ), ook nu niet

uit de tabef en de grafieken naar voren komt is het feit dat er bij

elke gehoorbeschermer grote inter-inclividuele verschill-en bestaa:r in

de geluidverzwakking per frequentieband.

Concfus ie

fndj.en men de werlcnemers tegen een te hoog lawaainiveau wif beschermen

zal men uit moeten gaan van het lawaaispectrum" 0p grond van cii-t spectrum

kan dan na.gegaan worden welke gehoorbeschermer het meest geschikt is.

Bij de uiteindefijke keus moet dan niet al-leen gelet worden op de

gemiddelde demping maar ook op de s'Eandaarddeviatie. De mogelijkheid

bestaat nl-. dat de gerniddelde demping varr enige gehoorbeschermers ongeveer

het zeffde is, maar dat de een een kleínere spreiding van de dempì-ngs-

wáarden heeft dan de ander.

Gezien de qrote inter-individuele verschiflen in de meetresuftaten die
ll¡tÉËú+its x "

zowef in 1962 en 1969 zijn vastgesteld is þç!

-

noodzakeli'ik het qehoor
..-æçrF'.-_.

van de werknemer periodíek te controleren om

het gewenste effect inderdaad ivordt bereikt.
zekerheid te krijgen, dat

Leiden, 6 januari 1970



Gemiddelde geluidverzwakking en standaarddeviatie in dB per l/3 obtaafband
per gehoorbeschermer

meetfrequentie (midden l/3 oktaafband) tn Hz
gehoor
beschermer ,2.50 500 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5ooo 6300 Booo

!'ii1l-son 258
oorkap

iden 1964,

BilleshoIm
glasdons

idem 1964

MSA, Mk IV
oorkap

I¡Iillson 153
oorkap

AO 1275
oorkap

Douglas
oordopj es

Vli l1son
oordopj es

Lee Sonic
oordopj es

Qui-es
wasproPPen

Schuimplastic
+ nylonkous

gem- ve1.zw.
sd

gem. verzw.
sd

gem. veTzw.
sd

gem. veTzw.
sd

gem. Yerzw.
sd

gem. veTzw.
sd

gem. verzw.
sd

gem. Verz\rI .

sd

gem. verzw.
sd

gem.
sd

gem.
sd

veÏ'zw.

verzw.

gem. verzw.
sd

17.7 26,1
3.6 5.3

20.1 28"5
7.5 4.5

9,4 11.0
5.6 6.3

14"2 15.2
9,7 10.5

16 ^O 26.O
6.3 6.7

7.6 i 5.0
6^3 9.2

1 0" 0 18.4
6-7 5.9

13.0 11.7
5'6 5.2

11,5 13.9
6.9 7.3

3-4 2.5
4.O 2.5

9,8 11 .9
6.3 2,3

2.1 3.7
2.7 1 .9

30.0 30.3 31 .7 34.6 37.5 36.5 32"8
4.O 3.4 4.1 4.4 4.O 6.4 6.1

32.9 32.7 35.6 36.8 39.0 40.3 34.4
4.O 3.5 5.0 4.1 6.3 6.5 6.5

15.4 18.6 21.7 25.4 26.1 25.5 27.7
7.5 5. B 4.7 4.5 7.o B. B 9.6

19,1 2A.7 27.7 26.2 30"6 31.3 36.3
9.6 7.4 8.2 7.8 5.0 5.9 5.3

30.9 31 . 1 34.O 34.5 32.7 33.4 29.6
4.6 3.1 7.2 6.0 5.6 6. O 5.1

21.8 27.5 24.4 26.9 33.0 30.2 24.2
9.3 7.5 8.4 8.4 6.7 5.8 5.3

26.9 26.6 30.4 36.4 34.8 30.B 28.5
7.5 6.7 6.7 5.9 3.3 4.3 2.8

13.9 19.3 25.8 29.1 27.6 25"5 25.O
7.8 5.4 7,3 7.7 6.6 7.8 1O.4

15.2 19.7 24.1 29.O 34.2 32.2 29.8
6.3 7,O 6.0 6.5 9.2 10.1 10.4

6"1 12.3 17.4 21.3 16.6 12.2 16.3
3.9 5.9 5.0 3.8 2.4 3.6 6.8

16.3 20.9 24.O 27.5 26.2 25.'/ 23.2
4.2 4.3 3.5 4.4 ' 4.8 3.9 5. o

3.7 3.7 6.9 10.5 10.8 10.2 10.2
3.1 3.1 4.3 3.6 3.9 1 ,2 2.1

32.7 32.4
3. B 6.5

29.8 31 " 3
7 .O 6.3

31.6 34.4
8.4 7.5

34.9 35.7
4.9 4.1

32.O 28.7
5.7 6.5

23.6 19.8
8"4 7.6

25.6 23.2
5.1 5.9

23.9 24.3
9,1 8.7

28.1 22.1
12..8 14.4

16.1 11.8
9.1 B. 1

22.8 19.O
6.9 6.6

10.2 11.4
5.6 5.3


