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Voonrcord

Vanaf 1975 rprden door het ltinisterie rnn Sociale Zaken en werkge

Iegenheid net instgnning \ran de centrafe raerkgevers- en werkne-

nersorganisaties subsidies aan bedrij\ren \rerstrekt ten behoeve

van neatregelen - investerirgen, technisch-organisatorische mat-
regelen en dergelijke - die de arbeidsctttstarxiigheden van trerkne

ners helpen verbeteren.

In de loop der jaren rrerden duizenden iunvragen ingediend voor

bijvoorbeeld een gerichte aanpak rran lawaaibestrijding op de ar-
beidsplaats, stofbestrijdingsnaatregelen, vennindering van de fy-
sieke arbeidsbelasting, lclfunaatrrerbetering err clergeli jke.

Sinds 1975 is op basis van de diverse regelingen rrcor arbeids-

plaatsverbetering ruim f.300 niljoen aan subsidies aan bedrijven

toegezegd.

tila 1981 zijn de subsidiarngelijkheden' als uitvloeisel yan de

rpodzaak tot bezuiniging op de overheidsuitgaven, orrerigens be-

langrijk ingekrorpen. De financiëte stimulering rralr arbeids-

plaatsverbetering is ttans uitsluiterrlr eo oP beperkte schaal, 9e-
richt op honorering van initiatieven van bedrijfstakorganisaties,
en voorts op de ontrrikkeling rran "arbeidwriendelijke" produktie-

middelen, en q) neatregelen ter verbetering van de taakinhoud van

werkngrers.

Een ten-rgblik op de reE)ons rran bedrijven in woegere jaren r+ijst
uit, dat er een grote rrerscheidentreid rran konkrete knelpunten en

konkrete oplossingen via subsidioaaqvragen bij het t'tinisterie is
aanganeld. Ik actrt het een nuttige zaak crn het beclrijfsleven hier-
\ran een gedetailleerd overzicht aan t€ bieden. Gerangscttikt naar

bedrijfsklassen ontstaat het beeld \ran een groot aantal tmardevol-

Ie naatregelen - rraak getuigend \ran een grote vindingrijkheid -
crn de op grote schaal voorkcnende beanarerrie arbeidsonstarxlighe-

den t€ helpen tenrgdringen.
Vanuit deze achtergrorxi is in septernber 1984 aan de Stichting

COz te Àrrrsterdarn oplracht rrerleend voor de sanenstelling van een

eenvoudige toegankeli jke prblikatie.
De laatste jaren is door het aantrekken rran de algehele investe-

ringsbereidheid ran het bedrijfsleven' algrede door de invoering

van nietnp technologi&r, in tal rran bedrijven een grootscheepse



rpdernisering &orgevoerd. Deze had vanzelfsprekerut en he'tangrij-
ke invloed op cb arbeidscnrstandigheden en arbeidsinhord rran zeer
rreer q,erkneÍErs. De opscmning \ran kategorieàr rran naatregeren,
zoars in deze Srrblikatie, is in zoverre hier en dear niet neer ak-
tueeL.

Aktueel is echter hel de rng steeds bestaande nooclzaak crn de ar-
beidscÍnstanaligheden stelsermatig te orrlerzoeken en in het be-
drijfsbeleid te betrekken. NieÈ aLleen uit sociaar, rraar ool( uit
d«orsnisctr @gpunt. De enraring ret tien jerar regelingen voor ar-
beidsplaatsverbetering wijst uiÈ daÈ in talroze gerralren het zeer
reI rogelijk is gebleken on bedrijfsekorunisctre oognerken voor in-
rrcsterirryen te kcrnbineren rtet gerictrte naatregeren ter rrerbete-
ring van arbeidscmstandigheden.

Ik ryreek cle trcop uit, dat deze prblikatie een nuttige funktie
zal kunnen venzullen bij de dislcrrssies van rerkgevers- en rrerkne-
nersorganisaties, individuele werkgevers en ondernantingsraden en
clergerijke over de kmliteit van de arbeidscnrstandigheden, en het
streven naar verbeterirq daanru.

22 oktober l-985.



I.

INLETDI}G EN VBANIT.rcORDIÀG

\,ICORÀF

Sinds 1975 lprden door het t'linisterie rran Seiale Zaken en hbrkge-

legenheid subsidieregelingen arbeidsplaatsverbetering uitgevoerd.

Deze regelingen hebben de afgelopen jaren bedrijven in uiteenlo-
perde bedrijfstakken gestimuleerd tot het neilEn van een groot aan-

taI naatregelen teruerbetering rran belastende arbeidssituaties.
Veel instruktieve infornntie over de aard rran de aangeSnkte knel-

trrmten en \ran de getroffen naatregelen is in &ssiers over deze

projekten aanwezig. Het doel ran deze pblikatie is dan ook, de

beschikbare gegevens overzichtelijk en systanatisch te presente-

ren, zodat deze infornatie wedercrn een rol kan spelen bij het be-

leid van afzonderlijke bedrijven en \an de bedrijfsorganisaties.

SJBSIDIER,EEJÀGEN ARBETDSPIÀATS/ER,BEÍMIIG

Trrssen 1977 en 1981, de periode vraarop deze inventarisatie betrek-

hing heeft, zi.1n een aantal verschillende subsidieregelingen van

krackrt gsÍíeest. Er zijn algarene regelingen gehleest (in 1977,

1978 en 1981) die cpen stonden voor allerlei soorEen arbeids-

plaatsverbeteringsprojekten uit alle bedrijfstakken. Daarnaast

zijn er specifieke regelingen geÍreest, gericht hetzij op de aan-

pak rran één specifiek knelpunt hetzij op de aanpak rran een be-

perkt aantal rrcel voorkctnerxie knelpunten in éétr bedrijfsgroep.
7a zí1n er subsidieregelingen getgeest gericht op de aary>ak van Ia-
rraai (1979) en van fysiek zware arbeid of een slechte r.erlÖouding

(1980).

Er zi jn bedri jfsgroepsregelingen gerreest rrcor

- de plufunveeslachterijen (1979), rmarbij het ging cÍn raatrege-
len tegen fysiek a,trare arbeid en een slechte rrcrkhouding ( zit-
t€nd rÈrk), tegen slecht binnenklirnaat en tegen stof , stank en

daÍpen.

- de rubberindustrie (1980), raaarbij het ging crnnaatregelen te-
gen stof of vuil, daryen of gassen, tocht' nachinegebonden ar-
beid, hitte en r*ater(danp).

- de rmssief-kartonindustrie (1980) gericht op raatregelen @en
stof of vuil, danpen of gassen, tocht er hitte.

z.



3.

- de ijzergieterijen (1981) \roor n.atregelen tegen fysiek ariare
arbeid en een slechte rrrerkhouding, tegen een slechte rrrerkcnge-
ving (darpen, gassen, stof, vuiI, lawaai, hitte en vocht) en
tegen rrerken in de qen lucht.

rn de periode 1977-1981 is voor circa 6g00* projekten subsidie
aangevraagd. rn 4545 9eva11en (668) werd subsidie ok toegekend,
in totaal een bedrag rzan ruim 165 miljoen gnrlden. rn de andere ge-
Varren rroldeden de projekten niet aan de subsidievoonraarden, bij-
roorbeeld cmdat het projekt, befroorde tot de rprnale bedrijfsvoe-
ring of cndat het cÍn rr,ettelijk verplichte naatregelen ging.

HET BASISI..IATERTAAL \iICOR DE INVENTARTSATTE

vor de indeling 'ran a1le arbeidspraatsverbeteringsprojekten naar
bedrijfstak en bedrijfsklasse is gebruik genaakt rran de indering
uan bedrijven naar aard 'ran ekononische aktiviteit rran het cBS,
de zogenaamde Standaard Bedrijfs ïndeling (de SBï-kode).
De 6800 projekten ks,arcn rzan bedrijven uit 4t verschillende be-
drijfsklassen. Bij het Directoraat Generaal ran de Arbeid is een

@in genaakt rnet de verwerking en samenvatting van gegevens uit
23 van deze 4l bedrijfsklassen. Dit zijn de 19 bedrijfsklassen
uit de industrie en 4 niet-industrieëre bedrijfsklassen. Het
gaat hierbij on ongeveer 4500 projekten \daarvan er 3400 zijn sa-
ÍrEngevat. van de resterende 1100 projekten l.Bren de dossiers in
verband nret de financieële afr"rikkeling niet beschikbaar. sanerr-
rattingen yan deze 3400 projekten rrcrnden het basisnateriaar ran
deze inventarisatie. Het ging hierbij crn zowrer niet- ars ne1 ge-
subsidieerde projekten.
rn de sarenvattingen zijn onder ,,Eer gegevens r,ran elk projekt op
gencnEn over

* De circa 8000 projekten in de landbouw en de binnenscheep,,/aart
zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, evenal-s de zogenaamde
rinnateriërer projekten. De 6g00 genoeÍnde projekten zijn ,,an
ovenoegend rraterië1e' aard, d.w.z.; gericht op fysiek neetbare
of zichtbare arbeidscrnstandigheden.



aard \ran ekoncmische aktiviteit van het bedrijf (SEI-kode)

aantal rerknsners in het beorijf
doeleinden van het projekt, waarbij de rrclgende knelpunten ge-

rnenl zijn: a. hitte, rreroorzaakt fur het produktieproces

b. koude, veroorzaakt door het produktieproces

c. stof en vuil
d. water en tmterdamS>

e. da[pen en gasseÍr

f. lawaai
g. fysiek zryare arbeid
h. rachinegebonden arbeid
i. fysiek slechte werkhouding

j. gebrek aan beruegingsruimte

k. slecht binnenklitmat
l. rreersinvloeden

m. overige
aantal bij het projekt betrokken werkngrers

rierloop in het hele beclrijf en in de betrokken afdeling
ziekteverzujrn in het hele bedrijf en in de betrokken afdeling
investeringskosten
aard van de cplossing en raatregelen

INDF:T.ÍIG PROJEKIEN IN BRÀTGIE.S

V@r deze inrrentarisatie is een opzet gekozen , roaarbij telkens

een reeks van projekten beschreven vordt vmr een groep \ran \rer-
gelijkbare bedrijrrcn (bnnche). De brancLres nnchten enerzijds

niet te klein r,rrcrden cm de inventarisatie van de projekten rroor

een votdoende grote doetgroep \an betekerris te laten zijn. Àrder-

zijds nochten de branches niet te groot en te divers norden cndat

dan de herkenbaarheid rnn de knelpunten en daarnee de relevantie
rran de oplossingeen af zou nenen.

De aanwezige q>reiding van de projekten over 23 bedrijfskJassen
!És \roor deze cpzet daarcrn niet geschikt. Een beschrijving van

e1k yan deze bedrijfsklassen afzonderlijk zou te crnslachtig zí1n,

teveel overlapping geven en in scmdge gevallen ook niet tot een

relerzante beschrijving leiden ondat bijrrcorbeeld het aantal pro-
jekten te gering ras of de doelgroep te beperkt.

4.



5.

Bij de indeling van de projekten in een beperkter aantal groepen
rran onderling vergelijkbare bedrijrcn hebben de vorgende overwe-
gingen een rol gespeeld:

- het aantal aanvragen: in elke te beschrij\reÍr groep ÍrDeten, yan-

uit een oogpunt \ran representativiteit, een r,roldoende groot
aantal projekten aan de orde kcrren

- het aantal arbeidsplaatsen: het is, vanuit het oogpunt \an re-
levantie \Ën de beschrijving, roodzakelijk een substantiele
sektor van de ekonqnie te kunnen bestrijken

- de spreiding ovrer de probleengebieden: naannate er \Dor rneer
verschillende soorten knelpunten naatregelen gesuggereerd kun-
nen vrcrden, nesnt de rele',antie van de beschrijvingen ran de
projekten toe.

@ grond van deze overwegingen is tot een irxieling rran de projek-
ten in 11 zogenoanrle branches gekozen, nanelijk:
1. Voeding- en genotmi.ddelenindustrie (SBl-kodes ZO, 2L)
2. TexLieJ--, kleding- en leerindustrie (SBl-l<odes 22, 23, 24')

3. Papier- karton en grafische industrie (SBl-l<odes 26, 27)
4. Hout- en ner:belindustrie (SBI-kode 25)

5. Bouenijverheid en boupnaterialenind. (SBÍ-kodes 32, SL, 52)
6. ClteÍrÉe, aardolie, garen- en vezelind. (SBl-l<odes 2g, 29, 30)
7. Rubber- en kunststofvenlerkende ind. (SBI-kode 31)
8. Metaalindustrie (Sl-kodes 33, 34)
9. l,Íachine- en transportrniddelenindustrie (SBI-kodes 35137, 6g2)
10. Elektrotechnische en overige industrie (SBl-l<odes 36, 3g, 39)
IL. Wasserijen (sBI-kode 983)

Deze branches r,vorden in dit r:apport afzonderlijk betrandeld.

OPZET \IAN DE BRÀ}.IAIEE'CUZE BESCXÍRIJYITG VE§I DE PROJEKTEN

Het doel van de inventarisatie is rrcor elke branche te beschrij-
vert qelke knelpunten zijn aangepakt en rrcor elk knelpunt te be
schrijven rtelke naatregelen zijn getroffen.
van een branche worden eerst enkele achtergrondgegevens gepresen-
teerd, zoals:

- het aantal bedrijven
- de onrzang \Ërn en ontwikkelingen in de roerkgeregenheid (r)*(2)*



5.1

5.2

het ziekteverzuim, als indikator ran noaelijke problaten (3)*

het aantal wour,rrelijke rrrerknerers (1)*

het produktenpakket en de crnzet (1)*

De kern van elk hoofdstuk bestaat uit è beschrijving van de rmat-

regelen die in de branche tegen de neest voorkcnende knelpunten

zijn getroffen.

Beschrijvinq \ran de knelpunten per branche

De eerste stap rran de inventarisatie is de systeretisering rran de

knelpunten per branche. Ileneinde de projekten per branche te kun-

nen analyseren is een schenra onthtikkeld Laarin rrcor elk knelpunt

aangegeven kan rorden rretke de bron is en uelke naatregelen er 9e-

ruren zijn. Projekten die in doelstelling of oplossing o\rereenko-

nen zijn bij ell«aar gezeL. Op deze wijze is per branche een over-

zicht rrerkregen '@n de aangeSnkte knelpunten en \ran geplande rmat-

regelen. De knelpunten wcrden in volgorde rran belangrijkheid' dat

wil zeggen naar het aantal keren dat ze in de branche \rcorkcnen'

beschreven. Deze volgorde is voor elke branche verschillend.

Beschrijving rran de nraatreqelen per knelpunt

v@r de systematiek rran de besctrrijving rran de matregelen is een

*hqm ontwikkeld, rEaIíIEe de naatregelen naar de oorzaak of bron

rran het aan te pakken knetpunt zijn gerubriceerd. Volgens deze

nethode rrrcrdt rran elk knelpunt aangegeven waar dit zich rrcordoet

er r,Bt de bron is.

* De cijfers hierover zijn ontleend aan:

(1) C.B.S.: naandstatistiek voor de industrie, oktober 1984; gegevens over

1983, over het algereen rran bedrijven ret neer dan 10 trerkne-

n|ers.
(2) C.B.S.: statistisch zalóoek 1984, gegevens over 1980, 1981 en 1982,

over het alganeen rran bedrijven ttet ÍIEer dan 10 verknqrers.

(3) C.B.S.: sociale naandstatistiek 83/12; loonkostenonderzoek nijvrerheid,

handel, bank- en verzekeringsdezen' jaar 198I.

Voor enkele bnanches is ran deze bnonnen afgareken. In deze gevallen is de

bronvernelding in het betreffende tpofdstuk oÍ4Jenolen.



A Proörktie-fase: Bron:

1 voorbereiding
2 trcofdbewerking
3 afwerking
4 ondersteuning

B Ïíansport BTon:

I elËern
2 intern
3 produktie intern

Lj Pll(tl.rKE].ffir[Iev1ng ljron:

I bourdl«iulcu.ge staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids

pLaats

lbelichting op volgend scherna:

A1: instellen en crnbourrven rran nactrines
A2: feitelijke produktie (transfornatie)handelingen d.m.v. :

- bemerking rran produkten, rrerkstukken

- bedienirg rran ractrines
A3: reinigen van produkten, rrerkstukken
A4: onderhoud en retrnratiqrerkzaantreden, kontrore en ondersteunen-

de installaties als kcrqrressoren, [un[En en rnrtoren
81: transport ran eÍr naar bedrijf
82: transgnrt binnen bedrijf, tussen en binnen afdelingen
83: transport aan de nachine: vr:Ilen en leeghalen, doseren etc.
CL: De bowdcr:nd.ige staat \ran betruizing, indeling rnn de gebournen

C2: onverharde, niet-ega1e en onoverdekte terreinen vaar gamerkt
rpet rcrden

C3: afzuig- en vendandngsinstallaties en ventilatiesystenen
C4: specifieke kategorie elqenten voor arbeidssituaties als

kraankabines, kontroleruimtes etc.

Het zo verkregen overzicht naakt het nogerijk cnr af te lezen uraar

een kneJ.punt in een branche voorkcmt en relke de oorzaken zijn.
De rmatregelen hiertegen zijn rolgens d.it schenra beschreven.



6.

De gegevens uit de oorspronkeJ-iike dossiers zijn sarenge'íat en

ats volgÈ ríenverkt in deze inventarisatie:

I Dossier per projekt
II

2 SanenrratÈing projekten per bedrijfskJasse (EA)

Iv
3 Sarnenvatting projekten per loelpunt per branche (COZ)

Iv
4 Sdreratisering bron per knelpunt per bnanche (@z)

I

Y
Beschrijving rmatregelen per knelpunt per branche (c@z)

REPRE.SENTAÏIVITEf,T

Het in deze inventarisatie beschrerren rmteriaal is rranuit het ge-

zichtspunt rran de aanvrezigheid van knelpunten in de kvaliteit \ran

arbeidsplaatsen - ondanks het grote aantal geïnventariseerde pro-
jekten - helaas niet getreel representatief. Het zal blijken dat

in deze inventarisatie de rmte lvaarin knelpunten voorkcnen in een

bepaalde branche kan verschillen rran de uitkcrnsten ran aruler on-

derzoek. Voor deze verschuivingen zijn een aantal rrcrklaringen te
geven.

De bedrijven troerren in de projekten niet het grooLste knelpunt

aangepakt aan te hebben. De subsidieregeling stelt geen vootrdaar-

den aan de wijze !{aarop de selektie tmn aan te pakken knelpunten

plaats virdt. Àls de &eleinden \ran een projekt binnen de doelein-
den en voorwaarden van een regeling passen, kcrnt het bedrijf in
pnincipe voor sr.rbsidie in aannerking. De \raag in hoeverre hier-
nee ook het neest rporkcnende of grootste probleen in de arbeids-

onstandigheden rordt aangetrnkt, s6:eelt geen ro1.*

* Een uitzorrlering hierop is de Stimuleringsregeling 1981, taar
in de kans op subsidie groter Es naartnate IIEer naar 'integralel
q>lossingen rerd gestefd, d.w.z. naar ttate net de voorgestelde

aanpak neer knelpwrten tegelijk konden trcrden o5ryelost.



De versctrillende subsidieregelingen \ran de geinventariseerde pe-
riode hebben zelf ook een selekterende rerking uitgeoefend. Er
zijn een aantal regelingen die expliciet gericht hrareÍr op de aan-
pak mn één knelpunt of op één bedrijfstak.
Niettemin ÍrDgen he veronderstellen dat de hier gepresenteerde ge-
gevens, naast de vele suggesties voor een aanSnk, ook een rede-
lijk betrouwlcaar beeld geven \ran probleren die zich in de prak-
Lijk voordoen. Uit de alganene regelingen 07, 78 en 8l) is een

dergelijk overzicht rtel te haIen, ordat het in deze regelingen on

een groot aantal projekten gaat (2700 projekten; 40t). tlaar ook
de gerichte regelingen verschaffen hierover infornatie. Ze zí1n
inÍÍErs tot stand gekcflEn na overleg net de bedrijfstakorganisa-
ties en hebben gezien het aantal reakties (4000), aansluiting ge-
vonden bij de problemtiek in de bedrijven.
Àan het eind van het rapport is een samenrratting ret konklusies
qlgenorren. De sasrenvatting bevat onder andere een scherna nEt aan-
tallen bedrijven, rrerknenrers, projekten en betrokken arbeidsplaat-
sen en een scherna net de procentuele verdeting rran de knelpunten
over de branches.

lbt slot r+illen ne de rrEnseÍr bedanken zorxler vrie dit rapport niet
tot stand had kunnen kcnen.

lteo §rffinger, nedewerker bij het t4inisterie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, die ons wegwijs heeft gemaakt in de enonne

hoeveelheid dossiers over de projekten. peter Willqnsen, nedewer-
ker bij de @2, die ons geholpen heeft bij de rrcorbereiding rran

de arnlyses. l4aar vooral Christy van den putten en Sylvia Witte
voor hun typererk en eindeloze geduld bij het rrele korrektierrcrk.

Ben TappèI

Nic.o Ilerra
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t.1

DE \iOEDItiGS- ESI GEI{CI!{IDDEI,B\ïIMUSIRIE

INLEDItiG

De voedings- en genotÍtiddelenindustrie is een grote branche. Er

betpren zo'n 1550 bedrijven toe rran wisselende grootte, mar
135.000 rEnsen !{erken. Sirds 1980 is de werkgelegenheid er net
nrim 10.000 arbeidsplaatsen teruggelopen. Dit is een daling ran

7t.
E roerken relatief veel wouren in deze bedrijfstak: ruim 20t.
Dit is neer dan het ganiddelde rrcor de gehele irdustrie (=15t).

In 1981 bedroeg het ziekterrerzuim gadddeld 10,1t. Dit trnrcentage
kcnÈ overeen ret het geniddelde rpor de gehele industrie.
De bedrijfstak benadert de laatste jaren een jaarcrnzet van 70 nil-
jard gu1den.

Er r.crdt een grote rzerscheidenheid aan voedings- en genotrniddelen

geleverd, zoals:

vleeswaren en vleeskonserven

zuivel en zuivelprodukten
vis en viskonserven
(vlees-)snacks en salades

- neel

brood en banket

suiker, suikerr,verk, Gcao en ctrocrclade

rargarine, 'retten en oliën
gebrarde koffie, verpakte thee

bier, gedestilleerd, frisdranken
tabaksprodukten.

De arbeidsplaatsverbeteringsprojekten in de rioedings- en genotrnid-

delenindustrie vprden in drie afzonderlijke delen behardeld. De

branclre kent narÍElijk zeer uiteenlopende produktieprocessen en

qrethoden. Het is daarcrn niet goed rcgefijk de projekten aan de

hand van één, globaal voor de hele beclrijfstak geldend, produk-

tieproces te beschri jven.

Borzendien is in deze branche een groot aantal raatregelen uitge-
rroerd. Ruim 30t van al-le APV-projekten in de industrie kont voor
rekening rran de rrcedings- en genotrniddelenindustrie. Er is geko-

zen \reor de rrolgende driedeling:



1. De vleesverterkerxle industrie. (Paragraaf 1.2) Hiertoe behoren

de verschillende soorten slachterijen, zoals rurrler- en rrar-

kensslachterijen, de pluimveeslaclrterijen, de vleeslsarenindus-
trie en vleeskonsenrenindustrie.

2. De brood- en banketindustrie. (Paragraaf 1.3) Hiertoe behoren

de broodfabrieken, cle broodbakkerijen, de banketbakkerijen en

de fabrieken voor biscuit, koek en banket.

3. De orrerige voedings- en genotmiddelenindustrie. (Paragriaaf

l-.4) Hiertoe betroren de bedrijven rear zuivel, lJraan, groenten

en fruit tprden rienoerkt. Ook de genotmi&elenindustrie (sui-
ker, alkotrol, tabak) behoort tot deze sektor.

L.2 DE \ILEESVERyIIERKEhIDE ITiDUSIRTE

1.2.1 De projekten in de vleesverwerkerde industrie
De vleewenre,rkenle bedrijven hebben 427 projekten voor naterië-
Ie arbeidsplaatsverbetering rrcor subsidiëring rrcorgedragen. Hier-
van is 82t gesubsidieerd.

De verdeling \En de projekten over de verschillende orrterdelen
mn de vleewenrerkende industrie staat in tabel 1.2.1.

Iàbel 1.2.1: Verdeling van de projekten over de verschillende
sektoren rran de vleesvenoerkende industrie.

Sd<tor

Slachterijen:
- slachttruizen

- loonslachtersbedrijven

- e:.Inrt- en grosslachterijen

- vetselLerijen
Pluimveesl-achteri j en

Vleeswaren- en vleeskonservenfabrieken

Totaal

35t

4t
7Z

232

1t
4oE :

25\

100r

= 427 projekten
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1.2.2

Bij de bespreking van de verschillende lraatregelen zal deze inde-

ling gevolgd Lrorden.

De totale investeringskosten rrcor de gesubsidiëerde projekten be-

droegen 58,8 miljoen gulden. Aan subsidie is een bedrag van 16'6

rniljoen gulden toegekend. Bij deze projekten zijn 6300 arbeids-
plaatsen betrokken ge\.reest.

Knelpunten en rnaatregelen

Het neest aangepa.kte knelpunt in deze branche is lichanelijk zwa-

re arbeid (488 van de projekten). Dit problean doet zich in de

slachterijen en slachthuizen veel voor crrdat hier net zwaar mate-

riaal rordt gewerkt: varkens, schapen, runderen en delen hiervan

vegen a1 gauw vijftig kilogram en reer. Transport kcrnt in a1le fa-
seÍl van het produktieproces rrcor. Niet alleen het duwen, tillen
en trekken maken het werk zwaar, het slachten zelf is eveneens

zwaar werk. Het werk gebeurt bovendien dikwijls in een slechte

hording.

De overlast door stof en vuil is een ander veel aangegnkt pro-

bleem (11t). Verder doen zich in deze branche probleren \roor ÍIEt

het binnenklinaat (9t), wateroverlast (88) en lawaai (78).

L.2.2.1 Fysiek zhTare arbeid en slechte lverkhouding

onderstaand schgna geeft een overzicht van belangrijkste bronnen

en oorzaken van zware arbeid en een slechte werkhouding.

A Produktr-etase: Bron:

2 hoofdborerking
3 nabewerking

4 ondersteunend

n9 - broeibal«en \ran varJ<ensslachterrlen
- schoonkrabben, ontharen en nascheren

van rzarkenshuiden
- slachten
- pletten rnn vlees
- bedienen van vleesguillotine
- tilwerk bij het vregen
- inpakken van pluirmree(-de1en)
- reinigen ran deegvagens en transport-

middelen
- het werken net pallets

11



B Tríansport: Bron:

extern

2 intern

3 produktie-intern

- aanvoer \ran slachtvee
- Iossen/Iaden rran koelragens
- aan-/afvoer van rgroot vlees'
- verplaatsen \ran grote vleesdelen,

huiden, kratten ÍEt vlees en afval
- verplaatsen rran gekookte grorxl-

stoffen
- het rboven de nacht! tillen van

zware stukken vlees crn deze aan haken
te hangen

- het vullen rran rvleesrrrclrirent

u ProouKtlÈc[gevlng: Bron:

I bouvrKunclrge staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichÈing arbeids-

plaats

- gladde vloeren (door rzet en qater)

- te lage uerktafels
- staand rrerd aan de lopende band
- gebrek aan rrerkruinrte

In slachterijen doen de eerste probleren net anaar rrerk zich
voor bij de aanvoer rran slachtvee. De d.ieren roeten naar de be
drdeLÍplaats gedreven te rdcrden en zijn onderhrcg noeilijk in be
öuang te houden. Het plaatsen of verbeteren vran hel«rcrk en aanpas-
sing rran een zogenaarde trestrainergangi lost deze probleren op.
Verbeteringen kunnen ook rorden bereikt door het bowen ran nieu-
ve stallen.
tla het bedrelnen, steken en verbloeden rorden de dieren gedesin-
fekteerd en gereinigd. Bij varkens gebeurt dit door middel ran
een broeibak, rraaarin de dieren enige tijd onder rmter r,orden ge-
houden. Dit laatste is zwaar werk, dat in een slechte rrerkhouding
'verricht rrcet vprden. De onventionele broeibakken zijn rrcrrrangen

door een gesroten broeibaksysteenr net €ran- en afrroerbarrl. Arriere
reinigingsrrerkzaamheden, zoals schoonkrabben, ontharen err nasche
ren, gebeuren in een aantal rarkensslachrterijen nog handnatig.
Vihs-, lnets- en borstelnachines, ontharingsnachines en vlanrcvens
raken trct werk hier mirder zwaar.

Het slachten zelf is zr^raar verk. Het in de lergterichting doorhak-
ken of -agen van karkassen, het lossnijden en -trekken rran hui-
den en het afsnijden en -hakken \ran poten en fporns vergen veel
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inqnnning. Dergelijke aktiviteiten kunnen rcrden vergarakkelijkt
door gebruik te gaan nnken rran nechanische zagen' splijtrnachines

en halcrachines, onthuidingsmclrines en hydraulische troorn- en po-

ten afknipinstallaties. eedrijven schaffen ook een pner.uatische

spreidinrichting aan crn het slachten eenrioudiger en lichter te ma-

ken.

Zraar r,rerk kcrnt rpor bij het interne transport van grote vleesde-

1en, huiden en afval. Aan de slachtlijn en bij het vegen Ípeten
grote stukken vlees oprgetild en aan haken gehangen trorden. waar-

bij nen raak tboven de nachrt' rpet tillen. Een verbetering is het

aanbrengen ran hefnechanisten, heftafels en autctatische trans-
portbanen. In andere gevallen rrerkleint nen tilafstand en hef-
fingshoek, hetzij door het verhogen \,'an een gedeelte van de lserk-

vloer, hetzij door het verlagen rran de transportbanen.

In de vleesrvarenindustrie is het rrcIe produktieafval een pro-

bleqn. Uit ogpunt rran veiligheid en hrygiëjxe en crn heÈ produktie-
proces niet te vertragen èient dit afrral voortdurend te trcrden af-
gerrcerd. Het r,,ordt doorgaans afgevoerd in Vaten, hetgeen zwaar

sjourr,rerk net zich neebrengt. De oplossing is het aanbrengen ran

een leidingensyste€Ín net een afvoer die op luchtdruk werkt.
ltenslotte kcrnt zwaar tilwerk rrcor in de o<peditie-afdelingen. nij
vleewerrrgerkende bedrijven zonder een eigen slachterij doet dit
probleen zich rrcor bij de aanvoer r,ran het te rremerken "groot-
v1ees". F)rsiek anare arbeid is hier verneden door het aanbrengen

rran laadperrons, laadsluizen, atenkarmliften en in een enkel ge-

ral de aanschaf van een heftruck.

ook in de pluimveeslachterijen is sprake van fysiek zware ar-
beid. welisrtaar is het ger.richt per dier minder groot dan in de

rarkens- en rurxlerslachterijen, near de hoeveelheid te vervoeren

en te slachten pluimvee is groot. De snelheid rran het slacht- en

ver'erkingsproces is bovendien aanzienlijk toger dan in de andere

slachterijen.
Aan de slachtlijn is een aantal terkzaamheden als zwaar aan te
rerken. Voorbeelden hiervan zijn het snijden, trekken en aarsbo-

ren en het verwijderen van de longen en IIEgeIr. Deze werkzaamheden

zijn verlicht of overbodig gernaakt door nadrines de uitvoering
over te laten ngren.
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Tilwerk op de weegafdeling is verlicht door het installeren rran

een weegunit Íet autcÍnatisch aan- en afvoersysteqn.

Het inpa.kken rran pluimvee of pluimveedelen is, IrEt nane door het

tsÍpo en de staande en ge@en werkhouding I zwaaÍ verk. Dit trerk

kan urcrden overgenomen door een inpal«rachine, eventueel gekonbi-

neerd net een aan- en afrrcersyste€Ín.

Het vele interne transport veroorzaakt in pluimveeslachterijen fy-
siek zware arbeid. Kratten rrol net vlees of afval nrceten naar in-
pak- en reegafdelingen vervoerd vprden en lege kratten gacm naar

de krattenwasafdeling en terug. In de rpeste gevallen lrcrden auto-

rmtische transportsystenEn, krattenstapelaars, kiegrragentjes en

net zwenkrrielen uitgeruste oontainers geplaatst. Probleren ret
het transport rzan afval, zoals veren, vet, bloed en vast afral,
kunnen rrcrden verholpen door middef van afblaas-, afzuig- en

scheidingsinstallaties en reinigingstanks. Het tilwerk bij het or-
terne transport rrordt verlicht door laa{>Iatforms aan te brengen

en de aanschaf rran heftrucks, elektrische schaartafels en tran-
sportbanden.

In de vleestaren- en vleeskonservenfabrieken gaat het produk-

Lieproces gelnard net werkzaamlreden die arare lichanelijke in-
qnnningen en een slechte hor.vring vergen. Vorbeelden hiervan

zijn het pletten van vlees, het bedienen rran de zogenaaÍde rvlees-

guillotine' en het schoonnaken van deegrwagens en transportmidde-

len. De oplossing is hier reestal gezocht in het mechaniseren of
autsnatiseren \Ëln deze werkzaarnheden.

Gekookte grondstoffèn IrEt een gewicht rran veertig a vijftig kilo-
gram rorden in ketels getransporteerd. Het vlees nrret uit de ke
tels in tanks en zogenaande rvlees,rclvent, Haarin torst gernaakt

\erdt, getild uprden. Afhankelijk ran de crnstandi-gheden en het

te naken produkt vecrdt het zware werk verlicht door de aanschaf

van transportwagentjes rÍEt een hef- en kie6rnogelijkheid, aanpas-

sing van de r,erkvloer en de plaatsing ran installaties trcor het

vertrunpen ran de grondstof naar vultrechters.
In veel bedrijrrcn torden produktierrerk en intern transport beÍrDei-

lijkt door een gladde roerkvloer. De oorzaak hiervan is het bij
het produktieproces en schoonnaakverk gencrste \ret en water. Dit
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problesn kan vorden qryelost door het aanbrengen rnn antislipte-
gels, waarbij net de hygienische veterinaire rporschriften reke-

ning is gehouden.

Ardere probleren doen zich \roor op inpak- en o<peditieafdelingen.

In enballaganragazijnen r.ordt veel gaterkt net pa11ets. on het wer-

ken hiernee te verlichten r,ordt overgegaan tot de aanschaf van

elektrische stapelaars of heftrucks. In andere projekten is geko-

zen \roor de vervanging \ralr pallets door een kraanbaan ret trans-

portkorven. Het tilwerk op de e>rpeditie is teruggebracht door het

aanbrengen \ran een laad- en losklep aan de koelwagens.

In het verlengde \ran a^rare arbeid ligt het lrerken in een slechte

*erkhouding. vanwege de wisselwerking tussen deze beide knelpun-

ten zijn de reeste projekten zcr'rel op vermindering van fysiek am-

re arbeid als @ verbetering van de hiernee sanengaande slechte

r+erkhoudingen gericht ger,veest. Ïn scÍÍmige gevallen echter zi jn

naatregelen getroffen die speciaal gericht \,Ëren op het wegneren

\ran een slechte r+erkhouding.

In slactrterijen en afsnijderij-afdelingen werkt ren taak aan te

lage tafels. Dit probleqn is opgelost door het ontrcogbrengen tan

tafels, in ksnbinatie net een transportsysteqn. Gebrek aan rrerk-

ruimte bij slachtlijnen en inpakafdelingen, waardoor nen in ergo-

ncrnisch onverantv,roorde houdingen nrcest lrrerken, is ondewangen

door een verborxring. In de vlees'learen- en vleeskonservenirdustrie

is sprake rzan veel staand r,verk aan de lopende band- Hier is
c^zergegaan tot de aanschaf ran nactrines \.raaraan zitterd genrerkt

ican urcrden.

L.2.2.2 Stof en vuil
Het schgna geeft een overzicht rran de bronnen en oorzaken ran

stof en vuil:

À Produktiefase: Bron:

I \roorbereldang - afvalprodukten, zoals bloed
- afbranden en schoonborstelen ran

huiden
- rrcorbereiding slachtproces pluimvee
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3
4

hoofdbewerking

afwerking
qrdersteunend

- at\ral-produkten, zoals vet en inge-
wanden

- IIDrsen !,/:an vet en r,*ater

- legen en reinigen r,ran afvaltonnen
- leegscheppen rran bezinkputten
- verstopping \an riolen

B Iïiansport: Bron:

I extern

2 intern

3 produktie-intern

- aanvoer ran slachtvee: uitrrrerpselen
- aan\roer rran pluimvee: stof
- vervoer van slachtvarkens
- afvoer rran slachtafval

C Produktie-crngeving: Bron:

r bouvrjcunctlge staat
2 buitenterreinen
3 rnorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

restrai nergang

- onvoldoende riolering

rn srachterijen mar het produktieproces gekennerkt rryordt door
een lage graad rran technisering kcrnt veel vuil rterk voor.
Bij de aan\roer rzan slachtvee veroorzaken uitr.,erpseren ran de öe-
ren overlast. Het aanbrengen \Ian douches en afrioergoten zijn naat-
regelen die deze situatie verbteren. Afvalprodukten ars bloed,
vet en ingevanden naken het r.rerk srerig. prcblenren net broed ont-
staan bij het begin van de slachtlijn, bij het bedr.relnen en ste-
ken ,an de dieren. Een aary)ak is gezocht in bouvrJ<undige aanpa.ssin-
gen van de restrainergang. stank en vuil ]<cnren in rrarkensslachte-
rijen voor bij het afbranden en schoonborsteren van de huid rran
de rrarkens. De aanschaf \r.an \Dorpoetsractrines, vlarncvens en viasna-
chi-nes, ondervangt veel rran deze problenen. rn andere gevallen is
de betreffende afdeling naar een ruimte verplaatst roaar vordoende
afzuiging enventilatie is.
Het transporteren van de slachtvarkens is een vuil kamei. Dit
rrcrdt verbeterd door de installatie rran hydraulische hefarnen en
een transportsysteeÍn, zodat lijfelijk kontakt verneden kan r,or-
den.

Tijdens en na het slactrtproces r,rcrdt slachtafval in tonnen ge-

I6



gooid. Deze npeten regelmatig afgevoerd, geleegd en gereinigd rcr-
den. Dit vuile en onaangenaÍre rerk is verbeterd door de installa-
lie van hefirechanisen, opslagtanks en een afr,oersysteen.

Het leegscheppen \an bezinkputten net afval en rret is een vies
kanrei. Het aanbrengeÍr \Jran een zeef- en truq>installatie is hier-
rr'rcor een verbetering.

Een veel rporkcmend probleen in de pluimveeslachterijen is de

stofontvrikkeling bij de aanvoer van kippen en cp de afdeling rop
hang en doodtmak'. Het aanbrengen van afzuigventilatoren en lucht-
bevochtigingsinstallaties net verstuivingskoppen roet deze proble-
ren oplossen. Bij het plukken van pluimvee raakt het riool regel-
tmtig verstopt ÍÍEt kleine veertjes. De aanleg \ran een nieuwe af-
voergoot, die ok kleine veren rrEevoert. rzerhelpt dit. Problqren
net de riolering ontstaan ook door vet en afvalresten. Hieruoor
is de aanschaf \ran een zeefinstallatie en een afblaaskanon \roor

de afvoer \ran het afval- naar een wachtwagen een oplossing.

In de vlees,varen- en vleeskonservenindustrie qordt overlast ver-
mrzaakt doordaL tijdens het produktieproces vet en r*ater op de

vloer gancrst \,vprdt. Dit ttrcrsen kan voorkcnen \.prilen door de aan-

schaf yan een vulnachine ret proportioneerapparaat. De probleren
net'uet en water kunnen lrcrden aangelnkt door het aanbrengen van

een str@ve, zuurbstendige vloer, waarbij net de §,giënische en

veterinaire eisen rekening nnet worden getror-rden.

L.2.2.3 S1echt birurenklinnat
Onderstaand schgm geeft een overzicht rzan de bronnen \an tocht,
kou en een r€nte, bedcnpte atm)sfeer:

PrcluKfretase: Bron:

1 rrcorbereiding
2 Lroofdborerking
3 afverking
4 ondersteunend I n"a *n.o"""

- drukverschillen bij sluis naar koel-
cel1en

L7



Bron:

2
3

I e)(tern

intern
produktie-intern

- open deuren en gevels
- lossen/laden in de open lucht

C Produktie-cngeving: Bron:

l- bousrkundige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

_ "p"" 
rrcrbÍndingen tussen afdelingen

- ontoereikerde luchtverversing
- slecht furktionerende verwamLing

In slachterijen veroorzaakt het koelproces - vlees dient bene-

den een tsnperatuur van zeven graden Celsius bewaard te rrcrden -
probleren \anvrege de kou, tsq)eratuurswisselingen en tocht. De

otde )<oelinstallatie is scrns door een nieure vervangen, die geen

hinderlijke luchtstrocrn veroorzaakt. In andere gevallen is overge-
gaan tot het isoleren rzan de roerkruimte of is een extra, geperfo-
reerd, plafond aangebracht onder de koelroosters en openingen, zo-
dat de luchtstrocrn beter verspreid r,rcrdt. Itocht ontstaat door
cpen verbindingen tussen afdelingen, wanneer tussen de afdelingen
grote temperatuurs- en drukverschillen bestaan. Het aanbrengen

ran tochtdeuren, die autcrmtisch openen en sluiten verbetert deze

situatie. Vergelijkbare problanen doen zich voor bij de o<@itie-
afdelingen. Vaak staan deuren hier permanent open of is één zij-
de geheel open. In het eerste geval r,vorden bestaande deuren door
een zogenaande ldockshelterr rpt rolluik vervangen. In het tweede

geval is gekozen rrcor het aanbrengen van roldeuren, flalrdeuren en

1o@euren.

In de pluirweeslachterijen l<cÍÍEn bij verschillende produktie-af-
delingen zcrrel te lroge aJ.s te lage ternperaturen voor. Dit kcrnt

door een ontoereikende luchttoevoer en door slecht furektionerende
verwarmingsqfstsnen. Deze problaren zijn aangepakt door de instal-
Iatie rran luchtbeharxielingssystenen. In een afdeling als 'ophang
en dooömak' veroorzaakt het proces een bedorpte atnpsfeer. Hier
zijn rolluiken aangebracht waanree frisse buitenlucht kan vorden
aangevoerd.
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problernen net een slecht werkklinaat bestaan ook in lcoelruimten

en ex@ities. Het laden van wachtwagens in de openlucht gaat ge-

pa.ard aan kou en tocht. In een aantal gevallen zijn overkappin-

gen gebouuxl net autcrnatisch werkende deuren en zijn er luchtgor-

dijnen rrcor de l<oelcel op;ehangen. In andere gevallen zijn er

tochtdeuren nEt autcÍnatische deuren geplaatst, zodat wachtwagens

binnen geladen kunnen r,vorden, of rdocksheltersr, waardoor tocht-

wij geladen kan vorden.

Ttocht ontstaat in de vleesnren- en vleeskonservenindustrie

door drukverschillen bij de sluis, die naar de koelcellen \roert.

Deze problenen zijn oprgelost door de sluis af te dichten ret door-

rijdeuren en de druk te nivelleren door middel ran afzuiging. Eel1

slecht binnenklinaat ontstaat door een l<crnbinatie van hitte, kou

en vochtigheid. De installaties, die deze problaren nDeten wegne-

rrEn, zoals r.entilatoren en luchtverversingsappa.ratuur, veroorza-

ken in veel gevallen koude luchtstrcnen. Deze installaties kunnen

vprden aangepast of vervangen door afzuig- en inblaasunits, waar-

door drukverschillen voorkcnren torden.

Tenslotte bestaan er ook in ileze sektor klinraatproblelren in e<pe-

ditie-afdelingen. De naatregelen die hier getroffen zijn verschil-

len niet rzan de in beide aniere sektoren genoende'

L.2.2.4 Water en vraterdamP

Het scheÍna geeft een overzicht rzan de belangrijkste bronnen van

roateroverlast:

À Produktiefase: Bron:

1 rnorbereiding

2 hoofdber»erking

3 nabewerking

- open broeibakken
- het wassen van dannen
- het koken ran vlees,mren en vlees-

snacks
- het steriliseren rzan Produkten
- het afvullen van konserven en soep-

blikken

4 ondersteunend - het schoonrnaken van bakken, kratten
en werkruimten

- het lrogedruk-spuiten
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B Tïansport: Bron:

I
2
2

extern
intern
produktie-intern

C Produktie-crngeving: Bron:

I
2
3
4

bouvrlendige staat
buitenterreinen
rrcorzieningenq
inrichting arbeids-
plaats

De relatieve luchtr.rcchtigheid is in de vleesvencerkende industrie
vrijwel overal zeer troog ordat er zouel tijdens het produktiepro-
ces als bij het reinigen rran sractrtvee en r,serkruimten veer net
tpet rmter lrordt gewerkt.
voral- de broeibakken, waarin het slactrtvee rordt gereinigd, leve-
ren veel .an dit soort problemen op. zqrcl in slactrterijen rrcor
groot vee a1s in pluimveesrachterijen zijn deze bakken \rdak
q[En, zodat uaterdamp ontstaat en opspattend heet water overlast
veroorzaakt. rn veel bedrijrrcn is een gesloten broeibak geinstal-
leerd. rn andere gevallen is een dampafzuiginsta[atie aange-
bracht of zijn sandwichpanelen om de broeibak gepraatst. rn een
erÈel geval is het dak boven de broeibak rrerlaagd crn de rrentila-
tie te r,rerbeteren.

Bij het schoonnaken ,an de bakken of kratten. waarin het vrees
\'prdt getransporteerd, r<cÍnt dit probleen ook rrcor. rn een aantal
bedrijven gebeurt dit net behulp van een tngedruk-spuit, raarbij
h.ter Ír=t een trcge terperatuur gebruikt r,rcrdt. De Lpgedruk-spui-
ten zijn daar vewangen door een gesloten reinigingsq,rsteem, even_
tueel in kcrnbinatie Íret een dampafzuiginstallatie.

In de veroorzaken rrerk-
zaamheden a1s het koken van vleesrmren en vreessnacks, het steri-
liSeren rran prOdUkten nret behrr'lF rran zogenaande rautoclavenr en
het wassen 'an darnen r,oor de fabrikage van worst een r*r',rE en
vochtige atnosfeer. Gn deze onaangerurnp situatie te \rerbet€ren
zijn diverse naatregelen getroffen. wassnbakken boven de l<ookin-
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stallaties, ventilatieqlstsren in l<crnbinatie net het ontvochten

en vertritten \En aan te zuigen buitenlucht, bouvdcundige aanpassin-

gen en lrchtbehandelingsinstallaties hebben in veel bedriiven tot
rirerbeteringen geleid.
ïn deze bedrijrren konen ook problenen \rcor rret het schoonmaken

ran bakken en kratten. Dit is vaak opgelost door de installatie
van een wastunnel net dampafzuiging. Srerige arbeidscrnstandighe-

der ontstaan door het IIDrsen bij het vullen van konserven en soep-

blikken. In dergelijke gevallen is een nieurae vulnrachine IÍEt pro-

portioneerapparaat geÏnstall-eerd.

L.2.2.5 lanaai en trillingen
Onderstaand scherna geeft een overzicht lnn de belangrijkste bron-

nen:

A Pr€duj<tietase! Bron:

I r,toorbereidÍng

2 hoofdboeerking

3 afwerking
4 ondersteunend

- nechanische zagen en dergelijke
- nachines r,oor het plukken mn p1ufurr

vee
- longaf zuigrmchines pluimvee
- vulnachines
- vlees- en \,rarstcutters
- hak- en snijneckrines

- koelnotoren, oliejestookte vlanr-
ovens, ]coelventilatoren en Ircht-
blazers

B Tnansport: Bron:

I extern
2 intern

3 produktie-intern

- kontaktgeluiden ran netalen gereed-
schappen zoals haken en spreiders

- kontaktgeluiden van (lege) blikken

C Produktie-qngeving: Bron:

I bouh,kurxtige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats
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In slachterijen en slachthuizen veroorzaken apparaten a1s necha-
nische zagen, die gebruikt rorden rpor het afzagen \an poten en

horens, rreel lawaai. Deze lawaaibronnen zijn rrervangen door ge-
luidsarnere rnachines als hydraulische kniptangen, hoornengnrillo-
tines, splijtrnachines en ran onkasting voorziene hakinstallaties.
I'leer indirekt bij het produktieproces betrokken appa.ratuur, zoals
]<oelnptoren en oliejestookte afvlanpvens, rleroorzaken eveneens

lawaai. Kelrptoren zijn vervangen door geluidsarnere varianten
of naar een andere ruimte verplaatst. Olie-gestookte vlanrrvens

zijn rzewangen door gasgestookte o<errplaren.

In pluimveeslachterijen produceren de bij de rrcorbereiding ge-
bruikte pld«rachines veel lawaai. Longafzuigrmchines, die in de
pnJ<laarafdeling gebruikt rrorden, en vulrnachines doen dit ook zij
het in iets mindere nnte. De oplossing is gezocht in crnkasting of
isolering r,ran de macfrines of in vewanging door geluidsarnere ap-
trEratuur. In een enkel geval lrrerd een afdeling verplaatst.

In de vleesrraren- en vleeskonservenfabrieken zí1n tvlees- eÍl
lcrstcuttersr en hak- en snijlrnctrines grote lawaaibronnen. Veel
bedrijven hebben de overlast aangetrnkt door de aanschaf \an geau-
tcrnatiseerde en geluidsarrrere apparatuur, Íraar ook door het rzer-
plaatsen rran nachines naar een aparte ruimte. Doordat retalen ge-
reedschappen, a1s haken en spreiders, na gebruik in kontainers
m1len ontstaat er lawaaioverlast. orn dit te rrcrrninderen zíjn
zelfvullerde hakenwagens aangeschaft. Op verlnkkingsafdelingen
kunnen soepblikken, die 'roortdurend tegen elkaar stoten, \rcor
veel lawaai zorgen. Dit probleern is opgelost door het aanbrengen
\ran een e.lektronisch gestuurd terugvoerqgstesn, r"aÉuÍrEe rroorkcrnen

rordt dat de blikkerr elkaar raken. Ventilatcren en luchtblazers,
inan:rree \Dorgebakken vleessnacks afgekoeld lerden, zijn bronnen
mn geluidsoverlast. De aanschaf rran geruisarne appa.ratuur lost
dit op.
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1.3

r.3.1

r.3.2

DE BRMD- EN BANKEItsAKKERUEN

Ilot de sektor brood- en banketbakkerijen behoren zcnel de kleine

bakker op de hoek als de grote broodbakkerijen. Verder horen de

banketbakkerijen hiertoe en de fabrieken voor biscuit, l<oek en

banket.

De projekten in de brood- en banketbalkerijen
Brood- en banketbakkerijen hebben 511 projekten rrcor arbeids-
plaatsverbetering ingedierrl. In 53t werd subsidie toegekerd. Veel

aanwagen in deze sektor vielen niet binnen de rterkingssfeer rran

de subsidieregeling, vandaar dit relatief lage IErcentage.
Tabel 1.3.1 geeft een overzicht van het aantal €Énwagen per be

drijfssektor.

Tabel 1.3.1: Verdeling rran de projekten orrer de rrerschillerde
sektoren rran de brood- en banketindustrie

Sd<tor t

Broodfabrieken en -bakkeri jen

eanketbakkerijen

Biscuit-, koek- en banketfabrieken

838

11r

6t

Ilotaal 100 I
= 51I projekten

De totale investeringskosten bedragen voor de gesubsidiëerde pro-
jekten in de bnood- en banketbakkeri)qr 2L,2 miljoen gulden. Aan

subsidie is in totaal 6,8 rniljoen gulden toegekerd. Bij deze pro-
jekten zijn in totaal 1393 arbeidsplaatsen betrokken gaoeest.

Ihelpunten en naatregelen

In de hele sektor van de bnood- en banketbakkerijen kont fysiek
araar ruerk, dat dikwijls in een slechte hor.ding verricht lrordt,
vreel rrcor. Dit gaat oE) \,oor zo!0e1 de veel voorkcrende kleinere am-

bachtelijke bedrijven al.s rrcor de grootschalige industriëIe be-

drijven.
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Er noet gebukt, getild en gedraaid rcrden cm zware zakken nret
grondstoffen te verpraatsen. Bakblikken noeten op lopende banden
rcrden gezet etcetera. Het zware rterk lrordt er<tra belastend door
het geduongen r"rerktempo, dat door het proces zelf rastgelegd
wcrdt.. Het deegven*erkingsproces nEt rijs-tijden rrcor het deeg
zorgt \rcor piekbelastingen. van arle projekten is 7rt cp de verbe-
tering van dit knelpunt gericht.
Egt tweede veel rrcorkorend l«relpunt is de rarmte-overlast, veroor-
zaakt door het bakproces. In veel bedrijven is onrroldoende berue-
gingsruimte aanwezig. Dit is een derde rrcel aangepakt knelpunt
(5t). Een ander rreel voorkcnrend lonelpunt is overlast door stof,
IÍEt name door opstuivend neel en dergelijke. ffiat net veet rnaat-
regelen ter Vermindering rzan zwaar qerk tevens de stofoverlast is
aangepakt (bijr,oorbeerd door middel r,an reelsilors), r+crdt dit
knelpunt hier niet afzonderlijk behandeld.

1.3.2.1 fysiek zware arbeid en slechte rerkhouCing
orderstaand overzicht geeft een overzicrrt rran de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

\DOrbe ldr ng

toofdbeoerking

afwerking

- storten rran neel, víater en andere
grordstoffen in deegkuipen

- tillen van deeg uit kuipen
- op geuricht brengen rran deeglnrties
- vullen ra.n spuitnacÈrines
- vullen van doseerinstallaties
- produktie ran cràre vulling
- het rzerroerken rzan deeg rrcor brood,

lur<e-brood, q>eciaalbrood en klein
brood

- laden \an ovenr,{agens
- laden van ovens
- het koekspuiten
- ti11en van rrErrrEren platen
- het rerken net spijs
- uitgieten '.an \,'aten stroop
- rrerwijderen \an rct uit grote \aten
- plaatsen rran rekkerr net vormringen
- het lossen \ran ovens
- cp etageuragens plaatsen \zrn bakplatenl
- leegkiepen'ran grote roggebroodpannen
- breken rran l<oeken
- lossen van rekken ret r,ormringen 

i
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4 ondersteunerd - inpakken van bakkersrruaren in plastic
- du*en \ran rdagens in wiescel
- reinigen rran bakplaten, kratten e.d.

B tansport: Bron:

er(tern

intern

produktie-intern

- Iaden en lossen \ran brood Ín kratten
- bezorging aan grootverbruikers
- aanrroer van grordstoffen in zakken en

balen
- \ren oer ran bakplaten en -pannen
- transport tussen tr.ree verdiepingen
- ongrunstige ligging rran ontdooice-l

C Prcduj<tie-cmgevtng: BIon:

I bouwkundige staat
2 hdtenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- gladde, betegelde vloer

- onrpldoerrie barrcgingsruimte
- te lage r,verkbanken

De aanvoer ran de grordstoffen levert in broodfabrieken en -bak-
kerijen nog rieel zwaar werk op. I.,Ieel roet in zakken en balen rran

25 of 50 kilo rnn het grordstoffennagazijn naar de deegbereiding

getransporteerd rrcrden. Dor installatie rran één of neer silors
voor de rlerschillende soorten reel ret pijpleidingen en afweegap

Inratuur, zodat het neel rechtstreeks in de deegkuip gestort kan

lorden, is d.it probleern qr7elost.
Àan het neel rrcrden verschillerrle ingrediënten toegerroegd zoals

gist, zout, suiker en broodgneder. Alvorens het deeg kan trcrden

gekneecl rordt r,nter toegevoegd. Dit laatste gebeurt in een aantal
gevallen nog nret de band net behulp van grote tmatbekers of stt-
tters. Dit verk kan verlictrt rrcrden door de aanschaf van aI of
niet autcrnatisctr trcrkende doseerapparaten, taarbij het rmter via
een slang in de deegkuip terecht l<cÍnt. Een ardere oplossing be-

staat uit de installatie rran een vratenÍengapparaat.

lilanneer het deeg voldoende gekneed is, r,ordt het in porties otrrge-

deeld. In anbactrtelijke balkerijen rcrdt het deeg uit de deegkuip

getild en Íraar de roerkbank gebractrt. Dit kan zrmar vierk zL3n af-
hankelijk van de tperzeelheid deeg, die de bakker in de deegkuip

25



afsnijdt. Het hoge tenpo nraarin het r,verk nrcet gebeuren rranwege de

rijstijd van het deeg rierergert deze situatie. Dit knelpr:nt is
cprgelost door de installatie \ran een zogenoerde hefkieper.
Hiernee kan de deegkuip autcrnatisch cpgetild en boven de trechter
\an eeÍr afweegrnachine gekanteld vorden, zodat het deeg in de

Lrechteropening gli jdt.
Bij het handnatig aftreten en 'op gerrdchtr brengen ran de deegpor-
ties staat de bakker lange Lijd achtereen in een ge@en rrrerkhou-

ding. Dit geeft aanleiding tot. rugklactrten. Ook hiervoor rrcrdt de

eerder genoerde afweegmactrine aangeschaft. De deegbereiding en

-afweging kan ook geautonatiseerd vorden door de aanschaf van een

koplete deegvervrerkingsinstallatie.
tla het afwegen rpeten de deegstukken rrorden opgebold. In bakkerij-
en uaar het opbollen nog niet is genechaniseerd, zijn opbolrnachi-
nes aangeschaft. Het langdurig werken in ge@en houding is hier-
nee verneden.

De opgebolde deegstukken npeten nu rijzen. Dit gebeurt op de werk-
tafels of in rijskasten. In het laatste geval l<cnen de deegstuk-
ken via een lopende band van de opbolnachine in de netjes van de
bollenrijskast terecht, waar een geschikt klineat gehandhaafd

wordt.
!{anneer de rijstijd verstreken is noeten de deegstukken in hoog

tsrpo op rrcrm gebracht rrcrden. Om de lroge belasting, die dit tenr
po rret zich reebrengt, te verrninderen is overgegaan tot de aan-
schaf yan een ranrijskast. Hiernee kunnen de rijstijden zodanig
urcrden beïnvloed, dat de crnrprnwerkzaamheden beter in de tijd ge-
spreid kunnen r.rcrden. Orrerigens r,{crden deze rernrijskasten ook ge-
bruikt crn de hoeveelheid naclrtwerk terug te brengen.

De deegbollen rrallen via een trechter in de langrnaalonachine en

vervolgens in een opvangbak. De, in de neeste bakkerijen gebruik-
te, langrnaaJ«mchine vormt de deegbollen om tot langgerekte deeg-
rcllen. In de opvangbak is slectrts plaats rpor enkele deegrol-
len. Deze r,orden door de bakker uit de opvangbak getraald en nEt
de 'naad! naar beneden in de broodpannen getegd. Deze pa.nnen zijn
van te voren ingevet en op een ragen klaargezet, die een aantal
in- en uitschuifbare rekken bevat. Deze eentonige en arbeidsinten-
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sieve handelingen zijn in diverse bakkerijen overbodig gelvorclen

door de aanschaf ran vulautcnaten, autcÍnatische we€§-r \Dr:In- en

vulinstallaties en pannensrrEerapparaten, !Ëal:rrEe de broodtrnnnen

kunnen \.Drden ingevet. Vor het \Dr:IrEn tan klein-brood is in een

aantal bakkerijen eeÍr zogenaanule kleinbroodstraat geÏnstsal-

leerd, een rrcnnnachine ret opzetinrichting.
Niet afle deegrollen lerden uit de opvangbak van de langiraal«nachi-

ne direkt in de bnoodtrnnnen gelegd. Een aantal deegstukken lrordt

eerst nog opgenaakt door ze bijvoorbeeld te rporzien \an geplette

tarwe of een tijgerpapje. Hiervoor heeft een aantal bakkerijen ogr

naal«rachines aangeschaf t.
hlanneer alle deegstukken in de bakblikken gelegd zijn, tordt' de

wagen in de narijskast gereden. Deze kast bevindt zich vaak naast

de oven. Na verloop van tijd rmrdt de wagen weer uit de narijs-
kasL gelraal-d. A1'vorens de bakblikken in de oven gezet rtorden,

rrcrkt de bakker een aantal deegstukken nog of door deze in te

knippen of in te snijden. In grotere bakkerijen en bnoodfabrieken

hreeft nen het interne transport naar de narijskast en verrirolgens

rnar de oven genechaniseerd net betrulp rran kettingtransportbanen.

De afwerking van de deegstukken geschiedt dan aan de lopende

bard. Via het kettingtransport kcnen de deegstukken in de o'uen te-
recht. Deze oven is in grotere bakkerijen in feite een lopende

barxl, $aarop de deegstukken langzaam verder getransporteerd en

tegelijkertijd gebakken vorden. Een voorbeeld rran zorn oven is de

gaagrEtoven.

In kleinere, ambaclrtelijk uerkende bakkerijen levert het laden en

lossen van de oven problaren op. Ín veel van deze bedrijrien rrordt

gelverkt ret stenen ovens, insteekovens of inschietovens. Bij ste-

nen ovens nroeten zware bakplaten in een uit de oven gebracht tror-

den. Dit gebeurt in een slechte'rerkhouding, zodat dit bij veel

ovenisten tot rugklactrten leidt. Het laden en lossen ran inschiet-

wens gebeurt ÍIEt een zogenaaÍde t schieter' , een lange stok ret
een plat, bneed uiteinde, rraarnee de bakblikken en -platen in een

uit de oven geschoven ltorden. Vooral bij hoqe inschietovens, waar-

bij de ovenist zijn r,erk staande q) een trapje rroet doen, vrcrden

de rug en al:rlen voortdurend belast en is het werk torm en instrnn-

nend. veel bakkerijen zijn daarcn o\rergegaan q) een nieuve oven.

27



Het gaat hierbij cm wagerrovens, waarbij de broodpannen op eeÍr \^,a-

gen gezet rrcrden, die vervorgens de oven r,ucrdt ingereden. rn ande-
re bedrijven zijn etagebakovens aangeschaft of bussenbakovens. Gn

het laden en lossen \En ovenwagen te vergernakkelijken zijn bedrij-
ven gebruik gaan naken rzan verrijdbare stapelaars.
vÍanneer de broden en andere deegstukken rrcldoende gebakken zijn,
rcrden deze uit de oven gehaald, cp een wagen gezet en nEt water
bevochtigd, zodat de broodkorst gaat glanzen. De wagens reL de
bakblikken ucrden naar een ruimte gereden cnr af te koeren. cn het
voortdurende raden en lossen \En wagens ret (hete) bakplaten Le
verminderen, is in diverse bakkerijen een l<oeltoren geïnstal-
leerd net nechanische aan- en afrperbanen.
Het lossen ran de broden uit de pannen is eentonig, heet en zwaar
werk. Vooral het leegkiepen \ran de tien kilo a,sare, één reter
lange brikken net roggebroden is zeer inspannend, nrede door het
tern1rc raarin d.it gebeurt. Een aantal bakkerijen heeft rraarcrn een
rdepannert aangeschaft. oit is een rzakuiim installatie waarnee de
broden uit de pannen en blikken getaald rorden. Bovendien is in
grotere bakkerijen en fabrieken de aanvoer naar de 'depannerr via
transportbanen geregeld, evenals de afvoer rran het brood naar het
expeditienagazijn en het transport ran de lege brikken naar de
vulinrichting.
De bestellingen van grote klanten zoals winkers, restaurants en
ziekenhuizen wcrden in kratten kl-aargezet crn vervoerd te r,rcrden.
Het laden en lossen rran de bezorgingsrrragens is, riooral bij de be-
zorging aan grootverbruikers, zwaar lrerk. Daarcrn zijn deze wagens
uitgerust Íret los- en laadkreppen en heeft nen bovendien verrijd-
bare stapelrekken aangeschaft, haarop de kratten naar, in- en uit
de rrragens gereden kunnen rucrden.

Et]<ele arrlere problaren zijn nog niet aan de orde gerdeest. Eén
daarvan is vertikaal transport tussen de bakkerij en het maga-
zLjn, h.nneer deze op verschirlende rrerdiepingen zijn onderge-
bracht. rn dergelijke bedrijrrcn nrceten grondstoffen, bakkerijpro-
dukten en \rerpakkingsnidderen vaak via de trap versjowrd rmrden.
rn veel gerralren is dit probleen ogryelost door het installeren
\rian een goederenlift of hefplat.ors. sons is de @ane grond ver-
bourxl en uitgebreid, zodat rrertikaal transport overbodig gerrorden
is.
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Diverse bakkerijen hebben een niewrre wiescel aangeschaft, onder

andere cnulat de oude noeilijk toegankelijk was rpor de ovenwa-

gens. In de nieuve cel kunnen de ovenwagens nakkelijker geplaatst

r.prden er er hoeft rninder tijd in de kou doorgebracht te tprden.

In erkele bedrijven ligt de ontdooicel, vuaarin bevroren bakkers:wa-

ren snel rrcrden ontdooid, erg ongunstig, zodat veel intern trans-
port nndig is. Mede crn deze reden is de ontdooicel vervangen ver-

\rangen en verplaatst naar een gunstiger plaats in de bakkerij of

in het ex@itiemagazijn.
Prcblsnen doen zich nog \Dor bij ondersteunende werkzaanheden zo-

a1s inpak- en schoonnaakwerk. V@r het inpakken van brood in plas-

tic zakken en het dichtnaken hiervan is een autcrnatische verpak-

kingsrnaclrine aangeschaft. Om het reinigingswerk te verrninderen

zijn platen- en krattenwasnacfrines geïnsta1Ieerd.

In de banketfabrieken en de biscuit-, koek- en bankenfabrie-

ken lccrnen in grote lijnen dezelfde situaties \Dor' [l7e volstaan

hier dan ook net het vernelden van enkele specifieke knelpunten

en naatregelen.

VeeI rzan het handnatige rrerk rzan koekebakkers is vervangen door

de aanschaf van koek- en i<oekjesspuitrnactrines. Het vullen ran de

spuitrnaclrine net deeg gebeurt vaak nret de hand. H*ele bedrijrren

hebben de kneednachrines op een verhoogde vloer geplaatst, zodat

het deeg via een goot kan afvloeien naar de sluitnachines.

Bij het draaien \En kapseldeeg rcrden klutgnachines gebruikt,

\Èar:rree per dag een groot aantal charges genaakt trcrden. E[ke

clrarge, die 25 kilogram weegt, npet onder de kluts vandaan ge-

haal-d r,ucrden en vervolgens in een hoge doseerinstallatie gedepo-

neerd uorden. Dit zware r,rerk is vervallen door de oude klulgnachi-

re te \rervangeÍr door één npdern apparaat' waarbij het beslagrna-

ken en het vullen van de doseerinstallatie autcrnatisch rrcrloopt.

De produktie van crème vutling is zwaar en vuil vierk. Iv1et behulp

lran een r*afelvullingmixer heeft IIEn een gedeelte rran dit werk ge-

autcrnatiseerd. Daarnaast is een rnachrine aangeschaftr die het beno-

digde vet in de cràernadrine pcÍrpt, zodat dit vet niet ÍÍEer IÍEt

de hand uit grote raten geschept hoefL te trcrden.

Bij de produktie \ran strooplvafels nrceten 
","aten 

stroop van 65 kilo-
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graÍn uitgegoten lDrden. Hierbij ÍÍl)et iernand langdurig in een
angemkkelijke houding staan. Dit probleen is aangepkt door de
aanschaf \En een strooptank en autcrnatische afvrcegapparatuur.
Bij de fabrikage rran gevulde l<oeken en spekulaas rÍDet spijsdeeg
uit kokers gehaald rorden, vÈrarna het rrcrdt rrerkruinerd, aange-
stampt en rzerdeeld over de gebakvornrnacfrines. Dit werk heeft nen
geautcrmti seerd net behulp'ran een deegrvoedingsinstallatie .

Bij het lossen van rekken net rprmringen, die bij de produktie
ran pencée's gebruikt rrordenr nrceten in hoog ternpo bakplaten ge-
schud worden vaardoor de pencées 1os op een onderplaat terecht
)<cnen. De rerkneners, die tussen treee lopende banden staan, rrDe-
ten de rolle bakplaten rran de ene band halen en deze verrolgens
reeg achter zich op de andere band zetten. Deze ongunstige situa-
tie is verbeterd door de aanschaf \an een speciale ringenafhaalna-
ctrine. ook het op bakplaten plaatsen rran rekken net vormringen is
aangepakt. Hiertoe heeft nEn een ringenopzetrnachine geïnstal-
leerd.
rn inpakafdelingen npeten grote aantàllen koeken net de hand in
handelsporties gebroken vrrcrden. Dit eentonige r.rerk, dat in een
statische houding en hoog tenpo r.ordt uitge'uoerd, is venrangen
door een koekbreekrechine. De toevoer naar de rmclrine r,vrcrdt hier-
bij geregeld &or een autcÍnatische transportband.
Bij de produktie ran pa.tisserie vprdt gebruik gernaakt van (koele)
mar:nEren verkpraten crn de stolling rran de bonbonvulling te bevor-
deren. Door ruerktafers aan te schaffen, rdaanian het brad gekoeld
kan rcrden, is het armre tilrrerk van de narneren platen op de
werktafel kcÍren te venrallen.
rn diverse banketfabrieken zijn de r.,erkbanken verhoogd crrdat de
verkneners door.de te lage \,rerkbanken voortdurend in een slecfrte
vrerkhouding stonden.

Tenslotte zijn in een aantar bedrijrren de gradde, betegelde vloe-
ren 'rrer\rangen door een ruÈ kunststof v10er. Hierdoor is de kans
op uitgrijden, in 

'erband 
ret gsrorst vet en water, aanzienlijk

verminderd.
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L.3.2.2 Door het bakproces veroorzaakte hitte
orderstaand schsra geeft een overzicht ran de belangrijkste hitte-
bronnen.

A Produktiefase: Bron:

1
2

\roorbereÍdrng
hoofdbewerking

afwerking

ondersteunend

- het rijsproces van deeg
- inschiet- en insteekovens
- doorvoer- en doorloopovens
- bij het bakken wijkcrnende hete,

rodrtige lrrcht
- hete bakblikken en -platen
- hete koekplakken
- uitdamtrnn ran gebakken produkten

B Transport: Bron:

1 e:<tern
2 intern
3 produktie-intern

C Produktie-crngeving: Bron:

1 bouwkundige staat

2 buitenterreinen
3 'roorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

- hitte lprdt Versterkt door zonne-
warmte

- hitte kan niet weg (door isolatie
tegen zonnerrarmte)

In de broodbakkeriien en -fabrieken v'ordl hitte door het bakpro-

ces veroorzaakt. De in kleinere bakkerijen gebruikte inschiet- of

insteekovens 'urerspreiden veel hitte' vooral bij het openen ran de

ovens. Bij het bakproces kcrnt ook veel rpcht wij, zodat er een

riË.rrre, rrcchtige atnrcsfeer ontstaat, die lang in de bakkeri j
blijft hangen. Deze problenen zijn oglelost door de aanschaf van

zogenaanrle rttrernrcsifonr wagenovens, die beschikken over een sys-

tesn dat overtollige warmte afzuigt. Een andere naatregel is de

plaatsing \./an een bussen-bakovensysteeÍn net ongevinqsventilatie.
Een o<tra rpordeel van beide soorten ovens is dat de oven slechts

korte tijd open hoeft te staan bij het in- en uitladen rran brood

en dergelijke. aij de grotere bakkerijen en fabrieken verspreiden

de doorvoer- of doorloopovens veel urarmte. Ook hier qltstaat een
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lenauvde, rrcchtige atnrrsfeer. rn veel gevallen is boven de uit-
rrceropening van de oven een afzuiginstallatie geplaatst of rzan de
bestaande installatie de afzuigkapaciteit vergroot. rn andere ge-
m1Ien is de oven verbeterd en een koel- en ventilatie-eenheid ge-
plaatst.
rn scnmige situaties kan de door het bakproces rieroorzaakte hit-
te troeilijk vreg, bijrrcorbeeld wanneer de bakkerij tegen zonns^rarm-
te is geïsoleerd. Het aanbrengen \ran aircrcrxlitioning en een af-
zuig- en ventilatiesysteern in het dak is in deze gevalren een op-
lossing.
Hitte en rpcht kcnren na het bakproces vrij bij het uitdampen rran
de gebakken broodwaren. Hiervoor is een aparte ]<oelruimte qebouud
doorgaans bij of in de expeditie-afdering. Een oplossing is ook
on bij de uitrzoeropening ran de oven een hefplaLeau aan te bren-
gen, r{,aarop de ovenwagens geplaatst vrcrden. De broodpannen rrcrden
zo op gelijke hoogte net een transportband gebracht en'ewolgens
naar een installatie vervoerd, die de broden \acuum uit de pannen
trekt. op deze wijze hoeft het brood niet in de bakruimte af te
koelen en uit te danrpen, terwijl de bakkers hun vingers niet reer
hoeven te branden aan de hete bakbrikken. Dit laatste probleen
kan ook aangepakt rrorden door het aanbrengen ,an zogenaanrle run-
roaderst, 'depa.nnerst en een transportsysLeeÍn rioor het r<oeren en
sneren rran hete broodpannen.

Een probrean, dat zich voorar in kreine bakkerijen rioordoet, is
de benarnde atnrcsfeer die veroorzaakt r,ordt door het rijsproces
mn deeg. Dit proces rrereist een hoge tarperatuur (37 graden cel-
cius) en een hoge relatieve rrcchtigheid. De oplossing van dit pro-
blesn is gezocht in de aanschaf rzan een volautsnatische rijskast
ret een interne klinaatbetreersing.

ïn banketbalckerijen en biscuit-, lcoek- en banketfabrieken
doen zich vrijwel dezelfde klinaatprobrerrEn voor a]s bij de brood-
bakkerijen. Ter verbetering ran de warne, vochtige atnrcsfeer is
aircrcrriitioning aangebracht of de indeling rran de bakkerij ver€rn-
derd- rn bakkerijen, die naast de door het produktieproces ver-
zaakte hitte in de zcrernaanden er<tra last hebben \ran zorrErararrn-
te, is een ventilatiesysteen aangebracht eventueer net een koelin-
stallatie.
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De hitte rran het bakproces levert ook andere probleren op. Bij
het uit de oven halen van hete bakplaten ret noeilijk handelbare

afiretingen lopen de bakkers het ge\aar zictr te bnanden. On dit ri-
siko te verkleinen wcrdt de bestaande (inschiet-) oven verv;mgen

door een therrrcsifon of een nexitherm \ÍËgenoven.

nij de nabauerking van versgebakken koekplakken ontstaat hetzelf-
de probleen. De grote plakken nrreten ormiddelijk na het bakken ge-

kanteld en gesneden Íi{crden. Deze handeling kan geautomtiseerd
rrcrden.

1.3.2.3 Overige knelpunten

Relatief veel projekten zijn gericht gerrrcest op het aarynkken van

een gebrek aan banegingsrujmte. Ardere projekten zijn gericht op

het vernirderen Íían nachtwerk, de tenpodruk, het nonotone \derk en

op het verbeteren mn de r,rerkverdeling. Het schqa geeft een over-
zicht van de belangrijkste bnonnen ran dit soort probleren:

A Produktiefase: Bron:

I \DorDererorng

2 hoofdbarerking

3 nabarerking
4 ondersteuning

- nacnEwerK oeeg\roorberelctrng
- routing voorbereidingsrmctrines
- nouting produktienrachines

: a"ne.drrk door rijs- en bakproces

- gebrek aan cpslagruimte
- grEren van broodpannen en afwasenen

mn bakplaten geeft rncnotonie
- ontbreken van vriescel leidt tot

tenpodruk

B Transport: Bron:

I extern
2 intern
3 produktie-intern

- geblokkeerde in- en uitgangen

: 
geblokkeerde doorgangen

C Prcduktie-cÍngeving Bron:

I bor$,kunXige staat

2 buitenterreinen
3 rioorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- sJ.ecnts e€lr proctuKtrenumEe

: bo""" elkaar gelegen bedrijfsruimten

- uitbreiding trnrsoneeldcezetting

- uitbreiding rnadrinepa.rk
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In de kleine, ambachtelijke bakkerijen is dilcrcijls onvotdoende be-
wegingsruimte. Produktiekapa.citeit, nachinepa.rk en personeelsbe-
zetting van deze klein behuisde bakkerijen zijn in de loop der ja-
ren over het algeneen gegroeid bij een gelijkblijvende behuizing,
terwijl doorgaans ook het produkten-assortirnent groter geworden

is. Het is er daarcrn rraak rurncerig, krap en stoffig en het r,serk

kan niet doelratig uitgerrcerd rrorden. Bovendien laat de krappe

ruimte narmelijks toe dat naatregelen getroffen vprden crn deze

situatie te verbeteren. De isolatie van geluidsbronnen, eventuele
afzuigapparatuur en centrale venuarmingsinstallaties zouden te
veel plaats in beslag nerren.

Een \Dor de hand liggende oplossing is uitbreiding raan de bakke-
rij en een nieur,re indeling ran de produktieruimte. Een alterna-
tief rpor uitbreiding is nieuwbouvr. Deze oplossing r,rordt gekozen

vÉnneer slechts één produktieruimte beschikbaar is. Dit is raak
het geval in bakkerijen, die zcrpel brood a1s banket produc-eren.

Vel bedrijren hebben de banketproduktie in een nieur,vre ruimte on-
dergebradrt. Een ander rrcorbeeld leveren bedrijven, die niet o'ver

een aparte ruimte beschikken, r,.laar het brood kan afkoelen en'ver-
zendklaar genaakt kan rrcrden. mat dit in de bakkerij gebeurt
zijn de door- en toegangen rraak geblokkeerd. Een oplossing is de

bouw van een nieuw magazijn ret een overkapping rpor het laden
van de bestelwagens.

Een vergelijkbaar probleen ontstaat bij de opslag rran grondstof-
fen. Ondat door ruimtegebrek neel e.d. elders, bijrrcorbeeld op
vlieringen boven de bakkerij, oprEeslagen nrcet r*crden. Dit veroor-
zaakt veel ti1- en sjourrrterk. De voor de dagelijkse aannerak \ran

deeg bestende reelbalen e.d. nsren veel plaats in, waardoor de
werk- en loopruimte e>rtra r,ordt rierkleind. Een oplossing is de in-
stallatie rran grondstofsilors of de bouw ran een nier.ne gelijk-
vloerse opslagruimte. In enkele bakkerijen is rrEer \derk- en

loopruimte gekreëerd door het nechaniseren of autcrnatiseren van
een aantal \ree1 \roorkcÍrende handelingen, die veel ruimte wagen.
Voorbeelden hiervan is de aanschaf rran autgnatische reegrnachines.

rrcor het vullen rran de broodpannen, en hefkiep-installaties. Od<

in grotere bakkerijen en fabrieken bestaan ruimteprobleren, die
vaak te wijten zijn aan het feit dat in de loop der jaren steeds
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Íleer Írachines geplaatst zijn. Dit geldt hier niet alleen voor de

produktieruimtes naar bijrrcorbeeld ook rrcor de werkplaats ran een

teckrnische dienst in een brood- en banketfabriek. De ruimte vlas

te klein geHrorden voor de reparatie- en onderhoud*rerkzaamheden,

zodat overgegaan is tot uitbreiding ran ile rrerkplaats.

llachtwerk en rperken in een teÍrpo dat. afhankelijk is rzan een ma-

d:ine of het produktieproces kcrnen in de hele sektor voor- Vroeg

in de ochtend @int IÍEn IÍEt het rrcorbereiden van het deeg en het

verhitten ran de bakovens. Vooral het rijs- en bakproces veroorza-

ken de tanpodruk. De aanschaf \ran zogenaande trenrijskasLenl

brengt verbetering in deze situatie. Het deeg kan hiernee op een

zelf te bepalen tijtlstip aangermakt r,prden, \,{aElrÍra de rijstijd
op de renrijskast kan rrorden ingesteld. ffiat het deeg rs och-

tends niet eerst Lpeft te rmrden aangernaakt, kan nen enkele uren

l-ater dan voorheen net het werk @innen. Een minder grote afhan-

kelijkàeid van het bakproces is te bereiken door de installatie
r,an rrclautcrnatische schonrelovens. Tsnpodruk en piekbelastingen

rrcrden \reroorzaakt &or de dnÈte rioor het weekend, voor feestda-

gen en in rnkantietijd. Bor'endien sturen spoedbestellingen van

groot-afnerers de planning rzaak in de war. Een oplossing hiervoor

is het aanbrengen rran diepvriescellen, waarin deeg en bakwaren,

die op m:inder drukke uren zijn vervaardigdy opgeslagen i,rorden. Mo-

notoon r,rerk, zoals het aan de lo5:ende band invetten van broodpa.n-

nen en het afwassen \ran grote hoeveelheden bakplaten, is een an-

der veel rroorkcnend probleern. Deze r,uerkzaamheden r,vorden o<tra be-

lastend door het hoge r+erktarpo en de werl«ilruk. Verbetering ran

deze situatie is bereikt door de aanschaf van broodpanneÍr-sneeraP-

trEraten en platenwagnachines.

Problenen ontstaan er ook viantneer rrcorbereidings- en produktiena-

ctrines niet doelrmtig zijn opgesteld. Een slechte r,rerkverdeling

is dan het gevolg. waarbij veel tijd en energie verloren gaan

door overbodig lange loopafstanden e.d. Een oplossing is de ver-
groting en rerouting rran de bakkerij. Ook zijn produktieruimten

en rnagazijnen gelijkvloers gebracht.

In banketbakkeriien en biscuit- koek- en banketfabrieken ko-

ren dezelfde problaren \roor en zijn vergelijkbare naatregelen 9e-
troffen. Gebrek aan bewegingsruimte is hier otrrEelost door uitbrei-
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ding en,/of herindeling van de produktieruimte en de aanschaf van

ruimte-beq)arende rnactri nes .
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1.4 DE O/ERIGE VODIT\IG- EN GENCIMIDDELEIT{INDUSIRIE

lbt deze restgroep uit de branctre ran de rrceding- en genotmidde-

lenindustrie behoren bedrijven die zuivel, graan, groenten en

fruit rienrcrken. Ook de genotmiddelenindustrie (zuiker, drank, ta-
bak etc) behoort hiertoe.

I.4.1 De bedrijven hebben 530 projekten rpor arbeidsplaatsverbetering

ingediend. Hiervan ís 722 rrcor gesubsidieerd.

ràbe1 1.3 geeft een overzicht ran het aantal aanvragen per sek-

tor.

Tabel I.3: Aantal aanvragen, ingedeeld naar 5 sektoren.

Sd<tor Aanvrager

I) Zuivel- en zuivelproduktenindustrie

2) Graanvenperkende industrie e.d.

3) Grcente- en fruitverwerkende industrie e.d.

4) Suiker- en genotmiddelenindustrie

5) orcrige rcedingsniddelen industrie

26t

19r

20t

24*

L2*

Totaal 1008

530 proj.

De investeringkosten 'vpor de gesubsidieerde projekten bedragen

110,4 miljoen gulden, waan/oor 21,3 miljoen aan subsidie is toege-

kerd. Dit kcrnt neer op een geniddelde subsidie van fI. 56-200r--

per projekt. Bij deze projekten zijn 6.1-00 arbeidsplaatsen betrok-

ken gerreest.

L.4.2 lhelpunten en naatregelen

Het nererrleel r,an de projekten (78t) in deze sektor r*as gerichtt

op de aanpak rran vier knelPunten:

- fysiek zware arbeid /fysiek slechte uerkhouding (34t)

- lawaai en trillingen (29t)
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- stof en vrril (9t)

- (door het produktieproces veroorzaakte) hitte (6t)
Ivbt narte de aanpa.k ran zware arbeid en een slechte rrcrkhouding en

het terugdringen van het lawaai zijn veelvuldig aangepakt.

L.4.2.L Fysiek zware arbeid en een sleclrte r.lerkhouding

Veel projd<ten waren gericht op de verlichting ran zware li-
dnnelijke arbeid en een slecfrte rerkhouding. Vooral de veel voor-
kcnende transportwerkzaamheden en in mindere mate de produktie-
aktiviteiten ze'J-f zí1n hienroor in deze bedrijren \ierantarcorde-

rijk.
HeÈ scherna geeft een overzicht rran de belangrijkste bnonnen:

A Produktiefase: Bron:

I voorbereidÍng

2 hoofdbewerking

3 afwerking

4 ondersteunerd

- eensnilden en cÍnstorten rran zakken
- doseren/tevoegen \,'an grorrlstof f en
- rlEngen van grordstoffen
- bediening rran silo-sclruirren
- schillen en ontpitten
- laden/Iossen \ran rachines, instal-

laties en dergelijke
- bediening van nachines e.d.
- I spitten I in kaagmssa I s
- plastificeren van kaas
- keren ran kaas in stellingen
- stapelen van dozen, fusten e.d.
- rmllen ran zakken e.d.
- vullen rran kratten e.d.
- schoorunaalsoerk
- reiniging rran filters
- verpakJ<en ran eindprodukten
- vullen van etiketteermachines

B Il.ansport: IJrOn:

er<tern

2 intern

- Laden/Iossen \Ian rrrachtwagens
- lossen rran schepen
- venoer rran grordstoffen en eindpro-

dukten
- laden en lossen rran veagentjes
- verplaatsen van \re4)akkingsmateriaà'l

en hulpstoffen
- vertikaal translDrt \ran \raten, zakker

e.d.
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3 produktie-intern - tillen en bukken bij nachines

C Produj<tre-cÍngevlng: Bron:

1 bowdcurdige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats
] r*erktafels zijn niet op juiste

rerkhoogte

In de zuivel- en zuivelproduktenindustrie is in de kaasnakerij-

en rrcora1 het vele handmtiqe transport een belastende faktor.
Het vervoer van grondstoffen en eindprodukten vindt in een aantal
gevallen net wagentjes plaats, waarbij het laden en lossen net de

hand gebeurt. en problenen oplevert. Mede cÍn deze reden is overge-

gaan op het gebruik ran transportbanen. Het laden en lossen ran

kaaspersen en pekelrraten, het voortdurend keren rran kaas in stel-
lingen en het aanbrengen \an een plastic laagje op de kazen is
arraar werk. Deze werkzaarÈeden zijn genechaniseerd en de betref-
fende afdelingen zijn uitgebeid cm vervoer en opslag te vergenak-

kelijken. Het weeg-, v,as- en ver;nkkingsr,verk is verlicht door ge-

bruik te nnken rran kanteJ-aars, hefplateaurs en transportbanden.

Probl-enen doen zich wor bij het laden van vrachtauto's net ka-

zen. Deze wegen geniddeld 4 kg. Het Laden Ípet scÍns rzarnf de le
etage geschieden. De installatie rran een transportband rierlichÈ

en vergemkkelijkt. het raerk. Het produktieproces zel,f brengt

zwaar lichanelijk werk net zich ÍIEe. Dit loopt uiteen rzan het

handratig 'spittenr in de kaasnassa tot veel lopen bij kontroles

en trappen beklinnen bij de wrongelbereiders. De kontrole ter
plaatse is overbodig genaakt door de installatie van centrale be-

èiening- en kontroletrnnelen. Het rspiLlrerkr vprdt overgencrlen

door een op afstand bestuurbare hydraulische 'kraant. Arrlere werk-

zaanheden vprden verlicht door rechanisering ret behu'lp \ran appa-

riatuur als kaaspers-installaties, baanpersen, transportbanen, va-
tenkeer-installaties, riolgeropzet- en afnegninstalLaties, reini-
gings- en weeginstallaties.
VeeI zwaar rryerk ksnt in fabrieken voor zuivelprodukten \Dor. Do-

zen van 25 kilo ret bussen en plken relk rpeten opgestapeld 'rcr-
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den, rzaten net nelkpoeder roeten verplaatst r,vorden en zakken net
relkpoeder rsorden gevuld verpakt. en gestapeld r,orden. Ook deze ak-
tiviteiten zijn garechaniseerd door aanschaf van palletstapelaars
(plrettiseerrnactrines), buizensystenen die op luchtdruk rprken en
een afzakstation net zaksluitinrichting, eventueel net een trans-
porLtijn. Het in kratten zetten rran flessen en pakken net nelk en
het afvoeren van de kratten rcrdt rprlicht door inpakrachines,
transportbanen en lnllettiseernackrines.
Het aamroeren \an verpakkingsmateriaal en hulpstoffen is eveneen
zwaar rerk. Een oplossing is de herindeling rran het bedrijf, waar-
door produktie-afdelingen vlak bij de opsrag \Dor verpakkingsnate-
riaal vprden geplaatst. veel onderhoudswerkzaamheden in deze be-
drijr,ren zijn zwaar. Het reinigen rían de relktanks m)et onder
slechte cnrstandigheden (in de tank) gebeuren. Dit is geautcrati-
seerd. Het denonteren van nelkcentrifuges en het reinigen \ran se-
paratieblikken r,vordt vergemakkelijkt door gebruik te raken van
zerflossende setrEratoren. Mechanisering vindt ook plaats bij het
verpakken ran kaas, konsunptienelk, ner§rceder, boter en slag-
rocÍn. rn de neeste gevallen leidt dit tot een aanzienlijke ver-
lichting 'an de fysiek zware arbeid en een verbetering 

'an de
rrerkhouding.

rn de graanvernrerkende industrie wordt zware arbeid rireroorzaakt
door ti1- en sjowrr'rerk. rn neelfabrieken en graannalerijen nneten
zakken ran vijftig kilogram na het vurren opgetild en naar de
ueeginstallatie gebracht r,vrcrden. Dit zware r,rerk is rierbeterd door
de installatie rran een autcrnatische weegschaal en een 1»1letsta-
tion. Het doseren van mineraren en andere grorxistoffen gebeurt
vaak ret de hand. Hierbij rDeten zware zakken gesjouvd en gerost
rcrden. Ter verbetering is overgegaan op elektrische dosering en
is het sjoulr en loswerk vervangen door de aanschaf van een silo-
installatie. stroef lopende neel- en gr:aanschuiven rzan silors rce-
ten scrns ret de hand bediend rorden. De haner kcrnt er nog dik-
wijls aan te pas. De installatie ran elektrische bedieningsappara-
tuur zorgt hier rrcor een betere toestrocrn en verricht het zware
lerk. rn nengnroederfabrieken doeL zich hetzelfde problean rioor.
Het rengvoeder zeL zich vast, zodat de schuiven bij het lossen
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losgeklopt rpeten norden. Ook hier is elektrische drukknopbedie-

ning aangebracht.Bij rengvoederfabrieken en veevoederfabrieken
kcrnt zwaar werk rpor bij het lossen van schepen. De bediening rran

(Sxrer.rratische) zuiginstallaties vergt veel kracht. Hier zi jn
scheepslosinstallaties aangebradtt. In andere gevallen is een Lr1r-

draulisch aangedreven trceler geplaatst die de toevoer verzorgt
naar de zuiqbuis. Het lossen 'aan zakken \ree\Der en kunstnpst net
een genricht van vijftig kilogram is zwaar vrerk. Dit lossen is rrcr-
gsnakkelijkt door de aanschaf van een zogenaaÍÍde 'neeneqnrhef-
truck.
Ardere aktiviteiten viaar zlvaar werk bij te pas kcrnt zijn het vul-
len ran zakken en vleeswolrien die bij cle produktie \an pens en an-
der veevoer rrorden gebruikt, en het opensnijden en crnstorten \ran

pa.pieren zakken ret zogenaamcl 'kalverneel' . V@r het vullen rran

zakken zijn afzaklijnen net bijbelrorend karrousel geïnstalleerd
of zakkenvulrnachines en pallettiseerinstallaties. Voor het vullen
ran vleesrrcolrren zijn hefinstallaties en hefkarren aangeschaft en

rpor het opensnijden van pa.pieren zakken zakkensnijnactrines.

In de groente en fruitvenverkende industrie kont a,{aar werk
rrcor bij het transport in deze bedrijr,en. In aardappelproduktenfa-

brieken bijvoorbeeld nrceten rrceI rraten en zakken getransporteerd
r.rcrden. Voor het horizontaal transport zijn transportbanen geïn-
sta].leerd en r.ioor het vertikale transport goederenliften. Het

transport van zakken ran achtlpnderd kilogram terd net handpallet-
vagentjes uitgevoerd, hetgeen bepaald geen sinekure is. Hieniroor

zijn elektrische palletwagens aangeschafÈ. Het transport \,'an zak-
ken met oplosrLiddelen (25 kilogram) voor de r*aÈerzuiveringsinstal-
latie gebeurt in een aantal bedrijven net de hand. Ter verbte-
ring hiervan zijn bulksilos geïnstalleerd in kcnrbinatie ret een

autonatische oplos- en doseerinstallatie.
Niet alleen bij het txansport, naar ook bij het eigenlijke produk-

tiewerk koren problsrEn ÍÍEt aoaar werk en een slechte r,erkhoucling

voor. Op schil- en pitafdelingen vordt langdurig in een staande

houding gaoerkt. Hier zijn nnchines aangeschaft, transportbanden
geÍnstalleerd en is de inrichting van de afdeling gar'ijzigd. ïn
groente- er fruitkonservenfabrieken rordt ÍEt zware, \raak crmang-
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rijke dozen ret groenten, trays net leeg glasr,verk en blikken net
soep getild en gesjouvri. Ilierrroor zijn transportbanden, elektri-
sche palleth,agens, depalJ-ettiseermachines, seni-autcrnatische in-
korfirachines en magnetische platen voor het afnqnen ran potten in
de pJ-aats gekoren. Er zijn tafels aangeschaft die op roerkhoogte

instelbaar zí)n, zodat tilwerk verrnindert en er in een betere
werkhor.ding ganrerkt kan rrcrden.

Scrns lossen raatregelen echter niet alle problaren op of kre&en
ze ze)fs nieurre probleren. In enkele bedrijrrcn zijn de bovenge-

nosrde serni-autcrmtische inkorfrmctrines bijr,oorbeeld venrangen

door riol-autqnatische nachines crtrlat ook het plaatsen ran volle
potten in korven aanleiding gaf tot klachten. Bij het laden en

lossen rran autoklaafkorven nrret isrand zich rioortdurend strekken
en bukken. Hier zijn korvenladders geïnstallerd voor de vullijn
of is het laden en lossen geautcrnatiseerd. Bukken en strekken
kcÍnt rrcor bij het plaatsen v"an potten en blikken in etiketteerrna-
chines. Om dit uerk rninder inspannend te raken zijn mlletliften
bij de buffertafel geplaatst. Bij het. laden, lossen, heffen en

kiepen \rarl soep rrordt nu ganerkt rÍEt een nrrbiele hef-kiep-instal-
latie.
Zvaar werk, dat in een slechte houding nnet rcrden uitgevoerd is
ook het rrengen \an groenten en aardappelprodukten, het schelpen
rran het eindprodukt uit een bak en het inpakken rran fruitErlp. In
deze arbeidssituaties zijn rrcrbeteringen aangebracht door de in-
stallatie \an rrengapparatuur, van een lopende band of een kraan
ret grijper rpor het nedlanisch legen 'ran de bak en het installe-
ren \ran een gesloten trurpsysteern, waarrree de pulp redrtstreeks
rnar tanks rrordt afgevoerd. Bij de aanvoer \ran groenten rtcet Ínen

steeds dieper bukken hËnneer de boxpallets leeg raken. De aan-
schaf ran een kantelinrichting net bijbehorende rrcrktafel verbe-
tert deze arbeidssituatie. In andere bedrijrrcn is volstaan nret de

aanschaf van een kistenkantelaar. @ verschillende plaatsen in
het arbeidsproces zijn allerlei werkzaamheden door rmchines over-
genorren zoals blancheer-, konfijt- en indanpingsinstallaties.
Allerlei schoonnraal<verkzaamheden van apparatuur, vloeren en goten
in deze bedrijrien zí)n zwaar. In erkele bedrijren is dit verlicht
door een installatie rrcor het filteren van het \rooffas,vater. Het
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afsteken van de filterkoek, het leegscheppen van het filter en

het vervangen \ran het filterdoek bij de produktie \En soep en

soeparoÍna is zwaar werk dat doorgaans in een wartle, bedcrnpte fil-
tercilinder plaatsvindt. De plaatsing van een vacurnnfilter is
een belangrijke verbetering ondat de filterkoek dan aan de buiten-

kant rran het filter kont te zitten en rmkkelijk te venpijderen

is.

De suiker- en genotrniddelenirxlustrie kent probleren bij het in-
t€rn transporÈ en l-aad- en losr,rrerkzaamheden. Bij de fabrikage van

zuiker, suikenraerk, @cao en chocolade rrcrdt gesjoutrd net balen

zuiker, ÍDeten zware zalken cacao \ran paltets getild en in kne-

ders gestort r,rrcrden en ÍrDeten snoep-inSnlamchines net de hand ge-

nrld rorr:len. Deze situaties zijn door het installeren \,lan pallet-
tiseerrnachines, opslagsilo's ÍÍEt transport- en stortkokers, en

kantelrnednnigren ret transportbanden verbeterd.

Het net de hand af- en opstapelen rran retalen bakken net 6neder

rrcor bijvoorbeeld de fabrikage rran drop is v,enrangen door een re-
ctranische opzet- en stapelnackrine. Bij het vervaardigen ran rol-
len snoep is de rollenwikkelnachine noeilijk te hanteren. Deze rna-

chrine is venrangen door een autsnatische rollerrwikkelnrachine,

uaarbij tegelijk invoertransportbanden en lifttafels aangebracht

zijn. Bij de produktie van dragees ÍÍpeten produktieracfiines ret
de hand r,uorden leeggesctrept. Deze terkzaamheden rrcrden overbodig

door de instaLlatie \ran een zuigtransportqlstean.

In ttreepakkerijen en koffiebranderijen kcnt zwaar tilwerk rrcor,

wanneer theekisten van vijftig kilogram getild en versjouvd vor-

den. Het storten rran koffie gebeurt in een aantal bedrijven rng

net de hand. Dit laatste probleern is aangegnkt door de installa-
tie van kanteltafels, transporÈbanden en zakkensnijagnratuur. Cn

het gesjoun net kisten thee te vermijden is de ttreqenging trer-

Èaatst naar het rnagazijn, tenuijl bovendien een persluchtleiding

is geïnsta1leerd, vraarlee thee autonatisch naar de irynl«rachines

gaat.

In bÍerbrouuerijen is het vervoer, het stapelen en het ontstape-

len rnn fusten en volle kratten een probleam. Hier is het aoare

rterk rzerlicht door elektrische vorkheftrucks, elektrische stape-
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laars, pallettrucks en depallettiseerinstallaties aan te schaf-
fen. ïn rrruterijen rorden de laatste resten \,ran groeilrcut met

scheppen venuijderd. ftt dit arrare v,rcrk te vergenakkelijken zijn
de betonnen achtenrranden rran de kignkasten ryerv€mgen door verstel-
bare netalen achteruanden.

In frisdrankenfabrieken kent rret onder neer problenen rnet het la-
den en lossen van kratten en het stapelen en lossen rran 1n1lets.
Voor het eerste probleen sctraft rrEn een flessen in- en uitpalfia-
chine aan e[r reaor het b*eede probleenr een pallettiseernacfrine.
In de tabaks'rrenoerkerrie industrie tenslotte doen zich problenen

rpor net het transport van tabak en het hanàratig nengen van rr'er-

schillerrle tabakssoorten. Sjourrroerk is overbodig gernaakt door tus-
sen tabaksstripperij en opslagbunkers afgesloten tabaksafvoerban-
den te installeren. Het nengen rran tabak is verganakkelijkt door
de aanschaf n een gesloten rÍEngsystesn.

In de overige voedingsniddelenirdustrie tenslotte is het tiIlen
en sjou!Èn rran zvrare kisten en zakken een belangrijke belastende
faktor.
Bij cle visvenserking bijrrcorbeeld rnceten zakken paneerÍrEel ÍÍEt
een gacicht van vijftig kilogram getild erl gestort rrcrden. Gn dit
te vermijden worden sil-o,s geplaatst rÍEt een trErs- en zuiglei-
ding, voorzien rran een \racuurpqnp.

Het vervoer van kisten Íet bevroren vis van de diepvriesinstalla-
tie naar de spoeLnachine, het op vrcrkhoogÈe tilten van deze kis-
ten en vervolgens het leegstorten ervan is zwaar toerk. Gn dit te
vergernakkelijken zijn transportbanden rrcor de €ran- en afvoer ge:
instal-leerd en heftrucks voorzien \ran eeÍr kantelmechanisne aange-
schaft.
Voor het vullen van de sorteernadrine net vis rrcet gebulct en ge-
Lild *orden. Deze situatie is verbeterd door de aansctraf \,lan eeÍr

el-ektrische veeg- en sorterrnachine ret necfnnische aan- en af-
voerbanden.

Bij het grelten van vet in fabrieken voor dierlijke olien en vet-
ten rpeten \retkanen geschept, getild en gestort. \Íncrden. De aan-
schaf yan autcmatisctre kanenkoekpersinstall-aties naakt dit arsare

uerk overbodig.
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Bij de produktie van al-lerlei levengniddelen ÍÍDeten bijvoorbeeld

balen suiker en pindars getild vorden, zware bal-en reel gesjouvd

r,prden en \raten honing ran 330 kilogram venrcerd rrcrden ret steek-

r€gens. Hier zijn palletinstallaties en heftrucks aangeschaft,

terwijl het sjouren net rneel overbodig os geoorden door de aan-

scfraf van silors ret een stortinstallatie.
Voor de produktie ran snacks, zoals krokeLten en bitterbal-len,
rceten kisten ret deze produkten opgestapeld lrrcrden en net een

handpallettruck rircrden vervoerd. Dit rrerk is grotendeels overbo-

èig geÍnaakt door de installatie rrran een autcrnatisch invriesinstal-
Iatie net aan- en afvoer.
Zvaar werk bij cle produktie van ragout bestaat uit het tiIlen en

Ieegstorten van zware bakken ret dit produkt in de afvulinstalla-
tie. Dit rrerk is orrcrbodig go,rcrden door de aanschaf rran een kook-

installatie, die met behulp \ran een slang kan vorden afgetapt.

L.4.2.2 Iawaai en trillingen
Een ander belangrijk knelpunt is het lawaai. ALlerlei produktie-
en produktieondersteunende naclrines en apparaten zorgen in deze

sektor \Dor een hoog geluidsnivo en overlast ran trillingen.
Het schsna geeft eeÍr overzicht \ran de belangrijkste
lawaaibronnen:

2 hoofdbaoerking !-centrifugeerproces

- Ioshaneren ran reel in silo's
- leesbanden en sorteernrachines
- bieterunclens en -snilnachines
- pelrolens en poederraalrcIens

- produkLie rran rel§neder
- vaal-sen en persen
- indarpers
- hanennclens
- rnectnnische zeven
- rnalen en branden van cacao, koffie

e.d.
- aandrijving en retalen orderdelen

pnoduktiqnachines
- tabakstrigrachines
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3 afwerking

4 ondersteuning

- hcnngenisatoren
- het persen ran Erlp
- kcnpressoren, pqnpen, rrcntilatoren,

strckketels, turbines, af rralr.rarmtebe-
nuttingsinstallaties, f i lterinstalla-
ties e.d.

- het bliksnij-proces
- wIlers, uitpal«uctrines, flessen-

spoelnachines, flessenlijn, blikken-
li jn, kleinverpakkingsnachines,
(dé- ) pallettiseerrmchines e. d.

B Transport: Brcn:

I eJ<Eern
2 intern

3 Produktie-intern

- transportpijpen en (graan-)e.IevatoreÍ
- transportbanen en -rterktuigen
- flessen- en btikkenbanen en glijbaner
- kontaktgeluiden ran fusten, flessen

_ 
e.d.

C Produktie-crngeving: Bron:

I boudcundige staat
2 buitenterreinen
3 rioorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- grote zalenr hoge plafords

- stofaf zuiginstallaties
- traktoren zonder kabines

In de zuivel en zuivelproduktenindustrie zijn het \rooral de pro-
duktieondersteunende machines die geluidsoverlast rieroorzaken.

Kcmpressoren, pcmpen, ventilatoren, stookketels en turbines \roor

het oEoekken van elektriciteit zijn de belangrijkste lawaaibron-
nen. In de reeste gevallen is crnkasting of isolatienrateriaa'l aan-
gebracht. In andere gevallen is niet alleen de geluidsbron gei-
pleerd naar ook de betonnen vloer, zodat de trillingen afnenen.

Ardere oplossingen zijn het \rerplaatsen rran de geluidsbron, het
\Ervangen van bestaande door geluidsarnere rÍBchines (bijrcor-
beeld kcnpressoren, depallettiseermactrines, transportbanden) en

het afsluiten of afscheiden ',i:an ruimtes door scheidingsruanden.

Bij het centrifugeerproces kcÍnt een dermate hoog geluidsnito
voor, dat is overgegaan tot het aanbrengen rran geluidsgeïsoleer-
de bedieningskabines.
Bij de produktie rnn rel§rceder worden in droogtorens nagnetische
k1o14:ers gebruikt, die veel lawaai veroorzaken. Deze kunnen ver-
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\Engen \,rcrden door pneuratische vibratoren, die minder geluidso-

verlast veroorzaken. Mechanische vibratoren l<cnen ook rrcor en de-

ze r,el lar+aai. In rroorkcnende gerrallen zijn deze vibratoren rpor-
zien ran orkasting. Deze oplossing is ook toegepast \roor de ver-
mindering rran geluidsoverlast bij in tprocessingr-afdelingen ge-

bruikte horogenisatoren.

Op rbliksnij'-afdelingen heerst veel lawaai. Dit is aange5nkt

door het aanbrengen rzan akoustische voorzieningen aan gflafords en

het plaatsen van geluidschernen.

Bij het bottelen, inblikken, inpa.kken en pallettiseren van zuivel-
pnodukten vprdt rreel lawaai geproduceerd. Met naÍre geldt dit rrcor

bottelarijen, \rraar vu11ers, uitpal«achines, flessenspoelnachines

en de toe',iroer van lege flessen (flessenlijn) veel orirerlast veroor-
zaken. Oplossingen zijn gevorden in de aanpa.ssing rran de snelheid

rran de lijn en de aanschaf van geluidsarre toevoerbanen naar de

vulrmchines. Diverse machines zijn onkast. Er zijn geluidsabsor-
bererrie scherren aangebracht en het plafond is verlaagd zodat ge-

luid uordt geabsorbeerd en de 'nagalmtijdr teruggebracht.

In de gr:aanvenrrcrkerrle industrie uordt veel geluidsoverlast ver-
orzaakt &or produktie instal-laties en nacfrines. LrrhtJccnpresso-

ren, blooers, ventilatoren, ketels, stookinstallaties, afrralwarm-

tebenuttingsinstallaLies en filterinstallaties voor het reinigen

'rran tarÍse zijn hier de neest duidelijke rroorbeelden van. Konpres-

soren, blcxpers en ventilatoren zijn vee1al verplaatst en voorzien

\En een geluialdsrpende crnkasting. In andere gevallen is een ge-

luidsarnre kcnrpressor aangeschaft, die tegelijk is cnrkast of zijn
de kcnpressoren buiten het bedrijf otrrgesteld. Ketels, die lauaai
neroorzaken, zí1n enkele reters troger geplaatst, zodat de geluids-
bron rirerder van de verkvloer ver:wijderd is en mirrier cngevingsla-
llaai ontstaat. De bij het droogproces gebruikte stookinstallaties
zijn voorzien \ran zogenaarrle rabsor?tiedsrpersr. De lavaai-orzer-
last voor het bedienerd personeel \ran een afvalwarmtebenuttingsin-
stallatie is aangepakt door het installeren van een geluiddichte
Liedieningskabine. Ilenslotte zijn filterinstallaties ver/angen

door zwaardere, geluidsanre exerplaren.

47



Het pellen rr/an graan en de produktie rran neet, renqrceder en vee-
rrceder gaan ook gepaard net lawaai-orirerlast. Wa1sen, persen en af-
zakinstallaties rpor het vullen van zakken zijn de belangrijke Ia-
m.aibronnen. Vee1al zijn getuidsr»ererde kabines en kontrolekaners
geinstalleerd voor het bedienend personeel. Daarnaast is de op
stelling van trErseÍr geri)zígd, zijn wanden geïsoleerd en dirrerse
opslagbunkers en transportwerktuigen akoustisch afgescherrxl.
Ia^raai vprdt veroorzaakt door de rindarpersr die bij de produkLie
yan reel gebruikt vorden. Deze installatie is geïsoleerd ÍÍet ge-
luidsabsorberend materiaal. Dit is ook gedaan ter verrnirxlering
van overlast die transportpijpen, elevatoren en dergelijke veroor-
zaken, doordat korrels ret grote snelheid tegen retaat botsen.
Van het loshaneren rran neel in silots heeft vaak het gehele be-
drijf 1ast. l,lede hiercrn zijn sons nieur,e silo's geplaatst, voor-
zien ran een elektrische. op afstand bedierrte doseerinrichtingen.
Bij de produktie en het in pa.pieren zakken afvullen \an \Dor vee-
voeder besterd 'bloed- en verenreelt ontstaat lawaai. Het ver-
plaatsen 'ran de afvulaktiviteiten naar een ruinere hal en het in-
stalleren van een geluidsarne bedieningskabine brengt de geluids-
c,verlast aanzienli jk terug.
ltenslotte zijn traktoren, \Dor de aanrrcer ran grorrlstoffen, racor-
zien van geluidsgeïsoleerde veiligheidskabines.

In de qroentq- en fruitver$Erkende irdustrie zijn het r.rooral de
koel- en hoge-druk-kcnrpressoren die lawaai veroorzaken. Het aan-
brengen rran geluidsarne kabines en orkastingen brengt hierin ver-
betering.
L€esbanden en sorteerrmctrines zorgen voor geluidsoverlast. Het
aandrijfgedeelte ',r:an leesbanden is cnrkast en er rrcrden nu geluids-
isolererde barrlen gebruikt. sorteerrnadrines zijn verrrangen door
geluidsanre rnachinesr 'rcorzien rran trilgootjes. Harernolens zijn
belangrijke geluidsbronnen. Deze nrolens zijn rrerplaatst en afge-
zorderd van de rest \an het bedrijf en verborden Íet een trans-
portventilator. Het transport van en naar de hamernrclen is aange-

tnst er is een regelautcnaat voor de toevoer aangebracht. De ven-
tilator kcÍnt dan te venzallen.
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Het interne transport van flessen en blikken, via een Lransport-

baan of glijbaan, levert lawaaiproblsÍEn op. Bij het transport

van glas is in rioorl<cnende gernllen voor het afscheiden rzan de

transportbaan \ran de rest van het bedrijf gekozen, zodat de

q)zet- en afvulafdelingen mirxler hirder ondervinden. Bij het

transport van blikken kan het gebruik \ran magneetbanden de ge-

luidshinder terug brengen.

De suiker- en genotndddelenirdustrie kent ook haar lawaaiproble-

nen. Hier zijn lrcnpressoren, blooers. hydrauJ.ische installaties,
centrifuges, pompen en elektrcnrctoren veel rrcorkcnerde geluids-

bronnen. Deze zijn veelal cnkast garorden. Waar dat niet nogelijk
las is een geluidsdichte bedieningskabine geïnstalleerd.

Bij de produktie rran suiker Írceten suikerbieten rrcrden gesneden

en vernal-en. Bietennrclens en -snijnachines veroorzaken veel Ia-
uaai en trillingen. Transportbanden, [unperl en rrallerde suikerbie-

ten doen dit ook. De 5rr1p, die overblijft nadat de suiker uit de

bieten is getnald, vordt orrler rrcel lawaai tot brokjes getErst.

Ilienroor zijn grote geluidsdichte kabines geÏnsta1leerd, die als
bedieningskabine r,rcrden gebruikt of a1s vlachtlokaal. Bovendien

heeft ren hier mirder last rran andere olraangelrame arbeidscrnstan-

digheden al-s hitte, vocht en stank. Er zijn geluids,verende uanden

aangebracht of geluidsbronnen bekleed nret geluidsabsorbererxl rnate-

riaal . De \roor de produktie rran zuiker gebruikte rechanische ze-

ven veroorzaken derrnate \reel trillingen dat een heel trnkket rran

naatregelen rndig is on de gevolgen te rierminderen. Order de zeef-

kasten zijn buffers aangebractrt err de zerren zijn losgekoppeld van

het geboun. Daarnaast is ontdreuningsmteriaal op de zeven aange-

bracht en is dubbele @lazing in de produktieruimte aangebracht-

De lcleinrrerpakkingsnadrines voor suiker rreroorzaken rreel laraai.
Deze zijn daarcrn crnkasÈ.

Bij de produktie \ran ca@o, chocolade en suikerroerk veroorzaken

rachines \rcor het nalen rran cacaobonen en het fijrrnalen en het

branden rran cacaopoeder een lroog geluidsnivo. Hier zijn bedie-

ningskabires aangebractrt, nieutre verrmlingsorrens geplaatst, de be-

langrijkst€ geluidsbronnen, zoals peJrnclens en trnedermaalrolens

verplaatst en geluidsisolererde r*arden aangebracht.
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Machines voor de venraardiging \En cfrocoladeprodukten zijn crnkast
net geluidderpend rmteriaa'l . od< zijn geruidsabsorberende platen
aan het plafond bevestigd en netalen \Dnren venrangen door rprnen
van kunststof. Bij de produktie 'ran suiken*erk veroorzaken de
drophal«rachines lawaai en trillingen. Bouvdo.uxlige aanpa.ssingen,
heropstelling \ran de rmctrines en het w"ijzigen van de nectrine-aan-
drijving, bijrrcorbeeld een schaarrrormige aandrijving, geeft een
aanzienli jke geluidsreduktie.
Het nnlen en branden van koffie en het verpakken rran ttree \ieroor-
zaken getuidsoverlast. Koffiebranders en andere nachines zijn on-
kast, rrentilatoren geïsoleerd en naalappa.ratuur verplaatst. Be
verdien zijn de produktieruimten rioorzien van geluidsisolerende
warden.

rn bierbrourrerijen, nouterijen en frisdrankenfabrieken ontstaan
bij het transport ran fusten en flessen de neeste lawaaiprobre-
nEn. Fusten en kratten net flessen r,rorrien vaak net steekrragens
veruoerd, net als gerrcIg lawaai door het vele stoten en botsen.
Een oplossing hier is de aanschaf \En een elektrische vorkhef-
truck, waarlrEe gelijlsÍELi.ger kan r,rorden gereden. Een ander lawaai-
probreern rrcrdt rieroorzaakt door het stoten en rarmelen van fles-
sen op transportbanden naar spoer-of vulnachines. Hier zijn rier-
schillende naatregelen tegen gencnren. Machines zijn aangepa.st,
flessenbanen gewi jzigd en gedeeltelijk crnkast, geluidsscherrren ge-
plaatst en geluidsabsorberend rmteriaal aangebracht. Daarnaast is
de snerheid van flessenbanen verlaagd en de transportbreedte ver-
groot. Er zijn ook akoustische prafords aangebracht, bijrrcorbeeld
rrEt bet'1rr]p rran 'baffresr. rrdien nngelijk zijn nachines afgezon-
derd.
rn de tabaksverwerkende intustrie zorgen striSrractrines, tranE)ort-
rientilatoren en stofafzuiginstallatie \roor te tpge geluidsnivo's.
Ventilatoren zijn rq-asqn rrerplaatst en \ran een cnrkasting voor-
zien. Dezelfde naatregeten zijn getroffen bij de strilmachines.
Plafords zijn hier verlaagd en er is ruarxlisolatie aangebracht.
van de inpal«achines, waannee tabaks$naren \racuum verpakt rrcrden,
zijn de \acuurrpompen buiten de hal geplaatst.
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In de overiqe rroedinqsniddelenirdustrie ontstaat geluidsorrer-

Iast vooral bij de produktie rran bloenr, snacks, sausen, gist en

spiritus. Geluidsisolatie is hier bereikt door wanden en 5Íafords

net geluidsabsorberend rateriaal te bekleden en geluiddaq>ers aan

nachines te bevestigen. In de procesindustire (gist en spiritus)

hebben de hier geïnstalleerde centrale kontrolekaners als bijko-

nend voordeel dat het bedienerd personeel minder last rran het pro-

duktielawaai heeft.
prcblenen doen zich voor bij de aanvoerlijn rran lege flessen naar

de vulinstal-Iatie. De geluidsorierlast is hier bestreden door het

cnikasten \ran ale onder de vulnaclrine bevestigde draaitafel en door

de aanvoerbarul te venangen door een depallettiseerrnachine.

L.4.2.3 Stof en/of wil
stof- en vuitproblanen korEn \roorat voor bij de transportwerkzaam-

heden en hangen in sterke nate af rran de te rrer:lrrerken grordstof

en de autsratisering van het produktieproces'

volgend schgna geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen:

A Prodr:ktiefase: Brcn:

I rioorbereidi.ng

2 hoofdbewerking

3 afwerking

4 ondersteuning

- het storten \ran gronlstoffen
- het reinigen \ran tanoe
- het indampen rran nelk tot poeder
- produktieproces van kaas
- ttengen en [Ersen rnn grordstoffen
- het voeden rran machines
- afpoetsen rran soldeernaden ran blik-

ken bussen e.d.
- het afvulletr van zakken, blikken e.d.
- het keren van kaas
- verpald<ings*erk
- sctroonnaal<c,erk m.b.v. zuren e-d.

B fiíansport: BIon:

I e:<tern

2 intern

3 protluktie-intern

- het lossen van schePen
- het laden en lossen rran wachtwagens
- het veqplaatsen van verstuivende

grondstoffen en trnedervorrnige eind-

_ 
produkten
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C Produktie-qngeving: Brcn:

I bouwkundige staat
2 bllitenterreinen
3 rroorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

: r""U- en losplaatsen

rn de zuivelprodukteniruiustrie ontstaat veer stof bij het rnrl-
len zakken net nrelk5rceder, bij het storten rran ingrediënten in
vultrechters. Getracht is de overlast te verrninderen door het op-
stellen rran afzuiginstallaties, het aanbrengen \ran een leidingen-
net of de isolatie rran de overlast r,reroorzakende afdelingen rran

de rest van het bedrijf. stof en vuir ontstaan bij het indampen
rran relk tot nelkpoeder en bij het transport rran nersneder. voor
het indarpen is een geïsoleerde bedieningsruimte gebowd, ter-
wijl het rratentransport. overbodig is genaakt door het nel§»eder
te transporteren door een buizerrsysteem dat net lrchtdruk vrerkt.
Het produktieproc"es rzan kaas lerzert vuil rerk cp zolang de kazen
rng niet geplastificeerd zijn. en het vuite rrerk te beperken zijn
t:ansportbarxlen aangeschaft, zodat rninder net de kazen genanipu
leerd hoeft te rrcrden. Het reinigen rlan nrelktanks en kaasrraten,
marbij ret zuren in het reinigingswater gerrerkt rordt, is een
srerige lcrus. Deze sitr:atie kan ruerbeterd uorden door de aanschaf
\ran een autcrnatische reinigingsinstallatie. VuiI verk is ook het
reinigen rnn sepa.ratoren, èie voor het afrcnren rran nelk gebruikt
rcrden. Hienoor zijn zelfreinigerule separatoren aangeschaft. Een
probleern aFart is het afpoetsen rran soldeernaden rran bussen voor
gekondenseerde nerk waarbij loodstof wij kan kcÍren. Hier zijn af-
zuiginstallaties geplaatst en entrale filterinstallaties.
Grcrlast door stof en vuil ontstrat bij de graanvenrrcrkende in-
dustrie en bij het lossen rran grorxlstoffen. rhpioca bijvoorbeeld
qprdt scÍns fipt sqhrrtF \ran een griignrkraan uit het ruim rran een
schip gerost waarbij stofoverlast voor de losr'erkers ontstaat.
Dor het aanbrengen \ran een hydraulische rrceler, die de toevoer
verzorgt naar de zuigbuis, hoeven de losruerkers niet nreer de aan-
voerschepen in. Bij het lossen rcn tankautors sr het interne
transport ran grorxistoffen speert hetzelfde probleanr. Ter \/erbete-
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ring zijn cykloonventilators en filterinstallaties net speciale

sluistourniguets aangebracht en is de kapa.citeit van afzuigqgste-

nen verdubbeLd. De stofontwikkeling bij het reinigen van tarwe is
bestreden door het aanbrengen \ran een zwaardere filterinstalla-
tie. Stof kornt vrij bij het mengen en persen van gronlstoffen en

mineralen. In veel gerzallen is dit aangepakt door het aanbrengen

van silo-installaties, die net elektronische dosering zijn uitge-
rust. Daarnaast is de rralhoogte van de grondstoffen verkleint en

zi jn af zuigunits aangebracht.

Op rrcrpakkingsafdelingen, bij vulnachines en dergelijker is stof-
vorming ook een probleen. In een aantal bedrijrien zijn daarcrn

ventielzakkenvulrmcfrines aangeschaft en is overgegaan op een

lcleiner fornaat zakken. Ter bestrijding ran stoforierlast zijn op

andere plaatsen nog diverse andere naatregelen toegepast. Zo zLln

grer.uratische transportinstallaties €rangeschaft voor het verrrcer

\ran stoffige produkten en zijn spoellrchtfilters aangebracht. Er

zijn ook beter geÏsoleerde bedieningsruimten gebouvd. In enkele

bedrijren zijn beladingsbalgen aangeschaft \rcor het stofvrij
beladen \,,an wachtwagens en zí)n de laadruimten verbowrd ell

afgescheiden door rniddel ran rubber strippen en een dubbele

rubberen rioordeur.

In de groente en fruitverwerkende irdustrie, de suiker- en

genotrniddelenindustrie en de overige voedingsniddelenindustrie

alcen zich vergeli jkbare probleren ÍÍEt sLof en wil voor. De

rnaatregelen zíjn vrijwel identiek. De nadruk ligt op

afzuiginstallaties, gesloten transport- en pqnpsystsrpn, het

nechaniseren ran werkzaamheden die veer stof en/of vuir ret zidt
neebrengen en het autcrmtiseren \ran

nachines.

voedingssystaren \ran

1.4.2.4 Door het produktieproces veroorzaakte hitte
Het produktieproces vereist scrns hoge ternperaturen, hetgeen ret
nane in de zcner tot overlast leidt.
Het schsna geeft een overzichtTran de belangrijkstre bronnen:
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A Produktiefase: Bron:

voorbereiding
hoofdbewerking

afwerking

ondersteuning

- produktie \an kaas, veevoer, fris-
dranken, olie, vetten, nargarine e.d.

- pa.steuriseren en indampen ran nelk
- koken ran groenten, soepen e.d.
- raffineren rzan suiker
- het branden van @cao en koffie
- het grelten van cacaoboten en -vet
- het greinen van suiker
- drogen en verwerken ran tabak
- drogen van irelkpoeder en zetrreel
- e><trakteren van koffie tot poeder-

koffie
- gieten én drogen ran suikerwerk
- bakovens
- laboratori urappa.ratuur
- schoonnaakwerk (heet water e.d.)
- stpokinstallaties, stocrnketeJ-s,

kcrnpressoren, afvalwarmtebenutting
- het afvullen van hete produkten

B Transport: BIon:

extern
intern
produktie-intern

1
2
3

C Prcduktie-crngeving: Bron:

I bourari<undige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- onvolctoencte lsolatre tegen de zon

- reinigen van filters in kleine, hete
ruimten en installaties

In de zuivel en zuivelproduktenindustrie kcrnen probleren ÍrEt
hitte ucor. Bij de produktie van i<aas, het pasteuriseren en indam-

trErl van relk en het dro<;en van nelkpoeder. Deze overlast van hit-
te is bestreden door luchtbehandelingsinstallaties en airconditio-
ning te installeren. In sonnige gevallen zijn geïsoleerde, cen-
trale bedienings- of kontroleruimten geïnstatleert en de werk-
zaamheden die voorheen boven of bij hittebronnen $rerden verricht,
geautcmati seerd .

Hitte kqnt niet aIleen bij de pro<luktie zelf vrij. Ook in keu-
rings- en ontwikkelingslaboratoria ondervindt nen hinder van hit-
te. OÍn de situatie hier te verbeteren is airconditioning .Ërnge-
bracht.
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Bij het reinigen van melktanks e.d. ttordt veel heet $,ater ge-

bruikt. Dit probleen is opgelost door de aanschaf rzan autornati-

sche reinigingsinstallaties.

In de graanvemerkende industrie e.d. leveren produktieproc-es

en stookinstallaties problenen op. Vooral bij de produktie mn

vee\roer kcrnt hitte vrij. Deze situatie is verbeterd door uitbre-
ding rzan de produktieruimte, verhoging ran het gebouw, verbete-

ringen aan ventilatiesysteren en het installeren ran airconditio-
ning. Bij de produktie van zetrÍeeI riormt het droogprocres een hit-
tebron. Hier zijn afzuigkappen boven de poedenialsen aangebracht.

Ardere hittebronnen in ketelhuizen en werkplaatsen zijn stocrnke-

tels en kcrnpressoren. In sormige bedrijrren zijn ketelhuizen e.d.

verhoogd en uitgebreid, in andere geïsoleerde bedieningskabines

geïnstalleerd.

In de Groente en fruitverr,verkende industrie ontstaat overlast
door hitte bij het koken van groenten' het afvullen van sauzen,

soepen e.d. en schoonnaa.l<uerk. op kookafdelingen zijn koelunits
en ventilatiesystenen aangebracht. Ook zijn autcrnatische vulnachi-

nes aangeschaft, zodat de handarbeid hier is ksnen te venzallen.

Reinigingswerk, zoals het afsteken en leegscheppen ran filters in
ÍrÉ.rrne, afgesloten ruimten, is aangenamer gernaakt door het aanbren-

gen \ran vakuumfilters, waardoor de filterkoek aan de buitenkant

van het filter eenvoudig is te verwijderen.

In de suiker- en genotrniddelenindustrie zijn het produktiermchi-

nes die warmtebronnen veroorzaken. Bij het raffineren van suiker

en de produktie van frisdrank werkt het bedienend personeel in
grote hitte. Dit probleern is aangepakt door het isoleren ran de

dunsaptanks, opvangtroggen en leidingen. Bij het e><trakteren van

geroosterde koffiebonen tot koffiepoeder, het verwerken van cacoa-

bonen tot cacao6rceder en -boter en het srelten van cacaoboter en

vet kcrnt warmte vrij. Hier is de overlast teruggebracht door het

aanbrengen van dakventilatoren en Iuchtverversingsinstallaties.
In andere afdelingen rzan suikemerkfabrieken kcrnt dit probleern

rrcor bij het greinen van suiker in tronnrels en het gieten en dro-
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gen \ran suikencerk. opl0ssingen zijn gevonden in de aanschaf rran
een stoorappa.raat voor het greinoerk, het aanbrengen r,an stoonspi-
raarsysteren, zdax de verhitting indirekt i.p.v. direkt kan ge-
schieden en de instarlatie rran vrandruchttoerroereenheden en afzuig-
ventilatoren.

rn de overiqe \roedinqsnidderenirulustrie l«cnren problenen net hit-
te rrcor bij de produktie 'an o1ie, rrctten en rargarine. ook de
bakovens in afderingen wraar vleessnacks rrcorgebakken rrcrden zor-
gen \roor lrcge tenperaturen. orzer het algeneen zijn deze problenen
aangepakt door het aanbrengen, rierbeteren of uitbreiden van venti-
latie-al4nratuur. rn een enkel geval is de oplossing gezocht in
de praatsing ,an afzuigunits net een persJ-r:chtinstalratie.
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Bijlage 1.1: Àantal aanvragen in de roveriger voedings- ei
genotmiddelen-industrier 

"rclgens 
de Standaard

Bedrijfs Irdeling (sBI)

ivel- en
velproduktenfabr

- Konsurptienelk en nelkproduktenfabrieken
2. Graanveroerkende industrie e.d. :

ijen
- Zetneel- en zetnreelderirratenfabrieken
- !4eigvoederfabrieken
- Veerrcederfabrieken n.e.g.
- BalsrEel- en puddingrpoederfabrieken

3. Groente en fruitvencerkende irdustrie e.d.:

- Groente-innakerijen en -inleggerijen
- AartlappelprodukÈenfabrieken
- soep- en soelErcrnafabrieken

4. Genotmiddelenirrlustrie e.d. :
ffi
- cacao- en ctrocrrladefabrieken
- Suikenrerkfabrieken
- Koffiebranderijen en theepakkerijen
- Destitleerderijen en likeurstokerijen
- Bierbrour,eri jen
- l,larteri jert
- Frisdrankenfabrieken
- Sigarenfabrieken
- Sigarettenfabrieken
- Tabaksverwerkende fabrieken n.e.g.

5. Overige rroeding$Liddelenirdustrie :

- Plantaardige en dierlijke olie- en
vettenfabrieken

- l,largarinefabrieken e.d.
- Visberperkingsinrichtingen
- Azijn-, rrcsterd- en specerijenfabrieken
- Gist- en spiritusfabrieken
- Voeding$Éddelenfabrieken n.e.g.

26
u0

20
4

30
44

1

72
4

11
t9

23
23
19
t5

2
19

4
9
7
5
I

10
L2
L2

2
2

24
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DE TE(TTELINDUSTRTE, DE KLEDIT.IGINDUSIRTE EN DB LEDER-,

ffiIOEN- EN ANDERE LEDERVBRB{I}IDUSIRIE





2. DE TE(TTF'Í.TIIDUSÏRTE, DE KLEDIT.IGINDUSTRTE E[i DE LEDER- scttoErË

EN AIIDRE LEDBÍIARENII{DUSIRIE

INLETDIÀIG

De 300 bedrijven in de textielirxlustrie bieden rrcrkgelegenheid

aan 23.400 rrEnsen. De kledingindustrie en de leder(waren)indus-
trie zijn kleinere bedrijfskLasseÍr. In de 250 bedrijven in de kle-
dingindustrie en de 140 bedrijven in de leder(waren)industrie
r.rerken 11.800, respektievelijk 6.300 mensen.

Sinds 1980 is het aantal arbeidsplaatsen fors gedaald. De v,erkge-

leqenheid in de textielindustrie rlaalde ret 8500 banen (= 27t).
Vor de kledingindustrie bedroeg de tenrggang 5.900 arbeidsplaat-
sen, een derde van de roerkgelegenheid. oe leder(waren)industrie
verloor 1700 banen (= 21t).
Voora.l- de kled.ingindustrie kent een traditioneel groot aantal
wourrelijke arbeidskractrten. Drielcwart rran het totaal aantal r,rerk-

zaflre personen in ileze branctre bestaat uit wourrcn. In de te)rtiel-
industrie is hun aandeel 29t, in de leerindustrie 34t. Irer verge
lijking: het ganiddelde voor de industrie als gehreel ligt op 15t.
Het goniddelde ziekteverzuim bedroeg in 1981 in de textielindus-
trie lIt, hoger derhalve dan het geniddelde voor de gehele indus-
trie (10r1t). Vor de kledingirrlustrie en Íuoor de leder(waren)-
industrie Iag het ziekteverzuim op achtereenvolgens 9158 en 9,9t.

Volgens de reest recente gegevens behaalde de textielindustrie
een cÍnzet ran 4r3 miljard gu-Lden op jaarbasis. De jaarcrnzet rran

de kledingindustrie bedroeg 1r5 miljard en die ran de leerindus-
trie 830 miljoen gulden.

De volgende korte cpscnming geeft een beeld rran het. pakket aan

produkten en dienstenr dat door de drie bedrijfsklassen rrcrdt ge-

leverd:
katoenen-, rrollen-, linnen- en andere gareÍrs

poolweefsels rrcor lrcningterctiel, zoals gordijnstoffen en stof-
feringsstoffen
rrcefsels van rrol, fijn of grof haar

kledingstoffen, voeringstoffen, stoffen voor wcning- en huis-
houdtextiel, etcetera

2.7
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tapijten en vloerbedekking; kussens, dekbedden en slaapzakken

werk- en bedrijfskleding; bovenkleding ran gelveveÍr stof of tri-
ooti korsetterie-artikelen en andere onder- en nachtkleding
vErn gehreven stof of tricrct
rundleder, schape- en geiteleder, kalfsleder en leder raan ande-

re diersoorten
schoeisel ÍÍet bovenwerk van leder, pa.ntoffels en dergelijke

DE PROTEKTEN

De drie bedrijfsklassen hebben in de periode 1977-1981 in totaat
192 projekten op het gebied van arbeidsplaatsverbetering inge-
diend. Hiervan is 708 gesubsidieerd.
ïlabel 2.1. geeft een overzicht van de verdeling van de projekten
over de drie bedrijfsklassen. Een \rclledig overzicht ran de rierde-
Iing binnen de bedrijfsklassen biedt bijlage 2.1.

Tabel 2.1: Verdeling rzan de projekten over de rrerschillende
sektoren ran de tqur<tielindustrie, de kledingin-
dustrie en de leder-, schoen en andere lederwa-
renindustrie

Sektor Aantal aanvragerl

de te:<tielindustrie
de kledingindustrie
de leder-, schoen- en ardere ledenvaren-
industrie

73r

178

108

100*=1Totaa].

De investeringskosten '.rcor de gesubsidieerde projekten bedroegen

15,6 miljoen gulden. Aan subsidie r,rerd een totaalbedrag van 6,4
miljoen gulden toegekend. Bij deze projekten ging het crn de verbe-
tering van 3395 arbeidsplaatsen.

2.2
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2.3 KNH.,PLINTEII EN !{AIIIBEEEI,EI{

De projekten waren gerictrt op de verbtering \ran een groot skala

aan knelpunten. De belangrijkste hiervan zullen in dit ttoofdstttk

\,íorden betrandeld. Acirtereenvolgens gaat het crn:

1. Flsiek zware arbeid en fysiek slechte 'rerldrouding (3It)

2. Slecht binnenklirmat en hitte (24t)

3. Stof en vuiI, dalrpen en gassen (20t)

4. Lawaai en trillingen (9t)

Deze knelpunten riertegentoordigen 84t van de projekten.

2.3.L FVsiek zroare arbeid en fvsiek slechte werkhouding

De nadruk ligt bij dit knelpunt op problenen die zicfr \roordoen

bij aller1ei transportaktiviteiten. Het scherna geeft een over-

zicht van de bronnen:

À Produktiefase: Bron:

I \roorbererdang

2 troofdbelrerking

3 afterking

4 ondersteunend

- opspannen van grillig ge\Dnflle hulden
- qrtvlezen van huiden
- zlirare sleden ran breinachines
- geleiden ran doek door naafunachines
- geleiden rzan huiden door splitsnach.
- lossen rran centrifuges in wasserijen
- bediening rran persnachines
- inpalken \ran zware rolIen stof
- vemijderen \ran behangafval
- opvotri\en van grote, zware dekkleden
- ins6nnnend nagazi jnwerk
- Lih*erk t.b.v. het wegen ran prod.
- in/uitbrengen \ran vlas in vlaskarers

B 1ïiansport: Bron:

intern

- ladenAossen \En rutdoek/eindproctukt
- transp. rollen doel< naar vrachtwagen
- laden/lossen/r,rerrrcer rran rmterialen
- verplaatsen van 'dubbele bocrnl
- aftappen/\rervoer rran drsnikalien

verf en chsnikali&taf\ral
- \rerrr/oer van zlvare kuipen
- ver\roer rran karretjes ret spoelen
- takelen van goederen
- versjouwen van zhrare huiden
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J produj<tre-intern - het opzetten \an hulzen/spoelen
- tillen \an zeiare filterranen uit

filterpers
- q tafelhoogte tillen rzan bakken
- rrcnrisselen \ran rollen nateriaal

rran afrol-, \rorrd- en snijnachines
- versjouren van huiden en spanrarrEn
- bukken, rekken en draaien bij leer-

bererking
- trekken en til}en \ran zware hui.den

yan de ene bewerking naar de andere

C Produktie-cngeving: Bron:

L Boutrrkundige staat
van gebouwen

2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- beschadigde betonvloer

:

Het bedienen van produktienachines in de tertierindustrie is
soms a^raar werk, dat in een slechte rrerkhouding nrcet r,rrcrden uitge_
rioerd. zo ,tpeten zware sleden \ran harxlbreirmchines heen en weer
geschoven r,')rden. Dit qÉrk r,,rcrdt staand gedaan. Ter verbetering
hiervan heeft nen de sledeverschuiving erektrisch uitgevoerd en
kunnen de rnachines nu zitterd rrrrrden bediend.
Bij de produktie r,an afdekzeilen en doek voor dijkverzwaring noe-
ten banen rzan vijf neter breed I z'',aar zeildoek aan elkaar gezet
lrrcrden. Doordat het doek steeds 4^raarder rocrdt- het totFre ge-
wicht kan oplopen tot 15oo kirogram- is het noeilijk de aan e1-
kaar gezette banen onder de naairnachine uit te krijgen. on dit
rrerk te verLichten heeft nen een speciale rmchine aangeschaft die
steeds een nieuv'e baan aan de vorige vastzet. l4et. behulp rËn een
heftruck rcrden de reeds genaaide banen uit de nachine gehaald.
otrx,errouren en telkens teruggebracht naar de nachine. voor het op-
\DuriEn ran de grote, zr.rare dekkleden zijn rrcwnachines aange-
schaft.
ook bij de produktie-ondersteunende aktiviteiten kont zwaar r,,prk
\roor. Het inpa.kken \ran zrrrare roIlen stof is rÍDnotoon r,lerk waarbij
aflrEn en nrg zwaar belast r,,prden. In een aantal projekten zijn
d:arcm pneurmtisch-autcnatische oprol- en inpaJ<kcmbinaties a;rnge-
schaft.
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Het in- en uit stellingen tillen rran grote, a,vare produkten, zo-

a1s tenten en ro1len textiel, is rraak probleratisch. In rreel be-

drijven noet rmgazijnpersoneel, staand op eeÍI ladder, rboven de

nachtr tilIen of trekken on noeilijk hanÈeerbare artikelen op of
van hun plaats te krijgen. In een aantal bedrijrcn heeft ren hier-
toe zogenaanle'orderpickers' aangeschaft, npbiele laadbordessen,

die zor,rel in rrertikale als in horizontale richting rrerplaatst kun-

nen rprden. In andere bedrijven zijn nechanische stapelaars aange-

schaft.
ReinigÍngsrrerk, zoals het urcghalen \ran grote stukken zelfkant en

ander behangafval en het venroer ervan naar de balenpers, is een

andere bron rran araar verk. Hier is IIEn overgegaan op de aanschaf

\an een afzuig- en afvalverklein-installatie.
Epeditiamerk, zoals het vervoer \ran zware rollen doek, rollen ta-
pijt en dergelijke rnar wachtautors gaat vaak nneizaam, evenals

het laden en lossen. Verbeteringen zijn bereikt door aanpassingen

aan expeditierujmten en voorraaönagazijnen, door het egaliseren

ran het buitenterrein, het aanbrengen \ran een laadkuil en door de

aanschaf van elektrische pllettrucks en heftrucks.
Bij het interne transport worden probleren veelal \reroorzaakt

doordat veel net handkracht noet gebeuren of cndat aanvlezige hulp-

micldeLen in beladen toestand niet goed hanteerbaar zijn. Zo noe-

ten grote, anare rollen stof en tapijt verscheidene keren ver-
plaatst lrcrden. Voor het orxlergaan rzan allerlei ba*erkingen npe-

ten de rollen rran de ene rachine naar de andere nachine venioerd

rcrden. Daarnaast ucrden de rollen naar andere afdelingen ver-
rroerd zoals een rmgazijn of klraaliteits-kontrole. In rzeel gevallen

heeft. ren hiertoe elektrische 'rrcrkheftrucks aangesclnft. In ande-

re gerrallen zijn uachines aangepast, zodanig dat grotere rollen
venerkt kunnen rorden, die vervolgens net trucks uit de rachine
gehnald en vervoerd rrorden. Een andere oplossing is het achter de

nachine opstellen van zogenaaÍde rpaternosterliftenr, waarnree de

roIlen textiel nechanisch ran de nacfrine gehaald en op pallets ge-

stapeld vprden. Hierbij plaatst men een draaj.tafel die de paIlet
na elke laag een kvnrÈ slag draait voor de volgende laag.
Het interne transport \ran zware, natte rollen textiel net behulp
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\an een driewielige zogenaanrle rdolly, is zwaar werk, ,rcoral wan_
neer de vloer ongelijk is. Dit probleen heeft nen aangepakt door
over te gaan op een elektrische rhondr, die uitgerust is net een
lryzdraulische hef installatie.
Het verplaatsen ran een zogenaande rdubbere boqnr rran riiErachine
naar reefnachine gaat ret behurp \ran een speciale r€gen. Hierbij
Í'oet een groot aantal kunststof 1alrellen op de draden geplaatst
vprden cÍn te \traarschuuen bij het breken ran de draad. Het aanbren-
gen \En deze lanellen gebeurt in een slechte r,rerkhouding. ïer ver-
betering hiervan is een nieuue transportwagen aangeschaft, zodat
de lanel1en ar in de rijgzaal kunnen rrorden geplaatst en de
rbocÍnr ganakkelijker kan wrcrden vervoerd.
Het aftappen en verpraatsen \ran cheÍrÉkalien en verf in snners en
raten is inspannend verk, dat in een geforceerde r,rerkho,ding ge-
beurt .'n rr.rsen te rrcorkqrcn. Deze problenen zijn aangepakt door
verfkeukens en dergelijke te 'rcorzien rzan gesloten doseersysteren
ret leidingen naar de verbruikspunten. rn een aantal bedrijven is
de Lpofd"leiding onder de vroer aangebracht en kan nen de dosering
net behulp \ran een bedieningspa.neer regelen. voor het rrervoer rran
drcÍrdkalien is nen gebruik gaan naken van een cfremikaliensta-
tion net een reidingennet naar de nachines.Hierdoor rordt het
lrerk ook aanzienlijk rninder srerig en gerraarlijk. Bij het doseren
en verrroeren rorden geen rzrerf en ctrgnikariën reer gelrprst en er
hoeven geen enuers en \raten te rucrden schoongamakt.
Bij de produktie rzan linolerm en virtzeil ÍDeten aoare kuipen net
pa.sta en dergelijke net betrulp van hand-mlrettrucks venroerd vor-
den. vaak is de vloer glibberig door genrrste pasta en dergelij-
ke, zodat dit transport bepaald niet eenvoudig is. Daarcrn heeft
ren elektrische heftrucks aangeschaft.
I(arretjes, waarrr.e spoelen vervroerd wcrden, zijn vervangen door
elektrische trekkers rct aanhangvagentjes.
Het net de hand in- en uitbrengen r,an vras in vlaskaners heeft
nen overbodig ganaakt door het uitbreken rran tussenwanden, Íiaarna
er ret heftrucks gewerkt kan trorden.
\tullen en leeghalen rran produktiernachines vergt dil«rijIs een zwa-
re inspanning. zrm.re filterrarr=n rÍDeten uit firterpersen getild
vorden crn de filterkoek te reinigen. Door de aanschaf \ran een
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nrcderne pers is dit apare tilrterk overbodig gerrrcrden. De l<oek kan

eenrroudig rorden losgeklopt en rralt in een bak, öe vervolgens

vordt afgevoerd.

Het op ongunstige hoogte uit de rachine tillen en verwisselen 'van

apare rollen rmteriaal en het tillen van de rollen cÍn deze te we-

gen is apaar lverk. Hiertoe is hulphefapparatuur aangeschaft. l4et

behulp hiervan l<urnnen de rollen dan op een plateau trcrden gerold,

\@arna rollenbanen ltet autcÍnatische v€egapparatuur veel til en

sjouvruerk overbodig raken.

Bij het plaatsen van lege twijntrulzen op twijrumchines nrret ren

voortdurend bukken en tillen. Vanuit een l€gen trcrden de hulzen

ranaf de grond getild en orhoog gebracht, zodat de rug zwaar

rcrdt belast. D@r over te gaan op aangepa.ste wagens' öe in de

fixeerkast gereden kunnen r,rorden, is het bukken koren te verval-

Ien.
Bij restenspoelnachines, waannee gedeeltelijk opgebruikte klossen

rret garen vÈer tot volle klossen vorden oprgespoeld, noeten de

restklossen vlak boven de grond r,rrcrden o[ryezet. Niet alleen het

vele bukverk teidt hierbi j tot bezwarende r,verkcrnstandigheden,

naar ook het door de rmchine opgelegde tefipo. ondat de vele klos-

sen, die tegelijkertijd gespoeld r,vorden, van ongelijke garenleng-

te zijn, npeten de opzetstations rportdurend in de gaten gehouclen

en bijgevuld worden. Deze problenen heeft nen aangepakt door op

rerkhoogte rrisselstations op de nechine aan te brengen, die auto-

natisch cnrdraaien sanneer de spoel leeg is. Het bedieningsperso-

neel hoeft dan alleen een nieuwe spoel in het lege stationgedeel-

te te leggen, waarna de rest autcrnatisch verloopt. Een \rariant op

deze cplossing is het aanbrengen \ran een autqnatisch rrerkende in-
richting, waarbij nagazijnen net drie klossen op toerkhoogte zijn
aangebracht. Ook hier kan nen rrclstaan net het bijvullen van de

rmgazijnen. De derde klos vormt een e>(tra buffer, waardoor het na-

drinegebonden terpo minder drringend is.
Zrmar reerk kan r,porkcnen door beschadigde vloeren, waardoor het

interne transport net karretjes en handpallettrucks aanzienlijk
zuraarder vprdt. Ook het Lransport net betrulp rran vorkheftrucks
rrcrdt hierdoor benoeilijkt. In dergelijke projekten heeft is ega-

1e vloer van bard kunststof aangebracht.
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De neeste projekten in de kledingindustrie hebben betrekking op
de aanpak van een slechte rerkhowring bij het bedienen \ran pers-
nachines. qn öt te \rerbeteren is nen overgegaan q> naclrines rrraar-
bij de persschoen raar buiÈen kan vlorden gedraaid.
Het lossen rran wagmchines en centrifu3es gebeurt in een slechte
terkhouding. Hier is overgegaan cp autcnatisering rran het 1os-
werk.

rn naaizalen noet regelmatig r.orden gebukt crn bakken net te rier-
rerken mteriaa] ran vroer- op tafelhoogte te tirten. Hiertoe
teeft nen bakkenliften aangeschaf t.
rn bedrijven, viElar regeLnatig goederen naar lroger liggende verdie-
pingen getakeld roesten r,rcrden, heeft rÍEn een lift aangebracht.

rn .de leerirdustrie @innen de problenen bij de produktievoor-
bereiding. voor het droogproces roeten de grirlig gevornrle huiden
rprden o[Xres6Ennen in spanr:anen, die rrervolgens rnar een droog-
kast gebradrt nrreten rorden. Door de aanschaf vran een nieuw, trxreu-
ratisch rerkend E)anraam is het werk veel mirrier anaar gerrorden.
Daarnaast heeft ren rails aangeregd, zodat het rrerpraatsen rran
spanrarrEn en huiden naar en in de droogkast weinig problaren ople-
\rert.
Het ontvlezen 'rran huiden is niet al-leen 

^eaar 
werk, raar ook vies

en nat werk. Dit r.rerk is genechaniseerd. ua het ontvlezen rrcrden
de huiden, via een speciale roorziening aan de rmchine, autcÍna-
tisch naar de rolgende nachines geleid.
Het spritsen rran huiden gaat ret anaar werk gegnard. De huiden
[oeter in de rmchine gebracht rrcrden, waarna ze door de rmchine
trcen getrokken nrceten vorden. Door de aanschaf van eerl rrrdernere

rylitrmdrine treeft ren het trel§rËrk overbodig geÍraakt.
rntern transtDrt en het vullen en reeghalen rran de rmctrines zijn
bronnen rËn z!{aar rrerk en een slechte fysieke rerkhording. v@r
het Lillen rran zware goederen in rmgazijnstelringen teeft nen
erektrische heftrucks net opraadstations aangeschaft. Het titlen
en versjouren \ran zÍErre huiden rran de ene belererking n urr de ande-
re is aanzienrijk teruggebracht door over te gBan op rotormixers,
waarin de vloeistoffen kunnen rcrden rrenvisseld en de huiden lun-
nen blijrren zitten.
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2.3.2

Na het looien nrceten de -vaak in elkaar vrerstrengelde- huiden uit
de looikuip getrokken rrorden, en in de afwellgnachine rrcrden ge-

bracht. Dit zware rrcrk heeft ren genechaniseerd.

Bij de vele beruerkingen ran het leer m)eten de vellen rzeelvufög
wcrden opgepakt en netjes op stapels rrorden ureggelegd. Dit gaat

geSnard ret een slechte roerkhor.lding, waarbij rrcel nrret rtrcrden ge-

bukt. gerekt en gedraaid. Om dit werk te rrergerakkelijken is ren

Lqrdraulische schaartafels gaan gebruiken.

Slecht binnenklimaat en hitte
De problenen ret een slecht binnenklirmat zijn te wijten aan ont-
brekende, dan we1 sleclrtwerkende rrcorzieningen en aan onvolkonen-

heden in de bowd<urdige staat van bedrijfspanden. Hitte vordt
rrcora1 veroorzaakt &or wrijving en door rarmte-afgifte van pro-
duktienactrines en ondersteunende installaties.
Orderstaand schsna geeft een overzicht ran de bnonnen:

A Produj<tletase: Bron:

I voorDerelcung
2 Lrcofdbewerking

3 nabewerking
4 ondersteunend

] Or""knro""s (tocht, rrcchtige hitte)
- verf- en droogproces (voclrtige hitte)
- hoogtoeren q>innachines (hitte)
- stralingswarmte \ran produktianachines
- produkLieproces in kcrnbinatie ret

zonnelv:armte
- strijk- en persrachines (hitte)

een hete, vochtige agrosfeer rrer-
oorzaakt door:

- konstant spoelen net heet water
- heetwaterbaden en boogstcners
- stocÍnketels, stooksets, ontgassers,

rrcedingsporpen, warmterrj. sselaars,
reduc.eerkoelers, generatoren en
kcrnpressoren

B Triansport: Bron:

I e:<tern
2 intern
3 produktie-intern

- openstaancle aleuren (tocht en kou)
- cpenstaande deuren (tocht)

66



C Produktie-cÍngeving: Bron:

l" bour.rendrge staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

- bowrkonstruktre
- te korte overkapping
- daken van onder:gdelijk rmteriaal
- te kleine r,'erkruimte

- afzuiginstallaties'.rcroorzaken tocht,
koude luchtstrcÍnen en korxlensvorming

- ontbrekend of ondoelnatig vemar-
mingssysÈeen of ventilatiesystesn

Het produktieproces Ín de tqrtielindustrie kan onder rÍEer lei-
den tot overlast door tocht, waterdanp en hitte. ltbt nare in ble-
kerijen, r,rerverijen en dergelijke ondervirrien rrerkneners rreel hin-
der van een hete, vochtige atnrcsfeer. Ter bestrijding hiervan

Lreeft nen lrchtbelnndelingsappa.ratuur geïnsta1leerd. In rreel ge-

rrallen zijn tevens afzuigkappen en dakventilatoren aangebracht,

ter.t.i jl . de veroarmingsinstallatie is aangetEst en voorzien ran
een luchtinblaassysteen.
Hitte uprdt veroorzaakt door stralingswarmte rran nachines en wrij-
d.,9, bijr,oorbeeld door het op lroge toeren rorddraaien ran spin-
koppen van spinnachines. In twijnerijen ri,eroorzaakt de grote snel-
heid van produktiemaclrines rtrijvingswannte. Arriere hittebronnen
zijn de rioor het drogen rzan ter<tiel gebruikte droognachines en de

in vewerijen gebruikte verfkuipen, die net stocÍn \Erqrarnd v'pr-

den. In dergelijke projekten heeft nen geforc-eerde lrrchtventila-
tieqlsteren aangebracht Íet een grote verversingssnelheid. Daar-

naast zijn afzuigqgsteren geilnstalleerd rrcor ofwel afzuiging di-
rekt aan de bron of rrcor ruimtelijke afzuiging.
Hitte kan indirekt leiden tot tocht. Een voorbeeld hieryan is een

vonrerij in een kousen- en sokkenfabriek. In de kl-eine rrcmerij
ras de Lrittebelasting zo groot dat nen het hele jaar door net
cpen rarrEn werkte. In de naastgelegen, rzeel grotere, afwerkafde-
ling ondervonden de werknerners hierdoor rs winters veel hinder
rran koude L:chtstrcnen. Door tussen de twee afdelingen een venLi-
latiesysteern te plaatsen, vaarbij de warre lucht ran de rrcrnerij
naar de afwerkafdeling gerzoerd rcrdt, heeft nen het klinaat in
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beide afdelingen r,leer beheersbaar ganaakt.

O,rdersteunende installaties en processen kunnen eveneens tlt over-

last leiden. Hitte van stsnketels, ontgassers, rrcedingspcrnpen,

r,ermtenrrisselaars, reduceerkoelers, generatoren en kcnpressoren

heeft nen aangepakt door de ventilatie te verbeteren.

Een hoge relatieve rrcchtigheid leidt, in ]<cnlcinatie net hitte'
tot een onplezierig binnenklinaat. Een vochtige r,,prkatmcsfeer

l<crnt onder lteer \Dor in verfkaners, liaar de hele dag net water

noet rrrcrden gespoeld. Hier heeft nen luchtverversing aangebracht

en is de danpa.fzuiging op llengers en rruilwaterafrrcer rrerbeterd.

Eenzelfde situatie kcrnt rioor in r^tasserij-afdelingen' vraar heetwa-

terbaden en J.oogstorcrs ondanks danpafzuiging \Dor overlast zor-

gen. Dit heeft nen aangepakt door ter plaatse vemarmde lucht in
te blazen. De lucht kan hierdoor Ineer riocht bevatten en vprdt ver-

voJ-gens door de bestaande afzuiginstallatie afgevoerd.

lbcht vprdt onderrÍEer veroorzaakt door het interne en e>(terne

transport. Vooral bij o<peditier.rcrk blijven deuren r,portdurend

openstaan, zodat het personeel hinder ondervindt ran tocht en (rs

winters) kou. In veel bedrijrren zijn daarcrn tochtsluizen €range-

bracht, zourel tussen het expeditiemagazijn en de buitendeur a1s

tussen dit. nagazijn en de rest van de fabriek. In een aantal pro-
jekten zijn terrens hete-L.rchtgordijnen geÏnstalleerd crn rs w'in-

ters de kou buiten te hotden.

Itocht en kou kunnen in ecpeditie-afdelingen ook ontstaan doordat

de overkapping van de Ios- en laadplaats te kort is. Dor de wird

hebben tochtdeuren dan praktisch geen effekt. In zorn situatie is
de overkapping rrerlengd. Borrendien rrerd de laad- en losplaats in
een aanta3. gevallen gefteel afgesloten, zodaÈ wachtlragens binnen

kunnen staan.

Boui',kundige nankenenten kunnen andere problanen veroorzaken. Een

drogerij ÍEt een dak van eternit-platen dr:pte de bij het droog-

prooes wijkorende waterdanp r.ran het dak door de kordens. Cn deze

situatie te verbeteren heeft nren het dak geisoleerd IÍEt spaanpla-

ten en tenpex. Een ander rlroorbeeld is een rteverij. Door de kon-

struktie van het oude bedrijfsparrl en de verouilerde installatie
r,ns het klinaat zorvel 's zctlErs als ts w'inters noeifijk te beheer-

ssr. Dit is rrerbeterd door het aanbrengen \ran een betere sproei-
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installatie en een geheel geautcnatiseerde teÍrperatuur- en
vochtigheidsregeling. De bestaande stocÍÍl- en kondensleidingen
zi jn hiertoe \rergroot.
rn veel bedrijven heeft ren te naken net slechtwerkende voorzie-
ningen, zoals afzuiginstalraties en verr,varmingssystenen. slecht
regerbare verwarmingssysterrEn, die op stocrn uierken heeft nen ver-
\angen door een regelbare c.v.-instalratie. slecht werkende stof-
afzuiginstallaties kunnen kondensvorming veroorzaken, terwijr ook
de lmaliteit van het produkt negatief raecrdt beïnvroed. rn derge-
lijke projekten is nen overgegaan op een nie'vr ventiratie- en
luchtbevochtigingssysteem, waanrpe de binnenlucht en het stof r,ror-
den afgezogen, rrerse buitenlucht uordt aangevoerd en de juiste
rcchtigheidsgraad kan r.rcrden geregeld. Hierdoor is de atnrcsfeer
minder benawd en is 's zcÍners sprake ran lagere tenperaturen.
Afzuiginstallaties kunnen onderdruk, tocht en koude luchtstrdren
veroorzaken. l,Íeestal heeft nen daarqn een systeqn van (venarm-
de) ruchttoevoer geïnstalteerd. rn een aantal tentielverede-
lingsbedrijven, \&.ar, vanwege stofoverlast, grote hoeveelheden
lucht afgezogen recrden, heeft nen bovendien de r,verkruimte in neer
delen oprEesplitst, zodat nachines die niet zo sterk behoeven te
lorden afgezogen apart kunnen staan.
ïn diverse bedrijven ontbreken noodzakelijke rrcorzieningen. Dit
leidt ondernreer tot lage tenperaturen en tocht in de r,rinter, een
te droge lucht en stank van o[ryeslagen naterialen. I,ren heeft daar-
cm een ventilatie- en venrarmj,ngssysteem geïnstaIleerd, waarnee
de aangezogen lucht kan worden rrcorver:warrnl. rn andere gevallen
is luchtbevochtigingsapparatuur aangeschaft en heeft rren (op

stoqn werkende) warmteurisselaars geplaatst.
rn de kledingindustrie wordt een slecht binnenklinaat onder
Ireer veroorzaakt door stocrn en stralingswarmte, die vrijkoren bij
het strijken en trErsen. rn een aantar bedrijven rordt de over-
last rrcg \rergroot doordat in een te kleine ruimte generkt vordt.
De overlast is onder neer aangelnkt door de aanschaf ran lrrchtbe-
handelingsapparatuur. Daarnaast is de stocrnstri jki nstallatie ver-
\rangen en de verkruimte uitgebreid en heeft nen persrachines ach-
ter plexiglas geplaatst crn de stralingshitte tegen te gaan.
rn bedrijven lraar nen hiruler ondenpnd rran steeds w"isserende terr
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peraturen is airkonditioning geplaatst, waantee de ternperaÈuur

lonstant gehouden kan vorden.

In de leerindustrie kcmt in schoenfabrieken hitte vrij Lijdens
de produktie. Vooral de kcmbinatie ret zonnevsarmte doet de teÍnpe-

ratuur dan lroog oplopen. Dit is aangepakt door het plaatsen rran

lrrchtventilatoren.
De bouwkurrtige staat beïnvloedt het binnenklimaaL. In bedrij-
ven, i,iaarvan het dak is rporzien ran ingebouvale glastegelraren,
qrdervinden de r,rerknerers rs zcrers hinder wan hoge tenperaturen.

Dit probleen is onder neer aange;nkt door boven de glastegelpane-

len lichtstraten te plaatsen.
In enkele gevallen zijn bedrijfspa.nden, door hun konstruktie en

ontbrekende rrcorzieningen, dernnte ongeschikt als rrcrkruimte, dat
nen is overgegaan tot nieuvóouw. Het ging rrcornamelijk crn (oude)

cpslagloodsen die, ondanks diverse lngingen, niet geschikt ge-

naakt konden vprden aIs nagazijnruimte.
Irsrslotte leidt in een aantal bedrijven de koppeling ran het vrer-

r,*arrnings- aan het rrentilatiesysteen tot tocht en een slecht regel-
bare tenperatuur. Dor de autcrnatisering van het qgsteem en de

uitbreiding van de luchttoevoer, waardoor onderdruk en tocht te-
gengegaan rcrden, is hierin rierbetering gebracht.
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2.3.3 Stof, vuil, darpen en gassen

In de textielindustrie zijn naar verhoucling veel projekten uitge-
rrcerd ter vermindering ran de overlast rran stof en vuil. Deze pro-
blenen doen zich ninder rrcor bij de kleding-industrie en de leer-
industrie.
Orderstaand schsna geeft een orzerzicht rran de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

\rcorberelct].ng

hroofdbewerking

afwerking

qrdersteunend

- katoenvlokken en-stof
- het ltEngen en doseren ran verf
- het afwegen \ztn kleurstoffen en

chsnikaliën
- het storten/rengen van grordstoffen
- het spoelen, spinnen en brijnen ran

garen
- het ontvlezen Íran huiden
- de produktie van vloerbedekking
- het weven van jute
- de fabrikage van konfektiekleding
- het impregneer- en droogproces
- het persen ran kleding en dergelijke
- het verven rzan huiden
- het schoonnnken rran stoffilters, fil-

terpersen, transportkuipen en -vaten
- het sreren rran breinachines en weef-

nachines
- het 'sealenr rran folie bij inpak-

werk

rJ r.:íansporÈ: Bron:

I e:<tern
2 intern

3 produktie-intern

- het verplaatsen \ran emrErs ctreÍnika-
lien

- het afvoeren \ran stof (uit filters
en dergelijke)

C Produktie-crngeving: Bron:

boutdcurrlige staat
hritenterreinen
rrcorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

I
2
3 ] onvoldoende afzuiging, ventilatie en

lrchtberrochtiging
- riolering
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Bij veel onderdelen van het produktieproces in de to<tielindus-

trie koren stof , wil, dampen en'lof gassen wij'
spoelnrachines, fijnspoelrnachines, twijrÈnspels en de snel roteren-

de spinkoppen \ran (ring-)spinrmchines veroorzaken veel (fijn)

stof. veel bedrijven hebben daarcrn afzuiginstallaties geplaatst.

Boven spoelnachines en spinkoppen zijn afzuigkappen aangebracht,

evenals boven de invoeropeningen \ran weefrnaclrines. In veel geval-

Ien zijn de kappen door rniddel rran flexibele slangen aangesloten

op centrale afzuiginstallaties. Arxlere bedrijren hebben een stof-

afblaasinrichting geplaatst, waanrEe het stof naar een stofhok of

-bunker geblazen rrcrdt. In \,€er andere bedrijven is de stofover-

last teqelijk ret het slechte binngnklinaat aangepa.kt, door de

nieurrr aangeschafte airkonditioning uit te rusten net stoffil-
ters.
Bij het l,reefklaar naken ran katoen kcroen vlokken en stof wij.
Dit probleon is opg'elost door een q:eciaal, van afzuiging voor-

ziren, scherm te plaatsen en bovendien afzuiging in de vloer aan

te brengen.

Het afwegen, storten en nEngen rran grondstoffen gaat eveneens IÍEt

veel stof en vuil gepa.ard. voral het orlgaan net verf, kleurstof-

fen en cheÍnikalien is rruil r,uerk, r,taarbi,j handen, kleren en vloe-

ren bevuild r,prden. Dit probleen is aangepakt door het installe-
ren van een doseer- en leidingsysteern ÍÍEt rrcorraadtanks. voor het

afwegen van kleurstoffen en drernikaliën heeft IIEn een aparte'

\ran stofafzuiging rrcorziene, viegingsruimte ingericht. Bovendien

zijn de vloeren aangepast en is de vuilwaterafrioer verbeterd. In

linoleunr en viltzeilfabrieken, waar het leegstorten rzan zakken

gronostof overlast door stuivend stof veroorzaakt, is een zakken-

pers aangeschaft cÍn de overlast te beperken. om de stofoverlast

bij het rrEngen, overstorten en transporteren \ran grondstoffen te

beperken, heeft nen 'uerbeteringen aangebracht aan de sLortopening

van de nengerij, is de bestaande afzuiginstallatie uitgebreid en

zijn de afzuigpunten aangesloten op speciale stoffilters. Bij de

fabrikage rran dekbedden, kussens en dergelijke. levert het stor-

ten en rrEngen rran dons en veren stoforierlast op. In dergelijke be-

dri jven zi jn neng-vulappa.raten aangeschaf t.
stof kcÍnt ook wij bij de produktie rnn tapijttegels en dergelij-
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ke en bij het treven rran jute. Hier is de, rraak zeer konpro<er pro-
duktie-insta'llatie aangetnst, heeft nen de afzuiginstallatie ver-
beterd en deze, mede in 'rerband net geluidsoverrast, buiten het
gebouw otrry'esteld.

Bij de afwerking rran to<tiel ontstaan daÍpen. zo kcnren bij het im-
pregneren en drogen orrier neer alnncniak- en formaldehydedampen
wij. oorgaans heeft het bedrijf een afzuiginsta[atie gepraatst
of de bestaande installatie rerbeterd.
veel produktie-ondersteunende aktiviteiten zijn bronnen \ran over-
Iast. stof en vuil kcnen wij het het schoonnaken en regen rran
stoffilters en filÈerpersen en het reinigen van transportkuipen,
cEarin grorrlstoffen en pasta rrcrrrcerd rmrden. Het schoonneken ran
filters vervart in bedrijrren die een centraal stofafzuig-leidin-
gennet hebben geïnsta1leerd, waarbij heL gefilterde stof r+ordt
otryevangen in een hriten het geboun geplaatste kontainer. rn ande-
re bedrijven, waar stof zich rrerspreidt bij het legen van de fil-
ters in stofkarren, heeft nen door rniddel rran greunatisch bedien-
de schui.fafsruiters een stofafdictrting aangebracht tussen de fil-
teruiLloop en de stofoprrangkar. Het scfrooruraken rran de bij het
filteren rran ctrsrLikaliën gebruikte filterpers is vervalten door
de aanschaf rran een nieurre pers. onder het firter ran deze pers
bevirdt zidr een leegbak, zodat de filterkoek rechtstreeks in de-
ze bak mlt. Het net de harri reinigen rran (pasta-)transportkui-
pen heeft nEn \rervangen &or een kuiprasrecfiine, die de kuipen
eerst IIEI terpentine schoonspoelt, \daarna roterende borsters de
rest doen. De verontreinigde terpentine rrcrdt door een zogenaande
rècanÈer! en ve.rolgens door een q>eciaat filter gehaald en is
da:rna weer klaar voor gebruik.
Bij het sctroonmaken rran rraten en ketels kunnen daÍÍ'pen vrijkonen,
zoals bij r,raten rraarin plastic oating rordt gesorten. Deze rprm
van overlast heeft men bestreden door de installatie \ran een \ra-
temiasadrine, die in een getreer afgesloten en van goede afzui-
ging voorziene ruimte is o6ryesteld.
Door de sering ran breirmdrines en het schiehrcrk rran reefiradri-
rEs ontstaan olienevers, die orrerlast geven voor het bedienend-
en qrderhouispersoneel. Dit is aangepalt fur het aanbrengen rran
nieur,c en het uitbreiden rran bestaande afzuigag4nratuur.
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Het interne transport levert problenen op, onder neer bij het

sjouven rÍEt srÍErs rzerf en chsnikalien en bij het tillen hierrran

naar een rerkbordes. Doordat er raak iets van de inhoud gerorst

rordt is dit zeer vuil rerk. Bovendien koren dampen wij van bij-
voorbeeld loog, pero:<yde en di'uerse zuren. In veel bedrijrren is
het sjouvmerk vervallen door het installeren van gesloten do-

seer- en leidingsysteren, die zijn aangesloten op rrcorraadtanks.

In andere bedrijven heeft nen de appa.ratuur alicttt bij elkaar ge-

plaatst en is een cheÍnikalienstation direkt aangesloten op de ma-

chines. Het vertikale transport \ran chqnikalien naar een werk-

bordes is verbeterd door de aanschaf \ran eeÍr goederenlift.

In een enkel geval kan de bouwkurdige staat van een bedrijfspand
probleren opleveren. Een rrcorbeeld hienzan is een katoenweverij

Íet een rgevouvder dakkonstnrktie, uaarop de bij het produktiepro-

oes wijkcnende vettige katoenstof zich gemakkelijk kan afzeL-

ten. Dit bedrijf heeft daarcrn een rzerlaagd, glad plafond aange-

bracht. Hierdoor kan het stof tevens beter trcrden afgezogen.

Overlast ontstaat i{anneer, rnak netteli jk voorgeschreven, rporzie-
ningen slecht of onvoldoende rerken. Dit geldt net nare rrcor af-
zuigappa.ratuur. Eer rporbeeld hiervan levert een tapijtfabriek
vaar danpen wijl<onen bij het opspuiten van een vuilafstotend mid-

deI, bij het 'foanen' (rubber- en alnronial<danpen) en bij het ge-

bruik rran jute (olie en vetdaqlen). On de afzuiging te verbeteren

heeft dit bedrijf boven de coatmadtine een vcasqnkap geplaatst,

raarin e><tra af zuigventilatoren roerden aangebracht. Een ander

rcorbeeld levert een textieldrogerij' waar de droogrnachines \ran

afzuiging \Erren \Dorzien naar de ruimte rmarin deze staan niet.
In deze afdeling is een ventilatiesysteen aangebracht. In andere

bedrijven heeft ren de rzentilatie- en luchtbevochtigingsal4nra-

tuur \rerbeterd.
Tenslotte levert de riolering sons probloren op cÍÍdat verontrei-
nigd spoeluater rÉ lozing in de riolen tot stanko\rcrlast leidt.
Hierdoor nnest tot het aanleggen \lan een niernr ríoo1, dat het

spoelwater via een ringleiding buiten het bedrijf afvoert lrorden

overgegaan.

In de kledingindustrie zijn problenren net stof en vuil betrek-
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kelijk weinig aangepakt. Overlast door stof en vuil, die bij de

fabrikage ran konfektiekleding wijkoren, is net behulp van een

gekonbineerde afzuig- en luchtinblaasinstallatie aangepakt. Dam-

pen, die vrijkcnen bij het persen rzan konfektiekleding, heeft nen

aangepakt door de persractrines te voorzien rran een ingebour*le

danp-af voerventi lator .

In de leerindustrie zí1n projekten uitgevoerd ter bestrijding
ran vuil werk bij het ontvlezen van huiden. Ondat hierbij ook an-

dere slechle arbeidscrnstandigheden een rol spelen, heeft nen nieu-
we nachines aangeschaft waarbij het vleesafval vanzeff kan weg-

vloeien.
Bij het verven van schapenhuiden onlervinden de rerknqrers hinder
van de door beitsdampen rzeroorzaakte stank. On de overlast terug
te brengen is nen gebruik gaan iraken ran rotorrnixers, waarboven

de dampen kunnen vprden afgezogen.

75



2.3.4 Lawaai en trillinqen
Projekten op het gebied ran lawaaibestrijding zijn rrcoral uitge-
vcerd in de to<tielindustrie. In de leder(-vraren-)industrie zijn
slechts enkele projekten uitgevoerd en in de kledingindustrie
geen. Het scherna geeft een overzicht ran de bronnen:

A Produktietase: Bron:

t
2

3
4

voorbereidlng
hoofdboterking

afwerking
ondersteunend

- weefgetouwen en -nachines
- kordeer-, ringspin- en ringtwijnna-

chines
- de fabrikage van vilt- en vezelvlies
- het produktieproces in vleverijen,

stopperijen, naad- en spiraalafde-
lingen

- uitpoetsnachines in schoenfabrieken
- branders, (droogblaas-)ventilatoren,

( entrif ugaal- ) 6rnrpen' aandri jfnoto-
ren, vertragingskasten, kettingspan-
ners en droogkoersen

- klop- en veegnactrines

B Transport: Bron:

I er<tern
2 intern
3 produktie-intern

C Produktiedngeving: Brcn:

1 bouvdcundige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- afzuigventilatoren

Lawaai en trillingen wcrden in de ter<tielindustrie rrcornarelijk
veroorzaakt door het produktieproces.

In r,everijen zijn weefgetouwen en -rmchines belangri.jke geluids-

bronnen. Een aantal bedrijven heeft daarqn verschuifbare kappen

van plexiglas op de neefapparatuur aangebracht. Bovendien zijn er

rrond en tussen de appa.ratuur afschernrrzanden geplaatst. In andere

bedrijrrcn zijn de geluidsbronnen niet aangepakt, naar heeft ren

het bedienend personeel voorzien van oorbescherners net ingebouw-

de radio-ontvangers.

Kordeer-, spin- en twijnnaclrines zijn in een aantal bedrijven on-

kast net behulp ran standaardpanelen, die bekleed zijn net absor-
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berend rmteriaal . rn andere bedrijrzen heeft nen de rmchines afge-
schemrl door middel ran r,rerschuifbare schernen ran doorzichtig,
geluidsisolerende kunststof .

Gn het geluidsnirrc terug te brengen zijn in een aantaL bedrijrren
plafonds en vanden bekreed net geluidsabsorberend nateriaal. voor
deze oplossing is gekozen r,Ënneer de geruidsoverlast in produk-
tie- en vemerkingshallen niet duiderijk toe te schrijrrcn vras aan
één of enkele lawaaibronnen, rraar juist de kcrnbinatie rran alrer-
lei produktie-aktiviteiten tot overlast leidde. rn andere bedrij-
ven heeft nen geluidsabsorberende r,nnden geplaatst, waarnee la-
vnaierig rrerk van het minder lawaaierige kan rorden gescheiden
rn ketelhuizen en dergelijke zorgen branders, ventilatoren en trun-
IEn \Dor toge geluidnirprs en tritlingen. Bordesvloerpraten zijn
hier rran ontdreuningsrateriaa'l rrcorzien, elektrcnctoren eÍr pcÍnpen

zi jn akoestisch afgeschernd, perslucht*analen en de gastoerioerrei-
dingen rzan branders zijn geïsoleerd en er zijn luchtaanzuigderr
pers aangebracht. rn andere bedrijrren zijn centrifugaalpon6nn,
aandri j f:rotoren en vertragingskasten \ran onkasting rioorzien, zi jn
rond kettingspanners geruidderpende kokers aangebracht, heeft nen
leidingen geïsoreerd en de uitstrooncpeningen rran droogblaawen-
tilatoren \iergroot. rn weer andere bedrijven zijn de bronnen niet
aangepakt, maar heeft ren gekozen voor het plaatsen van geluids-
isolerende wachtkabines.

rawaai kan ook r,rcrden veroorzaakt door klop- en ',ireegnachines,
droogkoersen en de bijbetrorende stofafzuigventilatoren en lrrcht-
koelrientilatoren. rn de aanzuigzijde rran de ventiratoren zijn ge-
ruiddenpers geplaatst, tendjl de ventilatoren zerf cmkast zijn.
De bak ran de klop- en veegrnachines heeft nen zcrrver aan de zuig-
zijde, als aan de perszijde van de rirentilator inrtrendig bekleed
ret mlneraaluor. Het lawaai ran de droogkoersen is teruggebracht
door de inrrceropening af te schernen net een u-vorrnige strip en
de bijbehorende rrentilator te crnkasten.

rn schoenfabrieken veroorzaken ruitpoetsmchines' lawaai en
trillingen. De overlast is hier aangeSnkt door het aanbrengen ran
absorberend nateria:] op vloeren, randen en plaforxls.
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Bijlage 2.1: Aantal APV-subsidie-aanvragen in de ter<Liel-,
kleding- en leder-, schoen- e.a. ledenraren-
industrie, rrctgens de Standaard Bedrijfsinde-
ting (SBI 1974)

- rrolspinneri jen, -twi jneri jen en hand-
breigarenfabrieken

- ruclspinnerijen -weverijen
- r*olweveri jen
- katoenvezelber,cerkende fabrieken
- katoenspinnerijen
- katoentwijnerijen, -spoelerijen, rnai-

garenfabrieken
- katoenspinnerijen - weverijen
- katoenr+everijen
- tricotgoederenfabrieken
- kousen- en sokkenfabrieken
- tricrct bovenkledingfabrieken
- ter<tielblekerijen, -ververijen; dnrkkerijen
- loonblekerijen, -vewerijen, -drukkerijen
- textureerbedrijven en te>rtielrrcrede-

l-ingsbedri jven n.e. g.
- tapijtfabrieken
- linoler.urr en viltzeilfabrieken
- huishor.ld- en woningtextielgoederenfabrieken
- dekenstikkerijen, spreienfabrieken e.d.
- zeilen-, tenten- en dekkledenfabrieken
- textielwarenfabrieken (o<cl.kIeding) n.e.g.
- barrd-( vlecht-, passqÍEnt- en kantfabrieken
- vilt- en rezelvliesfabrieken
- jutespinnerijen en -veverijen
- vlasberverkingsinrichtingen
- textielfabrieken n.e.!r.

KLedinqirxlustrie
- herenbovenkledingfabrieken
- damesbovenkledingfabrieken n.e.g.
- onder- en nactrtkledingfabrieken
- konfektiekledingbedrijr.ren n.e.g.
- Ioonkonfektiebeclrijven
- herennaatkledingbedrijven
- dalresklealingbedrijven
- bontfabrieken en bontrrerkerijen
- borduur-, plisseer- e.a. kledingver-

vnnte bedrijven n.e.g.
Ieder-, schoen- e.a. lederr,sarenindustrie
- lederfabrieken
- l-edenuarenfabrieken (excI.kleding)
- leder- en ledenruarenfabrieken n.e.g.
- schoenfabrieken
- maat- en orttropedische schoermakerijen

3

I
1
I
7

3
6

14
I
9
9

18
I

18
7
5
5
3

5
1
4
7
7
3
I

2
3
I
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5
1
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I
1
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3. DE PAPIER- EiI KARIONINDUSIRTE, DE GRAETSGIE INDUSIRTE EN DE UIT-

GEVERTJEN

INLETDITG

In de papier- en kartonindustrie bieden I90 bedrijrcn vcerk aan

22.900 rrensen. De terkgelegentreid is de afgelopen jaren in deze

branclre teruggelopan: sedert 1980 net 3200 arbeidsplaatsen, een

daling van rujm 12t.
De 1072 bedrijrren in de grafische industrie, inklusief uitgeverij-
en, hebben cirka 59.400 nensen in dienst. Ook hier is de uerkgele-
genheid enigszins terr:ggelopen. Sinds 1980 is er eetr teruggang

net 4300 arbeidspLaatsen, een daling van bijna 7t.
Het aandeel rran wourrelijke arbeidskrachten bedraagt trcor de pa-

pier- en kartcnindustrie 12t en 't/oor de grafische industrie 23t.

v@r de gehele industrie ligt dit op 15t.
In 198I, het laatste jaar van de qrderzoctrte periode, bedroeg het

ziekteverzuim in de papier- en kartonindustrie 12,1t en in de gra-

fiscfre industrie en de uitgeverijen 8r2t. Ter vergelijking: het

ziekteverzuirn rpor de gehele inlustrie lag dat jaar W 10118.

De ppier- en kartonindustrie betnalde, volgens de neest recEnte

jaargegevens, een totale jaaronzet ran 6 miljard grulden. De grafi-
sche industrie rms goed voor een cÍnzet rran 10,5 miljard op jaarba-

sis. De volgende opscmning geeft een globaal beeld van het produk-

tenpakket dat door de trtee bedrijfskfassen vcrdt geleverd.

- grafische papier- en kartonsoorten in vellen en roIlen
- papier en karton voor de golfkartonindustrie

- pa.pier \Dor verpakkingsdoeleinden

- golfkarton, rassief karton en kartonnages

- bladen en tijdschriften
- boeken en jaawerslagen

- drulserk \roor verpakking, zoals etiketten, wikkels, &zen etc.

- reklamedrulserk

- drul<raerkrzoals kalerrlersrprentbriefkaarten, kettingformulieren

- produkten rran grafische reproduktie- en aanven ante bedrijven,
zoals clichés, fotolitho's, loonzetrrrerk.

3.1
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3.2 DE PROJEKTEN

In totaal hebben de papier- en kartonindustrie en de grafische in-
dustrie tussen 1977 en 1981 314 projekten op het gebied \ran mate-
riëIe arbeidsplaatsverbetering ter zubsidiëring ingediend. Hier-
van is 75t gesubsidieerd. Tabel 3.1 geeft een overzictrt rran het
aantal aanvragen per bedrijfsklasse. Een volledig orzerzickrt ran
de aantallen per bedrijfsgroep treft nen aan in bijlage 3.I.

1àbel 3.1: Verdeling van de projekten o\rer de rrerschillende
sektoren van de papier- en kartonindustrie, de

grafische industrie en de uitgeverijen

Bedrijfsklasse Àantal aanvragen

- papier- en kartonindustrie
- grafische industrie, uitgeverijen

49r

51t

100r

= 3I4

Totaal

De totale bruto kosten bedragen voor de gesubsiöeerde projek-
ten 40,9 miljoen gulden. Aan APv-§tbsidie rryerd I5r8 miljoen toege-
kerd.
In totaal- waren bij de gesubsidieerde projekten 5780 arbeidsplaat-
sen betrokken.
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3.3 KNE,PUNIEN EN }AATRreET,EN

In vijf paragrafen zuflen de reest aangepakte knelpunten bespro-

ken r.orden. Achtereenvolgens zijn dit:
1. lawaai en trillingen (30t)

2. fysiek zware arbeid en fysiek slechte v,erkhording (24t)

3. Door het produktieproces veroorzaakte hitte (16t)

4. Slecrtt binnenklirnaat (I2t)
5. Stof en vuil, dampen en gassen (9t)

De beschrijving ran deze vijf knelpunten bestrijkt 90t yan de pro-

jekten. Hierbij Írpet ÍÍEn bedenken dat. de Íeeste projekten op IIEer

alan éérr knelpunt gericht zijn. De bovenstaande opscnming gaat

echter uit rnn één hoofdprobleen, zodat deze cijfers niet neer

dan een globale indikatie rran de spreiding rran de problamtiek

bieden.

3.3.1 Lar,uaai en tri[inqen
produktie- en bauerkingsmctrines zijn de belangrijkste bronnen

rran overlast.
onderstaand schqna geeft een overzicht rran de diverse bronnen:

A Produktretase: Bron:

I \roorbereldlng

2 hoofdbererking

3 nabaoerking

- bereiding van Pprergronctstorlen
- vernalen rran afmlkarton
- balenpersen
- papierbereidingsmctrines
- zuigper$ealsen \Ert pa.piennachines
- snipperventilator ran de rcrnroller'
- produktiernadrines golfkarton
- aandrijving, ketLingen en kogpelingen

rran papiennrerutachines
- (aarrtrukrotlen rran) golfnradrines
- golfkartonnachines
- diepclnrk- en offset (rotatie-) tErsen
- (rctlen-) snijrmdtines en shredders
- vowumctrines
- rillenwalsen
- droogovens
- bindnachines
- (rrerzarel-) hectrtmachines
- planovergaarders en staPelaars
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4 ondersteunend - luchtkonpressoren
- qrderhoud- en reparatierierk (T.D. )

- pa.pierrefiners
- olie- en vakutrrporpen e.d.

B Itansport: Bron:

I extern
2 intern

3 produktie-intern

( pneurati sche ) transportleidingen
( snipper- ) af zuiginstallaties

C Produktie-ongeving: Bron:

I bour.J{urdige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

: 
owe, te ld.eÍne gebou,en

- stofaf zuiginstallaties

overlast r,ian lawaai en trillingen kcÍnt in de papier- en karton-
industrie in aLle produktiefasen voor.
Bij de bereiding ran pa.pier rcrdt od papier, textier en dergelij-
ke gemalen en onder toevoeging van broern en water verwerkt tot
een vezelachtige pap. Deze vezelpa.p rcrdt vervolgens tot pa.pier
ganalst en gedroogd. tla het droogproces rordt het papier in stuk-
ken geknipt en olrgerold. Bij de grorrtstoffenbereiding rrordt 

'eellawaai \reroorzaakt door maal- en prlpinstatraties, indikkers, cen-
trifiners, trilzeven, sorteerders en dikstofreinigers.
Bij de bereiding van kartongrondstoffen uordt veel lawaai \Eroor-
zaakt door zogenaande'reifelventilatoren', !{aarmee afvalkarton
vernalen Hcrdt.
Bij de produktie .'^n pa.pier zijn het rrcoral de papierrnachines die
lawaai naken. snipperventiratoren err bij de produktie van papier
gebruikte zogenaanrle'crnrollers' zijn andere rawaaibronnen.
veer lawaai bij de produktie rran golfkarton rrcrdt veroorzaakt
door de aandrukrollen rr/an golfiracLrines.
Bij ale produktie ',/:an servetten en kastrollen rrorden nactrines ret
lal'aaierige onderderen, zoals kettingen, kopperingen en dergelij-
ke gebruikt.
Problqren net lawaai en trillingen bij de afioerking en nabenrcr-
king tr,ran produkten ontstaan door (rolten-)snijnnchines, zoals
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rsheetersr. oe pnoblqren hier trcrden rporal rreroorzaakt door de

slag van de snijressen op de onderplaten \ran de rmclrine.

Arrlere lavnaibronnen in deze produktiefase zijn rillenwalsen,
rÉarrree golf karton rtordt geribbeld, shredders, !ËarIIEe kartonres-

ten r.rcrden versnipperd, stapelaars en r,putrrnachines.

AIIerIei produktie-cndersteunende installaties veroorzaken even-

eens lawaai. Voorbeelden hierrran zijn (elektro-)rptoren, olie- en

vakuurporyen, de voor het goed funktioneren rran pa.pienrachines op-

gestelde refiners, lrrchtlccpressoren en dergelijke. Vaak zorgen

pdnpen ook voor andere \rorIIEn rran overlast, zoals hitte, stank en

(olie-)danpen.

Het tranEDrt ran grondstoffen, produkten en afval gaat ook ÍItet

het nodige lavnai gepaard. Er wordt onder ueer gewerkt rEt trmeula-

tische transportleidingen en afzuiginstallaties voor pa.piersnip-

pers en dergelijke.
In \rerre$reg de reeste gevatlen is a1s oplossing voor het lawaai-
probleen in deze bedrijven voor crnkasting rran de bron gekozen.

l,laalinstallaties, snipperventilatoren, balenpersen, golfiractrines,

snijrnadrines en loudnachines, ze zí1n voorzien van crnkastingen en

afschermkappen, roaarin onder andere gebruik ganaakt is rran steen-

votplaten en rubberfolie.
AIs cnrkasting \Ën de bron niet nogelijk r,as, is gekozen voor de

installatie van geluidsdichte bedieningskabines voor het perso-

neel. Vooral bij de grondstoffenbereiding en de papierbereiding

is deze q>lossing veel toegepast.

On trillingen tegen te gaan zijn nachines en installaties, zoals

trrcrnpen en [Dtoren, voorzien rran ontdreuningsmteriaal en zijn rub-
berbuffers aangebracht tussen nachine en werkvloer.
Ten slotte zijn er allerlei aanvullerde larmafumatregelen getrof-
fen. Bij zuigpersrval-sen en zeefzuigmalsen zijn de lawaaierige on-

derdelen ven/angen. Hetzelfde is gebeurd bij tte rmchines rioor de

produktie \,'an servetten en kastrollen lqaarvEux de kettingen en ko1>-

rplingen door geluidsarne rrarianten zijn venrangen. Iamaierige
transportsysteilren zijn door lawaai-ane \renrangen, bijvoorbeeld
door transportleidingen te bekleden ret rubberfolie. On de rrer-

spreiding van lawaai tegen te gean zijn baffles aan plafords ge-

hanqen en akoestische gordijnen geplaatst.
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3.3.2

In de Grafische industrie en de uitgeveri-ien ksren veel overeen-
konstige lawaaibronnen trioor, zoals korpressoren, roulrnachines,
snijnachines, rrakuiinponpen en snipper-afzuiginstallaties. Daar-
naast veroorzaken hier dru§>ersen, diepdrukrotatiepersen en off-
setrotatiepersen lawaai. Àrdere lawaaibronnen zijn tassen\pur^rna-
chines, (verzamel-)heclrtmachines, planovergaarders, bandeer- en

insteelsrachines en dergeti jke.
De laraaioverlast is op allerlei nanieren aangepakt. Een aantal
(rotatie-)persen is ran crnkasting voorzien, er zijn geluidsisole-
rende wanden tussen nachines en afdelingen geplaatst en er zijn
geluidsanre bedieningskabines geïnstaIIeerd. In enkele drukkerij-
en zijn, nede uit het oogpunt rzan 1a'raaibestrijding, rzerouderde
dru§nrsen vervangen door minder lawaaierige nachines, die boven-
dien r,an cnkasting \,rerden rrcorzien.
Tussen de bordessen en de persen zijn trillingdanpers aange-
bracht.
Tassenriornrnachines zijn neestal rrcorzien \ran antilawaaikappen.
Bij hectrtmachines zijn bovendien derpers op de luchtafvoeren ge-
plaatst. Irdien hechtrnactrines uaren rporzien van snijsekties,
zijn ook deze sekties rrcorzien rran cnrkastingen. Ter vermindering
rran de geluidsoverlast zijn in binderijen en boven de achterkant
van ilroogovens verJ-aagde plafonds aangebracht, r,rcorzien rran baf-
fles.

FVsiek ztare arbeid en slechte fvsieke werkhoudinq
Het vele h.rk-, til-en (cnr-)stapelwerk in deze bedrijrien leidt tot
probleren.

Onderstaand scherm geeft een or,rerzicht ran de belangrijkste oorza-
ken rian zware arbeid en een slechte werkhouiling.

A Produktiefase: Bron:

1 \roorDerelcEng

2 hoofdbeoerking
3 nabewerking
4 ondersteuning

- toevoegen van dlqÉkaliën
- venrijderen \ran nril uit papierpulp
- verkleinen rían afgekeurde rollen
_ 

papier

- vergaren mn (boek-)katerns
- cppakken, vrcgen en stapelen mn sta-

5n1s karton en pa.pier
- op- en crnstapelen rran karton, pa.pier

en boeken
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- stapelen \an dozen op paUets
- ÍÉrken op \rerkeerde !rcrkhoogte
- order-picking in nagazijnen
- ti11en van zware letterbakken
- werken in staande houding
- verwerken rran papiersnippers tot

balen

B Transport: Bron:

e:<tern
2 intern

3 produktie-intern

- Iaden en lossen van vrachtwagens
- horizontaal til- en sjou*'erk
- vrertikaal til- en sjow,nrerk
- transport reÈ handbediende hefwagen-

tjes
- transport over transportrollen
- van radrine afnernen van rollen pa.pier

en dergelijke
- verwisselen zvÍare assen en rollen
- tillen en bukken in gedraaide trcu-

ding
- keren van stapels karton en pa.pier
- het voeden \ran kartonnagernachines,

snij- en rpuwnachines en dergelijke

C Produktie-ongevÍng: Bron:

bouwkurulige staat

2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- ongelijke vloeren belsnreren trans-
port

- slecht geplaatste nn:ren belqnreren
transport

- te rreinig ruimte voor [echanisch

, 

**"*t'

In de papier- en kartoniniustrie kcÍÍEn probleren Íet ar,'àre

arbeid order rreer voor bij de grondstoffenbereiding.

Chsnikalien, rierSukt in zakken en vaten, noeten toegevoegd

r,rorden aan een nengsel rran oud papier en r,ater. Dit arsare werk is
vervallen door de chsnikaliën in silo's en dergelijke op te
slaan en de dosering (autcmatisch) te laten plaatsvinden door

middel van een leidingensysteqn.
Zrmar roerk is ool< het net de hand rrenrijderen ran vuil en onop(re-

Ioste rraterialen uit papierpulp. Bovendien noet dit in een slech-
te werkhouding rorden uitgevoerd. Een oplossing hiervoor is het
plaatsen \ran een loopkat rÍEt grijper.
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Vor het bereiden rran grondstoffen nrceten rollen afgekeurd pa.pier

stukgesneden of jezaagd rrcrden. Dit zrmre roerk is rrerlidtt door
de aanschaf rran eeÍr autcrnatische zaagnachine ret een Elan- en af-
voerband.

Veel voorkcnende rrerkzaamtreden zijn het oplnkken, Í,egen, stapelen
en onstapelen \ran stapels karton, papier en dozen. Dit is aoaar

rerk, dat vaak in een gebogen en gedraaide lichaamshording rcrdt
uitgevoerd. Bij stapelwerk, bijvoorbeeld op trnllets, dient van

laag (30 centineter) tot tpog (twee neter) gestapeld te rrrcrden

marbij ren r.roortdurerul rnet bukken en strekken en op het laatst
boven de racht rpet werken. Dergelijke ongrunstige onstarriigheden
zijn aangepakt door nechanisering en autcrnaÈisering. Àllerlei rm-
drines zijn hiertoe aangescbaft, zoals heftafels, elektrisch-try-
draulische schaartafels, heftafels net autorntische besturing
voor het wegzett€n op pallets, etcetera. Voor het gelijkschrdden
en stapelen rran karton heeft nen een ne.chine geïnstalleerd, die
rtet een trilrechanisrp eÍr luchtkussens lrerkt.
Het err@itie*rerk gaat net zware arbeid gepaard. Cn het lossen en

laden rran wachtwagens te vergenakkelijken heeft nen de r€gens
uitgerust net los- en laadkle5pen.
Intern tranq)ort levert eveneens problenren op. Het venoer \ran

karton en rollen papier ret belrulp rran handbedierule hefwagentjes
gaat ÍEt \reel til-, stapel- en tretcrrrerk gepaard. Deze probleren
zijn aangepakt door de aanschaf rnn elektromgentjes en nechani-
sche stapelaars. Zmar rrerk is het verrroer van de bij de produk-
tie rran papier benodigde grorristoffen. Zo rrerden in een aantal be-
drijven balen cellulose over transportrollen mar de grordstoffen-
afdeling vervoerd. Hier is overgegaan op nechanisering rran het
transporÈ en is de opslagruimte uitgebreid, zodat de voorraden
minder rraak hoeven te norden aangevuld. Het interne transport rran

ppierafval naar de balenpers heeft nen \ren/angen door gebruik te
gaan mken \ran een nieuw transportsysteen met een cykloon-afvulin-
richtirg.
Hertnaldelijk noeten zuare assen en kokers uit prodrrktiermctrines
gencÍrEn eorden crn veranderd of vendsseld te ucrden. Dit asare
uerk is aangepakt door net asloze nactrines te gaan rrerken. Arrlere
bedrijven hebben, nede crn het zware verk te verlichten, een qleci-
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a1e rmchine aangeschaft 'uoor het rrerrrisselen ran te verwerken en

gereed produkt, zodat de assen en wikkeldoorns in de machine kun-

nen blijven. Daarnaast is wergegaan op het gebruik van lichte
kartonnen kokers.

Het vullen en leeghalen rran kartonbewerkingsactrines gebeurt in
veel gerrallen in een slechte uerkhouding. Dit is aangepakt door

de in- en uitvoer te autcrnatiseren ÍEt behulp van rollerbanen,

rcedingsapparatuur en pallet-ontladers.
Het keren rran stapels karton \roor opeem/olgende berrrerkingen is
anaar $lerk. Deze situatie is verbeterd door de aanschaf van sta-

lnlkeerders. Vergelijlöare probleren kcÍIen voor bij de produktie

\ran a,yare pa.pierzakken. De zakken l<cnEn ge\rouhen uit de rmchine

en rrr3eten afgencrnen, sanengevoegdr gebundeld en c6rgestapeld wcr-

den. Hier is een autcnratisctre verzanrelaar geïnstalleerd. waar-

door het afngnen en bundelen overbodig is gerorden. hleI rpet er
rpg gestapeld vprden.

Bij de vervaardiging yían (spiraaL-)kokers rttceten lange kokers op

een harxisnilnachine getild r,Drden, \daËrrna ze tot kortere stukken

gesneden lcunnen rorden. Het buk- en tilr,lrerk hier is overbodig ge-

vprden door te gaan r,rerken ttet een hefautcnaat die zes kokers te-
gelijk in de snilrachine kan inrioeren.

Sqns kan zwaar !€rk niet aangepakt r,prden cmdat er rroor niewe of
grotere rachines geen 6Èaats is. In voorkcnpnde gerrallen heeft er
een verbouwing of zelfs niewbouw plaatsgevorulen zodat er ok
iets aan de zr,vare arbeid gedaan kan vprden. Een voorbeeld is een

nagazijn, dat te klein vas voor nechanisering \,'an transport. In
dit geval heeft nen een nieuw nagazijn gebowrd, dat uitgerust
r,erd net pa.llettrucks en dergelijke.

In de grafische irdustrie kcÍEn rrroor een belangrijk cleel dezelf-
de problanen \roor rEt znare arbeid als in de papierindustrie. Het

optillerr van pa.pier van de rryerkvloer raar snij- err vou,tmchines,

het rret gestrekte anren afngnen en stapelen rËn zluare palden pa-

pier rran planovergaarders, snijders en 'routmchines, het keren

rran stapels papier en karton zijn enkele voorbeelden. De cplossin-
gen zijn vergelijl<baar. Er zijn hier stapelaars, hefplators, hef-
tafels, stapelliften, verrijdbare stapelkeerders, lrrchttafels ret
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afladers en afrrcerinrichtingen rrcor snijnactrines geÍnstal1eerd.
Specifieke probleren doen zich voor bij korrektienachines en de

bij reprografie gebruikte lichttafels. mat. deze machines en

tafels niet in hoogte verstelbaar zijn, staan veel rensen hier in
een geforceerde lichaamshouding aan te r.erken. DaarcÍn zijn er
korrektieqrachines en lichttafels aangeschaft die rrel in hoogte

verstelbaar zijn.
Bij bepaalde zetnethoden noest staande gerrerkt roorden waarbij her-
haaldelijk zware letterbakken getild rÍDesten rprden. Deze slechte
cmstandigheden zijn verbeterd bij de overgang naar fotografische
zetnethodes.

Ztaar raerk l<crnt rpor bij de vemerking rran pa.piersnippers. De

snippers worden nEt de hand verwerkt tot balen oud pa.pier. Dit is
verbeterd door over te gaan op autcratische afzuiging naar de ba-
lenpers.
In nagazijnen en ocpeditieafdelingen, bij het verzendklaar naken

\En boekbesÈellingen bijrioorbeeld, npet veel geLild en gesjormd

rrcrden. Hier zijn hydraulische schaarhefplatots en verrijdbare
stapelaars aangeschaft, zí1n goederenliften geïnstalleerd voor
het vertikale transport en zijn vlakkebandtransporteurs éEnge-

bracht rioor het horizontale vervoer rzan boeken en pkketten. Voor

het verrrroer van pallets over grotere afstanden heeft ren vorkhef-
trucks aangeschaft.
Heftrucks heeft ren ook aangeschaft crn an;are pa.pierrollen te tit-
len en in rmchines te plaatsen.
Ilenslotte zijn ongelijke vloeren geegaliseerd en zijn slectrt ge-
plaatste muren weggetraald, zodat het interne transport beter kan

verlopen.
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3.3.3 Door het produktieproces veroorzaakte hitte
Vooral in de grafische industrie zijn veel naatregelen getroffen

crn hitte-overlast te bestrijden. Orderstaand schsna geeft een

overzicht rran de bronnen.

A Produj<tretase: Brcn:

voorbereiding
Lroofdbanerking

rnbarerking

orderster:ning

- apparatuur of tsetvoorbereldrng
- pa.piernachines
- kartonnnchines
- aandrijvingsnotoren
- droogproces
- finishing rran kleefbarxi
- drukpersen en offsetal4nratuur
- zetappa.ratuur
- (beker-)ronn- en drukaS4nraturr
- droogbanen en droogorzens
- lijnnachines
- olie- en rrakuiinpcnpen; elektrcnoto-

ren
- beeldschernen
- proefpers- en doka-appa.ratuur
- beelddragervervaardiging
- xenon- en halogeenlampen etcetera
- ontwikkeLmchines

B Transport: Bron:

I extern
2 intern
3 produktid-intern

C Produktie-cÍngeving: Bron:

I bouvd«rrxtige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

I vero,:derde betruizing
- qrvoldoende afzuiging ran vrarmte
- qrvoldoenle isolatie tegen de zon

Hitte r+ordÈ in de papier- en kartonindustrie in belangrijke na-

te veroorzaakt door stralingsoarmte \En produktienachines. Papier-

nachines, golfkartonnechines, aandrijfirotoren en drooginstalla-
ties zorgen voor teq)eraturen die in kcnrlcinatie net zonnewarmte

zorgen \roor ongiunstige arbeidscrnstandigheden in het hele bedrijf.
De voor het produktieproces ran golfkarton benodigde stocÍn zorgt

\Dor een onaangenaam wann en vochtig klirnaat. De maatregelen hier-
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tegen zijn grofweg te orderscheiden in trlee kategorieën: matre-
gelen ter vermirxlering ran de rmrmte-afgifte en naatregelen ter
verbetering van de cirkulatie \ran \7erse lucht.
Cn de wanrÉeafgifte te verminderen zijn de rachines afgeschernrl
en geÍsoleerd net speciale hittebestendige lcleden. In andere ge-
vallen zijn boven of op openingen in de nactrines afzuigkalpen ge-
plaatst, vraalflree de warre trrcht direkt kan rrcrden o[Xrevangen en

afgevoerd. Bestaande afzuigkappen zijn rrcorzien rran berdeegbare

deuren, zodat desgerrenst een gesloten afzuigsysteen ontstaat.
On een betere luchtcirkrrtatie te bereiken zijn ventilatoren net
bijbehorende lrrhtkanalen en verdeelstukken aangebracht. Ook

heeft nen natuurlijke luchttoevoersysteÍren ven/angen door nectn-
nisch roerkende systsren, eraar:nrce de geroenste hoeveelheid rprse
ltrht beter kan rrorden geregeld. rn scÍÍmige gerrallen zijn nobiele
raentilatoren aangebracht of ventilatorjalouzieën.
Hitte ontstaat bij de produktie en finishing van kleefband. Hier
kunnen de tarperaturen hoog oplopen. Dit probleanr is aangepakt
door het aanbrengen van ventilatiekoepels in het dak.
Bij het tsealt-trnrsen onLstaat hitte en waterdanp vat tot onaange-
nane arbeidscrnstandigheden leidt. De aanreezige (prnt-)afzuiging
is rraak onvoldoende, zodat nen een qysteeÍn van ventilatie heeft
aangebracht net rectnnische luchttoevoer- en lrrchtaf zuigventilato-
ren.
Verrelding verdienen hier rng de bij rmctrines q>rgestelde olie- en
rakurtrpcnpen, die aI in paragraaf 3.3.1 aan de orde v,aren. Iilaast
lawaai, stank en (olie-)dampen geven deze pqnpen rreel hitte af.
Deze probleren heeft ren c4rgelost door over te gaan op een oen-
traal pcnpensysteeÍn, dat i.n een geïsoleerde ruimte ondergebracht
is.

In de qrafische industrie kcÍren hitteproblenen in a1le fasen
van het produktieproces \roor. Zo zorgiu aS4nratuur bij de offset-
voorbereiding \roor fnge tenperaturen. Deze apparatuur is rbarcrn

naar een aparte ruimte verplaatst.
Ioodgreltbaden, zetrnachines, fotografische zetappa.ratuur, drukper-
seÍr en offsetappa.ratuur geven warnrte af . om de overlast te rrermin-
deren zi j n ncdernere luchtbetr,andelingsinstallaties aangebracht.
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In andere gevallen zijn koel-ventilatiesysteren geplaatst en ziin
bestaande rrentilatiesysteÍIen orgebourod en verbeterd. Bij
produkLianachines, zoals de rmcfrines, waar:IlEe kartonnen bekers

rrcrden gerrornd en bedrukt en de hierbij c6rgestelde droogbanen,

ontstaan onaangenaam hoge tenperaturen. I'ten heeft dit aangepakt

door de bedieningspl-aatsen bij de vorrr en drulgnadlines af te

schernen en een afzuig- en koelinstallatie aan te brengen.

Hitte l<cÍnt ',ioor in binderijen, waar order andere het rrerhitten

\ran lijm en het drogen vran geIijnde produkten belangrijke

rarmtebronnen zijn. Het installeren vaÍr airkorditioning is hier
een veel gekozen oplossing. In andere situaties heeft ren lucttt-
en rrcctrtbetnndelingsatr4nratuur geÏnstalleerd, niet aIleen ter
verbetering rzan de arbeidscnrstarriigheden near od< ter yerbetering

rran de l<vnliteit van het produkt.

Beeldschernen, die bij fotozetwerk en korrektiewerk gebruikt rrcr-

den, proefpersen, elektrorotoren, fotografie-Éaatraak- en andere

beelddragera;paratuurl &ka-al4nratuur, ontwikkeLnactrines en

(:<enon- en hal-ogeen-) ranpen zorgelr r'roor hoge tenper:aturen' rn de

reeste gevallen heeft nen dit hitteprobleem aangegnkt door het in-
stalleren van luchtbehandelings- en ventilatieqlstanen. In enkele

bedrijven is nen overgegaan tot het plaatsen van koelunits in de

rierschil-lende l<Leine ruimten.

Tenslotte kan de bouvdcr:ndige staat \ran de geborren aanleiding ge-

rren tot hitteproblsoen. De verouderde gebouren zijn niet aange-

tnst aan de ontwikkeLingen in de grafische produktietechniek. I'{et

ingrijperxte bouvdcundige aanpa.ssingen en de installatie van

klimaatbetreersingssystenen heeft nen deze probleten oprEelost-
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3.3.4 Slecht binnenklimaat
frrigszins in het verlengde rran door het produktieproces \reroor-
zaakte hitteprobleen liggen problanen Íret een slecht binnenkli-
naat. Onderstaand schenra geeft een overzicht van de bronnen.

A Produktiefase: Bron:

I voorbereiding
2 hoofdbarrerking

3 nabewerking
4 ondersteuning

] drukr".".hillen veroorzaken tocht en

, 
tenperatuurschonrelingen

B Transport: Bron:

I o<tern
2 intern
3 produktie-intern

- openstaanale (tocht-) hritendeuren

: op"" verbindingen en tussendeuren

C Produktie-crngeving: lJron:

I bouvíkundige staat
van gebou,en

buitenterreinen
rioorzieningen

4 inrichting arbeids-
pLaats

2
3

- verouderde behuizing
- verrotte raamkozijnen
- invallende zonnerdarmte
- slechte dakisolatie

- verstorde klinnatbeheersing
- ontbrekende of onrpldoerde lrrhtbetnn

deling enlof ventilatie
- tocht door verkeerde ventilatie en/of

eenzijdige afzuiging
- tocht door hete lrrhtverruarming, in
_ 

kcrnbinatie net sterke ventilatie

rbcLrt is in de papier- en kartonindustrie een berangrijke oor-
zaak rzan een srecht binnenkliÍnaat. rrocht ontstaat op diverse rm-
nieren. Zo kunnen luchtstroren ontstaan door de o',erdruk, die
door varmte-afgifte van bepaalde produktienractrines \reroorzaakt
rrprdt. rn dergelijke situaties heeft nen nechanische ventiratie-
systsr€n aangebracht, haarnEe drukverschillen kunnen r*orden gekcnr
penseerd.

rlocrtt kan ook rrcrden veroorzaakt door laad- en losrrrerkzaanÈreden
ten behoeve van het o<terne transport. Hierbij blijven herhaalde-
lijke (tocht-)deuren openstaan, zodat rderknsrers op inpak- en er(-
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@itieafdelingen en, wanneer afdelingen in open verbinding ret
elkaar staan, werkneners yan andere afdeJ-ingen hinder ondervinden

ran koude luchtstrcnen. De aanleg van dockshelters, \'{aardoor een

lrrchtdichte rrerbinding net te laden of lossen wachtx^,agens

bereikt vprdt en het installeren van lrrchtgordijnen bij de los-

en laadplaatsen zijn hiervoor oplossingen-

scheuren en kieren in muren en plafonds, openingen van oude venti-

tatiesystenen en dergetijke kunnen hinderlijke lgchtstrcnen \rer-

oorzaken. In dergel-ijke sitr:aties is nen overgeg€En tot bouvdcundi-

ge rrcrbeteringen en het afschutten \En openingen ret platen.

@< afzuiginstallaties kunnen rpor tocht zorge.rr- De installaties
zijn dan rrcrbeterd zodat ook verrrrarnde h:cht kan rrcrden inge-

bracht.
In enkele bedrijrren bleek tocht veroorzaakt te rorden door de korr

binatie rran hete lrrcht-ven'arming net sterke ventilatoren. Dit

trxoblesn is aangepkt door op rrcrschillende plaatsen in het be-

drijf kleinere rarnrteryisselaars aan te brengen zonder rirentilato-

ren.
sons bleek de uitbreiding rran de bedrijfsruimte een rirerstoring

ran de klinaatbetreersing tot gevolg te hebben. In dergelijke ge-

rallen is het bestaande systeeÍn aangevuld ret nengluchtvenriar-

ners, 'ventilatoren, r@sters, afsluiters en dergelijke. In bedrij-
veÍI, waar sprake $las \ran afzonderlijke nieurtÈouw, heeft ren de be-

staande instaltatie tdoorgetrokkenr naar de nieu,e rrerkruimten.

In de qrafische industrie is de kcrnbinatie \ran zonner^Iarmte en

de tijdens het produktieproces wijl<cnrerde $rarmte de oorzaak mn
qnangenaam hoge t€Ínperaturen. veel bedrijven hebben grote gevels

net veel raIIEn en onvoldoende geÏsoleerde daken. Boven rafiEn

zijn narkiezen aangebractrt en daken zijn geÏsoleerd. Bcnrendien

is in rreel bedrijven een airkonditioning geïnstalleerd of een ge-

kcnrbineerd afzuig- en ventilatieqgsteen.
De zon kan ook indirekt tot tochtproblsen leiden. In bedrijven

zorder goede rrentilatie of kliraatbetreersing ontstaat tocht wan-

neer de raren tegen elkaar opengezet vprden. Dit problean is otrrye-

lost door in al.le r.erkrujmten airkorditioning te plaatsen.
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3.3.5 Stof en/of vuil, qassen eVof danpen

In de papier- en kartonindustrie ligt de nadruk op problaren net
stof en vuil, terwijr de grafische irxlustrie relatief rrEer over-
last rran wijl<cmende dampen ordervindt.
ffierstaand schrsm geeft een orrerzicht rran de bronnen.

A Produktiefase: Bron!

I voorbereiding

2 ttoofdbarerking

3 nabarerking

4 ordersteunerui

- sEorten 'En zakken blosn (stof )
- vendjderen van vuil uit papierpr_r1p
- stof rran papiernnchines
- stanzen ran papienuaren (stof)
- schadelijke daryen bij (diep)dnrk-

procES
-la bij papierbernerking
- (zetreel-) lijndarpen bij tijmproces
- lijmdarpen bij droogprooes
- snippers en stof bij snij-en birrlpro

ces
- leeEnaken tussenbunker papierafval
- korrektiqnactrines tdampen)

B transport: Bron:

I o<tern
2 intern
3 produktie-intern

C Prcduktie-cngeving: Brons

I bouwkurutige staat

2 hritenterreinen
3 rroorzieningen

4 inrictrting arbeids-
plaats

- qlgelrlKe vloeren
- richels in vloeren

- q>rrangzakken papierstofaf zuiging
- stofafzuig- en burrtelinstallatie

overLast door stof en rnrir kcrnt in de papier- en kartonindus-
trie order neer \roor bij de grordstofbereiding. Bij de bereiding
van papierpulp rcet uit zakken bloem bijgevuld rcrden, marbij
\reel stof wijkcmt. Dit stofproblean is aangetrukt door over te
gaan op reelsilots, rranwaaruit neel net r*ater vernengrd wcrdt.
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VuiI werk ontstaat bij heÈ vendjderen ran onopSelost nateriaal
uit oudpapierpulp. Het handnatige lverk, dat ook ret andere proble-
nen geSnard gaat, \rervangt nen door gebruik te gaan naken rran een

loopkat ret gri jperinstallatie.
Papiernachines veroorzaken stof en vuil. Door de randensnij-atr4n-

ratuur van de nachines te voorzien \nn een direkte afzuiging naar

de balenpersen is dit probleen ogrEelost. Stof ontstaat bij stans-
rachines bij het uitstanzen van vensters uit. enveloppen, marbij
veeL papierstof ontstaat. Hier is afzuiging direlct aan de nachi-
Í)es toegepast, rm,ardoor het stof door mialdel \ran aangepa.ste

crykJ-oonventilatoren naar gesloten kontainers geleid rucrdt.

Papierafrral en stof rrorden dil«vijls reggeblazen naar een bergruim-

te of bunker. Bij het. teegrnaken van deze ruimten ondervindt ren
eclrter dernate rreel hinder lan het q>stuiverxle stof , dat net stof-
naskers genrerkt rnet rcrden. De plaatsing van een kcrqilete af\ral-
venoerkingsinstallatie is hiervoor de oplossing.
Bij de bewerking of nabehandeling van papier- en kartonvraren ont-
staan in een aantal situaties daryen. Order sreer koren dampen

wij bij het aanbrengen van een laten strijkvloeistoflaag en bij
het. Iijnen en het aanbrengen rran (zetneel-) lijmlagen. Deze laats-
te dampen verspreiden bovendien een penetrante stank. Deze damp

en stank-overlast is aangeSnkt door het aanbrengen of rrerbeÈeren

van ventilatiesystanen. Ook is ren in een aantal gevallen overge-
gaan op direkte afzuiging, in l<cnrlcinatie net een systesn, waarne€l

verse lucht ircrdt aangerioerd.

In een aantal bedrijven ondervindt ren hinder van stof door de

verkirg van de afzuiginstallatie en de afmlvenmerkingsaS4nra-
tuur. Plastik zakken bijvoorbeeld, waarin afgezogen pa.pierstof

rcrdt oSrTevangen, ÍIoeten regelrnatig rrorden venrangen &or lege

zakken. Bij het vervangen van zakken naar ok !*rnneer deze scheu-

ren, kcrnt \reel stof wij. Daaron is nen in dergelijke situaties
overgegaan op een ander qgsteen, waarbij het stof door rniddel van

een ventilator naar een trechtersilo geleid rcrdt. Deze silo is
uitgerust ret een schroeftransporteur, die stof en zaagsel ver-
dicht en opvijzelt naar een buiten het gebouw oppstelde kontai-
ner.
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In de gr:afische irdustrie doen zich problsren rÍlet dary:en rioor

bij het (öep-)dnrkproces. De gebruikte drukinkt bevat benzine en

tolueen en andere schadelijke stoffen. In rieel gevallen is de be-

staande afzuiging onvoldoende. Evenals in de papier- en kartonin-
dustrie ondervindt het personeel bovendien hinder van danpen van

lijm en andere rontagestoffen. In alle gevallen is overgegaan tot
de plaatsing rran luchtbehandelingsinstallaties, waarrrce de lucht-
strocÍn en de lrrchtteíq)eratuur geregeld kan rrcrden.

In drukkerijen, brocheerderijen en bandeerderijen ontstaat over-
last van papiersnippers en -stof, a1s gevolg rran het uerken net
snilnachines en bindrmchines. Ter verbetering ran deze situatie
zi j n pner-rati sche af raltransportinstallaties aangeschaf t.
Problanen net dampen komen \roor in proefdrukafdelingen, bij kor-
rektienachines, die onvoldoende rzan dampafzuiging zijn voorzien.
Verouderde nachines heeft ren daarcrn \Enangen door rncdernere kor-
rektieapparatuur net goede dampaf zuiging.
Problsen ret stof en vuil doen zich tenslotte rpg \roor a1s ge-

rrc1g ran gebreken in de bowrdcurrlige staat. mn bedrijfspanden. Het

gaat hier vooral crn vloeren, die ongelijk zijn of rreel richels en

oneffenheden berratten. On het schoonmaken en -houden r,an de vloe-
ren te vergemakkelijken heeft ren vloeren geQTaliseerd of voor-
zien rran een oatinglaag. Daarnaast treeft men \reegre,allens en derge-
lijke aangeschaft.
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Bijlage 3.1: Aantal projekten in de papier- en kartonirdustrie
en in de grafische industrie en uitgeverijen,
volgens de Standaard Bedrijfsintleling (SBI 1974)

Sektor Aantal
projekten

1. Papier(rraren) en karton-irxlustrie:
- pa.pier- en kartonfabrieken

- zakkerF en a[paraatrollenfabrieken

- envelognn- en kantoorbenodigdheden-

fabrieken

- betrangseJ-papierfabrieken

- papierrmrenfabrieken n.e.g.

- golfkartonfabrieken

- kartonrngefabrieken

2. Grafische lrdustrie, Uitgeverijen:

- dagblatHn:kkerijen

- boekdrukkerijen

- offsetdn:kkerijen
- diepdrukkerijen

- dranigrafische en fotolithografische
bedrijven

- grafisctre bedrijven n.e.g.

- cbgbladuitgeverijen

- ti jd:schrif tuit4everi jen

- boekuitgeverijen

- birderijen, boroctreerderi jen

4

19

70

29

2

6

3

4

I
2L

60

7

16

I
26

27

24

Totaal 314
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DE HOIT B{ MET]BELINDUSIRTE





4. DE HOUT EN MEt]BE,IMUSTRTE

4.1 INLfrDITG

De hout- en neubelindustrie telt ongeveer 750 bedrijven. De lrEes-

te onderneningen in deze bedrijfsklasse zijn kIein. Ze bieden

ruerk aan 24.700 rrEnsen. Sinds 1980 is de verkgelegenheid ret
9.500 arbeidsplaatsen teruggelopen, een daling van 28t'

Slechts 10t van de aanwezige arbeidsplaatsen $rcrdt ingencÍÍEn door

vrouriren (het gemiddelde rrcor de industrie aIs gehreel ligt op

15t). De neeste wotrl,{en terken in de neubelindustrie.

Het gemiddelde ziekteverzuim in de hout- en neubelindustrie be-

droeg in 1981 9r8t, dat v/i1 zeggen bijna het goniddelde van de

indusÈrie als geheel (=10,It).

De totate crnzet in de bedrijfstak beloopt circa 4 rniljard gulden

op jaarbasis. De tinner- en parketvloeren-industrie en de neubel-

industrie nsÍEn r{aarvëut het grootste deel rrcor hun rekening.

De bedrijfstak tevert produkten rran hout en houtachLige stoffen

zoals:

- fineer, hout- en rrezelPlaten

- produkten rrcor de bouwnijverheid (deuren, karton, l=lIIEn, kozij-
rEn, keukenelenenten e.d. )

- houten enballage en verpa.kkingsrniddeten (kisten, kratten, trnl-
lets etc.)

- (onderdelen \ran) neubelen, slaapkanerneubelen, bedrijfsinte-
rieurs

- borsPrings, rmtrassen e.d.

- kurkprodukten, riet, rotan- en bamboeprodukten,
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4.2. DE PTU]EKTEN

In de periode 1977-1981 rrerden door de hout- en neubel-industrie
315 subsidie-aanvragen ten betroeve rran arbeidsplaatsverbetering
ingediend. Hiervan herd 70t toegerdrezen. ffierstaande tabel geeft
een orrerzicht rran het aantal aanvragen per bedrijfssektor.

llabeI 4.1: Verdeling ran de projekten over de rrerschillende
sektoren van de hout- en neubelindustrie

De tot:'le investeringskosten bedroegen bij de gesubsidiéerde pro-
jekten zo.n 4615 miljoen gnrtden. Àan subsidie rerd een bedrag ran
8,4 niljoen toegekend. Bij de projekten zijn 3.579 arbeidspraat-
sen betrokken geiweest.

sektor Aantal

EranWagen

houtzageri jen, -schaveri jen e.d.
triple:<- en fineerfabrieken
riezel- en spaanderplaatf abrieken
tputconserveri ngsbedri j ven

tinnerfabrieken
pa.rket- en hardhoutvloerenfabrieken
kisten-, kratten- en trnlletsfabrieken
kuiperijen
klcrnpenfabrieken

borstelwarenf abri eken

houtmrenfabrieken niet elders genoeni
houten neubelfabrieken
grafkistenfabrieken
noni ngstof f eerderi j en

34

6

6

7

117

I
28

1

3

2

30

73

3t
4

Totalen 31s
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4.3 KNET,PU}TIEN EN ÀAÀÏR,EE,TÀI

In afzonderlijke paragrafen zal rorden ingegaan op de zes belang-

rijkste knelpunten en de verschillende naatregelen die gencnen

zijn. Aötereenriolgens r,orden behandeld:

1. lawaai en trillingen (428)

2. fysj-ek zware arbeid en fysiek slecLrte werkhouding (17t)

3. stof en/of vuil (148)

4. slechte binnen kliraat (9t)

5. danpen en/of gassen (6t)

6. weersinvloeden (4t)

Deze zes knelpunten vertegenvrcordigen 92t van het totaal aantal
projekten. Van de overige knelpunten verdient ronrroldoende bde-
gingsruinÈe' rrcg vernelding (3t).

4.3.1 Lawaai en trillingen
Onderstaand schsna geeft een overzicht rran de diverse bronnen:

A Produktiefase: Bron:

l- \DorDerelc[ng
2 hoofdberrcrking

3 nabarerking

4 produktieorder-
steuning

- houtberperkingsnachines, zoals zaag-
schaaf- en freesnactrines, draaiban-
ken etc.

- lijm- en persinrichtingen
- kant en fineenmchines
- eindbewerkingsappa.ratuur
- luchthaners t.b.v. rontagetrerk
- koq>ressoren
- ontluchtingspoorten en regelventieler

B tíansport: Bron:

I extern
2 intern
3 produktie-intern

C Prcduktie-cngeving: Bron:

1 bouukundÍge staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

] (onderdelenlan) afzuiginstallaties
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In de tirmerfabrieken zí1n zaag- en schaafrnachines een belang-
rijke bron rzan lawaai. Houtbewerkingsrachines als bankzagen. for-
naatzaagnachines, herzaagnachines, freesrecfrines, cirkelzagen,
ralleskunners I en r,ooral de tvier-zi jd.lge schaafbankenr zorgen

voor een doorgaans schril, indringend geluid rÍEt een rzeel te hoog

rrclurc. Gnkasting van deze rachines is de reest gekozen oplos-
sing, scrns in kcrnbirntie net andere akoestische rrcorzieningen, zo-
als scheidingswanden, loodgordijnen, wandbekleding en rporzienin-
gen aan het plafond (baffles). Cirkelzaagnachines heeft ren in
veel gevallen rrcorzien \an een gederpt zaagblad, al of niet in
kcrnbinatie rÍEt extra geluiddenpers.
Een andere, veel voorkcnende bron rran geluidsoverlast zijn de af-
zuiginstallaties rpor stof en mct (houtafral). Daar r,eiaar afzui-
ging plaatsvindt rrEt Lrehrr]F van aparte nobiele afzuigeenheden,
die direkt bij rmchines geplaatst zijn, heeft nen deze bij ar-
beidsplaatsverbetering veela1 \rervangen door een crentrale instal-
latie ret afzuignrcnden bij de produktienacfrines. !{as er a1 sprake
\rarl een centrale installatie, maar produceerde deze toch een te
lroog geluidsnivo, dan heeft nen de oplossing gezocht in crnkas-

ting, verplaatsing naar een geluidgeïsoleerde ruimte of verplaat-
sing van de installatie naar buiten.
In een enkel geval zorgen de filters rran afzuigapparatuur \Dor
cverlast in de vorm van een kontinu rÍDnotoon gedreun. Het isole-
ren \ran de filters ret steenvol en inbedding in ontdreuningsnate-
riaal- is hiervoor een oplossing.
Een beperkt aantal projekten vas gericht op rzermindering rnn ge-

luidsoverLast, veroorzaakt door pennenbanken. Ook d.it probleem

heeft men aangepakt door het aanbrengen rran crnkasting.
Ardere projekten vfttren gericht op bestrijding ran lawaai bij
lijm- en persinrichtingen. IrIa het lijnen rcrden houten sgnnten
spl !s[rr'lF van spindels sarrengeperst. De pneunatische nrreraarxlaai-
ers, waanÍtee de spindels vastgezet rrorden, teroorzaken een hoge

geluiclsdruk. In erkele gevallen heeft nen gekozen r,roor de aan-
schaf van stillere hydraulische E)an-aggregaten. In andere gerral-
len heeft nen besloten het ',rerouderde nachinepa.rk te vervangen

door geluidsanere apparatuur, waarbij tevens cmkastingen zijn
aangebracht.
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E\rernls in de Linnerfabrieken rordt in de houtzagerijen en -scha-

veriien, de triplo<- en fineerfabrieken, de qnballageindus-

trie, de houten nreubelfabrieken en de overige houtwarenfabrie-

-.ken lporal lawaaioverlast rreroorzaakt door de houtbewerkingsna-

chines.
In de tripler<- en fineerfabrieken lrprilt rporal lawaai geprodu-

ceerd door de kantenfineernachines en eindbevserkingsappa.raLuur.

Bij de fabrikage van houten enrballage vreroorzaken, naast eerder-

genoenle houtberperkingsnachines, rDoral lintzagen, reerbladzagen

en randfreesnachines geluidsoverlast. In al deze gevallen zijn de

nachines cÍnkast of zijn er scheidingsvanden en geluidsarne kabi-

nes geplaatst.
Een ander probleen doet zich rrcor in de fiontnge-afdelingen, waar

kisten, pallets en dergelijke in elkaar gezet ttorden ret luchtha-

rers. De plaatsing \ran een hydraulische pers, die de nagels in
het hout perst in plaats van slaat, vennindert de geluidsover-

last.
In de houten neubelindustrie zotgent naast eerdergenoerrle hout-

bewerkingsappa.ratuur en af zuigi nstallaties, kopieermachines ( -f re-
zen), kantenbererkingsautcrnaten en half- of rplautcrnatische draai-

banken 'rcor geluidsoverlast. Hiertegen zijn veel verschillende

naatregelen genosen: lawaaierige onderdelen zijn bekleed ret ge-

luiddenpend mteriaal, toerentallen 
"ran 

frezen zijn verlaagd, er

zijn luchtdenpers getonteerd, geluidsarne zagen aangeschaft en 9e-
Iuidsïsolerende'planol-platen' aangebracht.

De in produktie-afdelingen o6ryestelde korg>ressoren veroorzaken

een te trcge geluidsdruk. Dit is aangepakt door de aanschaf van

geluidsarnere, ran crnkasting voorziene kcrpressoren, óf door het

verplaatsen ran kcnpressoren naar een aparte ruimte.

In de overige houtwarenfabrieken wijkt het beeld ten aanzien

rran het lawaaiproblesn niet af van dat in de rest van de branche.

Wel is hier vaker gekozen \rcor een geluidr,rcrende overkapping van

nachines - \ran staalplaat en rninerale r,o1 - a1s alternatief rioor

het aanbrengen tr,'an onkasting.
Een apart probleen zijn de nachines waamEe blokken polystyreen-

schuim rorden gsnaakt. De ontluchtingspoorten en regelventielen

ran deze nachines naken veel lawaai. Een rÍaatregel hiertegen is
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het plaatsen ran geluidderpers op de ontluchtingspoorten.

fYsiek zware arbeid en fvsiek slechte werkhouding
zvaar lichanelijk r.lerk en fysiek srectrte rverkhoudingen kcnen in
alle sektoren \,ran <le bedrijfstak rpor. Globaal gezien zijn er
drie bronnen aan te wijzen: het transport van hout, buk- en tiI-
werk en het net de hand bedienen van al1er1ei produktierachi.nes.
Vee1a1 rrcrdt de oplossing gezocht in het verder nechaniseren en
autcratiseren \ran transport en produktieproces.
Orderstaand scherna geeft een overzicht ran de bronnen:

A Produktiefase: Brcn:

L
2

3
4

r,oorbereiding
toofdbewerking

nabewerking
ondersteuning

- *r*rrrn ran appa.raten, nachines en
autcnaten

- idem
- leegscheppen ran nrrtbunkers van

afzuiginstallaties

B Transport: Bron:

1

2

o(tern transport

intern transport

produktie-intern-
transport

- ven/oer van zware balken, palen en
houtpakketten

- LiI- sjouw- en stapelwerk
- vertikale transport van hout, halffa-

brikaten en eindprodukten.
- storingen aan transportbanen
- bukken en tillen bij houtberoerkings-

nadrines
- nachine-inruoer rran hout

C Produktie-cnrgeving: Bron:

bouwkundige staat
hritenterreinen

voorzieningen
inrichting arbeids
plaats

I
2

3
4

- tekort aan benregingsruimte
- onverharde, ongelijke en nndderige

_ 
terreinen rrcor houtopslag

rn de houtzagerijen en schaverijen kcrnt fysiek zware arbeid
vooral rcor bij het transport \En de houtvrerf of opslagloods naar
de naclrinare houtbencerkingsafdelingen. zlnre barken ÍrDeten naar
binnen wcrden gedragen of @ lorries over rairs getrokken. Een



oplossing is de aanschaf rran elektrcmagens en karren crn het trans-
porE te riergenrakkelijken. Scnrs blijkt echt-er ook terreinverbete-
ring rodig te zijn. Verder intern transport kan vergernakkelijkt

rorden net schijrrenrolbanen, uitstootinrichtingen en eindloze

transportbanen.

firrare arbeid bij de bediening \ran persen (lilrpers en doorloop-

pers) en schil- en schaafirnchines, die net de hand bediend Ípeten

r,orden, is aangepkt door autcnatisering rzan deze mchines.

Zqaar til- en bul<vrerk is verlicht door de aanschaf tan hulpappara-

tuur, zoals hefinstallaties (hefplateaurs en -takels) en afstapel-
inrichtingen.
In de triplo<- en fineerfabrieken zijn naatregeler getroffen te-
gen het vele tilr,lerk en intern transport. Hier zijn stapelautcrm-

ten en rollerbanen geplaatst.
oe tinnerfabrieken hebben a,caar werk en het net de hand bedie-

nen \ran nechines, aangegnkt door rirerschillende houtbeterkingen te
rechaniseren en invoerapparatuur en autcrnatische afstapelsystqnen

te plaatsen.
Het til- en sjour*rerk is hier aangelnkt door de aanschaf \ralr

hi j s- en hef instal-laties ( i<olcnrzwenkkranen ret takel s, rrakur.urhef -
installaties, Iiftkelders) en de plaatsing van diri,erse transport-
systeÍren (rcllerbanen, rollenr,*agens of rails) .

In de houten «rballagq-industrie is zwaar lichamelijk urerk een

rrcel voorkcnrerxi probleen. l,bchanisering \ran transportvrerkzaamhe-

den is hier een veel toegepaste q>lossing. Zr,rrare pakken hout lor-
den net een heftruck op rollerbanen geplaatst en, eennaal binnen,

q) een traverse vËgen overgeladen, waarna het overdrars verder ge-

transporteerd trcrdt.
ïn mchinal-e houtlcsrrcrkingsafdelingen en ÍnmLage-afdelingen, noe-

ten adare planken en balken aangevoerd, cpgetild en in de tmchine

gerrcerd rrcrden. Ogrlossingen hienrcor zijn transportbanden, aan-

en invoertafels en hefinstallaties rrcor doorvoerhout. Soortgelij-
ke aanpa.ssingen (bijrrcorbeeld palletstapelaars) zijn aangebracht

bij de uit- en afvoer van nnchinehout en geronteerde produkten.

zÍaar (en stoffig) vrcrk is het leegscheppen van de nrctbunkers rran

aÍzuiginstallaties. Sons zijn er verbeteringen aan de nptbunker

zelf aangebracht, raar raker is de afzuiginstallatie zodanig aan-
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4.3.3

gepast dat het houtafval direkt in rrcrrijdbare kontainers terecht
kcrnt.

rn de neubelindustrie kcÍren zwaar vrerk, een slechte rrcrkhouding
en een tekort aan benegingsruimte rrcor in nontage-afdelingen en
reubelwerkplaatsen. Voor de verdere beruerking of opslag rrtceten
(delen r,an) neubelen naar andere verdiepingen gesjouvd lrorden.
oplossingen hiervoor zijn uitbreiding gelijkvloers of het instal-
leren rran een goederenlift.
rn de overige houtindustrie kcrnt arraar r,rerk bi jvoorbeeld voor
bij het inspa.nnen ran blokken hout in een autcrnatische klcnpenrna-
chine. Ter verbetering hiervan is overgegaan op net perslucht aan-
gedreven clenters.

verneldens*aard is ook nog een probreen dat zich rpordoet bij de
bestrijding rzan rawaaioverlast, door het aanbrengen van onkasting
of geluids:werende kabines om de houtberperkingsnad:ines is de in-
\Der van hout nrceilijker garorden. Dit problesn is oprEelost door
trnr nadrine een hulpinvoerapparaat te installeren.

Stof eVof vuil
Nerstaand schena geeft een overzicht r,zan de bronnen r,ran zor^rel
rstof en/of vuilr als rslecht binnenklirnaatr, ,dam;:en en/of gas-
sent en tweersinvloeden,.

Deze knelpunten zijn in één schena ondergebracht.

A Produktiefase: Bron:

1 rrcorbereiding
2 Lroofdborerking

nabauerking

produktie-
ondersteuning

] stot en vuil. veroorzaakt door (rna-
chinale) houtberperking, zoals zaag-,
schaaf-, frees- en schuurwerk.

- stof door fineerpersen
- dampen en gassen door inpregneren,

verven, lakken, beitsen en konser-
veren

- het legen ',an stofzakken, houtnrct-
bunkers en -hokken veroorzaakt stof

B fransport: Bron:

I extern - openrngen :.n Íranden en openstaande
deuren veroorzaken kou en tocht.
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2 intern
3 produktie-intern

- grote afstanden tussen magazijn en
fabriek veroorzaakt overlast door

_ 
vlreersinvloeden

C ProduktlecÍngev1ng: Bron:

bouwkundige staat

buitenterreinen

3 rrcorzieningen

4 Inrichting arbeids-
plaats

I
2

- kou en tocht i.v.m. onvoldoende be-
scherning door dak en wanden

- werkzaamheden in de open lucht en op
onverharde terreinen veroorzaken hin'
der door veersinvloeden

- afzuigsysteÍÍEn veroorzaken onderdruk
en tocht

O,verlast door stof en/of vuil is een veel v,oorkqnend problean in
de triplex- en fineerfabrieken, de tinnerfabrieken, de houten reu-

belfabrieken en de 'overige' houtwarenindustrie. Bii aller1ei
barerkingen. zoals zaqen, schaven, frezen, schuren en persent

kcnen spa.anders, houtlrullen, schuurstof en dergelijke wij. Het

inadenen rzan in de lucht cirkulerende stofdeeltjes kan, vooral

wanneer het crn stof van harde, tropische houtsoorten als neranti

en nerbau gaat. een ernstige bedreiging van de gezondheid vorIIEn.

Stofafzuiging is in deze branche dan ook wettelijk rrcorgeschre-

rren, zodat de neeste bedrijven over een afzuiginstallatie beschik-

ken.

In rrcel gevallen blijkt de bestaande installatie echter niet af-
doende t€ zí1n. Er is een groot aantal projekten uitgevoerd,

raarbij nen is overgegaan tot ófwel het verbeteren tran bestaande

afzuigsystenen, of tot vervanging door een installatie net een

grotere af zuigkapaciteit.
Verbeteringen aan bestaande apparaLuur bestaan vaak uit. het inte-
greren van losse en/of nrcbiele elenenten in een centraal qfsteeÍn.

Daar vaar rndig kunnen dan afzuignonden of o<hausters lrorden ge-

plaatst. In dergelijke systenen kan nen ruimtelijke afzuiging )<crn-

bineren net afzuiging 'aan de bron'.
Àrdere rrerbeteringen bestaan uit het aanbrengen ran filterkqnlcina-
ties rpor het centraal scheiden en verder transporteren ran stof
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4.3.4

en not. Houtafyal kan dan $Drden o[XJevangen in een nrrtbunker of
in verrijdbare kontainers, scrns gekorÈineerd net een tkontainer-

vul-installatie'. Overlast rran stof bij het legen van stofzakken
en houtnothokken belroort hiernee tot het verleden.
Een ingrijpende verbetering aan het bestaande afzuigsystesn be-
staat uit het aanbrengen van retourluchtregrulering. In veel be-
drijven veroorzaakt afzuiging naÍrelijk onderdruk, tocht en kou,
qrdat rrEer lucht ltlcrdt afgezogen dan r,vrcrdt aangevoerd. Een

systeem, marbij stof en nnt recrden uitgefilterd en de gereinig-
de, nog warne lucht, via verschillerxle inblaasopeningen rrordt te-
nrggebracht in de bedrijfsruimte, verdient daarbij de rrcorkeur bo-
ven systenren die de - rs w"inters - verïarnde lucht afvoeren en

koude Ircht rran buiten inblazen.
Àanpa.ssingen aan afzuig- en verrrarrningssysteren leiden niet al-
leen tot rrerbetering rran de arbeidscrnstandigheden, naar kunnen
ok leiden tot verbeteringen in de l<ualiteit ran het produkt. Het
door afzuig- en verlrarrningsinstallaties o6ryotrervelde resterende
stof zet zich ook af op af te r,terken produkten. Voor:al bij de fi-
nishing van produkten, zoals in de houten neubelindustrie nordt
de kwaliteit van het produkt dan nadelig beïnvloed. In dergelij-
ke situaties heeft ren doorgaans gekozen voor een qlsteen rÍEt re-
tourluchtregulering, waardoor luchtstrcrn-ingen tot een minimun r,rcr-

den beperkt. Daarnaast is nen ook rrel overgegaan tot het bijplaat-
sen \,an elektrostatische afzuigers in de betrokken afdelingen.

S1echt binnenklinaat
Projekten ter verbetering ran een slecht binnenklinaat kcnen we

tpofdzakelijk tegen in de houtzagerijen en -scbarrerijen, de tinr-
nerfabrieken, de houten nreubelindustrie en de toveriqet houtvlaren-
fabrieken. Zo rrcrden korde en tocht onder meer \Eroorzaakt door
uitspa.ringen in warxlen van bedrijfsruimten. Dor deze openingen
wordt balk- en rondhout naar binnen gebractrt. Het afdichten net
tochtflappen, in l<cnrbinatie net doelrnatige venmrming, is hier de

ÍEest voor de hand liggende q>lossing gebleken.

Een rrergel-ijldcaar probleern is het open blijven staan van deuren
bij transport \ran enige crnvang, wat \rooral in o<peditie-afdelin-
gen \rcorkcÍÍrt. Dit problesn heeft nen doorgaans oprgelost door het
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aanbrengen van tochtdeuren en/of tochtsluizen.
Kou en tocht ucrden ook wel in de hand gewerkt, doordat wanden en

dakbedekking (bijrrcorbeeld asbestgolfplaten) weinig bescherming

bieden. Iolatie is nrcgelijk door middel ran ninerale itol of

platen.
De afzuiging kan in een aantal gevallen onderdruk veroorzaken in

de bedrijfsruimte en,/of Irrhtdrukverschitlen in de naastgelegen

afdelingen. Overlast door kou en tocht r.'ordt dan nog versterkt

rranneer inblaasappa.ratuur lucht ran buiten naar binnen voert cÍn

de orrlerdruk tegen Le gaan. Hiervoor zijn verschillerde cplossin-

gen nrrgelijk, onder andere vervanging (of aanpa.ssing) van de oude

afzuigappa.ratuur door een installatie ret een retourluchtsysteen,

r,aardoor een groot gedeelte van de viarne 1rrcht weer terug naar de

bedrijfsruimte kdnt. Vaak is ook gekozen rpor het plaatsen van af-
zuigunits, waarvan een gedeelte mét en een gedeelte zónder (ver-

qarnde) britenluchttoevoer. Àfzonderlijke afzuig- en verwarmings-

units rrcor apa.rte afdelingen lossen luchtdruk- en tenperatuursver-

schillen tussen afdelingen op. Een laatste nogelijkheid is het

vervangen van de gescheiden inblaas- en afzuiginstallatie door

grote eenheden die lucht en stof filtreren, waarna de Iucht terug-

gestuvd wcrdt en via een groot aantal nnnden r,veer in de bedrijfs-
ruimte terugkcrnt. Dit veroorzaakt aanzienlijk mirxler tocht' ter-
wijl de tenperatuur eenvoudig te regelen is.

DaÍpen en gassen

Orrerlast door dampen en,/of gassen l(cÍnt voornaÍelijk rrcor bij de

tinnerfabrieken en de houten npubelindustrie. Dampen en gas-

sen ontstaan bij het inpregneren, verven, Iakken, beitsen en kon-

serveren. In de reubelindustrie daarenboven ontstaan, bij de be-

rerking rran netaal en E /C' Iasdanpen, respektieveli jk F/Cdampen.

Het aanbrengen, dan wel verbeteren \,"an afzuiginstallaties is de

neest gekozen oplossing. Problgren bij het inpregneren, dat in
een aantal bedrijven nog ret de hand in open bakken geschiedt,

zijn doorgaans aangepakt door de aanschaf van gesloten of rrakuum

inpregneerbakken, al of niet sanen ret een afzuigsysteern. Bij het

verven en rrcrfspuiten is er in enkele gevallen rrcor gekozen de

spuitafdeling buiten het kcnplex te brengen. In andere gevallen
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heeft nen spuitkabines geïnstarreerd, autcrnatische rakinstarla-
ties aangeschaft of is oude appa.ratuur venrangen door een geslo-
ten genechaniseerd verf- en afzuigsysteern.
AtErt vefiEldenswaard is een projekt in de neubelindustrie. In de
gietstraat en de uitdampafdeling van het betrokken bedrijf deden

zich problenen rioor in verband Íret sub-optirnale afzuiging en ver-
ranning. Damrn r,'erden riooral veroorzaakt door net cerruloserak
behandelde produkten. De oplossing is gerironden in het ventileren
van de gietstraat, het aanbrengen van een afzuj_gkap boven de uit-
dampzone en het aanbrengen wan appa.ratuur waarnee warne lucht kan
worden ingebracht.

Weersinvloeden

Problsnen van deze aard doen zich nagenoeg alleen voor bij hout-
zagerijen en -schaverijen en de groep roveriget houtwarenfabrie-
ken. In een aantal gevallen r,rordt er gerrcrkt in de open lucht:
cp de houtwerf of het opslagterrein. ffiat dit reestal onverharde
terreinen zijn, is dit werk in regerachtige tijden onplezierig en
ongezond en urcrdt het raierk aanzienrijk bsÍpeilijkt door nodder en

dergelijke. Een gedeeltelijke oplossing is dan vaak het bestrar-en
of asfalteren \ran het terrein. Gaat het crn urerkzaamheden die lang-
durig in de q:en lucht noeten geschieden, zoals het sorteren rran

hout, het bestekzoeken, het afkorten, oplatten en uitlatten rran

hout, dan ligt het aanbrengen \ran een overkapping of een gesloten
loods rpor de hand.

In een beperkt aantal gevallen ligt het. nagazijn een behoorlijk
eind van de pro<luktieruimten. l4agazijnpersoneel öent dan net hef-
trucks door roeer en trind te rijden van nagazijn naar fabriek en
vice versa. rn deze gevallen heeft nen besroten tot niernvbouro,

vaarin rpldoende nagazi jnruimte opgencmen r,ías.
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5.1

DE BOI,JTiINIJVERHEf,DI DE BOTJVIMATERTALETËI AARDEÍ{ERK- B'I GIÀSINDU9

TRTE EN BOIJhITNSTALIÀTTBEDRIJVET.I

TNLEDII\T3

In de 520 bedri jrien in de bor:rrraterialenindustrie werken 29.200

rrEnsen. De 39.000 bedrijven in de bouvmijverheid en de bouwinstal-

latie bedrijr.ren verschaffen werk aan 265.900 IIEnsen. Vrceger werk-

ten hier veel reer IIEnsen. Sinds 1980 is de rterkgelegenheid in de

bour,unaterialen-, aardewerk- en glasindustrie net ruim 8.000 ar-
beidsplaatsen afgencnen, een dFling van ruim 20t. In de bouwnij-

rrcrheid en -installatiebedrijrren is de nrerkgelegenheid Íret onge-

rreer 150.000 arbeidsplaatsen teruggelopen, hetgeen neerkcrnt op

een d:ling van ruim 35t.

Het percentage wouwelijke i+erknerers ligt in de boursnaterialen-

industrie rond de 8t en in de bownijverheid en -installatiebe-
drijven op 7,5t, aanzienlijk lager dan het gerniddelde voor de in-
dustrie (15t).

In 198I bedroeg het ziekteverzuim in de bouvnaterialen-, aarde-

rerk- en gLasindustrie ganiddeld 12'It. Vergeleken net het gentid-

delde rrcor de hele industrie (10rI8) staken deze cijfers iets on-

gunstig af. Vor de bouvnijverheid en de bouwinstallatiebedrijven
antbreken rrergeli jkbare rrerzuinci jf ers.
Volgens de neest rec€nte C.B.S.-gegevens behraalde de bowrnateria-

len-, aardaperk- en glasindustrie een cÍnzet van 5r8 miljard gul-
den op jaarbasis. Voor de bouwnijverheid en de -installatiebedrij-
ven lag de jaaronzet op ruim 40 rn-iljard gulden.

om een beeld te geven \ran de produkten en diensten die de drie be-

drijfsklassen leveren volgt hier een korte opscmrÉng van wat IIEn

er produceert, ber,verkt, bouwE, herstelt, rzerbouvrt en instal-
leert:
- csrent, betoruncrtel en betomaren

- natuursteen

- isolatisnateriaal en andere ninerale produkten

- glas, aarderrserk en porcelein

- straatstenen, netselstenen en dakpa.nnen

- rrcningen, bedrijfsgebowen en overheidsgebowen
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badkarers, keukens e.d.
straten en terreinen
centrale rrer:uiarrningsinstallaties e. d.
sanitair, elektra, etcetera

DE PRO]EKIEI\I

De bouvtrnaterialenirxiustrie, de bouwni j rrerheid en de borryinstarla-
tiebedrijven tezamen hebben tot 1982 479 projektrrcorstellen 'voor
nateriële arbeidsplaatsverbetering ingediend. ïn totaal is 64t
hienran gesubsidiëerd. orrlerstaande taber geeft een overzicfrt
ran de verdeling van de projekten over de vijf sektoren, die hier
zuIlen worden beschreven. Een rplredig overzicht ran de sanenstel-
ling van deze vijf sektoren vindt nen in bijlage 5.1.

Tabel 5.1: Verdeling ran de projekten over de verschillende
sektoren van de bouwnijverheid, de bowrnaterialen
aarderperk- en glasindustrie en bouwinstallatiebe-
drijven

Sektor Aantal aanvragen

de baksteen- en de kerarnische industrie
de beton- en csrentwarenindustrie
de' overj.ge I bouwrnaterialenj.ndustrie
de aannqnersbedrijrzen \ian B.- en U.-bouw

de ioveriger bouwnijtrerheid en de -instal-
latiebedri jr,ren

19t

24*

14t

27*

I6r

lbtaa1 l00t
= 479 projekten

De totale investeringskosten 'rcor de gesubsidieerde projekten be-
droegen 58,8 miljoen gnrlden.

In totaal hebben de gesubsidieerde projekten betrekking op 4.774
arbeidsplaatsen.

5.2
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5.3

5.3.1

KNET,PUNTMI EN I.4AATRreELE}I

In de projekten zi;n zeer uiteenlopende knelpunten in de kl^,a1i-

teit van de arbeid aangepakt. De reeste projekten (88t) zijn ge-

richt op de rrcIgende zes knelpunten:

I. Fysiek zware arbeid en fysiek slechte werkhouding (278)

2. Stof en,/of vuil ( 23t )

3. Iawaai en trillingen (228)

4. Slecht binnenklinaat (8t)

5. 9r/eersinvloeden (48)

6. Door het produktieproces veroorzaakte hitte (4t)

Daarnaast is er nog een aantal projekten gericht ge\ileest op 'te
r,reinig beuzegingsruimtet, tdampen en/of gassenr en ruater en/of r,ra-

terdampr (in totaal 8t).

FYsiek zware arbeid en fvsiek slechte werkhouding

In de bouwmterialenindustrie, de bouwnijrrcrheid en de bourrinstal-

latiebedri3ven is een groot aantal projekten gericht op verrdnde-

ring van fysiek zware arbeid en de verbetering ran fysiek sledtte

r,rerkhoudingen. Onderstaand schenla geeft een overzicht van de bron-

nen \an dit knelPunt:

A Produktietase: Bron:

I rrcorbewerkj-ng

2 hoofdbewerking

3 afwerking

4 produktie-
ondersteunend

- zakken Lillen en legen in trechters
- handvornen \ran stenen en dergelijke
- draaien van stortbunkers (beton)
- houtbewerking
- beladen ovenwagens
- optrekken en afbreken muur steenovens
- laden en lossen varl ovens
- vullen rran nallen
- verdichten \ran beton (i.c. rtrillenr)
- bediening nachines en hanteren van

gereedschap en geleiden nateriaal
over nachines

- uitsorteren stenen
- verwijderen gietnaden porselein
- glazuren keramiek
- schoongnetsen isolatieglas
- verwijderen gebroken glas uit trekbai
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B Ifansport: Bron:

e><tern

intern

produktie intern

- Iaden en lossen eindprodukten en
grorxlstoffen en o<peditie

- vornelingen naar en rzan drogerij
- yan band halen en stapelen
- nallen, grorulstoffen, halffabrikaten,

eindprodukten, afval, vormkarren

- vertikaal transport staven
- takelen \an zware naterialen (bour)
- verplaatsen brokken natuursteen

u ProouKtre-cmgevlng: Bron:

bouwkundige staat

2 buitenterrein
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- Íroeili jk hanteerbare ( schuif-) deuren
- zitplaatsen in bourrkranen
- vrerken op steigers
- stoelen in schilderatelier(aarderoerk)

In de baksteen- en de keramisctre irdustrie gaan verschillende
verkzaanheden gepaard net fysiek zware arbeid et/ot een fysiek
slechte rerkhor.lding.

Zo ÍrDeten, bij de rrcorbereiding \an de baksteenproduktie, zakken
van 50 kg in trechters rrcrden geleegd. Dit zvlare rrcrk is in een

aantal projekten overbodig garaakt door de grordstoffen in silors
c;> te slaan, rran waaruit pijpteidingen naar de vultrechèers lo-
pen.

ria het nengen van de grondstoffen nordt het nengsel tot stenen ge-
vormd. In een aantal bedrijven geschiedt dit ret een zogenaande

'handvorrninstaLlatier, waarbij \iormbakken gevuld en ongekeerd noe-
ten rrcrden. Dit roerk is zwaar en nrret in een lrcog t€Írpo en in een
geforceerde rrerkhouding worden rirerricht. Ter verbetering hiervan
is een vornrnachine aangeschaft, vaardoor veel \ran het handuatige
rrerk venralt.
Alrprens de rrornelingenr gebakken kunnen rrcrden nrreten ze eerst
drogen. In dit stadiun van het prodr:ktieproces levert vooral het
transport naËrr en rran de drogerij problenen op. Het transport Íret
handvagens is r'l^aron vervanger] door de installatie rran kabeltrek-
banen. Wanneer het vervoer van de vornelingen d.m.v. transportban-
den geregeld rrcrdt, dan ligt het knelprrnt rEer in het rran de band

113



halen en opstapelen rran de te bakken stenen. Door de aanschaf van

stenenstapelnachines, heftafels en transportbanden net een hef-

en zakinrichting, is deze situatie verbetsrd. In andere projekten

zi jn draaibare uitneenr*agens aangeschaf t.
Sortgelijke knelpunten doen zich voor bij het bakproc.es. Bakste-

ren. da§nnnen e.d. rceten net behulp \lan ovenwagens in en uit zo-

genaande 'zi'gzag ovensi gebracht r,prden. Het beladen en verplaat-
sen \ran de r.ragens geschiedt \,"anvrege de lage ovenpoorten in een

slechte r,rrerkhouding. Deze situatie r,prdtr aanzienlijk verbeterd

door in de ovens grote lDorterr aan te brengen, zodat heftrucks

het transport over kunnen neÍIen. In de keramische irdustrie, vuaar

rporal het beladen van de ovenwagens probleren geeft, zijn bela-
d.ingsmchines aangeschaf t.
In een aantal bedrijven verkt ren ÍIEt steenovens zonder deuren of

tDorten. Deze ovens rrcrden gesloten door middel van een stenen

rmrur, die telkens opnieuw afgebroken en opgetrokken roet rryrcrden.

Dit is zwaar lverk in een slechte werkhouding, raarbij de hitte
rran het bakproces een ortra belasterde faktor \rormt. In veel be-

drijrrcn is dit systeeÍn dan ook veranderd door het aanbrengen van

een echte deur, die in één handeling kan trcrden geplaatst.

Een ander probleen doet zich rrcor bij het 'uitsorteren' van ste-
nen op hardheid. Het vele bulcwerk Iraar:IIEe dit gepaard gaat, is in
een aantal bedrijven aanzienlijk verrninderd tur de installatie
r6n een serni-autcrnatische sorteermaclrine.

Bij de produktie rzan aardewerk en porselein doen zich rrcg enkele

andere probleren rrcor. zo Írreten vóór het glazuren \En porse-

lein eerst gietnaden handnatig verwijderd rrcrden. In enkele pro-
jekten is d.it werk overgencnen door een o'r/enpoetsrachine.

Het net handspuiten aanbrengen van glazuur op keramische produk-

ten is rranwege het ga*icht rnn de spuiten araar verk. Dit is aan-

gepakt door de aanschaf rran verrijdbare spuitstandaards' waarop

de handspuiten kunnen vorden bevestigd.

Het sclrilderen \ran fijn aardererk npet zitterd gebeuren. Slecttte

stoelen rreroorzaken hierbij l<lachten. De oplossing hiervoor is de

aanschaf rran ergononisch rrerantwoorde stoelen.
In de beton- en csÍEntl{aren industrie brengt het produktiepro-

es en het interne tranE)ort van grondstoffen en e.irrtprodukten
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buk- en zwaar tilwerk rret zich nee.

Bij de produktie van betonwaren noeten stortbunkers ret specie

ret handkracht gedraaid r,rcrden. Deze situatie is verbeterd door

de konstruktie ran de stortbunkers te wijzigen zcdat- ze geínakke-

lijker gedraaid kunnen rrcrden.

Het vullen van ra1len, het rzerdichten \,.an het beton net handtril-
lers en het verwijderen en transporteren rran de rraak zeer zware

rnllen is a,vaar werk. Voor het vuLlen is een autcrnatische vulin-
richting geÏnstalleerd. Het verdichten net handtrillers is over-
gencnen door zogernarde rtriltafelst. Daarnaast zijn er kraanba-

nen aangebracht, ltaarnee de zware rmllen lornnen wcrden venijderd
en zijn lorriebanen aangelegd \Dor het horizontale transport.
Het sjor:ren ÍEt zr€re bakken afval, dat bij de fabrikage rran mine-
raalgeborxlen bouvplaten onstaat, is venzangen door gebruik te rÍB-
I<en yan vulgoten ret een e><trauster, waamee produktieafrzal kan

worden afgerroerd.

ïn veel andere sitr:aties zijn transportbanden en kranen geplaatst
of is er overgegaan op railtransport.
In enkele bedrijrcn rerd het transporÈ belqnrerd dmrdat grote,
a*are schuifdeuren noeilijk hanteerbaar !Íaren. Dit probteenr is
verholpen door het installeren ran elektrisch bedierrie roldeuren.
In de roveriger bourrmaterialen industrie blijkt \rcoraf de be-
rrerking \Ian natuursteen problernen op te leveren.
§latuursteen orxlergaat bauerkingen zoals zagen, schuren, polijsten
en graveren. Hierbij rpeten zware stukken steen rraak getild, ver-
plaatst en gekanteld vprden. In veel bedrijven zijn dan ook a.J-ler-

lei hulgrniddeJ-en aangeschaft crn dit v,erk te rrerlichten. Het. gaat
hierbij on hijskraaninstallaties, loq>katten, tollerbanen \ran op-
slagplaats naar rachines, portaalloopkranen, kolcnrzr.ienkkranen en

kantelautcrnaten. De kranen zijn uitgerust net rrakuiinheffers.
l,loclernisering \ran het nactrinepa.rk verlictrt ook veel zwaar produk-
tisrerk. Zo is een verouderde steenzaagrnachine net raste zaagkop,

vaarbij het natuursteen telkens rrcqplaatst ÍrDest torden, venran-
gen door een rmchine nret beroregende zaagkop. I'beilijk te bedienen

polijstmachines voor het sfijpen en polijsten van graniet en

straalinstallaties, die bij graveerrderk gebruikt rorden, zijn ver-
\rangen door autgnatisch urcrkende Írnchines en installaties.

u5



Bij de fabrikage van isolatienateriaal kcrnt zuiaar lidlamelijke ar-
beid rrcor bij het interne transport \ran verschillende soorten
hard isolatierateriaal ret vormkarren naar en van de autoklaven,

de trekpersen en de rengmactrines. On dit, vee1al net handkracht

uitgevoerde, zutare transport te verbeteren, is in een aantal pro-
jekten overgegaan tot geÍrptoriseerd \ren/oer of transport net be-
hulp van geprofileerde looprollen. Ardere transportwerkzaamheden

zijn verlicht door heftrucks en handpallettrucks in gebruik te ne-
IIEN.

Het bedienen van nactrines en het geleiden rran te berirerken rateria-
len is scms zwaar lichamelijk vlerk. Bij het zagen ran blokkennate-
riaal bijrrcorbeeld nrceten de blokken net de hand door de nachine
geleid rrcrden. Dit inspa.nnende werk is dilstijls aangepakt door de

nachine uit te rusten net aangedreven spillen of door de konventi-
qrele zaagÍÍEchine te verÍíangen door een autcnratische lintzaag.
Bij de produktie en bewerking ran glas is zwaar r.rerk bijrrcorbeeld
het transport ran grote glasplaten naar de snijtafels. DaarcÍn

zijn hier eLektrische loopkranen aangebracht en zijn er hijsin-
stallaties aangeschaf t nret vakuurmioorzieningen.

Het schoonSnetsen rran grote platen isolatieglas en het via bepaal-
de kleppen verwijderen ran gebroken glas uit het rvlakglas-trek-

bad' zijn rterkzaamheden die dikwijls in een slechte houding ver-
richt rrceten r,rorden. On deze situatie te rzerbeteren zijn glas*as-
en droogrrachines geÍnstalleerd en is er in het trekbad een nieuw

Qrpe klep net een instelbare pakkingrand aangebracht.

Een knelpunt in aannsrprsbedrijven is de firsiek slechte qerkhou-

ding in bouc,kranen. Deze kranen blijken vaak uitgerust te zijn
ret slechte zitplaatsen, tenrijl de bereikbaarheid van de bedie-
ningshendels veel t€ \,Ënsen overlaat. Deze kranen zijn daarcrn

rporzien rran nieu,re en ergoncrnisch betere bedieningskabines.

@ de bourplaatsen ksnt zÍ{aar verk rrcor bij het takelen \.,an zware

naterialen, zoals kozijnen e.d., en het in ge@en hor.lding of
juist het rboven de nnclrtr werken cp steigers. Deze arbeidssitua-
ties zijn verbeterd door de aanschaf rran kranen en nrrbiele bour,r

steigers.
In de overige bow.rnijverheids- en -installatiebedrijven kdren
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5.3.2

vergelijlöare problesnsituaÈies \rcor. Zraar transport- en o<pedi-
tienerk is hier aangepakt door de aanschaf rzan heftrucks en hijs-
en takelaptrnratuur.
Ardere problenen hebben te reken net de bediening \ran apparatuur
en het hanteren yan gereedschap. Een rporbeeld hiervan is het af-
hakken van betonnen heipa.len spl lgfirrrF ran luchthaners die npei-
lijk rrast te houden zijn, zodat arren en rug zwaar belast wor-
den. l,let de aanschaf \En een hydraulische palenkraker, die net be-
hulp van een heftruck op de heipaal geplaatst kan r,vorden, heeft
nen hierin rerbetering gebraclrt.
Dezerfde hrhthanrers worden gebruikt bij slooprrerkzaarnheden. Daar-
crn is nen hier gebruik gan naken rran zogenaande rbobcatsr, kleine
trucks die een hydraulische sloophamer rzasthouilen en örigeren.
I"loeilijk hanteerbaar zijn ook de bij het onderhoud rran wegbernen
gebruikte rotornaaiers, vcoral wanneer er rangrails langs de weg

staan. voor dit werk zijn nu speciale rangrailrnaaiers beschik-
baar.
De rechanische bediening rran bakkenzuigers, die gebruikt rorden
bij het opzuigen van zand. levert problenen op. De nechanische be-
diening is daarcrn door een hydraurisch gestuurde bediening vervan-
gen.

Een raatste voorbeerd van zwaar rrerl in deze sektor is het ver"wij-
deren van bocrnstronken bij de wegenbouw. on dit zware vserk te ver-
lichten is ren gebruik gaan raken \En een zogenaande rbocrnstronk-

freesr, lBarnEe de grond rorxicm de stronk veggehaard kan rrrcrden.
De situatie nEt zware lichamelijke arbeid in de tirmerwerlq>raat-
sen is in grote lijnen vergelijlöaar ,net die in de hout- en rreu-
belindustrie. De probrenen en naatregelen zijn hetzerfde en !or-
den bij de hout- en neubelindustrie beschreven.

Stof en vuil
Grcrrast ran stof en vuil is ]ga cm\rang het tvrrcede probreem. in
deze br:anche. vooral in de aannsnersbedrijven zijn zeer veel
ÍrEatregelen hiertegen getroffen. orrlerstaand schsna geeft een
overzicht rran de bronnen:
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A Produktiefase: Bron:

',rcorbewerking

2 hoofdbererking
3 afwerkirg

ondersteunend

- v,egen, transporteren, doseren en
storten ran grondstoffen

- nengen rzan gronlstoffen in nengbakker
- handvornen en prsen ran stenen,

tegels en dergelijke
- cirkulerend stof boven ovens
- slijpen, glazuren, borstelen en

E)atzen van keramiek
- gietproces van porselein
- ver"wi jderen gietrnden porselein
- bewerking beton, natuursteen,

isolatiqateriaal, glas, hout
- lasapparaten en verfspuitinrichtinger

B Transport Bron:

t e)<tern
2 intern
3 produktie intern

lrondstoffen

C PrcduktÍe-cmgeving Bron:

I bouwl<undige staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- te kleine of te lage behuizing ran
T.D. rs, afdelingen onderhouril en

materiaalbeheer

_ 

ovenÉaatsen op onverhard terrein

Verschillende fasen ran het produktieproces in de baksteen- en

de keramische industrie gaan gepaard net overlast door stof en

vuil . Stof kcnt bijrrcorbeeld wij bij het uit zakken, via trech-
ters, bijvullen 'an grondstoffen, zoals zwartpoeder. Dor deze

stoffen in silo's op te slaan en en het bijvullen via pijpleidin-
gen en stortbunkers te laten verlopen, is dit probleen nagenoeg

opgelost.
Od< bij het handvonren en persen van bakstenen kcnen stof en los

zand wij. Dit is aangeSnkt door de handrprm-installatie te rrcrbe-

teren of door perszand los te blazen en af te zuigen. In enkele

gevallen ras de overlast echter zo groot dat rede hiercrn besloten

is tot nieuvöouw, waardoor een aantal stofwerende naatregelen ge-

troffen konden vorden.
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Stofoverlast ontstaat ook cndat door de hitte boven de ovens stof
opstijgt. en blijft cirkuleren. Om dit te voorkqren zijn de ovens
rrcorzien \ran rnijnsplit, waardoor rninder stof aan de ongeving
lrordt afgestaan.
Bij de produktie \ran (fijn) aarderoerk en porselein kcrnt veel
stof, vuil en quartz rrrij bij het slijpenr glazuren, borstelen en
tspa.tzenr van tegels en sanitair. Dit probleern heeft rren aange-
pakt door op de produktielijn een afzuigsysteem aan te sluiten,
direkt bij de bronnen. Het stof en vuil dat vrijkcrnt bij het spui-
ten \ran glazuur is aangepakt door een spuitwand aan te brengen
$aarop stof en vuil achterblijven.
Stof en vuil dat ontstaat bij het. gieten van porselein veroor-
zaakt is aangepa.kt net behulp \,zan een afzuiginstallatie of door
aanpa.ssingen in het produktieproces, bijrrcorbeeld door Íret zoge-
naande tindraainachinesi te gaan verken.
Bij het rzerwijderen rran gietnaden van serviesgoed is nen overge-
gaan tot nechanisering van het reinigingswerk, onder neer door
middel van ovenpoetsnachrines.

ïn de beton- en canentrsarenbedrijven is het stof, dat bij de
produktie ran specie vrijkomt tijdens het doseren van grorxlstof-
fen zoals a1h-uninir-urpoeder, bestreden door de aanschaf van specia-
le doseerinstallaties, zodat de produktie in een nagenoeg geslo-
ten circuit plaatsvindt.
Bij heL nengen van grondstoffen in q>en rengbakken kcrnt stof
vrij. Daarcrn zijn er stofkappen cp de nengbakken aangebracht.
Bij de produktie van betonwaren is nen gebruik gaan rmken rran in-
dustriële veeg- en zuigrnactrines, Ídaarrree ook grotere stukken af-
va1 verwijderd kunnen rrcrden.

Stof, dat veroorzaakt r,,ordt door de nactrinale boeerking rran be-
ton, bijr,oorbeeld ÍÍEt afkortïachines. is ook bestreden door de be-
treffende rmchines te 'voorzien van een stofvrije onkasting. Een

bijkorend rrcordeel hiervan is dat deze crnkasting bekreed kan rror-
den ret geluidsisolerend rateriaal.
Bij de produktie van asbestcdrenth,aren ontstaat rzeel stofoverlast
door het zagen van asbest in open zaaginacLrines. DaarcÍn heeft nen
gesloten zaagnaclrines aangeschaft, öe voorzien zijn rzan borsters
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en afzuigapparatuur of zijn de bestaande zaagrmchines uitgerust
Írct een borstelnachine.

In de overiqe bour,*naterialenindustrie heeft het bedienend [Erso-
neel bij de cenentovens veel hinder \ran cirkulererd stof. Mede

ter verbetering rran deze situatie is een nieurwe stofwije centra-

le regeJ-kaner gebowrxl.

In bedrijren, r{Iaar natuursteen bewerkt rocrdt en veel stof en

gruis ontstaaÈ door het hakken net beitels en lrrchthaners, zijn
af zuiginstallaties geplaatst.
Stof, dat ontstaat bij de bewerking rran isolatieraterialen ret
zaagrrnchines, is aangeSnkt door het aanbrengen \ran scheidingsroan-

den en de nachines te voorzien rzan stoffilters.
Bij de produktie en bauerking rran glas kcren stof, gruis en splin-
ters wij. Bij de produktie van vlakglas Iroet ijzeroxide genengd

rcrden net gedroogd zand. In een aantal bedrijren geschiedt dit
in een betonnrclentje, waarbij veel stof ontstaat. Hier zijn do-

seerinstallaties aangeschaf t.
Er ontstaan in deze sektor ook problenen bij het wegen, transpor-

teren en storten van grondstoffen. Vaak rcrden grondstoffen afzon-

derlijk afgarogen en daarna via een transportband naar een afweeg-

bunker veruoerd, rÍíaar het totale garicht vordt gekontroleerd.

Vora1 het legen rnn de bunkerinhoud in de IIEnger veroorzaakt

veel stof. Dit probJ-eem is aangepkt door het installeren \ran een

afzuigsystean en het plaatsen van een filterkist op de renger.

Bij de bereiding van silicir.un-carbide uit okes en zand, dat

plaatsrrond in grote elektro-ovens, die op een onverhard buitenter-
rein stonden o6r7este1d, ontstond veel stofoverlast. In de oude si-
trntie r,rerd het stofproblean bestreden door de or,renplaatsen \roort-

durerri nat te spuiten. Hierdoor rrerd het terrein ectrter nreeilijk

@aanbaar en ondenrond nen hinder rran het rntte vuil . Het be-

drijf is overgegaan tot het verharden van het terrein, waarbij

een rioleringssysteen is aangelegd. Te\rens zijn er veegrnachines

aangeschaft.

In de aannsnersbedriiven zijn veel maatregelen getroffen tegen

stof en nrrt lporal in tinnenoerkplaatsen, veroorzaakt door hout-
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5.3.3

beverkirgsrnachines. Deze maatregelen zijn beschreven bij de aan-
pak tegen stof en vuil die in de hout- en neubelindustrie is toe-
gepast.

Er blijken zich hier problenen \roor te doen net de behuizing, bij-
vcorbeeld van afdelingen als onderhoud, rnateriaalbeheer en techni-
scfre dienst. Doordat de ruimtes te klein of te laag zijn (geror-
den), is de stofkoncenÈratie te hoog, terwijl afzuiging in veel
gevallen niet nngelijk is. Dergelijke afdelingen zijn daarcrn in
een ruimer pa.nd ondergebracht en \ran een afzuigsystegn rrcorzien.

Iawaai en trillingen

Onderstaand schena geeft een overzicht van de lawaaibronnen in de-
ze branche:

A Produktiefase: Bron:

2
3

\rOOrDe\ÀIerKl rlg

hoofdberyerking en
afwerking

ondersteunend

- macnrnes al.s: zaag-, rrEng-, atkort-,
steen- en persnaclrines, de'len rran
rmchines

- (delen van) betonverdeel-, stort-,
rrerdichtingsinstallaties, trilnrctorer

- gipsorzens, kalcineringsovens
- kanalen yan kegelbrekers
- stalen rrcering rran kogelnolens
- oveninstallaties, spinners en

ventllatoren
- houtbewerki ngsmclrines
- zandzuigers
- 'koppensnellenr heiplen ret

lrrhthamers
- kontrole neclnnisen (hanertjes)
- af zuiginstr'l laties
- aandrijfnotoren
- dieselrptoren en Lrydraulische

werktuigen
- kcnrpressoren

B Tnansport: Bron:

I eJ<tern
2 intern ] ,*aarn, aangedreven)

transportsysteren
- dieselheftrucks en laadschotrpen
- stalen dragers
- bulldozers
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3 produktie-intern

C Produktie-ongevÍng Bron!

I bouwkundige staat
van geboulren

- nagal$ door konstruktle,
konstruktienateriaal en afnetingen
bedrijfshal

Voral in de beton- en csrentr+arenindustrie zijn veel maatrege-

len tegen lawaai uitgevoerd. LëMraai hier r.ordt vooral veroorzaakt

door produktiernachines.

wanneer de geluidsoverlast terug te rperen is tot afzorderlijke
rachines is hier doorgaans een geluidrtrerende crnkasting aange-

bracht. Deze oplossing is toegepast bij betonzaagrnachines, beton-

nengnachines, afkortmachines, steennaclrines en tegel-, beton- en

betonklinkerpersen, trilappa.ratuur en andere installatiesvoor
het verdichten van beton. Daarnaast is crnkasting toegepast op la-
vaaierige delen rran instattaties en nachines, zels vibroblocks

\En steenvornrnachines, batterijbekistingen, betonroosters, tand-

vrielkasten en dergelijke. Een aLternatieve q>lossing is het inkap-

selen \ran gefrele installaties in geluidabsorbererd rnateriaal,

rmarbij rpor het bedieningspersoneel entra afschernende voorzie-

ningen getroffen rcrden. Een rroorbeeld hiervan is een bedrijf dat

een aantal tegelnachines, inklusief slagpersen, afvoertunnels'

kcnpressorinstallaties en dergelijke, volledig heeft ingekapseld.

Een betere, naar rraak ook duurdere oplossing, is het vÈgnenen \ran

lawaaibronnen bijrrcorbeeld door geluidsarne rachines aan te schaf-

fen. Zo heeft ÍÍEn ÍIEde crn deze reden, betonverdeel-, stort- en

verdichti ngsinstallaties, tegelpersen, trilinstallaties en trilnp-
toren verr'argen door nieur,rrere geluidanre typen.

vel \ran deze rnaatregelen zijn uitgevoerd in kcrnbinatie ret ande-

re geluidrtrereruie rrcorzieningen, zoals het aanbrengen rnn akoesti-

sche en absorberende rnaterialen op plafonds en vanden en het

plaatsen rran absorberende trillingsplaten, geluidsscherren en der-

gelijke.
Deze aanvullerde raatregelen zijn vooral getroffen in bedrijven

r€ar rrEer lawaaibronnen staan en \rlaar het mLeriaal, waanran de

bedrijfsruimte gebouual is leidt tot lange nagalmtijden. De aftne-

tingen en konstruktie van de bedrijfshal leiden tot een m)notone
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\,oortdurend te lrcge geluidsdruk. In dergelijke situaties is naast
isolatie en akoestische verbeteringen een lorpleet l-aroaaibetreer-

singsprograÍma rndig.
Ardere raatregelen tegen lawaai en trillingen, veroorzaakt door
verdichtingsinstallaties en trilnptoren, zLlnz het bouveen \ran ge-
luiddichte ruimten voor trilinstallaties en uit in serie schake-
1en van trilnptoren. Bolzendien zijn vtoeren aangepa.st cnr het ge-
dreun rran giparolens en calcineringsovens tegen te gaan. Lavnai,
dat rreroorzaakt rordt door snelontJ-uchters bij slagpersen en der-
gelijke, is verminderd door het aanpa.ssen van de perslrrhtuitla-
ten.
Tenslotte is er het lawaai, dat veroorzaakt rordt door transport-
systsrEn, aangepakt. Een voorbeeld hiervan is het ven/angen \ran

net kettingen aangedreven transportbanen door net rienen aangedre-
rren banen.

In andere sektoren lan de bouwnijverheid doen zich vergelijkbare
situaties raoor als het gaat crn lawaai en de aarynk hienran.
f rordt daarqn alleen ingegaan cp erkele '.roor deze sektoren spe-
cif ieke lawaaiprobleren.
In de baksteen- en de keramische industrie rtordt lawaai onder
nEer veroorzaakt doordat de te nalen stenen in de kanalen rran ke-
gelbrekers vallen. Dit is aangelnkt door de karnlen inwendig net
rubber te bekleden. De stalen \pering van kogekplens is eveneeÍrs
rr/ervangen door een rubber rioering.
Bij wens rrordt veel lawaai geproduceerd door rierbrandingslrrcht-
rrcntilatoren. Daarqn zijn op de ventilatoren geluidderpers aaÍrge-

bracht.

@elsplijtapparaten, haarvan de trilbeitels lawaai naakten zijn
\Enrangen door nacfiines, waarbij een nES de @eIs uit elkaar
drukt. Dit gaat ret aanzienlijk mirder lawaai getrnard.

Iardaai kcnrt hier voor bij transport net dieselheftrucks. Deze

zijn venrangen door stiIle elektroheftrucks, waarbij gelijk het
probleen van de uitlaatgassen is aangepakt. Een andere lawaaibron
is het transport ran bakstenen rraarbij geprofileerde staLen dra-
gers gebruikt vorden. Na gebruik rallen deze dragers in transport-
r,Bgens of gaan via een band naar een rrertikaal ragazijn \,vaar ze
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op elkaar valIen. In diverse bedrijrien is dit probleern aangepakt

door een slmchroon aan het produktieproces verlopend transport-
systeeÍn te installeren, waarbij de dragers horizontaal in het pro-
ces rrorden ingevoerd.

In de overige bor-rnnaterialen industrie lrorden lawaierige zaagma-

cirines gebruikt. Deze zijn daarcrn rrcorzien rran geluiddenpende al-
luniniun kappen, die ret polystyreen zijn bekleed.
rmdschotrpen, die veel lawaai en trillingen veroorzaken, heeft
nen ven/angen door een npderner type, dat is uitgerust rÍEt een ge-

luidwrije kabine.

Daarnaast zorgen oveninstallaties voor lawaai en trillingen, liaar
het bedienend personeel hinder rzan ondervirdt. De overlast door

het dreunen en trillen ra.n csnentovens is aangepakt door de kon-

trolevrerkzaamheden onder te brengen in een nieur,e centrale regel-
karrer, die los ran de brandervloer is geïnstalleerd.
Glens, raarin stenen crngesnclten vncrden tot steenrrol, produceren

lawaai, ÍÍEt narÍE door de spinners en ventilatoren. Ter verbete-
ring hienran zijn geluiddanpers aangebractrt in de leidingen mn
lrrhtventilatoren en heeft nen beschermkag>en vervangen door tril-
lingsgeïsoleerde beschermkappen .

@Iuidsoverlast v'ordt in aannsnersbedrijven vooral veroorzaakt
door houtbevrerkingsnachines en afzuiginstallaties. De aantrnk van

het lawaai rran houtbewerkinganactrines is in pa.ragraaf 4.3.I reeds

uitvoerig beschreven. Mzuiginstallaties leveren problenen op !Ën-
neer de kapaciteit te gering is, waardoor de a64>aratuur \roortdu-
rend op rpl1e kracht Íroet draaien, of wanneer de aandrijfrrotoren
in een wer§>laats staan opílesteld. De boregende delen van afzuig-
cpeningen, zoals kleppen, naken ook lawaai. Een oplossing is de

aanschaf van zwaardere installaties, de plaatsing van de exlraus-
ters en afzuiginstallaties buiten op het terrein, op het dak of
op hoger gelegen rrerdiepingen en de afzuigopeningen van mchines
geluiddicht af sluiten.

In de roverige' bowrnijverheid en de bourrinstallatiebedrijven
veroorzaken bulldozers zoveel lawaai, dat gehoorbescherming niet
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5.3.4

neer voldoet. Om de overlast 'rcor de chauffeurs te beperken zijn
veel buïIdozers rporzien van geluidsarne kabines.
Od< het tkoppensnellent, het afhakken rran het bovenstuk van beton-
nen heipalen, rreroorzaakt veel lawaai. De hierbij gebruikte lrrht-
hamers zijn daaron vervangen door een hyd::aulische rlnlenkrakerr,

een stalen b1ok, dat aan vier zijden is rioorzien \ran twee trydrau-
lisch aangedreven beitels.
Het lawaai rran het opzuigen rran zand is aangepakt door de nechani-
sche bedi.ening rran bakkenzuigers te \renangen door een hydrauli-
sche bediening, gestuurd door stille elektrisch-frydraulische scha-
kelingen. De dieselnptoren en hydraulische r,vrerktuigen rran zand-

zuigers veroorzaken l-awaai en hinderlijke trillingen in de stuur-
hut en de bedieningsruimte aan het dek. Dit is aangetrnkt door de

stuurhut op rubber trillingsdenpers te plaatsen en een p:lsdanper
aan te brengen in het trydraulische systesn.
Ean soortgelijke situatie doet zich rpor op zogenaanrle rdeltapon-

tonsr, vËarÍree op het wad r,ordt ger,rerkt. Deze pontons zijn, in
verband ret het noeilijk @aanbare terrein, uitgerust net zware

dieselnrctoren. Om de lawaaioverlast voor het bediend personeel te
beperken heeft ren de nrctoren voorzien rran geluiddenpers.
Tenslotte zorgen konpressoren, die bij allerlei uerkzaanrfreden ge-
bruikt rrcrden, '.ioor lawaaioverlast. In veel gevallen zijn deze
\rervangen door geluidsame kcnrpressorenof cmkast.

Slecht binnenklinaat
Een slecht binnenklinaat wordt hier riooral rreroorzaakt door tocht
en de invloed ran het klimaat.
Onderstaand sctrsna geeft een overzicht:

A Produktiefase: Bron:

l. \roorberderKlng

2 troofdberrrcrking
3 afwerking

4 orxlersteunend

- teÍnperatuurwisselingen bij het laden,
lossen en bedienen van ovens

- optrekken en afbreken mu-rr steenovens
- stocrnketels en hete produkten
- gietproces
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B Transport: Bron:

I e>«tern

2 intern

3 produktie-intern

- tocht en kou alcor q)en deuren In
rrerband net ocpeditiarerk

- tocht door open deuren in verband ret
intern transport

- transport ovenprodukten rran buiten
naar binnen en vice versa

C Prcduktie-cngeving! Bron:

l- bowvkundige staat
gebouwen

2 buitenterreinen

3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

pJ-aats

- platte daken, te lage daken, golf-
platen daken, slechte isolatie' te
',rreinig mimte

- produktie betorurprtel
- fabrikage onmngrijke produkten
- sorteerwerk
- anballage en opslag
- transport
- venvarmi ngsinstallaties
- bedieningsruimte te klein, niet,

geïsoleerd of bij varmtebron
- hetelrrchtlanalen \En ovens naar dro-

qerij

In de baksteen- en de keramisckre industrie ordervinden rrcerkne-

ners veel hinder van sÈerke tenperatuursrisselingen bij het bela-

den en bedienen ran de otens. Bij aardgasgestookte vlanovens, die

rplkontinu gestookt r,prden, bevirden de stokers zich afwisselend

in koude en in hete ovenkaÍrers. It'lede hierin is in een aantal be-

tlrijven een riolautcrmtische stookinrichting geÏnstalleerd. v@r

het beLaden r,,an ovens, vaaarbij de te bakken produkten vanuit de

kouile buitenlrrht aangerroerd en in de hete ovens oplestapeld noe-

ten rcrden, is in andere bedrijven de arbeidssittratie verbeterd

dor de oveningangen door grote gporten te vervangen. Het staIEI-
rrcrk kan dan elders geschieden, waarÍla de produkten net een hef-
truck de oven ingereden kunnen vprden.

Door het rrcortdurerde transport ret heftrucks en laadscttoppen ont-

staat kou en tocht. Deuren staan hierbij vaak tegenover elkaar
q)en en rrcrden niet of niet onrniddellijk gesloten. Daarcm zijn er
elektrisch rrerkerde deuren net verklikkers aangebracht, veaannee

de deuren autsrntisch r,rrrrden gecperxl en gesloten.
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5.3.5

In de beton- en cenentwarenindustrie ontstaat tocht doordat
schuifdeuren openstaan bij losuerkzaamheden. Iër rrerbetering hier-
van zi jn tochtsluizen aangebracht.
rn bedieningsruimtes bij betonnolens heerst een war:rrE en benar:roile

aUrrsfeer. Deze bedieningsruimtes zijn daarcrn verplaatst.
Een benawrrle atnrcsfeer kan ook door lage daken. ruimtegebrek en

zonner^rarmte ontstaan. Deze knelpunten zijn aangepkt door het dak
te verhogen, uitbreiding rÍEt nieul,Èouw en de isolatie ran het dak
tegen zonneuarmte. colfplaten daken, die nar:cerijks bescherrning
bieden tegen rcinterse kou, zijn geïsoleerd. Bcxrendien zijn in di-
verse bedri jrren ventilatiesystenen aangebracfit.
De rnaatregelen r,roor verbetering van het binnenkl_irnaat in de rove-

riqer bourmaterialenindustrie en de 'overiger bor-nmijverheid en
de boupinstallatiebedrijven wijken niet af van die in de reeds
behandelde sektoren en zullen hier niet atrert behandeld rcrden.

In de laatstgenosrkle sektor zijn een aantal keren raatregelen ge-
troffen op de aI eerder genoerxle deltapontons tegen de beperkte
ruimte een benaurde atrrcsfeer in de tweepersoons kabines. De be-
mwrrle atrnosfeer ontstond rrcora1 | s zcÍrErs wanneer de zon c[) de
kabine schijnt. Hierbij zijn de bestaande kabines vervangen door
ruime, geïsoleerde kabines.

9ibersinvloeden

De maatregelen en het roerken in de open rrrht vertonen derrate
rieel overeenkcrnsten, dat we afzien \ran een beschrijving per sek-
tor.
rn aIle sektoren rzan deze branche vinden rerkzaarnheden in de open
1rcht plaats. De maatregelen crn de rrrerkcrnstardigheden hienroor te
\rerbeteren vertonen veel overeenkcÍnst, zodat hierbij niet op de
afzorderli jke sektoren vlordt ingegaan.
ïn de neeste sektoren raordt sorteenrerk in de open lucht uitge-
voerd. werknerers orxlervirden veel hinder ran kou, regen en noei-
lijk @aanbare terreinen. Daarqn l'ordt er sons gaoerkt net nrcbie-
le lichte overkappingen, maar deze zijn rraak lastig te verylaat-
sen- De problenen zijn beter aan te pakken door het bouwen rran

sorteerloodsen of het inrichten rran bestaande roodsen tot sorteer-
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5.3.6

ruimte. Dezelfde naatregelen zijn genonen bij produktienserk in de

open lrrcht, zoals bij de fabrikage van grote produkten (heipalen

en dergelijke) en de baeerking rzan natuursteen.

Als onderhouils- en reparatiewerkplaatsen te klein zijn, noet veel

rryerk in de open lucht verricht rrcrden. In dergelijke gevallen

zijn nieuve, ruinrere werkplaatsen gebouvad.

Het kcrnt ook rrcor dat er tussen twee ruimten geen overdekte rzer-

bindinq bestaat. Transport vindt dan in de open Ircht plaats. De-

ze situatie is rrerbeterd door het aanleggen van een verbindings-
gang. Een bijl<onend voordeel is dat de betreffende ruimten beter

ven*arrrl kunnen vsorden en tochtproblenen zich niet neer, of in
rnirdere rmte, voordoen.

Een andere oplossing is de tijd, die buiten ge\,rerkt noet r,rcrden,

zoveel nogelijk te beperken. Bij de produktie van betonwaren bij-
voorbeeld, raarbij veel transport plaatsvindt van de buiten oprge-

steLde betonnrclen naar de produktieruimte, is een transportband

aangebracht.

Hitte
In de baksteen- en de keramische industrie en de 'overige'
bourpnaterialenindustrie zijn verschillerde matregelen getroffen

tegen hittercverlast bij het laden en lossen Y\ian ovens. Door oven-

deurtjes te vervangen door grote [porten, is de oven toegankelijk
gernaakt rpor heftrucks. Alleen de heftruckchauffeurs zijn rcg kor-
te tijd aan hoge tsnperaturen blootgesLeld.

Een ander knelpunt zijn de ovens, die nog niet over deuren be-

schikken, naar waarbij voor en na het bakken muurtjes lÍDeten \,rcr-

den otrrgetrokken en uitgebroken. Bij het uitbreken zijn de gebruik-

t€ vuunaste stenen en het rrcegzand rrcg gloeierd heet. Deze situa-
tie is verbeterd door de ovens uit te rusten IrEt een echte deur,

die voorzien is van een vuurvaste bekleding. De ovens geven tij-
dens het bakken rrcel rmrmte af. In een aantal bedrijven is dit
aangepakt door de trek op de schoorst€en te verbeteren. Een bijko-
nend r,roordeel is dat hiernee een vollediger rrerbranding van de ge-

bruikte steenkool wordt bereikt en het reduceerproces in de te
bakken steen beter rordt begrensd.
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De hetelrrhtkanalen, die rran de o',rens naar de drogerijruimten lei-
den, geven ook hitte af. Deze kanalen zijn daarqn geïsoIeerd.
Bij het. uitharden \,lan eindprodukten rrordt scnr.s gebruik genaakt

rran vloervem:arming. AIs de vl-oer helqnaal benut rrcrdt geeft dit
IÍíarmteoverlast. Dit probleern is opgelost door de konstruktie van

de vloer zodanig te wijzigen, dat de vloerdelen onafhankelijk van

elkaar kunnen rcrden verr*arrul.

Stocrnketels en uitdamperxle hete produkten írrleroorzaken vooral in
de zqer overlast. Dit problear is aangepakt door een airkorditio-
nirS t-e installeren en een ventiJ-atieqgstesn. Ventilatie is ook

aangebracht in bedrijven rmar (delen rran) het produktieproces, zo-
als het gieten van sanitair, hitte veroorzaken.

L29



Bijlage 5.1r Aantal projekten
vijf sektoren, volgens

in de bouwbranche, ingedeeld in
SEI 1974. S.B.I.-kode

2.

3.

- dakpannenfabnieken
- fijn aardewerk- en porseleinfabrieken
- grof aardqrerkfabrieken
De beton- en cslentlrarenirdustrie

- asbestcsnentwarenf abrieken
- betonuortelcentrales
- rnineraalgeborrien boulplatenfabrieken
De overige bourrrrnterialen industrie
- csnentfabrieken
- natuursteenbewerkingsbedri j rien
- steen-, grit- en krijtrnalerijen
- isolatisnaterialenfabrieken
- minerale produktenfabrieken n.e.g.
- glasfabrieken
- glasbanerki ngsinrichti ngen

- slopersbedrijrren
- gespecialiseerde aannstersbedri jren n.e. g.
- aannemersbedrijrcn van grond-, water- en

rcgenbouvd<urrlige werken
- grond- en p:.tboorderijen, bronbqna-

lingsbedrijven
- kabel- en buizenleggersbedrijven
- baggerbedrijven
- kultuurtectrnisctre bedrijven, grondvlerk-

bedrijven n.e.g.
- operÈare rerken
- bouwrnchineverhuurbedri jven (ret

bedienerd personeel)
- sctrilders- en glazerumkersbedri jren

( inklusief vrcgennarkeringsbedri jrcn )

- vloerleggers- en terrazzobedri jrren
- loodgieters-, fitters- en sanitair

installatiebedrijven
- entrale venuarmings- en luchtbeharxle-

lingsinstaLlatiebedri j ven
- isolatiebedrijven
- elektrotechni sche installatiebedri jruen

(B.er U.bouw)

TotaaI

49
2

30
9

103
5
5
3

3
18

1
24

3
13

3

6
3
3
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DE AARDOLIE-INDUSTRTE, DE CHEMISCT]E INDUSTRIE E}i DE

STI{ITIEIISGIE GARN!- EN VEZET,INDUSTRIE

."ïö§.*





6. DE N\RMLIE-IT{DUSIRTE, DE CTIE!{ISGIE INDUSTRTE EN DE SY-IVIHETTSCTIE

GAREN- ET.I VEZHJNDUS$TIE

INLETDIT\G

In de aardolie-industrie bieden 36 bedrijven rerk aan 10.500 ren-
sen. De 317 bedrijrzen in de chrqnische industrie en de syntheti-
sche garen- en vezelindustrie bieden in totaal 81.300 ÍEnseÍI

rrerk. De rrcrkgelegenheid in de aardolieirdustrie is de laatste ja-
ren wijwel konstant gebleven. In de beide andere industrieën is
de uaerkgelegenheid sinds 1980 ret 4.400 arbeidsplaatsen teruggelo-

IEn, een daling rran ruim 5t.
Het aantal wouvelijke arbeidskrachten, bedraagt 'rcor de Aardo-

l-ie-industrie 7t en vroor de Grernische- en de Kunstmatige en $m-
thetische garen- en vezelindustrie 14t. Ter vergelijking: voor de

gehele industrie ligt öt aandeel op t5t.
In 1981, het laatste jaar rran de te beschrijven periode, bedroeg

het ziekteverzujm in de Aardolie-industrie gemiddeld Trlt' ter-
wijl dit rrcor de Ctrsnische industrie op 9168 lag. In beide geval-

Ien vas dit percentage lager dan dat rioor de gehele industrie,
dat op 10,18 lag.

De aardolie-industrie en de drernische- en de qlnttretische garen-

en vezelindustrie behaalden, rrclgens de neest recente jaargege-

vens, een crnzet uart 3212 rniljard, respektievelijk 39,8 miljard
gulden op jaarbasis.

Een globaal beeld van het produktenpalket. geeft de volgende op-

soÍÍming:

- geraffineerde aardolie
- seeroliën en -vetten
- teer en bituren
- cellulose, chenrische derirraten van cellulose, vulkaniet, gelnr-

de proteÏnen

- verf, lak, vernis en drukinkt
- bulk>rodukten, zoals cltloor, soda, annoniak, kunstnest en be-

strijdingsrÉddelen
- genees en verbandrniddelen

6.1
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reinigingsmiddelen, pa.rfurerie- eri koeretikaprodukten
garens en vezels

DE PRO]EKIEN

rn totaal hebben de aardolie-irriustrie, de ctrsnische industrie en
& synttretische garen- en ',rrezelindustrie 236 projekten rvDor ar-
beidspl-aatsverbetering ingediend. Hienran is 70g gesubsidieerd.
Tabel 6.1 geeft een overzicht rran het aantal a.uruagen in deze
branche. Egr vorledig overzicht rran het aantal aanwagen per sek-
tor treft rten a;u1 in bijlage 5.1.

lbbel 6.1: Verdeling van de projekten over de verschillende
seJ<toren'ran de Aardolie-industrie, de ctrgnische
industrie en de qmthetische garen- en rzezelin-
dustrie

De bruto investeringskosten bedragen rpor de gesr:bsidieerde pro-
jeleen 27,5 rniljoen gmlden. Aan AH/-sr-rbsidie rrrerd l0r5 miljoen
toegekend.

rn totaal- varen bij de gesubsidieerde projekten 4734 arbeidspraat-
sen betrokken.

6.2

Bedrijfsklasse ÀantaL aanwagen

aardolie-industrie
chernische industrie
synthetische garen- en rrezelindustrie

5E

90r

5t

Ibtaal 110r

= 236 naatregelen
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6.3 KNET,PUNTm{ EN TYAATREEI,B{

DezesIrEesL\DorkcnEndeknelpuntenindezebranchezijn:
1. lawaai en trillingen (3lt van de naatregelen)

2. fi,siek zware arbeid en fysiek slechte werkhouding (20t)

3. stof en vuil (I4t)
4. dampen en gassen (118)

5. slecht binnenklirnaat (7t)

6. hitte (4*)

De beschrijving van de naatregelen t€gen deze zes knelpunten be-

strijkt 878 van alle naatregelen.

6.3.1 Iawaai en trillingen
Het Írpest voorkcrnende probleon is het lawaai. Orderstaand schsra

geeft een overzicht rzan de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

voorberelctrng
hoofdbeuerking

3

4

afwerking

ondersteunend

- grondstoffen - hal«nachrnesi
- (nechanisch bewegende retalen delen

van nachines en installaties
- trilkoppen \ran zeven
- aandrijfinrtoren en tandwielkasten
- elektronotoren, turbines, ventilato-

ren, drogers en kcrnPressoren
- draaiovens en fornuizen
- hydro-installaties
- slijg,,rerk
- vulrnachines
- verwijderen van (kunstlnrs-) resten

uit hoeken van silorsi
- af zuig- en verbrandingsluchtventila-

toren en schoorsteenkanalen
- plaat- en slijperk t.b.v. onderhouil
- koelijsbrekers
- schroefventilatoren t.b.v. koeling
- diesethydrauli sche aandri jving

Iadingipcrnpen
- gasblowers \rcor voeding van ketels
- schuurtollen en kcnpressoren t.b.v.

schoonnaajcwerk

B Transport: Bron:

I er<tern
2 intern transport - netalen aan- en afvoerkanalen
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3 produktie-intern

- stalen rollen, l<ogellagers en aan-
dri jfbanden rran rollenbanen;

- opvoervijzels (t.b.v. rzerlikaal
transport)

- loperrl en rijderd transport.

C Prcduktiecngeving: Bron:

I bourd<undige staat
2 hritenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

I hwaaierig af zuigsysteen
- ventilatoren, kcrq>ressoren en \roe-

dingsponpen in ketelhuis
- turbines en kcnpressorleidingen

In de chqnische industrie veroorzaken produktieradrines door
het kontaktgeluid rran nechanisch roerkende onderdelen veel over-
last.
rrdien nngelijk zí}n deze onderdelen vervangen. rn andere gerzal-
len is nede crn deze reden een nier:ve neclrine aangeschaft.
Eroentertrillers zijn bijvoorbeeld vervangen door pneuratische
kloppers, de hydraulische aandrijving \ran een ladingr[:cnrp rran
tranq)ortvaartuigen is vervangen door een erektrische aandrij-
ving.
ïn de tr*rarraceutische industrie zijn de kcnprineerrachines voor
de produktie van Íraagtabletten zijn venrangen door geluidsarne na-
drines.
rn verrareg de ueeste gevallen is echter gekozen rioor cnkasting
van de nachines of onderdelen ervan, eventueel in kcrnbinatie net
akoustische naatregelen, aIs baffles aan het plaforri.
Bij de produktie mn kunstnest is lawaai bijvoorbeeld bestreden
<1oor crnkasting \ran rnachines en kcnpressoren, zijn rubber stoottus-
sens aangebracht en geluidraiererde reet- en kontrolekabines ge-
praatst. Ventilatoren en ontruchtingsopeningen zijn ',oorzien 'ran
geluidderpers en indien nodig van ontdreuninggmteriaar. De aan-
en afvoerkanalen in een korrelfabriek zijn geïsoleerd, terwijl
zeven IIEI trilkoppen t er\rangen zijn door geluidsarne zeven. Boven-
dien zijn er baffles aan het plafont aangebracht en zijn vloeren
en plafonds ret geruiddenpend nateriaal bekreed. De stalen ro1Ien
en kogellagers \En rollenbanen zijn vervangen door kunststofrol-
Ien.
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Bij de fabrikage van kunstharsen veroorzaken de lrotoren en tand-

wietkasten \En de o<trusiepersen lawaai. Het verwijderen \an

kunstharsresten uit de hoeken rran silors net ijzeren staven ver-

oorzaakte bovendien veeL lawaai en galm. Dit laatste probleen is
aangepakt door de bestaande vierkante silors te venrangen door

rcnde. De lawaaierige opvoervijzels, waamEe de kunsthars in de

silo rryordt gebr:acht, zijn daarnaast door een jacobsladder vervan-

9eI1.

Bij het srelten van frit, een glasachtig nengsel van grordstoffen

rioor glazuur en snail, zijn het de ventilatoren en schoorsteenka-

nalen die een hinderlijk geluiat veroorzaken. Dit is bestreden

door de ventilatoren te crnkasten en de schoorsteenkanalen te voor-

zien rran geluiddanpers.

ïn andere gevallen is het probleen aangepakt door de plaatsing

r.ran geluidverende kabines. In een orxierhouilsr,rerkplaats bijvoor-
beeld is een kabine geplaatst rpor het vele slijprerk, zoda! de

lawaaierige rrcrkzaamheden in één ruirnte gekoncentreerd zijn.
fr zijn ook andere rmatregelen tegen lawaai gencnen. In een onder-

houdsr'erkplaats is een geluidsvrerende gordijnkonstruktie aange-

bracht on geluidsoverlast van branders te rzermirxleren. In een

rterktuigbour+kundige werkplaats, waar lawaai ontstond bij plaat-
en slijpnerk en door ventilatoren en draaibanken, is tot hergroe-

pering rran de rnactrines overge{raan, waarna scheidingswanden en ge-

Iuidsabsorberend rnateriaal konden rprden aangebracht.

C,eluidsabsorberend rmteriaal is gebruikt rrcor heÈ bekleden van

trrrbines en kcrnpressorleidingen.

In andere situaties zijn de grootste lawaainakers verplaatst. De

koelijsbreker van een peroxideinstallatie is naar de kelder ver-
plaatst. Hetzelfde is gedaan in een verffabriek, waar een in de

tapperij/kleurnnkerij olrgestelde hydro-installatie rrcor lawaai-

orzerlast zorgde. Deze installatie is verplaatst.
Bij de fabrikage \an waÈten wcrdt toch veel lawaai veroorzaakt,

Íet naÍÍE door machines viaat:rlee watten losgerrceld rcrden (krasin-

stallaties). Deze mchines zijn in een aparte ruimte geplaatst.

Bij de fabrikage rJan genees- en verbandniddelen produceren rnachi-

nes waarop zelfklevende tape rrordt op- en afgerold veel lawaai.

Venrrarming ran de rollen heeft hier een geluidsreduktie rran 30

135



6.3.2

db(A) gegeven

Op de inpakafdelingen van zeep- en mspoederfabrieken en op tpe-
derpakafdelingen zijn rollerbanen r.oor de afr.roer rran produkten Ia-
uaaibronnen. Dor deze rotrerbanen te rioorzien rran nyron lagers
is het lawaai hier teruggebracht. Het zijn echter niet alreen de
rollerbanen. ooJ< vulmachines rioor het afvurren ran zeeppoeder zor-
gen voor lawaai. Deze nactrines zí1n bekleed ,IEt akoustisch

rateriaa'l en de sluitsnelheid rran de rnachine is rrcrrninderd,.
Bij de produktie van chloor 

'rordt lawaai r,eroorzaakt door gasblo-
r€rs rrcor het voeden rran ketels. Deze blorpers zijn rrerplaatst en
r,oorzien van derpers op de t!e- en afr,oerleidingen. De grote aan-
tallen schroefventilatoren, die zorgen voor de koering \ran een zo-
genaarÍde rcellenzaal| en ',oor het rndige lawaai, zí3n uitgerust
ret geluiddenpers.

Arlerlei reinigingsaktiviteiten geven geluidsoverrast, cÍÍdat ret
rwhtaangedreven schuurtolren verf, olie en teer van \raten en ci-
linders rÍDet rorden ver:vrijderd. De hiervroor rnodzakerijke korpres-
soren en agregaten ruerergeren het probleen.
Een oplossing is de plaatsing \ran een staalstraalkabine die rzan

buiten te bedienen is.

rn de srnthetische qaren- en vezelindustrie zorgen in hakselaf-
deringen, filanentvliesafdelingen en spinnerijen vezerhakkers,
brazers en o[ruikkernnchines r,por overlasL. De vezelhakkers zijn
crnkast en wikkelnachines zijn rrcorzien van trirlingderpers. Bo-
verdien zijn er geluids-schernen tussen nachines geplaatst en is
er een akoustisch plaford aangelegd.

ïn de Àardorieindustrie zorgen o.m. 'cnrde-urits' in asfaltfa-
brieken en fornuizen 'uoor rawaai. Deze laatste zijn vervangen rrEn

door lawaai;u:rere fornuizen. rn de asfaltfabrieken zijn geluidsi-
solerende kabines ÍrEt dubbet glas aangebraclrt.

FVsiek zware arbei-d en fvsiek slechte werkhor.rilinq
Een tweede knelpunt in deze branche is de veer \roorkoÍrende airare
arbeid die bovendien rraak in een srechte houcling nrcet rorden uit-
gevoerd.

136



De belangrijkste oorzaken tan dit probleen zijn:

A Produktiefase: Bron:

I voorDereldlng

2 Lrcofdbanerking

3 afwerkirg
4 ordersteunend

- tilIen van zware balen
- storten rzan grondstoffen
- vullen \En flEngers
- produktieproces \ran verfstoffen
- rrengen van grondstoffen
- het lossen en laden rran watten
- beklfunnen rran hoge trappen i.v.m.

kontroler.rerk
- schoonnaken reaktonrranden, verfnreng-

ketels en dergelijke
- toevoegen van l<oelijs
- laswagens en gasflessen (T.D.)
- tiIlen en verplaatsen \ran z\^rare \roor-

werpen (T.D.)
- vullen en qpstapelen \Ën vaten
- vullen, irynkken en stapelen

B Iï:ansport: Bron:

ectern
intern

produktie-intern

I
2

- beladen en wegen \an spoorn\,agons
- verplaatsen van vaten
- zt^taar til- en sjoumrerk
- trekken van handpallettrucks
- stapelen zakken op pallets
- verplaatsen transportkorven
- tillen \ran zware palketten op

transportvagens

c Prcduktre-qngevrng: Brcn!

I rcu!9]<unorge sEaaE

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
3 inrichting arbeids-

plaats

- oude, kleine bedrijven zorxler hef-
en transportvoorzieni ngen

- te weinig bauegingsruimte

In de Chrsnische industrie zijn naatregelen getroffen cm zwaar

transSnrtwerk te venninderen. Zo noeten in verf- en kleurstoffen-
fabrieken vaten van cirka 200 kilogram verplaatsÈ trcrden. Dit is
aangepakt door de vaten te vervangen door kontainers, die ret hy-
draulische handpallettrucks verreden kunnen trcrden.
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ool< in dnrkinktfabrieken en rrerffabrieken ÍrDeten zware produkten
getild en ',rersjouud uorden, raak over range afstanden. Doorgaans
rprden hierv,oor erektrische vorkheftrucks en erektrisch bedierxie
handpallettrucks aangeschaf t.
zwaar transport net gevulde vaten, bijtroorbeeld in de mlerij/ren-
gerij rran een verffabriek, is overbodig garorden door grote raste
tanks te installeren, qraarna tren rÍet betrulp van een leidingsys-
tesn de (verf)-stoffen kan doseren.

rn een geneestiddelenfabriek rnesten korven rÍEt 25 kilogram rran
de inpaktafel naar de rotlerbaan 'u,an de sterilisator gebracht r,rcr-
den en rrrest het laden ran de sterilisator in een srechte vprk-
hording gebeuren. Het transport loopt nu via kontainers die bij
de nieuve steritisator cp een raadinrichting geplaatst r,rorden.
Het nrlren van de kontainers kan nu op rterkhoogte praatsvinden.
Er doen zich in deze branctre rzaak problenen voor bij het net. de
hand stapelen \ran produkten, zoals zakken en vaten, op pallets.
voral wanneer de zware produkten onder of juist boven rterkhoogte
gestapeld rceten rcrden is bukken en strekken berastend. Een op-
lossing hiervoor is de aanschaf rran een takelinstallatie of ro1-
lerbanen ret hefplators.
Bij kontrolelverkzaamheden rpeten rraak hoge steile trappen beklcnr-
nen rorden. Dit is een belastend, tijdroriend en somsi gevaartijk
kanriei. Hier zijn liftinstallaties aangebracht.
schoonnaakrrerk, zoals het afkrabben \ran een reaktorruand in een
P.v.c.-fabriek en het reinigen'an verfirengketers in verf-, lak-
en 'sernisfabrieken, is zwaar werk, dat rzaak in een belastende
werkhouding verricht ncet r,rorden. rn de p.v.c.-fabriek is een ho-
gedruk r,aterspuitinstalratie aangeschaft en in de verffabriek is
het reinigingswerk geautonatiseerd.
Bij onderhouds- en repa.ratio,verk nrreten a,lare staalpraten, r,rerk-
stukken en nachineonderderen getitd en verplaatst vorden. Tij-
dens het r,rerk rneten de laswagens rrerreden rrorden en gasflessen
ven'risserd. Dit laatste probleen is cprgelost door een ringleiding-
systeeÍn r,roor het gas aan te leggen net aftappunten op verschillen-
de plaatsen in het bedrijf. Het tillen en rzerplaatsen tan zware
platen en rrerkstukken is vergernkkelijkt door de aanschaf \ran een
hi j sinstallatie .
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Bij de produktie van verf- er kleurstoffen nneten balen mn vijf-
Lig kilogram getild rrcrden. Ter rrermindering rzan deze belasting
is het hefnivo op 70 centineter troogte gebrackrt en zijn scbaarta-

fels aangeschaft.

In zeepfabrieken noet bij het storten van grondstoffen in verzon-

ken kuipen en bij het ret poeder vullen \ran ÍEngers veel gesjouwl

$rcrden. Dit is aangepakt &or nengkarers te vergroten, rengtanks

cnhoog te brengen, laadbordesseÍr aan te leggen, en een pneuma-

tisch transportleidingsystesn aan @ brengen.

In een drsrdsche fabriek trtcest IÍEt zware sta\ren ijs voor de l<oe-

ling \ran een peroxideinstallatie gesjourd r,prden. Dit werk is
orzerbodig genorden door de aanschaf van een ijsbreker en een

transportsyste€Ín.

Bij ale produktie ran rzerbandniddelen en van lijm- en plalaniddelen

rprmt vulwerk een belasterde faktor. Het vullen ran rkrassenr bij
de produktie rran lratten is venzangen door de aanschaf \ran een

vlokvoedingsinstallatie. Het afvullen \an vaten ret lijm- en hars-

cplossingen is geautonatiseerd.

Problsren net te rrcinig bewegingsruimte r,orden aangepakt door het
proces doelnatiger in te richten. Bij verfnolens is een bordes

aangebracht zodat er ninder getild hoeft te vrcrden en ren kan ver-
ken in een ergoncrnisch neer rrerantrrcorde r.lerkhouding. Daarnaast

kunnen elektrostapelaars rrrcrden aangeschaft. De oude en vooral te
kleine behuizing van bijvoorbeeld een aantal andere verffabrieken
verhindert overigens scrns het neflten \an raatregelen. De enige op-

lossing hier is nieuvÈoulv.

In de Slmthetische garen- en vezelfabrieken doen probleren ret
zwaar verk zich vooral voor bij het interne transport. In de aard-

olie-industrie ziln het vooral het storten \ran grorristoffen,
v[1-, inpak- en stapelr,rerk, schoorumal«rerk en het beklfunren ran

trappen bij kontrolq.rerkzaamheden die probleren geven.

De oplossingen hiervoor wijken echter niet af \ran Íaatregelen in
de Grsnische irdustrie.
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6.3.3 Stof en vuil
Een derde knelpunt in deze branche is de overlast ran stof en

vuil. Orderstaand schsm geeft een overzicht rran de bronnen die
tot overlast van stof en vuil hebben geleid:

A Produktiefase: Brcn:

I rroorbereiding

2 hofdbouerking

3 afwerking

4 ondersteunend

- storten rzan grondstoffen; strooien
ret talkpoeder e.d.

- wegen en rrEngen pedervornige grond-
stoffen

- vullen rnn rmttenlosruoelnachines
- vullen ran grondstofbunkers
- IErseÍr rran tabletten
- wattenlos,rrcelnachines
- stuivend (ms-)poeder
- floc- en kruinrelbereiding
- hal<ken ran vezels
- zagen en boren van (polyesterhars-

gevel-)platen
- afvullen rran zakken ruaspoeder e.d.
- schoonmaal<rrrerk ureunÉabriek e.d.
- aangekoekt rret
- rzerzarelen industrieaf rral

B Tlansport: Brcn:

e:<tern
intern

produktie-intern

t
2 ] ,-r""n \ian roet, krijt e.d. bij bulk

verlading
- transport zeeppoeder op open trans-

portbanen
- aanvoer en overtanken ran trnedenror-

_ 
mige en vloeibare stoffen

C Prcduktiecrngeving: Bron:

bouvd<urdige staat
buitenterreinen
voorzieningen
inrichting arbeids
plaats

I
2
3
4

- J<apotte vloeren noeilijk te reinigen

- af zuiginstallaties frekrivent verstopt
- giftige stoffen Haaien over uit cnr

liggende fabrieken

Bij de produktievoorbereiding in de chqnische industrie kcrnt
stof vrij bij het vrcgen, storten en nengen rran tr»edenormige
grondstoffen. Het aanbrengen of aanpa.ssen van een stofafzuigin-
stallatie is de reest toegepaste maatregel. Zo werden bij een rin-
halite fabriek' afzuignorrlen bij de stortpunten geïnstalreerd.
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In verf-, 1ak- en vernisfabrieken zijn afzuigqlstenren in de weeg-

kabine en boven rnacfiines aangebracht en is bij het afvullen tan

zakken waspoeder en het vullen van grondstofbunkers afzuiging bij
de bron geplaatst. Dit laatste bleek noodzakelijk crulat de be-

staande'ruimtelijke' afzuiging niet rioldeed.

Stof kcÍnt wij bij het vullen rran de zogenaamde rkrassenr, de na-

chines waarrEe watten losgerrrceld rorden. De stofoverlast is hier

aangetrnkt door het handrnatige vutwerk te vervangen ikror een vlok-

voedirrysinstallatie en door het aanbrengen \EIl een gesloten aan-

en afrrcersystesn, vraarop afzuiging is aangesloten.

Bij schoonnraalcvrerkzaamheden in een ureumfabriek ontstonden proble-

nen cndat niet rioldoende afvoergoten aanr,vezig \daren. Botrendien

gaf ureum door de reaktie ret het schoonnaakuiater een zeer sterke

annrcniakgeur. Deze sittratie rcrdt verbeterd door neer afgoergoten

aan te brengen rrcor het schoonrnaal<water en de werkbordessen en

ureunafrioerbuizen te wi jzigen.

Het reinigen rran vloeren is problenatisch wanneer deze onregelrna-

tig of kapot zijn. Een oplossing is het aanbrengen rzan zogenaande

'steloont-platen en van afvoergoten cm het spoel- en

reinigingswater af te voeren- Het ellenonderhoud in

ckrloorfabrieken levert dergelijke problenen op. Hier veroorzaakt

het produktieproces het aankoeken \ran vet. Dit probleern is
aangepakt door een wasnachine aan te brengen, die aangesloten is
op een afzuigq/steern.

Stofafzuiginginstallaties raken regelmatig verstopt. Dit was bij-
voorbeeld het geval in een kalkanronsalpeterfabriek, waarbij diver-

se stofbronnen direkt \,Eren aangesloten op een centrale afzuigin-

stallatie. Door korxlensvorming koekte het stof aan, zodat verstotF

prng het gevolg was. Gn dit te voorkqren heeft ren de tenperatuur

in de installatie o;xEevoerd, zodat geen kondensatie ueer plaats-

virdt.
Bij het persen van tabletten in de pharnaceutische industrie ont-

staat stof. Bcven de machines is daarcrn een stofafzuiging aange-

bracht.
Tijdens de produktie \ran lijm- en plalaniddelen kcrnÈ poeder vrij.
DaarcÍn is de produktie naar een nieurre ruimte verplaatst' waarin

in een gesloten rysteqn gerlverkt vrcrdt. Iets dergelijks is ook ge-
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beurd net tle bij de fabrikage van rmtten gebruikte 'krassenr, die
bij het losqoelen van watten stof \reroorzaakt. Deze krassen zijn
in een aparte ruimte opgesteld, die is uitgevoerd net afgesloten
transportbanen.
stof van de produktie dringt dihrijrs door in raastgeregen afde-
lingen, zoars rerkpraatsen rran technische diensten, gereedschap
ragazijnen en dergelijke. veeral vprdt deze overrast aangepakt
door de rmgazijnen en dergelijke te verplaatsen.
rlenslotte kcrnt stof en vuil wij bij transportuerkzaamheden zoars
bij tle r,rerlading rran krijt, kaorine en nagnesiet in bulkauto,s.
Dit probrean is bestreden door een greuratisch-r,rerkende transport-
band te gebruiken, in kcrnbinatie net een teleskopische laadba]g,
d.ie de vulopening van de auto gelreel afsluit.
vergelijkÈaar is de sitr,ratie bij cle aanvoer in tankr,agens en het
overtanken ra,n tolueen en nethanol. Door de opsragtanks orrier-
grords @ plaatsen en het ven/oer voortaan lpl !s[rr]p \an trans-
portopslagtanks te regelen rcrdt voorkcnren dat er ret deze stof-
fen gerorst r,rordt.

rn de qrnthetische garen- en vezelindustrie ontstaat stof bij
de floc- en kruinrelbereiding en bij het hakken van vezel, raarbij
arrcvende grasdeeltjes ontstaan. Hier zijn afzuigkasten boven de
bron geplaatst. Ardere rmatregelen tegen stofoverlast hier zijn
vergelijkbaar ret de rmatregelen hiertegen zoals die in de cherni-
sche industrie zijn getroffen.

rn de Aardolie-irdustrie doen zich stofprobJ-eren rvoor bij trans-
portwerkzaamtreden en voorbereiderrl produktier.ierk. zo ondervindt
rrEn bij de bulkverlading van steenJ<oolprodukten overlast \ran
roet. Om de verspreiding tegen te gaan is een overkapping €Enge-
bracht boven de verlaadplaats.
Bij de fabrikage \an teervrije dakbedekking en dergelijke kcmt
stof wij bij het strooien net tark, leislag en zand. on het nrcr-
seÍr en opstuiven te vermijclen zijn boven de produktiegang cpslag-
sil-o's ret schroeftranq)orteur geplaatst.
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6.3.4 DaÍpen en gassen

Een vierde hrclpunt zijn de dampen en gassen die Lijdens de pro-

duktie wijkoren.
Het volgerd schema geeft een overzicktt rnn de bronnen.

A ProduktÍe: Brcn:

I
2

voorbereiding
hoofdbarerking - fabrikage van verf, muurverf, qellu-

lose, nitraten en dergelijke
- oplosniddelen

3 atwerl<lng

4 onrlersteunend

- styreendamp bij uittarding platen
- doseren en afvullen rran chloorpro-

dukten
- cplosniddelen bij reinigings,urerk

kuipen
- annoniakgeur schoonnaakvrerk
- verschonen rran filters
- lasdampen (T.D. )

B Transport: Bron:

1 e:<tern

2 intern
3 produktie-intern

- aarr/oeren en oraertanken \,'an cheÍrÉka-

_ 
liert

C Produlcie-cr§revrng: Bron:

I bourokundige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

In veel gevallen hangt de probl"enatiek net darpen en §Iassen nauw

saren ret die net stof en vuil, zoals bij het verladen rran nettn-
rpl en tolueen, waarbij zcrr,rel vloeistof gertorsÈ ltordt als dampen

en gassen wijkcnen. De Íaatregelen hiertegen zijn identiek.
Stank ontstaat bij cle produktie van reuk- en snaakstoffen, order

reer in nitreerafdelingen. De installatie van een rltrhtstroqnbe-

heersing t-systeen kan dit probleal terugbrengen.

Voral in nengerijen en malerijen van rrerffabrieken en in celIulo-
sefabrieken en keuringslaboratoria heeft nen last van stank, rrerf-

lrrht en opstijgerde dampen ran oplosniddelen. on deze overlast
te beperken zí1n afzuíginstallaties en ri,entilatiesysteren aalrge-
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6.3. s

bracht. Scrns is er een leidingsysteern aangebracht, r^raanree grond-

stoffen kunnen horden gedoseerd en nengrrachines geïnstalleerd,
zodat niet reer in open kuipen of ketels hoeft te vprden genengd.

In een inhalitefabriek kwam styreendamp vrij ten gerrolge van het
uitharden van gevelplaten van polyesterhars. Hier r+rcrdt damp nu

afgezogen naar buiten.
GÈoordampen koren wij bij het doseren en afmllen van chloorpro-
dukten in flessen. Hier zijn venti.Iatie-inrichtingen aangebracht.

Overlast ondervinden r*erknerers bij het reinigen \an kuipen en

verftengketels van verdary>ende en stinkende reinigings- en oplos-
middelen. Irdien mcgelijk is dit probleam oprgelost door autcrmti-
sering rnn het handnatige schooruraal<vgerk. Arders is een schoon-

naakkabine of een gesloten reinigingssysteen gelnstalleerd waar-
q dampafzuigapparatuur o,p is aangesloten.

S1echt binnenklinaat
Onderstaand scherna geeft een overzicht ra.n de bronnen, die in de

bedrijven tot tocht en andere \rcrnen van een slecht binnenklimaat
hebben geleid.

A Produkti-efase: Bron:

I
2

3
4

voorberelct]'ng
hoofdbevrerking

afwerking
ondersteuning

- benauude atnnsfeer door produktie-
proces

- tocht in verband net onderdruk door

_ 
produktieproces

B Iransport: Bron:

I e><tern
2 intern

3 produktie-intern

- buitendeuren regelratig open
- openstaande deuren tussen ruirnten

_ 
net ternperatuur- en drukverschillen

C Produktie-crngeving: Bron:

bor.wd<undige staat
buitenterreinen

I
2

- ongeschikte huisvesting
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- kou door on',rcLdoerde verr,rarming
- te heet door produktiestocrn als

uarmtebron

- benauede atnrcsfeer in orplosiebe-
stendige kontrolekamer

4 inrichting arbeids-
plaats

5.3.5

In de chenrische industrie v'ordt tlcht en koude rreroorzaakt door

onderdruk en openstaande deuren en zijn er problanen ret de

venmrming rzan bedri jf sruimten.

In research- en keuringslaboratoria is dit aangepakt door aanwezi-

ge inblaas- en luchtbetnndelingssysteÍÍEn t€ wijzigen of uit te
breiden. In produktieafdelingen, bijtoorbeeld in verffabrieken,
zijn gekcÍnbineerde ventilatie-verwarmingssystsren of een lwhtbe-
handelingssystesn Íret een geringe orrerdruk geÏnstalleerd. In en-

kele bedrijven is deze laatste naaÈregel gekonbineerd ret pneuIa-

tisch bediende hriterdeuren.
Dor het, vele interne transport staan deuren vaak q)en. HeÈ aan-

brengen van elektrische deuren of rolpoorten, die genakketijk te
openen en te sl-uiten zijn is een q>lossing. Een andere naatregel
is de tussenopslag van produkten in produktieafdelingen te vergro-
ten zodat het transport tussen deze afdelingen en het rnagazijn

rninder e,ordt.

Een goede venuarming van produktieruimten levert scrns problanen

op. In enkele bedrijrcn in de geneesÉddelenbranche werd de ver-
rarming rrerzorgd door heaters die ltet stocÍn roerkten. Stocrn die
mk gebruikt rtordt in het produktieproces. De tsÍperatuur was

daarcrn rrcor verwarrning veel te hoog. Hier zijn normale centrale
rirerroarmingsinstallaties aangelegd.

Ititte a1s gevolg rran het produktieproces

Een laatste probleon is de rrrarnÈe van het produktieproces die in
de produktieruimte bl-ijft hangen. onderstaand schqna geeft een

overzicht ra.n de hittebronnen:
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A Profuktiefase: Brcn:

I
2

\Dorberelctlng
hoofdberrerking - produktieproces industrië1e gassen

e.d.
- stocÍnketels, transfornatoren e.d.
- produktie stenen uit afralprodukten

3
4

afwerking
onderster:nend

- produKtlefllacn].nes
- bakovens
- snulsieketels
- produktieproces oliën en 'rretten

- hitte rran produktie afdelingen
verspreidt zich naar ondersteunende
afdelingen

- kunstofrrenrerkende rmchines snballa-
geafdeling

B Transport: Bron:

I e:<tern
2 intern
3 produktie-intern

- vervoeren hete produkten uit oven

C Prcduktie-crngeving: Bron:

I bouwJendrge staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

rn de chqrdsche industrie veroorzaken stocrnketers en transfonra-
toren hitte. voral het [Ersoneel in kontrolekalners, n:eetl<arrers

ondervindt hiervan hinder. Deze ruimten zijn daaron uitgerust ret
een airconditionings- of een (1ucht-)l<oelinstallatie.
Bij de produktie \.zan stenen uit afmlprodukten (porisosteen), de
produktie rran verf , lak en raernis, ran parfureriewaren en kogreti-
ka, van lijm- en plal«niddelen en de fabrikage rran fotochernische
pnodukten kornt hitte wij. De belangrijkste hittebronnen zijn
hier rnactrines, bakovens, onulsieketels e.d., en het reinigings-
uerk dat \rcelal Íret grote hoeveelheden heet water gebeurd. rn de-
ze gevallen v'ordt de hitte-overlast bestreden door verbetering
van rrcntilatie en het aanbrengen \ran afzuigkappen of -installa-
ties. Daarnaast brengt nen aircorriitioning aan en schermt nen eeÍl
aantal lrarmtebronnen - rÍEt nanp rnaclrines - af .
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Od< inpak- en snballageafdelingen ordervirden last van produktie-
hitte. In de geneesniddelenirdustrie orrlervindt iryn§rcrsoneel
overl-ast van de nabijgelegen produktie-afdelingen. Een situatie
öe ook bestaat op \ru1- en irynkafdelingen van parfurerie- en

kosretikafabrieken. Deze probleren zijn bestreden door het. aan-

brengen van lrchtafvoerventilatoren, aI of niet in kcmbinatie ret
het inblazen van gekoelde lucht.

In de Àardolieirviustrie ontstaaÈ vrarrÈeoverlast bij de prodr:k-

Lie rran greerol-ien en -vetten. De overlast is vermirrlerd door

aanpassing en uitbreiding \ran het bestaande ventilatiesysteenr ret
een lrrhtaf'voerinstallatie, in kccnbinatie ret jalouzieventilato-
ren.

Een rroorbeel-d rran een hitteprobleern in de Slmthetisctre qaren- en

vezelindustrie is het hardmtig verplaatsen \ran spinpakketten

uit de bakoven. Kontakt ret deze hete produkten rcrdt orrerbodig

door het aanbrengen van een laadstation en de nechanisering \ran

het interne transport.
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Bijlage 6.1: Aantal projd<ten in de aardolie-, de chsnische en
de synthetische garen- en vezelindustrie, rrclgens
de Standaard Bedri jfsindeling ( 1974 )

Aardolie-industrie::-aaffiIïéËffi?leri jen
- okesfabrieken en teerdistilleerderijen
- bittunineus wegenbouwnateriaa 1 fabrj.eken
- seeroliën - en - vettenfabrieken
- aardolie- er steenkoolproduktenfabrieken n.e.g.

Chernische industrie
ffibrieken
- kunsttnrsenfabrieken e.d.
- verf stof fen- en kleurstoffenfabrieken
- industriële gassenfabrieken
- anorganisdre chernische grondstoffen

fabrieken n.e.g.
- qgnthetische reuk- en gmakstoffenfabrieken
- organische chernische grordstoffenfabrieken

n.e.g.
- verf-, lak- en vernisfabrieken
- drukinktfabrieken
- geneesniddelenf abrieken
- verbandniddelenfabrieken
- z@ËF, was- en reinigingsniddelenfabrieken
- parfurerie-, en kosetikafabrieken
- drsni sche bestri jdinggniddelenfabrieken e. d.
- lijm- en plal«niddelenfabrieken
- fotochsni sche prodr:ktenfabrieken
- springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken
- drernische produktenfabrieken n.e.g.

Slznthetische garen- en vezelindustrie

2
4
I
3
1

18
16

5
I

30
1

20
36
I
6
8

I6
5
2
5
3
4

35

13
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7. DE RT]BBER- EN KI,JNSTSf,OH/ESUffiI@DE I}IDUSÏRIE

7.L INI.Ef,DIIiG

De 330 bedrijven in.de rubber- en kunststofven*erkende industrie
bieden rerkgelegenheid aan 23.800 rrensen. In 1980 bood deze bran-

dre rrcg 24.700 nensen verk, zodat de vlerkgelegenheid net cirka
3,6t is teruggelopen.

Van het totaal aantal arbeidsplaatsen rrcrdt 13t ingenonen door

vrourrelijke r,rerkneners. Dit aandeel kcmt dicht in de buurt \ran

het. gerniddelde voor de getrele industrie, dat rond de I5t ligt.
Het ziekteverzuim-percentage bedroeg in 1981, het laatste jaar
van de te beschrijrren periode, 11t. Dit percentage ligt in de

b.rurt van het geniddelde voor de gehele industrie, dat op 10,1t
lag.

De rubber- en kunststofvenoerkende industrie betnalde in 1983 een

jaaroruet ran 4,9 niljard gulden.

Cn een beeld te geven \ran het produktiepakket in deze branche,

vclgË hier een korte. en derhal'ue onvolledige, opsonming:

- rubberlijm (soluties en dispersies)

- onderwerk rcor schoeisel en dergelijke
- schuim- of celrubber

- slangen en buizen (al dan niet versterkt net andere stoffen)
- transportbanlen, aandrijfrienen en V-snaren

- ringen, tEkkingen, profielen etcetera

- vloerbedekking, vandbekleding en andere vlakke produkten

- artikelen rrcor cpslag en verpakking

- toeleveringsartikelen voor de bouwnijverheid

- qrderdelen en toeleveringsartikelen \roor andere industrieën
etcetera

7.2 DE PROJEKTEN

De bedrijrren uit de rubber- en kunststofver*rcrkende industrie heb-

ben in totaat 168 projekten roor arbeidsplaatsverbetering inge-
diend. Hienran is 77t gesubsiöëerd.
Ebel 7.1 geeft een overzicht rian de aanvragen, marbij de bran-

dre in trlrce sektoren is onderrrerdeeld. Deze treedeling zal even-

. eens bij de bespreking rran de naatregelen rrcrden aangehouden.
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Tabel 7.1: Verdeling 'ran de projekten o'uer de verschillerxie
sektoren yan de rubber- en kunststofverrerkerxle
industrie

De rubberverrerkende irriustrie :

- rubberbandenfabrieken

- nbberartikelenfabrieken
- rubbervenrrcrkende fabrieken n.e.g.
- loopvlakvernieuwingsbedri jven

De kunststof rrenserkende industrie :

- kunststofrrenrerkende fabrieken

aantal aimvragen

19r

2*

23r

8r

48r

100r

= 168 projekten
lbtaa-I

Vor de gesr:bsidiëerde projekten bedragen de bruto investe-
ringskosten 29 miljoen guIden. Van dit bedrag rerd Br7 miljoen ge-
subsidiëerd.
De gesubsidiëerde projekten hebben betrekking op de verbetering
tran 267 9 arbeidsplaatsen.

7.3 XNEI,PI]NIEN EN I.{AAIREETEN

In de 168 projekten zijn veel lmelpunten in de kraliteit van de

arbeid aangepakt.In vijf pragrafen zullen de belangrijkste knel-
punten besproken yDrilen:

1. Stof en wil (25t)

2. Lryaai en trillingen (22t)

3. EYsiek a,{aar rcrk en fysiek slectrte rrerkhorrling (18t)
4. Darpen en gassen (16t)

5. Slecht binnenkliraat en hitte (12t)

- De beschrijvirq rran die naaÈregelen tegen deze vijf knelpunten be-e
strijkt 93t van a1le projekten.
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7.3.1 Stof en vuil
Het ÍEest aangepakte knelpunt in deze branche is de overlast tr'an

stof en vuil . Orderstaand scheÍna laat zien waar dit r,andaan kcrnt.

A Produktretase BrcN:

I \roorDererolng

2 Loofdbaoerking

3 afwerking

4 ondersteuning

- alwegeÍr en coseren \En cnenuKallen,
roet, vulmiddelen, versnellers, sta-
bilisatoren en kleurstoffeni

- toevoegen ran stoffen aan rubber
- opru\.Ën ran loopvlak rran banden
- kcrnbinatie rnn ta1§neder rÍEt rdater
- venmlen van afvalprodukten;
- nprsen ran dichloornethaan;
- schuur-, boor- en zaagx,verki
- schuren ran zolen en hakken;
- het vuIIen rran kussens;
- het wegblazen \ran relaminestof
- het legen van stofzakken;
- vergaren/afvoeren van lege zalken
- venuijderen \En gekleurde pastat
- reinigen rran stoffilters;

rJ r.:íansporE.: BrcN:

I extern
2 intern

3 produktie-intern

- frrrarnuaig ven/oer rran poeders en

_ 
stoffen

u ProcluKEle-cfigevlng: Bron:

BouvrkundÍge staat

2 buitenterreinen
3 rioorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- stoffige afdelingen staan in q:en
verbinding net de rest ran het
bedrijf;

- ongelijke en kapotte vloeren benoei-

_ 
lijken het reinigings:werk;

- te geringe kapaciteit stofafzuiging
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In de rubbervenserkende industrie kcnren veel stofprobleren \roor
bij het afwegen, transporteren, doseren en het net rubber verrren-
gen \ran roet, chernicaliën, tallqneder, vulstoffen en vulkanisa-
tiestoffen. Verbeteringen zijn bereikt door de dosering \En tDe-
dervormige en vloeibare stoffen via een gesloten systeen te laten
verlopen. De stoffen kunnen dan rucrden toegevoegd rranuit silors,
kontainers of gesloten opslagbakken. rn andere sitr:aties waar dit
niet nogelijk vas is, naast ruimtelijke afzuiging, ook afzuiging
direkt op de bron aangebracht. De afzuiging is aangebracht bij de

cpeningen in het systeen, zoals aftappunten \,an clrenicaliën,
rreegschalen, stortopeningen van mixers, mixervulkleppen en -Ios-
kleppen en dergelijke.
Mzuiginstallaties zijn ook aangebracht boven de valsen en de c6>
rioerbanden, rraEu:rrEe rubber'naar de nachines geleid rorden, tegen
stofo',rerlast die rreroorzaakt rordÈ door het net talk betrrcederen
\ran rubber in e:<trusier*a1sen.

Bij het snijproces ran rubber zorgt de kcrnbinatie rzan toege,.rroegd

tal§rceder en viater rrcor problenen. Deze zijn aangepakt door de
aanschaf van een snijrnachine, waarbij tallgoeder en uater niet
neer nodig zijn.
Bij het opruren van banden als rioorËereiding op het aanbrengen
r6n een nieuw 1oopv1ak, het zogenaanrle t@veren,, I<cÍnt rreel stof
en vuil wij. Ook hier zijn nieur,e, verbeterde nachines aange-
schaft, terwijl daarnaast een afzuigsystesn is geinstalleerd.
Stofoverlast kan ook aangepakt vorden door indien nogelijk, over
te gaan op de rienrerking rran de grondstof in vloeibare vorm.
Acrrylanide, een stof die bovendien giftig is, rrcrdt dikrrijls in
Snedervorm gebruikt naar kan ook in vloeibare ,rorm in een geslo-
ten vloeistofsysteen wrcrden rrenrerkt.
stof en vuil ontstaan bij het werken ret dichloornethaan, dat on-
der neer cp spuit- en persafdelingen gebruikt vprdt. Gn de vloer
hiervan schoon te horden zijn zogenaande rmini-trieversr aange-
schaft.
Het schuren bij de afwerking \ran rubber zolen en hakken zorgt
rrcor stofoverlast. Het. legen rran de hierbii gebruikte stofzakken
is een vies karwei. Dit probleem is aangepakt door een afzuiglei-
ding aan te brengen van de schuurnrachine naar een nateriaar-sctrei-
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dinginstallatie, waarna het stof via een leiding naar een hulpven-

tilator geleid rrordt en 'vervolgens naar een reeds aan*ezige rcry-

cloon I -ventilator.
Het vergaren en afrperen van lege (papieren) grondstofzakken

zorgt \Dor o\rerlast die is r,rerrninderd &or de aanschaf ran een hy-

draulisctr v'erkende l"r'l enpers.

In de kunststofveruerkende irxlustrie ',ieroorzaken het doseren,

afwegen en storten rnn grordstoffen, vufuniddelen, rrersnellers,
l<Ieurstoffen en stabilisatoren probleíren. V@r het wegen rmn een

aantal stoffen, die schadelijke bestanddelen bevatten (qrder reer
bariun, ca&niun en lood) is een q>eciale kabine te installeren,
marbij stof dat door de roostervloer rralt direkt rrcrdt opgezo-

gen. Het doseren en storten'rran grordstoffen is gerechaniseerd

net behulp rran brlkvervoer, cpslagsilors en doseerinstallaties.
Bij het vermalen rran afrralprodukten, waaruit nierne grorxlstoffen
bereid rrcrden, ontstaat veel stof . Daarqn zijn nrrlens, die de

stofontwikkeling \reroorzaken, rechtstreeks aangesloten op een

stof af zui ginstallatie .

In situaties rraarin schuur-, boor-, zaagrrerk zaagsel en stof ver-
orzaken hebben bedrijven ook afzuiging aangebracht. Daarnaast is
persluchtgereedschap aangeschaft dat rzan ingebouvde afzuiging is
rporzien.
Een stofafzuiginstallatie is ook aangebracht in perserijen, waar

qrder reer nelaminetabletten lrcrden geperst. Deze tabletten wcr-
den schoongeblazen net behulp van lnrslrrht, zodat het schadelijk
nelaminepoeder rcrdt rrerspreid. lihast plaatseli jke afzuiging
treeft het bedrijf hier ook een stofvrije bedieningskabine geïn-
stalleerd.
Bij het harrtmtig vullen van l«rssens ret schuinafrral zorgt stof
voor overlast. Deze sitr:atie is verbetert door over te gaan op

een gesloten vulsysteen.
Ardere problenen rtet stof en vuitr koren voor bij reinigingsroerk-
zaamheden bijvoorbeeld bij het schoonnaken rran stoffilters. Deze

zijn riervangen door zelfreinigeruie filters.
Het venrijderen van hardnekkige substanties, zoals kleurtrnstats,
die bij de produktie van gekleurd snoer- en bardwerk gebruikt vor-
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7.3.2

den, is vuil werk. ffiat regelrnatig ran kleur gorisseld nrcet vpr-
den en crndat de pa.sta herhaaltlelijk tot verstopping ran het ponp
en rengsysteern leidt, kcnren de werkneners onder de slecht te ver-
wijderen pasta te zitten. Diverse bedrijven hebben daarom voor-
raadtrechters, doseerschroeven en nieuwe nenginstallaties aange-

schaft en zijn overgegaan op kleurstoffen in korrehrcrm. De ver-
renging net stoffen als polypropyleen kan zodoerxle a1 in de voor-
nadÈrechters plaatsingen.
Stofoverlast ondervinden rrerkneÍners ook bij het aftappen en ver-
\ioeren van H/C-trrceder en -granulaat. Dit problesn is oprgelost
door de grondstoffen via een pner-lretisch transportqfsteern te ver-
\Deren.
In rrcel bedrijven staan staan stof- en vuilproducererde afdelin-
gen, zoals rengerijen en slijperijen, in cpen verbinding net ande-
re afdelingen \ran het bedrijf. On de overlast rrcor naastliggende
afdelingen tegen te gaan, zijn de stoffige afdelingen geïsoleerd
en rrcorzien \ran een afzuigsysteern.
De kapaciteit ran stofafzuiginstal-laties is in sonnige bedrijrrcn
onvoldoende. In deze bedrijven zijn nieur,,e betere afzuigunits aan-
geschaft, veelaI ÍÍEt verplaatsbare afzuigkappen.
De ongelijke vloeren in stoffige afdelingen, zoals nagazijnen en
grorxistoffenbereiding, leiden eveneens tot probleren. Deze vloe-
ren zijn noeilijk schoon te hor.lden. Een oplossing is het egalise-
ren en rrernieu,uen rran de vloeren.

Lauaai en trillingen
Problqren net lawaai en trillingen kcmen in de rubber- en kunst-
stofverwerkende industrie vooral voor bij direkte produktieaktivi-
teiten. Onderstaand schema geeft een overzicLrt ,ran de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

I voorbereiding - rubberversnÍpperaars en granuleernrr-
lensi

- triltafels
- lsmststof verrnalingsinstallaties
- buiskneders
- buizen- en krattenbrekers
- ortnrders en blaagnachines
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troofdbewerkÍng

3

4

nabarerking

ondersteuning

- persen en r,ralsen
- vulkaniseerinstallaties (rubber)
- rubbermixerinstallaties
- kneedrÍrachines (rubber)
- slijpen ran kunststof
- cirkelzagen en lintzagen
- doorstilslachines
- (m-)hardingsbaden
- stocrnketels en kcnpressorpcmpelr

B Transport: Bron:

I o<tern
2 intern
3 produktie-intern

c Proctuktle-qlElevrng: Bron:

1 bouwkurxlige staat
2 buitenterreinen
3 r,rcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

In de rubberver*rcrkende industrie r,prdt lawaai veroorzaakt door

in grondstoffen-afdelingen o[XJestelde versnipperaars \ran natuur-

en qgnthetische nrbber, door granuleernachines, rubbermixinstalla-

ties en kneedmchines. In veel bedrijven zijn deze geluidsbronnen

rrcorzien ran geluidrerende cmkasting. Scrns is een dsncntabele cnr

kasting aangebracht in verbarui net repa.ratiewerkzaanrtreden. Ook de

bij granuleernrclens o6r3estelde triltafels zijn in een aantal be-

drijven cnkast.

Lavnai kont ook 'vrcor in vulkaniseerafdelingen, waar het trErsen eÍl

vulkaniseren net behulp van stoqn plaatsvindt. t'iaast andere pro-

blgren veroorzaakt de hierbij veglekkende stocrn een indringend

sissend geluid. Ter verbetering ran deze situatie heeft een be-

drijf zelf een nieule geluidsarnere hydraulische pers ontwikkeld.

In ketelhuizen vprden lavnai en trillingen vooral veroorzaakt

door de stocrnketels en konpressorpcÍnpen. Hier zijn geluidsisole-

rende kabines aangebriacht rond de bedieningslessenaars van de

stocnrketels. Daarnaast zijn de hoge{rukkonpressoren ingekast en

zijn lagedruk-kcrpressoren voorzien van venturidenpers in de lei-
dingen.
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7.3.3

In de kunststofverrserkende irdustrie kcnrt geluidsorrerlast rioor

in grondstof f ernf del i ngen, t&ar af ualprodukten opnieurrz tot grond-
stof versalen rrcrden. Buizen- en krattenbrekers, kneders, blaagra-
cfiines, er<trtrders, granuleernolens en lintzagen zijn hier de be-
langrijkste lawaaibronnen. Veel rran deze appa.ratuur is crnkast.

Daarnaast zijn er geruisanrere rÍDlens en nieuwe, grotere brekers
aangeschaft. De ruimtes waarin brekers o6rgesteld staan (bijrrcor-
beeld kelders), zíjn beter geïsoleerd bijvoorbeeld net behulp
rcn zogenaande rlabyrinth-afdichtingenr . Maalinstallaties zijn in
erkele gevallen ordergronds oprgesteld en 'uoorzien vran een prreurra-

ti sche opvoerinstallatie.
De in het produktieproces gebruikte lErsen en zagen naken veel la-
traai. l,Iede crn deze reden hebben bedri jrren niewre [draulische per-
sen aangesctnft. In andere gerrallen zijn cnrkastingen en isolatie-
tanden aangebracht of heeft nen lnrserijen verplaatst naar een ge-
schiktere ruimte.
LaY,aai vcrdt ook veroorzaakt bij het slijpen \,.an kunststoffabrika-
ten. Gn de hierbij veroorzaakte geluidsoverlast te verrninderen

zijn er gesloten stijperijen gebouvd of geluidclichte slijpkabines
geilnstalleerd.
C;eluidsoverlast kcrnt öl«rijls ',oor doordat retalen delen van in-
stallaties en nachines kontaktgeluiden veroorzaken. Voorbeelden

hiervan zijn de doorstiloractrines die bij de fabrikage van rEtras-
sen wcrden gebruikt. De retalen schuifjeslrouders zijn hier ver-
\rangen door huststof er<erplaren.

IVsiek zrmre arbeid en fvsiek slectrte werkhoudinq

Ilarutrmtige translnrt- en produktiererkzaamheden volÍEn de voor-
naamst€ bronnen van fysiek zware arbeid en fysiek slectrte rrerkhou-

dingen. Volgerrt schera geeft een overzictrt:

A Produktiefase: Bron:

I
2

\roorberelctlng
trcfdbooerking

- arfiegen van grorlctstotten
- cmslaan rnn p1y- en hielonslagen van

autobanden;
- nactrine-in\roer tËn stukken loopvlak;
- karkassenbouw landbourlibanden
- vulkaniseerproces
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3 afwerking

4 ondersteuning

- afknippen rubber vloeiranden;
- in- en uit orren brengen van dcrpel-

rekkeni
- venrisselen \ran ztmre wikkel-asseni

B Iïansport: Bron:

extern
2 intern

3 afieerking
4 ondersteuning

- transport \ran plastrcs op pauets
- transport ran grorxlstoffen en half-

fabrikaten
- ven/oer ran stukken loopvlak van

traktorbarxlen
- ver\/oer yan volle weefselrollen en

gereed produkt
- tiIlen, afnenen, transport en stape-

_ 
len van vrachtwagenbanden;

- tillen \ran zÍ^,are spoelen
- tillen van zware centreerringen
- draaien ran polyester r,erkstukken
- handbediende heftafels

C Prcduktie-crngeving: Bron:

I bouudcurrtige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

In de rubberverwerkende industrie l<crnt fysiek z\irare arbeid voor

bij de fabrikage \ran auto- en landbouvdcanden. In veel bedrijven
mret het trerk in een slechte houding \rorden rrerricht. Zo rpeten
ply- en hielonslagen van autobanden net de hard orgeslagen r.Èr-

den, hetgeen rreel kracht kost. Dit lrerk is daarcrn garecbaniseerd.

De rachine-invoer van zware stukken loopvlak gaat ret veel dur
en trekrrcrk gepard cmdat het rubber zictr niet goed tot de juiste
saat 'laat rierwerken. Dit problean is qryelost fur het produktie-
proces ingrijperd te wijzigen: net behulp van kcnputersturing
rcrdt het loopvlakrubber nu op spoelen gerrikkeld en $arm op'ge-

bracht niddels een soort breipa.troon.
De karkassenbouw \ran Landbouvdcanden brengt zwaar roerk ret zich
ree. Od< hier is de oplossing gezocht in (gedeeltelijke) autcrnati-
sering door de aanschaf \ran eeÍr autcnatische karkassenbowcna-

drine.

157



Ardere problaren koÍnen \roor bij het afioerken ran gevulkaniseerde
rubberprodukten. Vloeiranden \ran transportbanden nDeten ÍrEt grote
scharen ucrden afgeknipt, hetgeen een adare belasting ran hand en

arm veroorzaakt. Dergelijke werkzaarnfreden zijn in veel bedrijrren
gerechaniseerd.

Ordersteunende afdelingen, zoals rporraad- en expeditionagazí1-
nen, kennen ook problenen rret zwaar qerk. Orrier rreer nrreten de

z@r zwate assen wErarop rollen rubbernat rrrcrden geivirikkeld, in het
ocpeditienagazijn vÈrden verrrisseld bij het afleveren aan de

klant. Deze situatie is verbeterd door de aanschaf ran een e:<tra
wikkelrporziening, rraarbij zonder as gewerkt kan rcrden. De rmt-
ten rcrden nu op een kartonnen koker garrikkeld.
VeeI zwaar uerk kont rcor bij het zogenaanrle handling rran produk-
ten bij de rzerschilrende rmctrines. onderderen en r.rerkstukken rÍDe-

ten rrcrden opgetild en geranipuleerd teneinde een berrerking te on-
dergaan. Zo ÍÍDeten in kalanderafdelingen regelrnatig grote hoeveel-
heden spoelen op een [Ennenrek rccrden aangebracht. Op deze strne-
len rordt staaldraad, dat in banden verroerkt rrcrdt, gespoeld. Gn

dit zware rrerk, dat bovendien in een ongunstige richaamshouding
rordt uitgevoerd, te verlichten, zijn zogenaande 'airbalancersi
aangebracht, rËarnEe de staalkoordrollen kunnen rrrcrden oprgetild.
Tevens zijn de kalanders hiertpe ingrijpend gerdjzigd.
Bij de produktie rc,n landbowdcandel Ípeten arare zogenaande rcen-

treerringenr opgetitd en aangebracht r,rrcrden cÍn de hielring op
zijn plaats te krijgen. Dit zware tilwerk is r.,enrangen door ret
ranipulatoren te gaan werken !{aarop de c-entreerring al is beves-
Ligd. !4en froeft nu slectrts de enkele kilots zware hielring op te
Lillen en op de centreerring te leggen.
Zrmar werk is in v,ee1 bedrijrcn ook het interne transport \rian

grondstoffen, halffabrikaten en gereed produkt. Het afurcgen en
transporteren van &emikalien en andere grordstoffen is een veel
rrcorkcnende bron rran dechte arbeidscrnstandigheden. Hierin is 'vrer-
betering gebracht door de dosering van de ctrernicalien via een ge-
sloten systeeÍn te laten '.rcrlopen en gebruik te neken \ran trans-
portbanen en distributieleidingen.
Ilen behoeve rran loopvlakvernieuwing roeten wackrtroagenbanden rcr-
den afgenoren, getild, getransporteerd en gestapeld. Dit zrrrare
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$Erk is verlicht fur het transport te rechaniseren of door

gebruik te naken \ran een nonorailsysteern net een zwenkarm.

Rollen net gereed weefsel net een go*icht \ran zo'n I.000 kilogram

Íroeten rraak net handkracht verplaatst r,orden. Gn dit te rrcrgenak-

kelijken zijn nen elektrotakels en kraanbanen aangeschaft. In ge-

ra1len, marbij zware rollen op assen in een afwikkelbok gescho-

ven noeten rcrden, heeft ren de oplossing gezocht in het (zijde-
lings) verplaatsbaar neken rzan de afwikkelbok.

In de kunststofverwerkerde industrie r,ormt intern transport een

belangrijke bron rzan fysiek zware arbeid. Het transport ran grord-

stoffen, zoals tVC-1»eder, granulaten en dergelijke, is onder

neer verbeterd door het aanbrengen \Ën een pneuratisch transport-
qfsteeÍn. In andere bedrijven is net op bulkvervoer overgegaan, in
l<crnbinatie net opslagsilo's, transportleidingen en doseerinstalla-
ties. In reer andere bedrijrcn zijn loopkatten en weega;paratuur

aangeschaft en goederenliften geïnstalleerd rrcor het vertikale
transport. v@r het transport rran gereed produkt zijn in een aan-

ta1 gevallen heftrucks en rollentransportbaansystemen aange-

schaft.
In expeditieafdelingen npet veel net zware produkten raorden gesj-

ourrl. Pallets ret plastic zakken, in totaal een gewicht van 700

kilogram, ÍrDeten bijrrcorbeeld nret handkracht rrerplaatst rrcrden.

Diverse bedrijrren hebben daaron een rollentransportbaan geïnstaI-

leerd en is een laadbrug aangebracht ret een dockshelter.

zr,Ear vrerk in produktieafdelingen, veroorzaakt door het tillen en

nanipuleren van benodigdheden en verkstukken, is verganakkelijkt
ÍÍEt behulp van takel- en hefappa.ratuur. In werkplaatsen vaaar po-

Iyester rerkstukken handrmtig gedraaid lrDeten urcrden crn verschil-
Iende berperkirgen te ondergaan, zí1n bovenloopkranen aangebracht.

Handbediende heftafels zijn vervangen door door trxreunatisch hydr-

aulische hef inrichtingen.
Bij de afwerking ran kunststof produkten roeten dcnpelrekken hand-

natig in- en uit een oven gebracht lrorden, waarna de rekken naar

een dorpelbak rrcrvoerd worden. Hierbij ondervindt ren hinder ran

de stralingsÍíarmte van de oven, terwijl het zware rrerk rraak in
een onjuiste lichaamshoudingen Írcrdt verricht. Dit is aangepakt
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7 ,3.4

door de in- en uitvoer rran de donpelrekken in de oven te nechani-
seren fiet befiulp \an een pneunaÈisch syst€sn, haarna het rek auto-
tmtisch rcrdt gedcnrpeld.

Dan[>en en qassen

Onderstaand scheÍna geeft een overzictrt rran de bronnen van dampen

en gassen:

A Produktiefase: Bron:

1 voorbereiding

2 hoofdbaoerking

3 afroerking
4 ondersteuning

- oprul,yell \En rubberbanden (Stanl<)
- H/C-uengsels
- verdunninggnidelen en harsen
- rrengen en toevoegen rran pigrenten
- spuit- en persrnerk
- q)enen van vulkaniseerketels
- vulkaniseerpersen
- siliconenolie
- rubbervenrerkende rmchines
- kunststof rrerroerkerxle nnchines
- polyestewenrerking

- drukinkt
- inspel<tie ran ketels

B Transport: lJton:

I entern
2 intern
3 produktie-intern

I t 
"nsporter"r, 

en doseren \ran DrpH

C Produktie<rgeving: Bron:

I bouwktudige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

pJ-aats

_ 
* verbinding ret spuitafdeling

De raatregelen in de nrbberverwerkerrle industrie zijn in troofd-
zaak gericht op bestrijding van overlast bij de direkte produktie-
vlerkzaamheden.

Bij het qpnnÈn r,ran banden ten behroeve van loopvlakvernieuwing,
kcÍnt veel stof wij en heeft nen hirder van een tnnetrante stank.
Dit is aangepakt door nactrines te verbeteren en net afzuiging uit
t€ rusten.
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Bij het cpenen mn vulkaniseerketels l<aren danpen en gassen wij.
Dit is bestreden door boven de laad- en losruimte van de ketels
een afzuiginstallatie aan te brengen. Ool< boven rnrlkanisatieper-
sen, waaruit danpen opstijgen, is afzuiging aangebracht rraak ge-
kcnÈineerd ÍÍEt Írassnkappen.

Een ander problean bij het vulkanisatieproc-es is de siliconen-
olie, die ren gebruikt a1s losniddel cm gernrlkaniseerde transport-
banden en dergelijke geÍnakkelijk uit hun vorm te kunnen halen.
Het spuiten ret deze olie veroorzaakt een hinderlijke nevel. Dit
is verbeterd door de oliespuiten te rrenrangen door IikroIlen.
Op spuit- en persafdelingen ondervinden rrerkneners onder neer hin-
der ran dichloomethaandarpen. Deze situatie is rrcrbeterd door
het aanbrengen van afzuigatrparatuur en danqnntvetters.
Bij het transporteren en ret de hand doseren van stoffen, zoals
DIPH, ondervinden rrerknerers last van een onaangenare geur. Ver-
der rpeten ze persoonlijke beschermingmriddelen dragen bij het
transport naar de verbruikspunten. Dit is aangegnkt. door het in-
stalleren van een doseereenheid en een distributieleidingenqgs-
teqn. Vanuit een voorraadtank r,rorden de stoffen naar de dirrerse
verbruikspunten geleid.

In de kunststofvenrerkerde industrie ondervinden rrerkneners in
grondstoffenuagazijnen en bij de grondstofbereiding hinder rran

dareen van verdunningsrÉdde1en, harsen en dergelijke. Hinder rran

toxische daneen en gassen heeft ren ook bij het nengen en t evoe-
gen \ran pignenten in bijrrcorbeeld rprepolr-afdelingen, en bij het
inspekteren van nengketels, raarin zich giftige stoffen bevinden.
In a1 deze situaties is een afzuigsyst€em geïnstalleerd of een

ventilatieqgsteem dat gebaseerd is cp lrrhtvenrersing.
Daqlen, die opstijgen uit in qen ketels klaargenaakte HIC-neng-
sels r,roor het oaten van textiel , zorgen'rcor overlast. In enkele
bedrijren is rraarcrn het bestaande afzuigqTsteem veruangen door
een qfsteern net spleetafzuiging, aangesloten op een centrale af-
zuiginstal-J-atie.
Bij het prodr:ktieproces kctren dampen, zoals styreendarq>en en EVC-

daIt1pen, wij. In spuit-afdelingen veroorzaakt het spuitrterk danr

EEn en nevel. In het algereen zijn hier afzui.ginstallaties aange-
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7.3. s

bracht, zijn bestaande installaties verbeterd, of is de oude af-
zuiging \rervangen door een nrcderner qfsteerÍI.

Situaties, r,v:aarin spuiterijen ook overlast rrcroorzaken ricor ande-
re afdelingen, waarrree een open verbinding bestaat, zL)n verbe-
terd door de spuiterij van ile rest van het bedrijf af te schei-
den.

Slecht binnenkLfunaat en hitte
Tocht, kou en een benawrde atrncsfeer víorden in deze branche rioor-
al rreroorzaakt door transportwerkzaamheden, gebrekkige voorzienin-
gen erl gebreken in de bouvd<undige staat \ran de trnnden. Order-
staand scheÍna geeft een overzicht van de reest rporkcrnende oorza-
ken r.roor dit knelpunt:

A Produktiefase: Bron:

I \roorbererÖng
2 hroofdbarerking

3 afwerking

4 ondersteuning

- vulkaniseerpersen
- volgpersen, mattenpersen e.d.
- kunststofvenperkende nachines
- orrlerdruk/tenperatuurverschillen
- ovens
- sinterproces plastic produkten
- open nahardingsbaden

B Transport: Brcn:

1 e>(tern
2 intern
3 produktie-intern

- bultendeuren staan regelmatig qen
- tussendeuren staan regelratig open

C Prcduktie-cngeving: Bron:

bourv,endige staat

buitenterreinen
voorzieningen

inrichting arbeids-
plaats

2
3

- slechte isolatie tegen de zon
- sleeht geïsoleerd gebouw
- slecht sluitende deuren

_ 
oe.r. verbinding nret andere afdelinger

- defekte stookinstallatie
- persoonli jke beschermingsniddelen
- afzuiging en inbreng frisse lrcht
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oorzaakt door vulkaniseerpersen, die bij het openen veel warmte

afgeven. In rreel bedrijven is dit probleern bestreden door e:rtra

te yenti leren en luchtbelrandel i ngsapparatuur of nechani sche ltlcht-
toevoerventilatoren aan te brengen. od< aanpa.ssingen aan de bron

zijn nrogelijk. zo heeft een bedrijf zelf een hydraulische pers

ontwikkeld, die goed geÍsoleerd is tegen varmte-afgifte. Er

rordt geen gebruik neer genraakt van stocÍn, naar de pers vordt nu

verwarnrl net thermische olie.
De liarmtestraling nr (grote aantallen) rclgpersen en lrattenper-

sen leidt tot hoge tenrperaturen. Volgpersen zijn daarorn geÏso-

leerd en de bediening van Irnttenpersen heeft ren geautsnatiseerd-

Bcvendien is de luchtverversing in veel bedrijrren verbeterd.

In de kunststofvenrserkerxle industrie geven de verwerkingsmchi-

nes ro:armte-overlast, wanneer er grotere aantallen nachines in
één ruimte staan oPlesteld. In veel gevallen is nede hiercrn tot
wijziging of vervanging door npdernere nachines, overgegaan.

Veel warmte koÍnt er wij bij het sinteren, dat wil zeggen het te-
gen het sreltpunt verwanen rran plastic voonierpen. De verouderde

sinternachines zijn t€rvangen door nieur,re, die voorzien zijn rnn

een koelelsrent.
Bij het werken bij open nahardingsbaden \Eroorzaakt de opstijgen-

de stocrn overlast. Deze baden zijn vervangen door nahardings-

ovens, die niet ne! stocrn Iraar ttet hete lrrcht werken en aanzien-

lijk minder warnÈe afgeven.

Verschillende kunststofprodukten ondergaan eerst een betnndeling

in een oven en r,prden daarna in een bak net vloeistof gedonpeld.

De produkten r,rorden op zogenaande tdonpelrekken' de oven in- en

uitgebracht en vervolgens rxrar cle dcrnpelbak gebracht. De werkne-

ners hebben hierbij niet alleen last ran de direkte stralingswarm-

te rran de orren el de verhitte produkten en rekken, IIBar ook van

de hitte die door de ovenr,vand r,rcrdt afgegeven (85 graden cel-
sius). Deze situatie is aangepkt door de vandisolatie van de

oven aanzienlijk te vergroten, zodat de wandterq>eratuur tot +

40 graden Ce.lsius rb:]!. Daarnaast is het in en uit de oven bren-

gen \ran de donpelrekken genednniseerd net behulp van een trxleula-

tisch systeenr en heeft nen het donpelen geautcnatiseerd.
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Door gebreken in de bouvd<urriige staat rran de gebouwen kunnen de
rerkneners in ondersteunende afdelingen, als sorteerafdelingen,
nagazijnen en dergelijke, hinder ondervinden ',r:an de procesdarmte
van andere afdelingen. In dergelijke gevallen is de ventilatie en

de lrrchtverversing verbeterd, bijrrcorbeeld net belrulp van jalou-
zieventilatoren ert rechanische lrrhttoerroereenheden.
Zate)- in rubberverwerkende als in kunststofvervyerkende bedrij-
ven !Ërden veel probleren net tocht \rcroorzaakt door het regelna-
tig en langdurig open staan rran deuren rrcor intern- en e)<tern
transport. rn een aantal bedrijven zijn luchtgordijninstalralies
aangebracht of een lrrchtsluis Íet een transportrotlenbaan. Àrrlere
bedrijven hebben een eenvrordig te hanteren schuifdeurkonstruktie
geÏnstalJ-eerd of roldeuren en dockshelters.
voorzieningen, zoals oliegestookte venmrmingsinstallaties leiden
in veel bedrijven tot een slecht binnenklimaat. DoordaÈ dergelij-
ke installaties rraak nankerenten \rertonen, ondervinden de rrcrkne-
ners niet alleen last rran kou raar ook van afvoergassen. otrle in-
stallaties zijn ri:arcrn \rerrËngen door (gasgestookte) luchtverhit-
ters.
In de zcrer ontstaan in rreel bedrijven probleren cÍÍdat de zonne-
uannte onvoldoende rrcrdt afgevoerd, zodat een r*ar:rrr3 benar:rrde at-
nrrsfeer ontstaat. Dit probleenr is aangepakt door het aanbrengen
rran jal-ouzieventilatoren en het plaatsen van neclranische lrrhttoe-
voereenheden.

werkneners, die ret persoonlijke besctrermingsnidderen rneten raer-

ken bij het afwegen en rrengen rran càentikaliën, hebben last rzan

een sar:rte en benauvde atrncsfeer. On het gebruik ',r:an deze bescher-
mingsniddelen terug te dringen is in diverse bedrijrzen een dubbel
afzuigsysteen geilnstalleerd. Bij aftappunten en andere bronnen
teeft ren spotafzuiging aangebractrt en rrerder is er een qfsteqn
van ruimtelijke af zuiging geïnstalleerd.
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8.1

DE BASIS MEMATJNDUSTRTE ENI DE MEBAI,PRODI.KIENIIIDUSIRTE

INLETDIT\G

In de basisretaa.Lindustrie bieden 69 bedrijven rrerk aan 31.000

rrensen. De afgelopen jaren (sinds 1980) is de r,lerkgelegenheid in
deze branche net 4.400 arbeidsplaatsen teruggelopen. Dit is een

achteruitgang rran 12t.
De 1364 bedrijven in de retaalproduktenindustrie bieden r.rerk aan

67.500 mensen. Ook hier is de rrerkgelegenheid afgencnen en rrel

ret 14.600 arbeidsplaatsen. Dit is een daLing ran 18t.
In de basisnetaal werken veinig vrouvÈn. Slechts 5t van de ar-
beidsplaatsen hier vrcrdt door wourren bezet.
In de retaalproduktenindustrie is hun aandeel iets groter: 9t. In
beide bedrijfsklassen ligt alit percentage aanzienlijk lager dan

het geniddelde rioor de gehele industrie: 15t
In 1981, het laaÈste jaar ra.n de beschrijvingsperiode, bedroeg

het ganiddelde ziekteverzuim in de beide bedrijfsklassen 11,5t,
tervrijl dit voor de gelrele irdustrie cp I0rlB lag.
De basisetaaL behaalde rolgens de neest recente gegevens, een crn-

zet van 8r9 niljard gmlden cp jaarbasis. Voor de netaalprodukten-
industrie lag dit op 1I miljard gulden.

Cn een beeld te geven van het produktiepakket dat de basis-netaal-
en de retaalproduktenindustrie leveren. volgt hier een korte op-
scmning;

- ruwijzer, elektro-staal, olqr-staal, aluniniun;
- kotrd- en wa:tn gelvalst barrcLretaal en plaatstaal;
- walsdraad, getrokken í1ze:r- en staaldraad;
- qlertind-, \rertird- en elektrolytisch vertind blik;
- í1zu-, staal- en rpn ferro netaal gietwerk;

- steed-, stanp-, pers-, las- en bankrrerk;

- konstnrktieroerk en retalen neubeleni

- schroeven, rassadraaiwerk, ',leren e.d.;
- tanks, reservoirs, pijpleidingen, \raten, fusten, transportkan-

neni

- \rervarmings- en kookapparatuuri etceterai
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8.2 DE PROJEKTEN

De bedrijven uit. de Basisretaal- en de l,lstaalproduktenindustrie
hebben in totaal 679 projekten op het gebied van nateriële ar-
beidsplaatsverbetering ingediend. Hiervan is ruim 70t gesubsi-
öeerd. Tabel 8.I geeft een orzerzicht van de aanvragen waarbij de

Basisetaal- en de Metaalproduktenindustrie in vijf sektoren zijn
onderverdeeld. In dit hoofdstuk zal deze indeling bij de bespre-
king rzan de projekten rcrden gevolgd.Een overzicht van de sëuren-

stelling ran deze vijf sektoren vindt nen in bijlage 6.1

lebel 6.1: Verdeling ran de projekten over de vijf sektoren

Sektor Aantal aanvragen:

-de
-de
-de
-de
-de

ruwijzer- en staalfabrieken L2*
gieterijen 242

konstruktie vlerkplaatsen 2LZ

ÍEtalen, rassagoed- en [Etaalwarenbedrijr,nen 27t

'overigelnetaalfabrieken 16t

Ibtaal 100t = 679

De kosten ',oor de gesubsidieerde projekten bedragen I30rB mi1-
joen gulden. Aan zubsidie rrerd 3319 niljoen toegekend. De gesubsi-
dieerde projekten hebben betrekking cp de verbetering van 12.528

arbeidsplaatsen.

166



8.3 KNH,PUI.iTEN EX§ I'GATRreEI,E}i

In de 679 projekten zijn uiteenlopende knelpunten in de l<waliteit
van de arbeid aangepakt. De vier belangrijkste knelpunten in de

kwaliteit van de arbeid zijn:
- lawaai en trillingen
- z'litare arbeid en èen slechte werkhotding

- stof vuil, danpen elr gassen

- r,sarmte en een slecht binnen klinaat
Ze uorden in dit hoofdstuk uitrrcerig besproken en rrcrtegenurcordi-

gen 88,5t van de projekten.

8.3.1 Lawaai en trillingen
Grderstaand schqna geeft een overzicht ran de bronnen.

À Produktretase: Bron:

\DorbelverKln9

2 hoofdberoerking

3 afwerking

4 ondersteunend

- openboren atta[ryat ovens
- houtbenerking
- vornrnachines, nechanisch verdichten

van riormzand
- koq>ressoren, turbines en aggregaten
- koud- en r.armbandr.ralsen
- stenrpels en natrijzen ran grote

persen
- aandri jfirotoren en tandwielkasten
- (branders van) giet- en gteltovens
- zaag-, hJig-, stamp-, pers-r stans-,

beits-, hip-, en plaatwerk
- draaiaut-crnaten en zaagsli jgnachines
- draadtrek en -kniptrerk
- verspaningsautcÍnaten, netaalvenror-

mingsnachines
- schoomaakbaan
- hardingswals
- platenknipbaan en delen ran plaat-

scharen, schrootscharen, richtnachines
en stapelaars

- uitbreekroosters
- nabenerking gietstukken
- vallende produkten
- las-, slijp- en hamerwerk
- straal- en schopeerinstallaties
- centeren nEt hàrÍEr en pons
- nechanische sternpelmachines
- ventilatoren, noffelovens en aggrega-

ten ran lakstraten
- ventilatoren rr'an ]<oelinstallaties
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B Transport: Bron:

I e><tern transport
2 intern tJansport

produktie-intern

- Ur"*aoren, deuren en kleppen van
lokcnotieven ( railtransport)

- rollerbanen, transportbanen
- stalen dragernateriaal
- netalen opvangbakken
- vallende produkten
- hobbelige vloeren
- afdrukstations + transportgietvrerk

C Prcduktie crgeving: Bron:

l- bouwlcundige staat
de gebouruen

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- grote hoge haIlen
- galrcnd konstruktiermteriaal
- kantoren en tekenkarners bij produktie

afdelingen
- geluiden van buitenterreinen
-vrachtautors en zware werktuigen

- open kabines kraandrijrzers
- open kabines traktoren

rn zourel de basisretaal als de netaalproduktenindustrie is de
overlast rzan lawaai het neest aangepakte knelpunt. rn deze beide
bedrijfstakken doet zich in alle fasen van de produktie rawaai-
overlast voor.

Bij de n:rpijzer- en staal-fabrieken zijn veel lawaaiprojekten
doorgerroerd. De verbrandingslucht rrcor de hoogovens r,lordt net be-
hulp rran turbines (kcrnpressoren) aangerzoerd. Tijdens orderhouds-
en repa.ratievrerkzaamheden hebben de nonteurs veel last rran de nog
draaiende korpressoren. De overlast is tenrggebracht door het aan-
brengen rran baffles tegen het plafond, het ret geluidsabsorberend
nateriaal bekleden rran de vanden en de aanschaf van geluidsisore-
rende schotten die rord de te relEreren kcnpressor kunnen rrcrden
geplaatst.
I\h het aftappen ran vloeibaar ijzer of staal nrcet het aftalryat
lorden cpengeboord. Hiervoor worden boorinstalraties gebruikt die
ret perslrrcht rcrden aangedreven. Deze veroorzaken veel lawaai.
Door de uitlaten van deze boornnchines rran geluidderpers te voor-
zien kan het lawaai in belangrijke nate *crden teruggedrongen.

168



Het walsen rran plakken staal gaat niet geruisloos. De cm\rang van

de installaties raakt bestrijding rran het laro:aai aan de bron een

roeilijke zaak. Otrflossingen zijn gezocht in het plaatsen \an ge-

luidrrcrende r,lachtkabines saar de nensen zich tussen de roerkzaamhe-

den door terug kunnen trekken en geluidrcrende kontrole- en bedie-
ningskabines \ioor de uerkzaamtreden die nieÈ direkt aan de instal-
laties hoeven te vorden verricht. oergelijke naatregelen zijn ook

getroffen tegan het lawaai dat rrcroorzaakt rrordt bij de koudband-

valserij, bij de schoorumalöaan ran de beitserij, bij de hardings-
mIs, bij de strokenknipschaar en bij de plaatwerkerij.
l.laast het walsen veroorzaakt het knippen van de platen ijzer en

het terugslaan \En de plaat op de rollenbaan het rndige lawaai.
Bij de platenknipbaan rreroorzaken de öparsschaar en de stuklagna-
cLrines voor zorel de bedieninggnan a1s voor de kvaliteitskontro-
leur, die hier vaak nrcet zijn, rreel lauiaaioverlast. I"tet de plaat-
sing rran geluidsdichte kabines en de crnkasting van de stuklasna-
ctrines is deze situatie verbeterd.
Bij de gloeiovens rrcrdt net koelinstallaties garerkt waarin venti-
Iatoren ronddraaien net 25 schoepen per waaier. Uit een onderzoek

van het bedrijf is gebleken dat de reduktie ran het aantal schoe-
pen tot acht per vaaier en het ',ierkleinen ran de dianeter ran de

waaiers tot een grotere luchtverplaatsing en minder lawaai leidt.
In vertinnerijen en plaatwalserijen rieroorzaken plaatscharen (zo-

genaande Halldenscharen) \reeI lawaai, evenals bij de platenknipba-
nen o[ryestelde schrootscharen, richtmachines, stapelaars en trans-
portbanen voor het \ren/oer van de platen en het schroot. Hier is
een heel pakket \ran raatregelen tegen lawaai doorgevoerd. De HalI-
denschaar is voorzien \ran een aandrukrol zodat de plaat strakker
in de schaar geq)annen staat en daardoor minder geluid bij het te-
rugklappen 'ueroorzaakt. De afvoergoot r,an de schrootschaar is net
geluidslererrt nateriaal overkapt en er zijn ontdreuningsvoorzie-
ningen aangebracht. De aandrijfnotoren en tardwielkasten van de

richtmachines zijn cnrkast en de stootblokken ran stapelaars zijn
&r geluidgedenpte stootblokken \rervangen. In de transportbanen
zijn de c,vergangen marbij veel Lac,aai door neerklappende platen
lprdt veroorzaakt, zodanig gadjzigd dat deze naatregel alleen al
tot een redu,ktie van 20 dB(A) heeft. geleid.
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Bij de beitsbaan r.rcrdt geuaerkt in open bedieningskabines. De sto-
ringsdienst heeft bovendien het kantoor in de walshal en onder-
vindt veel hinder van het lawaai uit deze haI. Voor de nensen aan

de beitsbaan is de oplossing gezocht in het afsluiten van de kabi-
nes en voor de rrensen van de storingsdienst is een nieuw kantoor-
tje buiten de walslnl gebor:vd.

Het produktielawaai is ook rrcor de kraannacLrinisten een groot pro-
bleern. Ze werken soms nog in open kabines zodat lawaai, naar ook

\.,armte en dampen wij toegang hebben. Daarqn zijn deze door geslo-
ten en geluidsdichte kabines vervangen. Scrns is de kabine van de

kraandrijrrer aan de hijskat gekoppeld. eehalve overlast door het
produktielawaai veroorzaakt dit ok onnodig schokken en trillen.
Het plaatsen van een apa.rte kraankabine is rrcor de nachj.nist een

hele rrerbetering.
Een vergelijlöaar probleern hebben de nachinisten en rangeerders

bij het railvervoer. De lokcnotieven veroorzaken veel lawaaiover-
1ast. Met aanbrengen van geluidsabsorberende roosters in de aan-

zuignrcnden van de dieselnrotoren en \ran rubber aanslagprofielen
aan deuren en kleppen is enige verbetering bereikt. Gn de over-
last verder te beperken is ontdreuningsnateriaal op wanden en pla-
fonds aangebracht en zijn qpeningen in de vloer en wanden ge-

dicht.
Op het buitenterrein, waar de terugwinning en het transport van

produktieuitval en produktieafval plaats vindt, veroorzaken zware

werktuigen en wacht!,,agens lawaai. qn dit lawaai buiten te slui-
ten zijn alle ventilatie-openingen in de behuizing van de rrensen

dichtgermakt en is er ter konrpensatie air-konditioning aange-

bracht.
In de tinrnerwerkplaats waar Íret cirkelzagen, freesbanken, lintza-
gen etcetera gewerkt r,rordt, zijn onkastingen aangebracht en de

werkplaatsen zijn van baffl-es voorzien. De lawaaierigste cirkel-
zaag,nachines zijn door nieur,re geluidsarne nnchines vervangen.

Bij de gieterijen l<ont lawaaioverlast voor in de rornerij. Hier
trcrdt het zand, uaarin later het gesnrlten netaal lrordt gegoten,

in de r,orrrnachine door nechanisch trillen verdicht. In de rrcrne-

rij wordt ret zogenaanule Ruttehprmkonbinaties, ÍÍEt Huntervormkdn-
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binaties en net uitbreekroosters genuerkt. In veel gevallen is
c^/ergegaan tot de vervanging van deze nnchines door nodernerer gÈ
luidsarnere vornrnachines, waarbij bijvoorbeeld het zand ret be-

hulp van een pneuÍratische persinstallatie rtordt verdicht.Een a1-

ternatief r,ioor het pneumtische verdichten is het vervangen varl

rrcrmzand door een rengsel van zand en kunsthars. Dit rengsel

hpeft niet neer te wcrden aangetrild. In andere gevallen zijn de

riornrnachines rioorzien ran akoustische schernen of is de installa-
tie in aparte nieuwbouw ondergebracht. Een dergelijke verplaat-
sing is dan tegelijk een nrcoie gelegenheid ook andere neatregelen

te treffen, zoals het aanleggen rËn een nieu,e kraanbaan.

Tijdens het gietproces zelf kcrnt lawaai rcor bij de afdruksta-
tions, vaar het gegoten produkt op de transportband rcrdt terugge-

stoten. Het dragernrateriaal kcrnt in stalen bakken terecht. AIs

naatregel is de tweede helft rnn de gietlijn nu crnkast en zijn de

stalen bakken eenvoudig verv€rngen door houten bakken of van bin-
nen bekleed net rubber. Deze bakken rrorden nu ook gebruikt rrcor

het opvangen van gereed produkt aan het einde van de lijn. De sta-
len transportband is bovendien 'Jerv€mgen door een kunststofband

die aanzienlijk minder lawaai veroorzaakt.

De branders van de sÍE1t- en gietovens rreroorzaken veel lav,,aai.

In een aantal gieterijen zijn deze gasgestookte ovens vervérngen

door elektrische warmhoudovens en elektrische sreltovens.
De naberperking van de gietstukken kent veel lawaaierige werkzaam-

heden. In trnetserijen, slijperijen, staalstraalafdelingen en af-
branerijen vinden de verschillende rnbeurerkingen plaats. In een

poetserij lucrdt fiet betrulp van een transportband en trilgoot het
Iaatste zand rran de gietstukken getrild. Lar,a.ainirprs rran boven

de 100 dB(A) zijn hierbij geen uitzondering. De trilgoot is crn-

kast uaardoor het lawaai tot tussen de 80 en 85 dB(A) is gedaald.

I\b de stolling blijren er resten gietsel en de giettap aan het
gietstuk zitten. l,Íet een nroker noet scrns de giettap van het werk-

stuk rrorden geslagen. De gietresten rorden in de poetserij en

stijperij rcggeslepen. V@r het afslaan van de giettap is een tqr-

dr:aulische wig aangescfnf t. De tap breekt nu zonder lawaai en ok
zorrler veel nceite af. In veel poetserijen en slijperijen heeft
nen de pJ-afonds net baffles en de w:anden net absorptiernateriaal
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bekleed. Onder de trilgoten en de trilbakken zijn ontdreuningspla-
ten aangebracht. Elders heeft nen verorderde straalrmdrines door
nodernere, geluidsarrere rachines \rervangen. Dit kan tot een ge-
luidsreduktie van 10 tot 12 dB(À) leiden. In andere gieterijen
zijn de straalnadrines en de trilnnchines in een kelder op een

vloer ran gerrapend beton geplaatst en is de afzuiging ran de uit-
slagroosters crnkast. ScÍns heeft nren de neest lawaaierige rmchines
(de schuur-, de slijf en de uitklogractrines) in een :parte afde-
ling ondergebradrt en deze helernaal net geluidderperd rmteriaal
bekl-eed. In andere gieterijen zijn de braanrbanken qnkast en zijn
geluidsdeÍÍpers op de rrentilatoren geplaatst. In trnetserijen zijn
de slijpkasten \ran binnen net geluidraerend nateriaal (steenr.ol)

bekleed. Dit is al-leen gebeurd bij apparatuur \Dor kleinere giet-
stukken. Slijpmdines \Dor de grotere gietstukken heeft nen scnrs

ondergebracht in aparte slijpkabines, die zijn voorzien ran af-
zuiginstallaties. Bovendien zijn de dieselheftrucks hier \rervan-
gen door elektrische.
In de nodelnekerijen veroorzaken veel houtbewerkingsmchines (cir-
kelzagen, freesbanden etcetera) lawaaioverlast. lter bestrijding
hienran zijn plafonds en wanden net geluidsabsorberend rateriaal
bekleed, scheidingsvanden rorri nachines geplaatst en is de afzuig-
installatie geïsoleerd.

Bij de konstnrkti*rerkplaatsen speelt de akoesLiek rran de be-
drijfshallen een grote ro1. De lawaaioverlast die de produktie-
nerkzaarheden in de direkte ongeving veroorzaken, rrordt hier ver-
sterkt door de ga.lm rran de grote, tnge halIen. Bij de bor:w van de-
ze hallen is net het lawaaiprobleern geen rekening getror-rden. Veel
naatregelen in deze sektor zijn dan ook gericht op het order de

knie krijgen van dit probleem.

Lartaai en nagalm rprden echter niet alleen \reroorzaakt door de

sLechte konstn:ktie van de produktiehallen en doordat er bij de

bouw te neinig rekening is gefrorden net de arbeidscnrstandigheden.

Het ongekeerde kcÍnt @k \Dor. Sons zijn fabriekslnllen gebouvd

ret dubbelwandige rarmtegeisoleerde el geprofileerde netaalplaten
raardoor de hal- perfekte galneigenschappen heeft gekregen. Ook in
dergelijke bedrijven Íroesten de plafonds en uanden ret geluidsab-
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sorbrend Írateriaal bekleed lrcrden of is de produktiehal in kcrn-

partinenten ingedeeld ret behulp van geluidsschemen.Bij de hri-
zenproduktie veroorzaken mllende buizen lawaai, evenals het

slijtr:- en harrenrerk. Bcnrendien zorgen straal- en schopeerinstalla-

ties en andere fletaalbeleerkingsrachines \ioor geluidsoverlast. In
deze bedrijven zijn de produktiehallen neL geluidsabsorberend na-

teriaal bekleed, zijn open kraankabines en traktoren'rcorzien ran

geisoleerde kabines en zijn er akoustische pa.nelen tussen de na-

chines geplaatst.
Irdien nogelijk is overgegaan tot het crnkasten van de rmchines,

scrns in kqnbinatie net akoustische rmatregelen.Gnkasting is toege-

past op zaagrmchines, perseÍr, aggregaten, de stamp, hrig- en

stangrachines en e)<centerpersen. Ook de hydraulische aggregaat

\En een vlalkermatinstallatie is cnkast. In andere konstruktiebe-
drijrcn zijn de oude boornactrines' waar voor het centreren eerst
nog Íret een hamer en een pons een centerpunt in het netaal npest

vorden geslagen, vervangen door noderne boormachines die, ge-

bruikt kunnen vorden zonder rrcoraf te c€ntreren.
In sormige konstruktieroerkplaatsen veroorzaken lakstraÈen veel

lawaai. Ter bestrijding hiervan is rnak een heel pakket \an Íraat-

regelen rndig. In scnmige bedrijven is de lakstraat bijna geheel

vernier:rd, net geluidsarne r,rentilatoren rpor de spuitrruanden en

noffeloven, net een geluidsame aggregaat, en een nrcffeloven die
zetf geïsoleerd is ter voorkcrning \ran warmte- en lawaaioverlast.

Niet alleen rrcor het direkte produktiepersoneel leveren de produk-

Liewerkzaamheden lawaaioverlast cp. IGntoren en tekenkarer bevin-
den zich scms direkt bij de produktieafdelingen en zijn evenmin

tegen lawaai beschernrl. Ook hier zijn akoustische lraatregelen ge-

troffen, is isolatie aangebraclrt tussen kantoor en produktiehal

of is nieuvÈouw op een andere plaats neergezet.

Ook de vloeren zijn aangepakt. Waar rporheen rrorkheftnrckchauf-

feurs net de netalen produkten ratrnelend en schuddend over klin-
kervloeren reden is nu een egale betonnen vloer gestort.

Bij de bedrijven vrcr retalen massagoed rprdt het lawaai riooral

door de produktienachines rreroorzaakt. De reeste projekten hier
zijn gericht gerreest op de onkasting rran de nachines.
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Arlerrei nachines zijn crnkast: excenterpersen, netaalzaagnachi-
nes, stansnachines. haspelinstallaties, scharen, lasnachines,
rclgsnijstamppersen en ortrusiepersen. In \reel bedrij,en zijn bo-
vendien andere en aanvullende naatregelen getroffen. Een aanvul-
lende naatregel is o.m. het treffen rran akoestische rrcorzieningen
aan de prafonds en wanden ran de produktiehallen. ool< zijn er aan
di-verse nachines en installaties verbeteringen aangebracht. op
persen zijn trilling-derpers geplaatst, de stenr6:e1s en natrijzer
ran grote persen zijn aangepast, de netalen onderderen \an trans-
portlechanisren zijn vervangen door nylon of rubber onderdelen,
op scharen zijn snijslagdenpers aangebracht en diverse nachines
zijn rnn ontdreuningsnateriaal rrcorzien.
Een ander veel toegepaste rÍBatreger bestaat uit het scheiden rnn
de ramaierige bedrijfsonderderen rzan de overige afderingen. rn
diverse bedri.jr,zen zijn hiertoe scheidingswanden aangebracht tus-
sen de produktierijnen. Ardere bedrijven hebben de reest lawaaie-
rige rmchines ondergebracht in een andere, rraak ni-euw gebou^rde

hal, of brengen rustige afdelingen elders onder. !{eer andere be-
drijven hebben geluidsabsorberende kabines geplaatst, nret schuif-
deuren 'voor de aan- en afvoer \,"an grote onderdelen.
Een betere naar duurdere oplossing is het vervangen rran lawaaieri-
ge rmchines door stillere r,iarianten. Een rrcorbeel-d hiervan geeft
een bedrijf dat tÍaa1f kleinere, lawaaierige zaagslijgnachines
heeft vervangen door één grote, rawaai-arnre nachine. ook andere
nachines zoals praatscharen en lErsen, zijn vervangen door stirle-
re ercanplaren.

r-awaai, dat rilerd veroorzaakt door in bakken rrarlende produkten en
door het transport hienran, is o.m. aangelnkt door de opvangbak-
ken ret absorberend nateriaal te bekleden.

rn de overige netaalfabrieken zijn rzergelijlöare raatregelen
doorgevoerd. Een groot aantaL produktiernachines is crnkast. sqÍmi-
ge bedrijven hebben nietue rnachines, zoals persen en buignachi-
nes, aansleschaft en hebben deze tegelijk onkast.
rn andere bedrijren zijn diverse produktienraclrines fur geluidsar-
nere rmchines vervangen. zo zí1n kabelverkleiningsnachine en kcrn-
pressoren .vervangen door geluidsaíne varianten.
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Sormige bedrijven hebben een heel pakket ran naatregelen tegen Ia-
vaai doorgevoerd: mctrines zijn onkast, geluiddenpers zijn op in-
en uitlaten geplaatst en baffles zijn aan het plafond bevestigd.
In andere bedrijrcn zijn geluidsisolerende wanden geplaatst, zoda-

nig dat per nachine een afgescheiden rrerkruimte is ontstaan.
In diverse bedrijven zijn de op staalstraalafdelingen opgestelde
straalkabines vergroot zodat de rmclrines crnkast kunnen rorden.
Ook het lawaai van slijgrachines is aangepkt: de rnachines zijn
ingebowrxl in een geluiddenpende firuur die ran kijkgaten is voor-
zien.
Niet aIleen het tot ontploffing brengen naar ook het produceren

rran granaathulzen gaat ret lawaai gelnard. Er rtordt hier net rzer-
q>aningsautonaten, retaalvervormingsrackrines, grarnathulspersen,
trcÍnÍElbei tsrmchines en bei tskaroussel s garerkt. De granaathulzen
wcrden bovendien tijdens het produktieproces gestaalstraald. Cn

de geluidsoverlast terug te brengen is een uitgebreid pakket ran
raatregelen getroffen. Verschillende nacfrines zijn onkast en enke-
le grote lawaaibronnen zijn afzonderlijk en rran de overige produk-
tie gescheiden o1ryesteld. De opvangbakken voor de produkLen zijn
bekleed en in de produktiehallen zijn al-lerlei akoestische',ioor-
zieningen getroffen.
I.Ia de eindkontrole \,ran grote granaathulzen vecrden de goedgekeurde

hulzen trpt' lshrr]F van een nechanische stenpelnachine ran een rerk-
teken 

"ioorzien. 
Ilet nechanische sterpelen is vervangen door hy-

draulisch stenrpelen.
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8.3.2 Aarynk van fysiek zware arbeid en fysiek slechte werkhoucling

Een t$reede veel rporkcnend knelpunt in de l«oaliteit van de arbeid
is de fysiek zware arbeid en een slechte werkhouding.

Onderstaand schenra geeft een overzicht ran de bronnen rran dit pro-
blesn:

A Produktie fase Bron:

L \Dorbererdrng

2 troofdbewerking

3 afwerkirg/
nabanerking

4 ondersteunend

- het (gecleelteJ-rlj<) harxdnatlge:
- zeven bij de voorbereiding rran erts
- v,egen en doseren 'tan hulpstoffen
- tillen en laden van kernen en npdel-

1en
- vullen \ran \ror:rlen net rprmzard
- Iaden \ran srelL- en gietovens
- inrzoeren in nachines \,.an zware Írate-

rialen en halffabrikaten
- tillen, ranipuleren, kantelen en be-

\iÈrken rzan naterialen, roerkstukken en
gietstukken

- bedienen van ruchines
- geleiden rran reterialen over rÍEchines
- verstellen \r"an grote rrrleren van ma-

clrines
- tillen en bedienen \En zli,are cpsluit-

flessen
- aflezen rmatverdeling cp rnachines
- verrrijderen ruan bnanenrgiettappen en

andere oneffenheden
- uit natrijs nenen van gietprodukten
- dcnpelen van gietstukken in vloei-

stofbaden
- t:ekken ran werkstukken door zinlöa-

den
- wikkelen ran rollen ahminiunstrips
- aanbrengen van deksels en slnnringen

op \Eten
- opvegen rran zand ran de zandstraal-

inrichting
- schoonrmken en op\roulrren \ran grote

dekzeilen
- onderhoud aan vlalsen e.a. nactrines
- schoonmaken \ran lokcnrctieven
- kontrole cp lekkage van (brardstof-)-

tanks
- verpakken en rnanipuleren \ran zware

tussenleggers L.b.v. de opslag van
buizen
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B Transport: Bron:

I
2

e)<tern transport

intern transport

produktie-intern

- laden en lossen \ran maEerralen en
eindprodukten boven werkhoogte

- het onleggen \ran zware wisselblokken
bij railverrroer

- vervoer van kernen en npdellen
- vervoer van grondstoffen rpor het

stelt- en gietproces en de afvoer
van slakken

- afrioer van vormzand
- afraoer \an gereed produkt
- hobbelige vloer
- ven/oer nateriaal, halffabrikaten en

gasflessen
- vervoer nachineonderdelen t.b.v. re-

pa.ratie en onderhoud
- m.b.v. lepels \rervoeren \an vloeibaar

retaal
- Lillen en op lastafels plaatsen van

zware platen e.d.
- tillen van onbevrerkte gietstukken op

werkhoogte
- tillen en op of in nachines plaatsen

\an zrdare werkstukken

C Prcduktiecrngeving: Bron:

2
3
4

bouwkundige staat
buitenterreinen
rioorzieningen
inrichting
arbeidsplaats

- kraankabines: ergoncrnisch onjuiste
stoelen en roeilijk te bedienen
paneel

- wisselende cm\Eng ran r,rerkstukken,
niet insteLbare r,vrerkbanken

- boven het hoofd noeten werken in
gebukte houding

- niet verstelbare m)ntagesteigers
- tiIlen net gedraaide rug
- Èillen net gestrekte a::rren
- bedienen bewerkingsrachines in

beworen of geforcreerde houding
- bediening voet@aal kantpers
- lakspuiten in kleine ruimte
- geïsoleerde arbeidsplaats ret

sl-echte bereikbaarheid naterialen
- vu1len, bedienen en aftappen van

snailnplen op te sral en laag bordes
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In de n-rpijzer- en staalfabrieken zijn de neeste problenen net
fysiek zware (hand)arbeid oprgelost door de werkzaamheden rzerder

te nechaniseren. In gieterijafdelingen noeten blokvornen net be-
hulp van slijpgereedschap van branen, giett:trpen en andere onef-
fenheden rrcrden ontdaan. Dit ruerk is verlicht door het installe-
ren \ran slijpnachines.
Bij ualserijen is de inrrcer rran platen staal verder geautorati-
seerd en is een rechanische installatie ontwikkeld \Dor het
schoonnaken en opvourren van grote dekzeiten. In btol«alserijen is
het net de hand kantelen rran knuppels staal garechaniseerd door
de plaatsing van een kantelinstallatie.
In rrerkplaatsen voor het orderhoud van vatsen zijn elektrische
draaibare kraanhaken aangebrachrt die rreel duw- en trekwerk overbo-
dig naken.

In afdelingen riaar hulpstoffen r,rcrden behandeld ( toeslagstoffen
voor staalbereiding bijvoorbeeld) is een veeginrichting, een

t:ansportbaan en een verhoogde rerkvloer aangebracht. In dergelij-
ke afdelingen nrcet ook taaie stolnassa in stukken vorden gehakt,
gesneden en ogrgetild tot een hoogte r,an anderhalve reLer. In scÍn-

mige bedrij\ien heeft nen hierbij alIeen handgereedschap ter be-
schikking en nrcet er langdurig in ge@en houding ge*rerkt vrcrden.

rrer verbetering van deze situatie is een inpaklijn gepraatst net
een doseerbunker, een strangtErs, snijapparatuur en een inpal«na-

drine.
Bij het r:ailvervoer noeten net de hand auare r+isselblokken qprden

crngelegd. Dit is aangepakt door de r+issels elektrisch en op af-
stand bedienbaar naken. Ook nrceten de lokqrptieven schoongqnaakt

rorden. Dit gebeurt lret emrErs, zeep en borstel en een bezsn.
Door aanschaf \ran een hogedrukspuit is dit kar$ei aanzienlijk
lichter garcrden. Tenslotte zijn rrcroulerde kraankabines venrang-
en door kabines ÍÍet ergoncÍ[isch ',rerantrroorde stoelen en goed be-
reikbare bedienings6nnelen. Deze kabines zijn net ventilatie uit-
gerust en tevens tegen lawaai geïsoleerd.

In de Gieterijen kcrnt ztsaar rrerk in nagenoeg a1le produktiefa-
serr rvDor: bij de rcdel- en kernmakerij, bij het vullen van de rrcr-
nen in de r,rornerij, bij het gieten zelf en vooral bij de naberËr-
king.
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In kerrunakerijen rorden de kernen raak net behulp van hardtrekkar-

retjes van de kerrumalcractrine naar het nagazijn en \ran het maga-

zijn naar de vornnactrine rrcrden gebracht. Vooral het in gang krij-
gen \En deze karretjes is anaar herk. DaarcÍn hebben dirrerse be-

dri jven elektror,ragent jes aangeschaf t.
Scnrs noeten de rndellen net betrulp van een handstapelaar uit rek-

lcen cDrden geinald en net steekuragentjes uit de nndellenkelder

naar de rprnmacfrine lrorden gebracht. De npdellen rcgen sons 300

kilogram per stuk. voor dit transtrnrt is een ryeciale kleine elek-

troheftruck aangeschaft, cÍdat een rprnale heftruck voor de nees-

te bedrijven te groot bleel<: ale lrcogte 'van de kelder en de breed-

te \ran de gang6nden bij de vornrnacfiines zijn niet voldoende.

HeÈ transport 'ían de kernen is door een slechte en kragpe bettui-

zing scrns een l«restie van veel dulrr en trekwerk. In scmnige giete-
rijen is ueliswaar een rpnorail aangebrachÈ traar deze npet veel

bochten naken lraar de kern doorgeduvd nrret rucrden. Borrendien zijn
de haken rzan de r:iail vaak niet in tnogte rrerstelbaar, wat zwaar

verk oplevert bij taden en lossen rran de kernen. Daarqn zijn èi-
verse installaties en nachines naar ardere afdelingen verplaatst
zodat er ruirnte is ontstaan waardoor onderneer allerlei bochten

uit de oude transportroute getaald konden rorden. @ de plaatsen

víaar aan de kernen gewerkt roet rcrden, zí1n in hoogte verstelba-
re werkbanken aangebracht en is de nonorail \rer\angen door een

kríaanbaan. Daarnaast is er in het kernennagazijn een pnewatische

uitstootinstallatie aangebracht, zdaL de kernen er niet rEer ret
de hand uitgetraald hoeven te lrprden. In andere gieterijen zijn
kranen en aangedreven rcllenbanen geplaatst crn het transport rran

de kernen te vergermlkelijken. Ook r,prden er elektrische takels

aangebracht cm zwErre kernen q> werkhoogte te kunnen tillen st
zijn er cilinders aangebractrt cn vormkasten door te kunnen schui-

ven.

Bij rrcrnrerijen rrcrdt rreel zwaar rerk veroorzaakt doordat de r,pr-

ren net zarxi gevuld lÍDeten rcrden. DaarcÍn zijn in diverse bedrij-
ven nier"nre rmchines geïnstalleerd ÍÍEt horizontaal transPort en

een aangepaste rnrlrretlrode. On het werk bij het bereiden en \render-

ken rran vormzand te verl-ichten, hebben arrlere bedrijven een zarul-

bereidingsinstallatie aangesclnft en een installatie \roor het
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transport, het uitschudden en het gladstrijken van het zand. In
weer andere bedrijven zijn transportbanen geplaatst voor de aan-
en af\roer van de r,iormkasten en geschiedt het vullen rran de kasten
\portaan autcrnatisch. De aanrrcer \an het vormzand is garechani-
seerd.

Voor het sreltproces ÍDeten grote hoeveelheden grondstoffen ver-
gaard en getild r.rcrden: tonnen nnrijzer, schroot, oui ijzer en

kalksteen, okes nrreten op het buitenterrein uitgezocht en naar
de o'rens rrcrvoerd rorden. On dit te verbeteren is overgegaan tot
het plaatsen \,ran een serie opslagbunkers 'vrcor de verschillerxle
grondstoffen, die, \,oor zover nogelijk, sp! lsflrrtp \nn een hefirag-
neet wcrden gevuld. Vor het vullen ran de orien zelf is een klei-
nere kraan net een gesloten kabine geplaatst. In andere gieterij-
en is 'voor het vullen rran de oven geeÍr kraan naar een nrrnorail
geplaatst. Koepelovens die slechts noeizaam geladen en gelost kun-
nen vorden, zijn verrrangen door elektrische ovens. Bcnrendien is
een chargeerinstallatie aangebracht rroor het laden van de nieur,ve

orens. Ardere bedrijrien hebben eveneens een ctnrgeerinstallatie
aangeschaft en trilappa.raten \roor het leegstorten. Het - ,,ioorheen

net handkarretjes e.d. uitgerrcerde - afvoeren tan de slakken ver-
loopt in het vervolg via glijgoten.
Problqen doen zich @k \roor bij het transport ran de ovens n rar
de gietvornen. In spuitgieterijen rorden de rmctrines rcak nog net
behulp \,'an een lepel net het vloeibare rÍEtaal gevuld. Hier zijn
inlepelautcnaten geplaatst. In andere gieterijen npeten de giet-
tnnnen via een nonorail rran de oven naar de gietplaats gebracht
\,ucrden. Behalrre a*aar is dit werk ook rmrm en gerraarlijk. Daaron
is .hier een gasbranderinstallatie aangebracht net regelag4>aratuur
zodat het transport autcnatisch kan geschieden. Ook in gieterijen
vaar rrcortdurend wloeibaar aluninir-un uit een oven geschept trrcet

rorden is een autcrnatische toerrcer naar de gietnac*rine €umge-

bracht.
De hete en scms atare gietprodukten nneLen in verschillerxie be-
drijven ret tang uit de rmtrijs r,vorden gencÍren. De natrijs zelf
rDet rÍet olie rorden besproeid. Diverse betlrijven hebben dit verk
geautcrmLiseerd fur het plaatsen rran uitnener/sproeier.
l,Ia het gieten rnet het vormzand rcrden afgevoerd. In een gieterij
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gaat het aI gaurrz cm grote hoeveetheden. Daarcm hebben dirrerse be-

drijven een pr.t aangebractrt roaarin een kontainer geplaatst kan

rnorden. Als deze riol is rryordt de kontainer ret behulp \ran een

kraan uit de put gehaa1d.

Bij de nabacerking 'ran de gietstr:kken kcmt veel zwaar werk rrcor.

Onder neer Ípeten ÍIEt een noker de giettappen wcrden veggeslagen.

De gietstukken Íroeten afgebraand en geslq>en worden. Hierbij noe-

ten de zware gietstukken ook gekanteld r,orden. Dit is order neer

aangepakt door rrcor de opvang rran de onberoerkte gietstukken sta-
len bakken net kantel- en hefinrichtingen te plaatsen. De tpogte

kan hierbij voortdurend r,prden biigesteld zodat niet steeds die-
per gebukt hoeft te r,rrcrden. Vor het afslaan ran de giettap is hy-

dr:aulische apparatuur aangeschaf t.
Ire wisselende cm\rang van de rrerkstukken rrcroorzaakt rcgal eens

een ongunstige rrcrkhor.ding Lijdens de naberperking. In branerijen

zijn daaron a[Erte slijpkabines aangebrachrt taarin de werkbanken

in troogte rierstelbaar zijn. od< bij de afvoer van gereed produkt

is de rterkhouding een problean. Daarcm is overgegaan op in trcogte

rrerstelbare bakken, waarin de produkten na te zijn beoerkt gelegd

kunnen trcrden.

Cn het zware rpnotone uerk enigszins te doorbreken zijn rcg enke-

Ie specifieke rmatregelen getroffen. In een branerij rrlaar Euaalf

rrensen br:anen en slijpen is één robot aangeschaft zodat ieder-
een nu eens in de tdaalf rteken één hreek de robot kan bedienen.

De overige elf weken roet er gsÍioon net handgereedschap gebraand

en geslepen vprden. Een andere gieterij treeft een robotfreesnachi-

ne geïnstalleerd die het slijpnerk over kan nenen. Voor het dcrn-

Snlen van de gietstukken in vloeistofbaden zijn looplatten en spe-

ciale dcnpeltanks geÏnstalleerd.

In de konstruktieilerkplaatsen rreroorzaakt het trans[nrt ran de

produkten de neeste zware arbeid. In een aantal bedrijrren is dit
aangepakt door het aanbrengen van een nonorail en door de aan-

sctnf rran elektropllettrucks. Voor het tillen en rzerplaatsen \En

platen roestwijstaal, net een gaoicht dat kan variëren van 25

tot 90 kilogram, is een transportinstallatie aangeschaftr die de

platen net rrakuumzuignagpen Eran- en afvoerE.
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voor het interne transport ',an tanks en dergelijke heeft een a.ur-
tal bedrijven een bovenloopkraan geïnstalJ-eerd. rn de oude situa-
tie rterden de tanks op pallets net wieltjes rrervoerd.
voor het trekken ran rterkstukken door een zinkbad, wat onder neer
in thermische verzinkerijen tot zwaar r,verk leidt, is een autorati-
sche trekinstallatie aangebracht.
voor het transport van licht[Bsten, die rrcorheen cp rragentjes
rnesten wcrden gelegdrwaarna ze naar een opslagterrein rerden rrer-
voerd, is een kraan aangeschaft.
voor het transport rran rmteriaar , halffabrikaten en rrclle en 1e-
ge gasflessen rrcor de lasatr4nratuur, zí)n heftrucks en takers aan-
geschaft.
sons zijn er kranen aanwezig, raar m)eten deze ret handkracht en
kettingen sorden rrerplaatst. rn dergeJ.ijke gevalren heeft nen een
rotor Íret afstardbediening aangebracht. rn andere bedrijren zijn
kranen uitgerust rÍEt een elektrische loopkat, zodat de in de kra-
nen hangende kontainers en dergelijke niet ÍÍEer ÍEt de hand Lroe-
ven te rorden vreggeduwrl. rn werkpraatsen liaar veelvulög gereed-
schapnagentjes en dergelijke ÍDeten vrorden verreden, doen zich
probleren voor ranneer de vroeren beschadigd of ongerijk zijn. ïn
dergelijke gevallen heeft ren de vloeren geë3aliserd en nEt een
sli jtvaste coating bedekt.
Dil<ruijls rÍDet er in een slechte lrerkhouding rcrden gerrrerkt, zoars
cp steigers, die niet in hoogte rrcrstelbaar zijn en een rrast trfla-
to hebben. rn praats hiervan zijn noderne steigers aangeschaft
net een zelfhefinrichting.
ïn een aantal konstnrktiebedrijrcn noet in een gebukte houding bo-
ven het hoofd vorden gewerkt, uaarbij boverxiien krullen en slijp-
sel oofaag val1en. Hier is een rakuunpers aangeschaft die het
nerkstuk in de gorenste stand rasthor-dt.
Bij perserijen noeten staalpraten in de pers v,rorden gelegd. Hier-
bij roet steeds dieper rrorden gebukt. Er is een heftafel ge-
plaatst die in hoogte verstelbaar is zodat er steeds op de goede
tpogte gerrerkt kan uorden.
van een slechte werkhor.lding is ook sprake bij de kraandrijver die
rrcoroverge@en nnet werken, en \ioorzover hij kan zitten, dit op
een houten krukje rpet doen. Hier is een npdernere kabine op de
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kraan geplaatst die een beter zicht en een betere trerkhouding ro-
gelijk naakt.

Er zijn ook rmatregelen getroffen crn het zr*are werk in de èirekte
prodr:ktie te 'verbeteren. Bij perserijen bijvoorbeeld noeten grote

rroeren van een pers versteld r.ecrden on de perskracht in te kunnen

ste1len. Dit zrtare kanrei is vervallen doordat de pers elektrisch
instelbaar is garaakt.

otr> een wikkelafdeling noeten a}.uninir.un strips strak garikkeld rcr-
den, vaarna de rollen \ran ongeveer 75 kilogram gekanteld rpeten
qrcrden. Hier is een autcrnatische stralsíikkelaar geplaatst en een

kantelinstallatie.
De bediening ran trior'alsen en een retaalcirkelzagen is zwaal

handrerk. Dit is aangepa.kt door de trioualsen te verrrangen door

elektrisch aangedreven valsen en door de aanschaf ran hydraulisch
rrerkende zagen net aanvoerautcÍraat.

In de nretalen rmssagoed en de netaalwarenfabrieken, l<cÍnt fysiek
belastende arbeid r,ooral voor bij de handling ran de produkten en

het transport van de produkten tussen de verschillende produktie-
stations.
In veel bedrijven noeten zware platen cpgetild en verplaatst rpr-
den, in fabrieken voor netalen reubelen mleten reubelelenenten op-

getild en verplaatst rrcrden en in andere bedrijven nneten stapels
blik yan een beun rorden getild en in een pers vorden geJ-egd. In
a1 deze situaties is het rerk verlicfrt door het plaatsen \ran \rer-

stelbare heftafels, aI dan niet rrcorzien \an nanipulatoren rrcor

de hand"Iing van het produkt.

Bij de nabewerking ',an stalen matrassen nrceten de rmtrassen, die
ongeveer 25 kilogram welren, \an een kettingstransporteur rrcrden

getild en rprden r,reggezet. Hierbij noet een draai rnn negentig
graden rrcrden geÍÍEakt en dat B.íeehonderd keer per uur. Hier is
een afpal«rachine qrtwikkeld en geplaatst.
Bij de produktie van \aten rDeten de vaten net gestrekte atÍrEn o[F
getild en verplaatst lvorden. Ook deze handeling is geautonati-

seerd: de aan'.ioer, de positionering in de ',rerwerkingsrmctrine en

de afrroer is door een rachine overgenoÍren.

In d.iverse bedrijven fipeten zware rerkstukken in en uit berer-

183



kingsrnachines zoals kotterbanken, freesbanken en draaibanken rror-
den getild. Veel bedrijrren hebben daarcxn een hefinrichLing ge-
plaatst en een elektrische take1.
V@r de rnba,rlerking en de kontrole op lekkage ran brandstoftanks
Íroeten deze tanks diverse mlen wcrden o5ryetild. Dit bedrijf
heeft een transportsysteern geplaatst net order andere kantelaars
rpor het nanipuleren rran de tanks.
In slijperijen noeten slijplaten e.d. getild en vastgetrouden rrcr-
den. Dit veroorzaakt een grote belasting \rcor de schorders en bo-
venar:nEn rran de rrensen. In veel ran deze bedrijven zijn daarcrn

\ran een hefanren en schaartafels geplaatst, zodat een konstante
verkhoogte kan vcrden bereikt.
Bij het interne transport in en tussen afdelingen kcrnt veel zrmar
lerk voor. Dit probleern is in de nEeste gevallen opgelost door de
aanschaf van kraanbanen net bovenloopkraan, de installatie rran

een rrrnorail of de aanschaf van heftrucks.
Vor het inÈerne transport rnar andere afdelingen zijn in èiverse
bedrijven kettingbanen (zogenaande overheadconveyors) €range-

bracht.
Produktiehandelingen zelf vergen scrns ook amre inslnnningen. In
fabrieken rpor stalen vaten nrreten net de hand deksels en span-
ringen op vaten rorden aang&racht. t4et behulp van qnnringaanleg-
appa.ratuur heeft ren dit werk genechaniseerd. In deze bedrijrcn
nnet sqns in een zittende hording ranuit een 50 oentineter diepe
Srrt in de vloer de binnenkant ran de vaten lorden gelakt. Dit tak-
spuiten is nu geautcrmtiseerd. Bij fabrieken rpor netalen neube-
Ien kcrnen probleren rrcor bij het bedienen ran de kantpers. Tlee
rrerknerers npeten Éaten staal ( scrns ret een geruricht ran 70 kilo-
gram) bij het crnkanten net de buigrichting nree til1en, ter"rpijl
één \rarr de tiree d:arbij op één been npet staan crn net het
andere been het pedaal te kunnen bespelen dat de sterpel rzan de

kantpers op de plaat staal drukt. D@r over te gaan op een ander
type starpel - een urijfsteÍnpel - \roor de pers en de pedaal door
een rioetschakelaar te vervangen is de zware belasting rran arnen
en benen verdrrenen.

In een fabriek r.oor huishor:delijke artikelen m)eten r{erkneernsters

c6> de assernblage- en verpakkingsafdeling burxlels huishoudkrukken
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\rasttrekken. Hier is een bundelnachine geplaatst, die op tafel-
lroogte bediend kan r,rprden Bij de produktie rnn brandstoftanks npe-

t€n er tanks (ret een ger.richt van tien tot zestig kilogram) oprEe-

tild r,orden om ze in de rollasrachine te kunnen leggen. Hier is
een ander §rpe lasraclrine geplaatst die het tilwerk overbodig

naakt.

De afstelling ran draai- en kotterbanken is vaak lastig en de

raatverdeling is in een rprnale werkhording niet goed af te Ie-
zen. Daaarcrn zijn de banken nu rrcorzien rran ögitale neters o6>

ooghoogte.

In gieterijafdelingen noet het gietrateriaal \raak ret gestrekte

arm getild worden. De roerknser staat hierbij stil tenivijl zijn
nrg gedraaid is. Gn deze situatie te verbeteren is een nieure

oven geplaatst net inlepelapparatuur en een zogenaanule lossings-
middelsprayer.

Bij de produktie van retalen neubelen staat het personeel rrer-

spreid en geïsoleerd in de produktiehnl. Bovendien kan IIEn

slecht bij de opgeslagen rmterialen kcÍrren. Het produktiesysteeÍn

hier is veranderd vaarbij een herindeling ran de hal heeft plaats-
gerironden en eeÍr andere routing is ontwikkeld. Daarnaast zijn er

heftrucks aangeschaft.

In enkele e<peditie-afdelingen kan het laden en lossen niet op

i.erkhoogte gebeuren. DaarcÍn heeft nen bij de o<t>editie een laad-

kuil aangelegd.

Bij de overige netaalfabrieken ziln de probleten Íet fysiek
anaar werk gevarieerd. Een voorbeeld hienran \Drmt een bedrijf
net een rmlserij, rraar bij de opslag rran bundels stalen staven,

afstand tussen de brrdels npet rorden gefrouden net behulp \./an tus-
senleggers. Dit zijn zware rassieve vierkante staven Íret een ge-

wicht rran twintig kilogram die veertig keer 6:er uur oprgetild rpe-
ten rrcrden. De cplossing rroor dit probleen is even eenvoudig als
afdoerde: de nassieve tussenleggers zijn tuervangen door ho1le bui-
zen, die vijf kilogram wegen.

In fabrieken voor lasdraad ÍDeten op de spoelerij lasdraadspoelen

in hoog terÍpo van een pallet rrorden getrnkt, op de inpaktafel rror-

den ingepakt en Í^,eer op een andere pallet vrcrden geplaatst. Hier

zijn heftafels geplaatst, die op rrcrkhoogte kunnen vorden inge-
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steld. In deze bedrijven nrreten ook spoelen in een cassette vÈr-
den geqnnnen, die r,roorzien is van een zware opsluitflens. Deze

flenzen npeten rcelw1dig rprden opgetild. Hier is een pner.uati-

sche ontqranningsinrichting gekonstrueerd.

Bij *eltovens m)eten hulpstoffen ret een schep in grote tnerreel-
heden wcrden toegevoerd aan het srEltbad. Dit werk is vervangen

door een systesn, waarbij de stoffen via bunkers en een ueegin-
stallatie in kontainers terecht kcrpn en rp! lqhrr]p van een hef-
truck, die voorzien is \ran een hitteschild, in het steltbad wcr-
den gedeponeerd.

In draadÈrekkerijerr noeten rollen draad net een geadcht rran hon-

derd kilogram scÍns vijftig tot zestig neter rrcrden verplaatst.
Voor dit zware transportwerk heeft nen een heftruck aangeschaft.
Bij het gritstralen ran netaal kcrnt heL zand op de grorxl terecfrt.
Dit rrcet. oSryeveegd en ret schep en kruiwagen rrcndjderd rorden.
In de kelder rran de straalloods is nu een lopende band aange-

bracht en een ontstoffingsinstallatie rrrcor de teruErvinning rran

het straalgrit.
Bij de produktie 'ían granaat-hulzen rroeten koperen schijven in de

[Ers rrprden SeleSd en rn het [Ersen ÍrDeten de hulzen uit de pers

rcrden getnald. Door een in- en uitvoerinstallatie bij de pers te
6rlaatsen is dit werk nu geautanratiseerd. De werknsrer kontroleert
nu de aan- en afvoer van het tateriaa'l. Qn het ondergrondse ge-
deelte rran lichtmasten t€ beschernen rrcrden deze aan de orderkant
ret bituren en rret gJ-asvezelbarrl betrandeld. Hier kcnrt rogal vrat

tilwerk bij kijken. lter rrerbetering hiennn zijn de rerkvoorberei-
ding en het spuiÈen geautcrnatiseerd. Bovenlien is het interne
transport net de rrasten verbeterd door de aanschaf rran elektri-
sche hefwagens die door een kabel in de grond rorden gestuurd en

\roortberilgen.
In een aantal bedrijven nneten de produkten net de hand in het
nikkelbad vorden gedonrpeltl. Hier zijn takels aangebracht vaalÍree

de produkten net series tegelijk geilorpeld kunnen trcrden.

@ scmdge anailleerafdelingen nrcet de qrailnrclen net de hard ge-
\ruld, bediend en afgetapt vorden. Het bordes vraarop dit alleíraal
gedaan noet vprden is scrns ectrter te gral en te laag. In tlergelij-
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ke gevallen is de nolenkaner cpnieuw opgebouYd en is een Eoail bor-

des rEt hefrerktuigen aangebracfit.

IÈnsl-otte ziJn in dirrcrse beclrijven stapelaars aarqebrachtl treàr-

door veet tiIrerk, van kisten en tlergelijke, kan venrallen.
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8.3.3 Stof, vuil, danpen en gassen

Orcrlast door stof en vuil en problernen ret danpen en gassen ko-
ren in de netaalindustrie vaak in l<crnbinatie'voor. In veel bedrij-
ven zijn deze problenen dan ook gezamenlijk aangepkt; in de rees-
te gevallen door het plaatsen ran afzuig- en filterinstallaties.

Onderstaand schqÍE geeft een overzicht ran de bronnen.

A Produktiefase: Bron:

I voorbenrerking

2 hroofdbererking

3 afwerking

- zeven brl cte ertsvoorbereldrng
- het mbv perslucht oaten ran blokvor-

IIEN

- rrcngen, (over-)storten rran rprmzand
- o6xervelen van het vormzand bij het

hand',rcrren
- kern naken (volgens 'old box'

systeeÍn
- het venernen ran riormzand
- produktie van staal
- netaalpersen verspreiden stof en vuil
- terugwinnen ran vormzand
- trekken van draad
- koolstofgassen uit vulgten @kes-

ovens
- afvoergassen r,armhouclovens en af'rcer-

kanalen
- oliegestookte ovensi gasgestookte

ovens
- slijpen, afbranen, polysten en lnet-

sen \ran gietstukken
- schrapen van vuil van gietplaten
- staalstralen gietstukken, platen en

konstrukties
- schudroosters
- Iasrook en 1as1rceder
- het richten rran betonstaal
- cpspa.ttende vloeistof uit nikkelbad
- lasdam6nn en lasrook bij nabarerking

gietstukken en konstnrktieroerk
- oating rzan platen en konstrukties
- het urerken net beitspasta
- solderen, rpffelen, lal<ken
- het werken ret lijrpistolen
- inktdeeltjes van drukpersen
- ontvettings-, beits-, en nikkelbaden
- het doseren rían zuur
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4 produktie - regelmatige verstopping van afzuig-
installaties en rtlassers'

- het regelnatig versopt raken van af-
zuiginstallaties en'\,Ëssers'

- onvoldoerxie afzuiging bij gietpa.nnen,
het afslakken en het aftappen

B Transport Bron:

1 e><tern transport
2 intern transport

3 produktie-intern

] ,ror*r"rrd
- hulpstoffen op lopende band

C Produktie-cngeving Bron:

I bouvrl<u&lige staat

2 buitenÈerreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

pJ.aats

- stof \ralt door kieren van trogere
etages raar beneden

- ongelijke, onverharde vloeren

Bij de ruwijzer- en staalfabrieken kcmen in een cokesfabriek

gassen net kolenstof wij uit de vulgaten van de cokesovens. Dit
problearr is aangepkt door het aanbrengen van afzuiging en het

verbet€ren van de afdichting van vulgaten en deksels door de ring

ran de sluitrand schuin af te vlerken.

Bij de ertsvoorbereiding in sinterfabrieken r,ordt ret zevelr 9e-
rerkt. Vaak veroorzaken deze rrcel stof. In enkele fabrieken heeft
rrEn een aantal kleine zeven vervangen door één nieurtre zeefin-
stallatie. Deze z*Í is crnkast is en voorzien van een afzuigin-
stallatie.
In blokvorngieterijen nrceten de branen aan de blokken weggesle-

lnn vorden. Dit gebeurL \raak in de \rorIIEn zelf en gaat geSnard

net stof en vuil. Dit rrerk heeft ren gedeeltelijk geautatatiseerd

dmr het plaatsen van slijgrnactrines.
In een aantal staalfabrieken r.ordt het vuil rzan gietplaten ret
schrapers van de platen losgernaakt en daarna net persltrcht verwij-
derd. Dit veroorzaakt grote stofirclken. Daarcrn heeft ren bij de

gietplaten af zuiginstallaLies c6rgesteld.

De blokvornen rorden van een oating rporzien die npet rporkcnen
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dat het vloeibaar ruwijzer zich aan het netaal rasthecht. Met be-
hulp van perslucht \Drdt deze coatinglaag opgebracht. Hierbij
stuift stof op en worden de nevels van de coating door de rEnsen
ingeadend.

rn een aantal staalfabrieken rrordt het produktiestof net behurp
\,an een ontstoffingsinstallatie terugge\rcnnen en in droge vorm
ret vrachtautors afgevoerd. Bij het transport uit de instarlatie
rrerstuift rieer ran heÈ stof. Dit probleern is aangetrnkt door het
aanbrengen \ran een stofbevochtiger, !Ëarna het bevochtige stof in
lflastic zakken vordt opgevangen en vervroerd.
Probrqen ontstàan ook canneer er stof van hogere etages naar be-
reden valt en door de daar op3estelde nachines '.ierder door het be-
drijf rtordt verspreid. Deze nacfrines (persen e.d.) produceren
zelf vaak ook het rndige vuil. oor alre kieren en spleten, bij
trappen, deuren en tussen vloeren en wanden te dichten en tevens
de nachines te crnkasten of te bekleden net vuilwerende plastik
l*anden, is de overlast aanzienLijk teruggebr:acht.
sons is, bij het interne transport rran hulpstoffen via de lopende
bard, de afzuiging onvordoende. om de stofo'erlast hier t€gen te
gaan is de bestaande afzuiginstallatie rrerbeterd en, waar nodig
uitgebreid.
Bij de gieterijen doen dergelijke probleren zich in alle fasen
van het produktieproces \por. rn de kernnnkerij 'an veel gieterij-
en nordt ret zilvrerzand, fenolhars en isocryanaat genrzerkt. I,ret be_
[rr]p van een katalysator 

'rordt de verharding van het kernnateri-
aal bereikt. Hierbij kont orxier neer dinetlrylacthylarnine vrij. orr-
dat de afzorderlijke afzuiging aan de naclrines niet rpldoet, zijn
d.iverse bedrijr,ren overgeg66n op een centraal afzuigsysteen.
Bij het kernnaken volgens het "old-boxr, systeern ontstaat tri-
etfiyl-anine dat vrijkcrnt via de ontgassingsopeningen rran de riorm-
bak. Een aantal bedrijrien is daarcrn overgegaan op een geheel ge-
sloten kernschietmachine.
rn kernnakerijen riaakt de afzuiginstaltatie regermatig \erstopt.
rn een aantal gieterijen rrorden de bij de produktie vrijkorende
darpen en gassen in zogenaande "vË.ssersr, geneutrariseerd. Deze
hassers ral<en echter ook geregeld rrerstopt door het stof. Tussen
de kernschietrnachine en de r,mssers zijn nu zogenaande rryeerstands-
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loze stofrrangers aangebracht waatrree het probleon verholpen is.
Stof ontstaat ook in romerijen. De staalstraalinrichting en het
schrdrooster (shakercut) veroorzaken stofoverlast. Daarcrn heeft
nen er ontstoffingsinstal"laties aangebractrt. Het stof dat ont-
staat bij het transport en het mengen rran het rprmzand in vleugel-
rrEngers, is aangepakt door het transport te rechaniseren en het
rrengen en rmllen te autonatiseren.
Bij het zandterugwinproces (de regeneratie) in rpnrcrijen doet
kcrnt ok stof wij. Verschillerde gieterijen hebben de regenera-

tie-aktiviteiten daaron naar een nieuw gebowxle afdeling overge-

bracht vraar stofafzuigwanden zijn aangebracht. Daarnaast is de re-
generatie-installatie zelf verbeterd. Ardere gieterijen hebben

een gesl-oten transportsystean aangebracht.

Cn het stof en de datrpen en gassen af te zuigen, öe ontstaan bij
het nengen, storten en o\rerstorten \ran het zand en de toerroegstof-
fen (stof) en bi"j het doorverlrrantten rran het riormzand (darpen err

gassen), hebben diverse gieterijen zogenoemde tEntafzuiging' aan-

gebracht.

In handvorrerijen ondervinden de rterknemers overlast rran het op-
vervelende hete vormzand. Ter verbetering hienran zijn er rorm-
zandbereidingsinstallaties net schrdroosters transportelevatoren
en transportbancten geplaatst.
De in spuitgieterijen gebruikte gasgestookte ovens veroorzaken

scrns overlast. Ondanks de aanwezigheid ran afrrcerkanalen orulervin-
den de bij de ovens oprestelde v,erknsrers, zoals bedienj-ngslieden

van spuit-gieUachines, hinder van de rmrne verbrandingsgassen.

Dit probleal is aangepakt door de aanschaf van een el-ektrische
varmhoudoverr. In andere gieterijen zijn de ovens \ran de overige
afdelingen afgescheiden en is een betere afzuiging aangebracht.

In scmnige selterijen rordt het gietijzer in q>en tnnnen ontzv,a-

veld, waardoor zwaveldanpen zich door de hele afdeling kunnen

rzerspreiden. Hier is een speciale convertor-instaltatie geptaatst
en een afzuiginstallatie ret filters.
De afzuiging bij het rienrijderen van de afsluitdeksel rran de giet-
tnn en bij het afslakken en aftappen is scrns onoldoende. Diverse

bedrijven hebben rlaarcrn afzuiging aan de bron (strntafzuiging) aan-
gebracht.
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In retaalgieterij rrcrdt scrns net oliegestookte ovens gs^rerkt die
stank en dary>en ',ieroorzaken. Ivlet behulp yan ventilatoren, die
naar afrioerkanalen leiden, heeft nen dit probleenr op,gelost.
De gasgestookte oven die in srelterijen staan qryesteld zijn scrns

orgebo'ndd tot elektrische ovens. In de rÍEeste gevallen is de rook-
overlast van de ovens in gieterijen en gnelterijen aangepakt door
de installatie van afzuigsystenren. Een voorbeeld hienan is het
plaatsen van afzuigkappen op de uitlaatopeningen ran de ovens.
Bij de nabarerking van de gietprodukten ontstaat stof door het af-
branen, trnetsen en slijpen en ontstaan dampen \Doral bij het las-
sen. In aIle gevallen is dit probleern aangelnkt door het aanbreng-
en \,'an af zuiginstallaties.
Wanneer vloeren ongelijk zijn of (gedeeltelijk) niet verhard,
leidE dit neestal tot rmil- en stofoverlast. Een aantal bedrijven
is dan ook overgegaan tot het egaliseren of bestraten rran de

vloer.

In de konstruktierrJerkplaatsen r,rrcrden veel problenen veroorzaakt
door het lasverk. Een ander probleenr is de nabererking rran platen
en konstrukties waarbij gestaalstraald en gecoat rnet raorden. De-

ze problaren zijn aangelnkt door het plaatsen of verbeteren rran

(loka1e of centrale) afzuiginstallaties.
In de tank- reservoir- en pijpleidingbouw koren, bij het werken

ret beitspasta, fluondaterstof en nitreuze daÍfn rrrij. Bovenclien

ontstaan in de produktie stof, vuil en lasdanpen. mat de be-
strijding hiervan in een aantal bedrijven niet afdoende is of
niet furktioneert heeft nen een zogenaaÍde ,'natte c1zcloonr in de

afzuiginstallatie geplaatst. De gereinigde 1rrcht rordt venrolgens
ncg eens nagefilterd. De dampen vprden naar hriten afgezogen.

Od< bij de fabrieken ',roor netalen rnassagoed en bij de nretaalwa-
renfabrieken i'Drden stof- en danqprobleren middels afzuiging aan-
gepakt. De problaren ontstaan hier bij het lassen, solderen, be-
trerken (slijpen) en nabelnndelen (npffelen, lakken) van de produk-
ten. Iilaast afzuiging zijn ook andere rmatregelen getroffen.
Het lakken rran de \aten in de vatenlijn \an een netalen-enballage-
fabriek is geautonatiseerd.
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l4offelovens zijn van de andere produktieafdelingen afgescheiden

en rporzien rían eeÍr luchtverversingsinstallatie. De drukpersen

rircor het bedrukken rran bussen zijn cmkast zodat de nevel rran inkt-
deeltjes afgezogen kan v,rorden.

Bij een natrassenfabriek ontstaan schadelijke stoffen (onder ande-

re gechloreerde l<oolwaterstoffen) bij het trerken net een lijmpis-
tool. Er is hier een matrassenplakpers aangeschaft.

ook in de overige netaalfabrieken is dit soort problsren rzaak

aangepakt door (verbeterde) afzuiging. Stof ontstaat hier bijvoor-
beeld bij het lassen onder trneder, bij het richten rzan beton-

staal, bij het staalstralen van produkten en bij de produktie

zelf in slijperijen. draadtrekkerijen, en polijstafdelingen.

@ galvanische afdelingen qEt vloeistof uit het nikkelbad op wan-

neer produkten ordergedonpeld r,rorden. Dit gebeurt bovendien rrcg

net de hand. In enkele bedrijven zijn de baden nu anders oprEe-

steld en zijn er takels aangebracht rrcor het dorpelen.

Scrns is het stof dat op de vloer kcrnt npeilijk roeer te verwijde-

ren cndat deze vloer ongelijk is. De vtoer is gerepa.reerd en gd
egaliseerd en \an een beschernende kunststofdeklaag voorzien.

Bij het gnailleren ÍÍDeten de produkten achtereenvolgens in een

ontvettings-r beits- en nikkelbad gedanpeld wcrden. Het zuur Íroet

net de hand gedoseerd lprden. Bij dit proces kcren ongezonde

dafipen vrij. Borendien is er gevaar voor kontakt IÍEt het zuur.

Daarqn is een rnrdernere snailleerinstallatie aangebracht Íet een

goede afzuiging en is de zuurdosering geautcrmtiseerd.
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8.3.4 ProblsrEn ret wamte en een slectrt binnenklfuÍ'aat

Onderstaand schsra geeft een overzicht \,ran de bnonnen \ran een

slecht binnenklirnaat :

A Produktiefase Bron:

I voorbereiding
2 lnofdbewerking

3 aftverking

3 ondersteunerd

- *a- en gietovens
- (laad- en los openingen) okesge-

stookte ovens
- uitbreken ovenwand
- produktie, beitsen en verzinken rran

staaldraad
- het snailleerproces
- scheiding van het gietvrcrk en \ronn-

_ 
zand

B Triansport óron:

er<tern transport
intern transport
produktie intern

I
2
3

- Eoegargsdeuren voort turend open
- deuren voortdurerrl cpen

C Produktie-algeving Brron:

I bourvlendÍge staat

buitenterreinen
voorzieningen

inrichling arbeids-
plaats

2
3

- gaten en kieren in landen e.d.
- cnr:le, tochtige gebotnrcn
- te lage minÉen (uarmte blijft han-

_ 
gen)

- slecht. funktionerend ventilatie-
qlsteern

- onvoldoende isolatie zonnesratínte
- qloldoeruie venmrming in de winter
- qloldoende afzuiging lasnevel
- orxierdruk door afzuiging, gevolg is

tocht
- afzuigirry zuigt kotrde lrrtrt aan
- slecht geïsoleerde kr:aanbedienings-

kabines borzen ovens e.d.

In de rtlrijzer en staalfabrieken zijn narr,elijks projekten te-
gen varmteoverlast en een slecht binnenklfumat doorgevoerd. In
voorkcrende gevallen is de bedieningskabine \ran een kraan of een

bedieningspaneel voorzien van goede isolatie (beglazinq).
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Bij de qieterijen kcrnt de reeste varmteoverlast natuurlijk bij
het gietproces zelf rrcor. Bij de rrcrschillende ovens koren lrcge

tenperaturen \Dor. In de neeste gevallen is o',iergegaan tot afzui-
ging 'an de warne lucht. Scrns rrcrdt deze urarre lrrcht rs vrinters

r,,eer gebruikt rrcor de venruarming \ran het bedrijf . Somige giete-
rijen zijn \En gasgestookte ovens overgegaan op elektrisch ge-

stookt€ ovens, die minder warmte afgeven en geen rrerbrandingsgas-

sen rreroorzaken.

Het scheiden \ran heet gietwerk (300-700 graden Celcius) rzan het
rprmzand gebeurt in een aantal gieterijen op open uitslagroos-
ters. Dit is in veel bedrijrrcn verbeterd. De \ronÍEn wcrden in de

nieuve situatie in een koeltrcxrnel gebracht waar de scheiding
plaats virdt. Deze koeltrqnnel is boverxlien \ran afzuiging voor-
zien.
Problqren net tocht, bijrrcorbeeld door het roortdurerd c6:enstaan

\,'an grote toegangsdeuren, zLln verholpen fur aanbrengen van

tochtsluizen of door het installeren Ínan een (varrre-) lrrchtgor-

dijn.

Veel problqren IÍEt een slecht binnenklinaat in de Konstnrktie
werkplaatsen hebben te mken net tocht, veroorzaakt door q>en-

staande deuren, gaten en kieren in vanden of een slecht funktione-
rend ventilatiesysteanr. In de reeste gevallen zijn tochtsluizen
of autormtisch rerkende deuren aangebracht. De gaten en kieren in
de wanden zijn d.ichtgsnaakt. Van een van de konstruktiebedrijven
\das een konstruktiehal zo oud dat ook dit niet lreer zou helpen.

Hier is een niewe hal neergezet.

Produktiehallen zijn sons onvoldoende geïsoleerd @en de zonne-

urarmte in de zcner. Diverse bedrijrcn hebben daarcrn het dak laten
isoleren. Oliegestookte luchtr,zerhitters kunnen het rraak rs win-
ters niet warm krijgen. In een aantal bedrijven zijn deze door in-
fraroodstralers vervangen. Ook andere venmrmingssystenren voldoen

niet rioor de rensen die iets verder e,eg staan ran de rrcnvarmings-

lrrnten. In enkele werkplaatsen is dit opgelost door het aanbreng-

en \an een heteluchtringleiding, die gevoed t'rcrdt door de al aan-

r,rezige heteluchtkachels, zodat het nu overal even lerm is.
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In een aantal bedrijrren blijrren de lasdanrpen als een deken in de
produktiehal hangen. De bestaande afzuiginstarlatie doorbreekt
dit niet en veroorzaakt juist tocht als gevolg van de éEnvoer \ran

onvenarnde lr:cht. In diverse bedrijven is d:arcrn overgegaan tot
de aanschaf mn een kcnpleet luchtverversingssysteern. Dit braast
rrerse lrrcht op een zodanige ranier in, dat het 1asdampgordijn
rcrdt stukgeblazen en afgezogen kan uorden.
Borrerxiien bestaat de nogelijkneid crn de aangezogen lrrcht te \Er-
earnen. rn spuithallen rnceten de spuiters vaak tegen de koude aan-
gezogeÍr lucht in spuiten. De lrrchtverversingsinstallatie is daar-
crn veranderd: in plaats \ran dr'arsafzuiging rordt er nu vertilcaal
afgezogen waarbij de afzuiging in de vloer is aangebracht.
Bij de produktie van ketels en tanks Írcet scÍls in tanks rrcrden ge-
last waar het dan ook erg varm rrcrdt. Hier zijn een aantal_ air-
koníitioningsunits aangeschaf t.

De ÍEeste probrenen met een slecht binnenkrfunaat in de fabrieken
voor nptalen rmssagoed en de netaalrrarenfabrieken r,vorden ver-
@rzaakt door gebreken in de fabriekshalren. slecht geisoleerde
daken die rs zc(Ers rËrmte-overlast geven, te lage ruimtes rm.ar-
&or ra:rnte en stof blijft hangen en te volle ruimtes zijn de be-
langrijkste oorzaken. Het kont voor dat hier in het verleden al
iets aan gedaan is, rnaar dat de getroffen Íreatregelen niet afdoen-
de zijn. Het plaatsen \ran een nieuve of rrerbeterde afzuiging, het
hergroeperen rran de aanr,rezige afzuigers, het isoteren rran het pla-
fond, het aanbrengen rran tochtdeuren, toclrtsluizen en nieurre da-
ken of het verhuizen naar een ander onderkcnen zijn nu de neest
rporJ<cnende maatregelen.

§rcderijen rrerken sqns rrog net okesgestookte ovens. Deze ovens
bereiken te(peraturen van rond de t6oo graden celsius en hebben

boveruiien een grote opening. In enkele srederijen zijn de okes-
ovens gesctrikt gannakt voor gebruik ret gas en heeft nen de ope-
nirg verkleind, raardoor miruler mrmteoverlast ontstaat.

Bij ab overiqe retaalfabrieken is de situatie niet veel anders.
Vaak staan de schuifdeuren kontinu olEn voor en het laden en los-
serl rEn de wachtlragens en cm hefLrucks te laten [BssereÍr. Diver-
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se bedrij\En hebben daarcrn een nieuvr autcrmtisch openen sluitsys-
tesn van de deuren aangebractrt dat door tasters vlordt bestuurd.

Vaak is bij de deuren bovendien een stralingsvemarrningsqfsteeÍn

aangebracht dat fungeert als een "schild". De heftrucks zijn veel-

a1 vervangen door loopkranen.

In scnrnige srelterijen nnet de ovenwand frekwent uitgebroken wcr-

den. Vanwege de beperkte produktietijd is het niet noaelijk de

oven rrcl&ende af te laten koelen, waardoor het uitbreken een

zeer heet kanei is. Daarcrn zijn er ventilatoren aangebracht on

het koelproces te forceren.
In verband ret de hitte die ontstaat bij de produktie en nabewer-

king (beitsen, verzinken) \ran staaldraad. is een h.phtverversings-

systeern geplaatst, dat zorgt voor zoroel nechanische als natuurlij-
ke lrrhtafvoer en -toevoer.
Tegen de hitte van het snailleerproces (btanden' drogen rzan de

snaille) zijn rrcntilatiekleppen in het dak aangebractrt en is in-
blaasappa.ratuur geïnstalleerd crn lrrchtdrukverschillen te neutra-

liseren ter voorkcrning \En tocht.
Diverse oppervlaktebehandelingsbedrijven hebben een afzuig- eÍr

lrrhttoerrcersyste€m geplaaÈst dat de dampen ran het chrocrnbad af-
zuigt en zcpel rs zcÍÍErs als ts winters de tenperatuur reguleert.
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Bijlage 8.1: Aantal A.P.V.- subsidieaanvragen in de basigre-
taal- en de nretaalproduktenindustrie, ingedeeld
naar 5 bedrijfssektoren

en staaL

Gieterijen:
-íjzer- en staalgieteri jen
-ncn-f erro netaal gj.eteri jen

Konstrukti evserkplaatsen
-tank-, reservoir- en pijpleidingbouw
-fabrieken rzan stalen en ncn-ferro netalen raÍnern,
deuren, $anden e.d.

-konstruktiel'rerkplaatsen n . e . g.
-srederi j en, lasinri chtingen, bankr^rerkeri j en,
gereedschapssli jperi j en

l€t4len. {as.sagoed- en netaaluiarenbedri jven
-gedraaide bouten/nrceren en nassaaraàïweiE-
fabrieken

-gestampte bouten/nrceren klinkrngelf abrieken
-netalen neubelf abrieken
-vaten /f usten/ en transportlannenf abrieken
-fabrieken',rcor flessluitingen
-retalen anballagefabrieken
-crentrale verwarmingsketel- en -r:adiator-
fabrieken

-Iokale verwannings- en l<ookapparatenfabrieken
-geperste en gewede gereedschappenfabrieken
-scharen-, rrEssen- en bestekkenfabrieken
-hang- en sluitwerk- en beslagfabrieken
-hui shoudeli j ke artikelenfabrieken
+retaalwarenfabrieken n. e. g.
-stamp-, p€rs-, öeptrek- en forceerbedrijven

Overiqe metaalf abrieken
-stalen buizenfabrieken
-koudban&ial seri j en , staf staaltrekkeri j en
-draadtrekkeri jen draadproduktenfabrieken
-non-ferro retaalsrelteri jen, onttinnings
fabrieken

-non-ferro netaalwalserijen, - trekkeri jen
en -extrusiebedrijrren

-techni sche verenfabrieken
-Iichte Írapen- en munitiefabrieken
-repa.ratiebedri jven rrcor landbouwnachines
en -uerktuigen

rcppervlaktebetrandel i ngsbedri j rrcn
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9. DE I"IACHINTINDUSIRTE, DE TRANSPOR${TDDE,EN IT{DUSIRTE EN DE

AI,ITGREPARATTE BEDRTJVEN

INLETDII{G

In de nachine-industrie, de transportmiddelen industrie en de au-

to-repa.ratiebedrijven r,erken respektievelijk 75.000, 61.700 en

33.125 nensen. Sinds 1980 is de vrerkgelegenheid in de nachine- en

de transportmiddelen irdustrie net ruim 20.000 arbeidsplaatsen ge-
a:ald, een achteruitgang ran respektievelijk 13.3 en 16.2 t. In
de auto-repa.ratiebedrijven is het aantal arbeidsplaatsen wijr'rel
gelijk gebleven.

Het percentage vrourpn in de drie bedrijfklassen ligt, ret nane

in de transportmiddelen industrie, beduidend lager dan het gemid-

delde voor de gehele industrie (15t). Actrtereenvolgens bedraagt

het aandeel wouwelijke werknerers 8, 5 U2 q 9 procent. De

1.150 bedrijven in de rmchine-industrie en de 474 in de transport-
middelen industrie waren, rrclgens de neest recente gegevens, goed

voor eeÍr totale jaarcrnzet van respektievelijk 12 miljard en l1r2
miljard. Van de autoreparatiebedrijven ontbreken gegevens hier-
over.

In 1981, Iet laatste jaar van de te beschrijven perio<ie, bedroeg

het geniddelde percentage ziekteverzuim 9.2t. In de transportrnid-
delen industrie lag dit op 10.9t. Iter vergelijking: rioor de gehe-

le industrie lag het geniddelde ziekteverzuim dat jaar o,p 10.2t.

Cn een globale inlruk te geven van de aktiviteiten die door de

drie bedrijfstakken uprden ontplooid, riolgt hier een korte q)s€m-

ming rran de prodr:kten:

- nachines, apparaten, rtrerktuigen eÍr toebehoren \rcor industrie,
nijverheid en huishordeli jk gebruik

- personen- en bedrijfsautors, kindemagens en dergelijke

- vaartuigen

- vliegtuigen

- Iiagons en lokqrptieven

- rijw"ielen en rotorrijwielen
- franers

9.r

199



9.2 DE PROJEK,IEN

De bedrijven uit de nachine-industrie, de transportmiddelen indus-
trie en de auto-repa.ratiebranche hebben gezanenlijk 451 projeJ<ten

op heÈ gebied van nateriëte arbeidsptaatsverbetering ingediend.
Vijf en vijftig procent hiervan is gesubsidieerd. Een groter trEr-
centage in de nachine- en transportmiddelen industrie (63t) dan

in de garagebedrijven (37t).
Onderstaande tabel geeft een overzictrt ran het aantal aanvragen,

verdeeld Daar zes bedrijfssektoren. Een vollEjig orzerzidrt vindt
ren in de bijlagen 9.1 en 9.2.

hbel 7.1: Verdeling van de projekten over de sektoren rran-

de bnanche

SekÈor Aantal aanvragen

uachine-industrie
autc-industrie
scheepsbouw en -reparatiewerven
ri jwiel- en notorri jwielindustrie
vliegtuigbouh, en -reparatiebedri jrren

auto-reparatiebedri j ven

4rr
r0t
17r

2t
6t

22*

fbtaal 100r

= 451

9.3

Voor è gesubsidieerde projekten zijn de investeringskosten 4513

miljoen grulden. Aan subsidie is in totaal een bedrag rran I4r4 mil-
joen toegekend.

In totaal zijn 11.350 arbeidspLaatsen bij deze raatregelen/verbe-
teringen betrokken.

KNEI,PUNÏEI EN I4AÀIRreET,EN

In de projekten zíjo zer uiteenlopende knelpunten in de kwali-
teit van de arbeid aangepakt. De rÍEeste projekten zijn gericht. otrr

bij arbeidsplaatsen veel rrcorkqrende probleren a1s:

200



1. lawaai en trillingen (20t)

2. slecht binnenkliraat en hitte (168)

3. fysiek zware arbid en fysiek slechte r,lerkhouding (I58)

4. stof of vuil (14t)

5. gassen en danpen (13t)

6. r,rreersinvloeden (7t)
7. loverige knelpuntenr (6t)

9.3.I ran+aai en trillingen
Lawaai-overlast is in de nachine- en transportrniddelen industrie
het belangrijkste knelpunt. In de auto-reparatiebedrijrzen is dit,
na de aanpak van stof en vuil , in crnrang het tteede knelpunt. Het

volgende schsra geeft een overzicht van de belangrijkste geluids-
bronnen:

A Produktiefase: Bron:

1 rcorbereiding
2 hoofdbewerking

afwerking

ondersteunend

- verstrnnende en \Tervorrrende rnachines
en apparaten

- het afknippen \ran rollen staalplaat
- rirersleten onderdelen ran machines
- de gereedschapsfabrikage
- pneunatisch gereedschap
- harerwerk
- las-, slijp-' en schuurwerk
- ranenbouw- en nontagenerk
- luchtaangedreven slagnrrersleutels
- spuitpistolen en dergelijke
- testen ran (diesel-)notoren (brand-

stof-)pcnpen en aggregaten
- het sarenpersen van schroot
- ( luchtdruk-) kcnpressoren

B ïransport: Bron:

I e)tern
2 intern

produktie-intern

- transport over stalen rolIen en rol-
lenbanen

- dieselkraafi^,agens
- aan- en af\roer van onderdelen, half-

fabrikaten en eindprodukten
- ral-lende buizen, aandrijfassen etc.

207



C Produktie-ongeving: Bron:

l- Bousrkundige staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- gafilencle halleni \rerkeerde dak- en
vandkonstrukties i r.rerkeerd konstruk-
tiermteriaal

- onvoldoende afscheiding tussen de
verschillende werkruimten

- industriestof zuigers

De rmchineindustrie kent veel probleren net lawaai. l,tet name

in konstruktiehallen, werkplaatsen, onderdelenfabrikage, perseri j-
en, stamperijen, srederijen en ketelnakerijen. ïn veel gerzallen

vordt het lawaai rran rachines en apparaten nog eens versterkt
door de dak- en mndkonstruktie, die het geluid rreerkaatst en

zorgt voor een lange nagalm. In veel projekten heeft nen een ge-
luidsabsorbererd of akoestisch plaforri aangebracfrt, of heeft nren

plafonds en uanrden bekleed ÍrEt een geperforeerd stalen profiel
net glasrcI. In andere gevallen zijn geluidsscherÍen of schei-
dingsgordijren geplaatst, heeft nen cnrkasting aangebracht rond na-
ctrines en heeft rnen andere raatregelen getroffen cm de nagalmtijd
te rrerkorten. Lavraaibronnen, zoals',rcrspanende rmchines, slijptol-
len, barÈlslijgmcfrines, hamerrectrines, persen, volgpersen, zetban-
ken e.d. lpeft ren geluidsarner geÍraakt of vervangen &or geluids-
arre 'uersies. Een voorbeeld rran dit taatste is het \ierrrangen \ran

een ponsmchine door een autsnatische, gedepte ponsmctrine.

Niet in alle gevallen blijkt een behoorlijke lawaaireduktie tur
verbeteringen aan de nachine zelf (op korte terrnijn) haalbaar te
zijn. Er zijn dan goede resultaten te bereiken door de tawaaibron
te crnkasten. Het plaatsen van een geluidskabine crn een harernachi-
ne is hier een goed rrcorbeeld rran: het geluidsnivo.la:lde rran 102

db(À) tot beneden 80 db(A) I
Een andere rogelijkheid is het verplaatsen van lawaaibronnen naar

speciale ruimten of naar een afzonderlijk gebouw, zodat stillere
afdelingen hiervan geen last neer ondervinden. Een dergelijke
Íraatregel heeft ren bijvoorbeeld getroffen ter bestrijding ran ge-
l-uidsoverlast bij het t€sten ran dieselnrctoren, pcÍnpen en aggrega-
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ten. In situaties vlaarin geen andere nogelijkheden bestaan heeft
nen baffles plafonds aangebracht in ]<crnbinatie net isolerende pa.-

nelen die in de cngeving \ran de lawaaibronnen zijn geplaatst.
In de auto-industrie treft nen lawaai aan in a1le fasen rran het
produktieproces. Buizen 'ral.Ien, na te zí)n aÍgezaagd en afge-
braamd, in een netalen kontainer. Op één reter afstand levert
dit een lawaaini'ro van 102 db (A) op. Àandrijfassen ya1len in een

pijpenbat<. Chassislangsliggerplaten vallen uit een pers op een la-
ger gelegen tafel. Door de hrizen, assen en platen direkt op te
\rangen en rreclËmisch verder te transporteren Í\Drdt een aanzien-

Ii jke geluidsreduktie ba*erkstelligd.
Lariaai r,ordt ook geproduceerd bij het op lengte afknippen van ro1-
len staalplaat en het verdere transport over stalen rollen. Door

rrcor het bedieningspa.neel een geluidsarne kabine te bowien, zijn
de rr,erknsners niet langer aan het trcge geluidsnirrc (98 atb(A)

blootgesteld. Dit laatste is ook gebeurd net bedieningspanelen in
schrootkelders, ttraar alIerlei losse onderdelen sarengeperst r,ror-

den tot schrootpakketten.

Persen zelf veroorzaken lawaai, rrcoral als ze rrersleten zijn en

onderdelen teveel speling hebben. Het eenvoudig vernieuvren rran di-
verse lagers van de aandrijving, de rsn en de koppeling, heeft al
in een geluidsreduktie ran 5 db (A) geresulteerd.

Suitpistolen in spuitkabines produceren lawaai, hetgeen ver-
sterkt rordt doordat het geluid door de warxlen r.ordt raeerkaastst.

celuiddarpers hebben een reduktie c4> van ruim I0 db(A) opgele-
verd. Hetzelfde geldt voor de luchtaangedreven slagroersleutels,
die bij allerlei rÍDntage{erkzaarÈreden gebruikt rorden. De vervan-
ging door geluidsarne (én ergoncrnisch geschiktere) zogenaande
rnperaanzetersr heeft tot een geluidsreduktie rran ruim I0 db(A)

geleid.
Bij de karrosseriebounr, in bankr,rerkerijen en pershallen veroorza-
ken afkortzagen, nechanische plaat- en profielscharen en e)<center-
persen toge geluidsnivors. Een aanzienlijke geluidsredukÈie is
hier bereikt door geluidsarnere afkortzagen en kryrdraulisch r^erken-

de plaatscharen in gebruik te nsren en de persen te cnrkasten.

Het testen rran brandstofponpen in revisierverkplaatsen veroorzaakt
geluidsnivo's van rreer dan 100 db(A). De q>lossing is hier ge-
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zocht in het overkappen van de testbank, terwijl dat toch alle
reetpunten zichtbaar en bereikbaar blijven. Deze overkapping is,
net uitzondering \ran de plexiglas kijkgedeelten, extra geïso-
leerd net minerale racl, zodat een reduktie ran 30 db(A) kon rryor-

den bereikt.
rn de vliegtuigindustrie rrprden notcren geLest door rniddel rzan

proefdraaien. Niet al,leen het eigen personeel, raar ook crn,onen-
den blijken hier veel hinder van t€ ondervinden. Ivlet een waterge-
]<oe1de geluidsdenper is deze overlast aanzienlijk teruggebracht.
Veel lawaai kcrnt in deze branche voor bij de fabrikage van de

vliegtuigen. In verspanende afdelingen en bij de gereedschapsfa-
brikage rreroorzaken nachines veel geluidsoverlast. Frees-, zaag-t
slijp- en schuurnnchines, die Íret hoge toerentallen (3.000

6.000 cnrpentelingen per minuut) werken, verspaningsrachines, af-
braanrnachines en pneumatisch gereedschap zijn hier de grote boos-
doeners. vaak tordt het nachine-lawaai nog versterkt door de aan-
en afv,oer ran onderderen, harffabrikaten en einilprodukten. hlan-
neer de r,serkzaamheden dan ook nog in één grote ha1 plaatsvin-
den, ontstaat een kakefonie rzan geluiden. Verbetering .ran deze si-
tuatie is gezocht in het aanbrengen van geluidsisolerende of -ab-
sorberende prafonds en het plaatsen van scheidingsr,vanden tussen
afdelingen. Daarnaast heeft nen nachines en apparaten voorzien
van trillingdempers en rran akoestische afscherming direkt op de
lawaaibron. rn veel gevallen is hiernee een drastische reduktie
rran het lawaai en de nagalmtijd bereikt.
Dergelijke situaties doen zich ook rrcor in de scheepsbourar, bij
de sanenbouw van scheepsrcrnpen en de nontage van rrcortstuw"ingsin-
stallaties. Belangrijke lawaaibronnen zijn het pnermatisch rrperen
aanzetten' het rassen en het srijpen. vaak is het aanbrengen \ran

dakisolatie en/of baffres de enige nogelijkheid op korte termijn
verbetering in de situatie te brengen.
Problqren doen zich voor bij het klinken rzan verbindingen. Dit ge-
schiedt vaak ÍÍet pneunatische méérklapsklinkhamers, öe zor,vel

rrcor de örekt betrokkenen (de lkrinkers en de rtegenhoudersr)

als r,oor de nedeklinkers (crngeving) veer lawaai-overlast (respek-
tievelijk 108 en 90 db(A)) opleveren. Hiervoor zijn verschillende
cplossingen gevonden. order reer zijn éénklaps-klinkhamers aan-
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geschaft, waarbij de klinknagels in één keer naar binnen rrcrden

gedrukt. Een alternatief hiervoor is de aanschaf rran autcrmtische

boorklinknachines, waarbij de nagels niet teer geslagen, IIBar

naar binnen geperst wrcrden. Beide oplossingen leiden tot een aan-

zienli jk geluidsreduktie.

Orerlast rrcor de cmgeving ontstaat tanneer afdelingen onrrcIdoen-

de zijn afgeschernl. In gevallen vraar kantoor en fabriek slechts
gescheiden verden &or een glast'and, is de kantoorruimte ver-
bowrl. In andere gevallen, zoals bijrioorbeeld bij een schilder-
en schoonrmakafdeling, die slechts ret zeildoek was afgeschoten

ran de klinkerij, is nen tot nieurvbouw overgegaan of tot het
plaatsen van een geluidsisolerende en -absorberende wand.

In de (nrctor-)ri jwielindustrie r,rcrdt veel lawaai veroorzaakt

door hanenperk, bijrrcorbeeld bij het richten ran franes, en door

freegmchines. In deze bedrijven is het dak daarqn rzan geluidab'-

orberend nateriaal en \ran baffles 'roorzien. Voor het freeswerk

heeft nen geluiddichte kabines geplaatst.
In de auÈorelnratiebedrijven vprdt veel in lawaai geterkt. Itlo-'

biele dieselkraanwagens, die stankoverlast en lawaai veroorzaken,

zijn hier vervangen door bovenloopkranen. Ltrchtdrukkcnpressoren

zi j n vervangen door geluidgederpte kcnrpressoren . Industriestof zui-
gers, die gebruikt r,rorden voor de afzuiging van stof , vuil en dam-

pen, zijn vervangen door afzuiginstallaties die \roorzien zijn ran

rrcrschillende aansluitingspunten. Bovendien is de centrale instal-
latie buiten het gebouw o1ryesteld.

In plaatwerk-afdelingen kcrnt rrce1 lawaai rpor. Ook slijp-' boor-,
schuur- en hoonwerkzaamheden gaan Írret lawaai gepaard. Veel bedrij-
ven hebben daarccn gekozen ',rcor niewóouwr waarin e)<tra \roorzienin-
gen tegen geluidsoverlast zijn getroffen door speciale konstruk-
ties en het aanbrengen \ran geluidsisolerend en -absorberend nate-

riaal. In enkele gevallen is rplstaan net het aanbrengen van

akoesLi sche plafordplaten.

Slecht binnenklfuraat en hitte
Problqren net het kliraat kcnen veel voor. Het schena geeft een

werzicht rran de belangrijkste bronnen:

9.3.2
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A Produktiefase: Bron:

I rrcorbereiding
2 hoofdbewerking

afioerking
ordersteuning

- ao.na, door het aanzuigen van lucht
door rmchines en installaties

- hitte; door elektrqnctoren, uitgloei-
end staa1, het lasproces, soldeenverk
en (las-)ovens

- idern
- het proefdraaien rzan notoren (hitte)

B Transport: Bron:

L ei(tern
2 intern

3 produktie-intern

- tocht; door q)enstaande buitendeuren
- tocht, door openstaande rzerbirxlings-

deuren

C Produktie-crngeving: Bron:

l- bouwlendige staat

buitenterreinen
rrcorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

- kieren en gaten in daken, bjj ranen
en dueren (tocht)

- onvoldoende onderhoud
- orjuiste konstruktie, vrerkeerd kon-

struktiernateriaal
- ontbrekende racorzieningen
- tocht door afzuiging
- onrzoldoende isolatie tegen buitenten-

peratuur
- onvoldoende verwarming
- onvoldoende luchtverversing en venti-latie
- verkeerde luchtbehandeling
- kunstverlichting (hitte)
- produktiewerk in afgesloten ruimten

rn de nachineindustrie hebben rzeel rryerknsrcrs last rran tocht.
Deze wordt veroorzaakt door het produktieproces. de afzuiginstal-
latie, openstaande 

'erbindingsdeuren en door kieren en gaten in
daken en bij raren en deuren.
rbcht in verband net het produktieproces ontstaat rrcornanerijk
doordat diverse nachines en installaties veel 1rrcht aanzuigen,
IrEt ars gevolg onderdruk en luchtstrqren. I4et een o<tra luchttoe-
racerinstallatie is dit probleern doorgaans oprgelost.
Een soortgelijk probleem lt.rdt veroorzaakt door de afzuigappa.ra-
tuur die staat opEesteld i.v.m. de aamezigheid rran dampen, gas_
sen, lasrook of stof. Ter konpensatie zijn deze bedrijven overge-

206



gaan op aangepaste luchtverversings- en -verrrarnringssystqlen, Op

aircrcnditioningssysteren, ÍÍet en zonder aardgasgestookte warmte-

w"isselaar, of op speciale luchtunits. In een enkel geval is over-

gegaan tot de interne verhuizing van een (nontage-) afdeling die

veel last ondervond \Ian de afzuiginstallatie ran de in dezelfde

hal ondergebrachte, sPuiterij.
In een aantal gevallen r,ordt tocht en kou veroorzaakt door open-

staande buiten- of tussendeuren en doordat de bedrijfsruimten in

open verbinding net elkaar staan. otrnn verbindingen heeft nen

daaron door bouuil<undige aanpa.ssingen afgesloten en problenen ret
veelvuldig openstaande briten- of tussendeuren zijn oggelost door

het aanbrengen van een tochtsluis, c.q. een tussenhal die als

tochtsluis fungeert. Daarnaast is in rrcel bedrijven de C.V'-in-

stallatie aangepast of zijn er e><tra h:chtverhitters bijge-
plaatst.
De konstruktie ran de gebornten (bv. platte daken) en de hierbij
gebruikte raterialen blijken ook rraak een slecht bekreersbaar bin-

nenklinaat net zich Ínee te brengen. vaak zijn bedrijfspanden bo-

vendien onvoldoende geisoleerd zodat het er zcfilers te heet is en

rs w"inters te koud. Dit probleeÍn víordt verergerd a1s het gebouvr

slecht is onderhouden. Ter verbetering hiervan is airoonditioning

geplaatstrzijn de plafonds verlaagd en zijn de daken geÍsoleerd'

In produktiehallen heeft ren ventilatiesysterlen aangebracht of

een koelinstallatie neÈ koelleidingensysteen.

De probleren beperken zich niet tot de zollErse hitte. ts winters

blijken veel venarrningsinstallaties te weinig kapaciteit te heb-

ben of sleclrt regelbaar te zijn. vernieuwing ran de venarmingsin-

stallaÈie is dan vaak de enige cplossing.

De produktie \En kogel- en rollagers rnet zoveel nngelijk stof-
vrij gebeuren en vindt daaron dil«,vijls in een afgesloten ruimten

plaats. Dit leidt rzaak tot een bedcnrpt en benaurd klfunaat. Dit is
rierbeterd door het aanbrengen rran airkorditioning.
Vooral in de nachine-industrie zijn relatief veel projekten ge-

richt gaoeest op de bestrijding rran hitte.
Dit probleern rttcrdt veroorzaakt door het produktieproces ÍÍet name

door de vele elektrorptoren rrcor de aandrijving \rall nachines en

apparaten. In kcrnbirntie net zonnsÍíarmte of de víarmte \ran kunst-
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verli-chting levert dit tropische temperaturen qp. Hetzerfde geldt
voor gloeiend staar, dat in de produktiehallen rigt af te koelen.
rn dergerijke situaties is ren overgegaan tot het aanbrengen of
verbeteren van de ventilatie.
Hitte vordt veroorzaakt door de uitstraling \ran gasovens. r,tet de
vewanging rran deze ovens door erektro-ovens is dit probleern oprge-
lost. rn andere gevallen is overgegaan tot het aanbrengen \ran na-
tuurli jke rrentilaLiè.
Hitte kcÍnt ook wij bij het proefdraaien \ran dieselnrctoren. rn
testLrallen blijken tenperaturen rran cirka 60oc aeen uitzorxle-
ring. llbt geforcreerde ventilatie is diÈ problean aanzienlijk te
venninderen.

rn de auto-irxlustrie, de vriegtuigborrr en sctreepsbor.np, de
(nctor-)rijwielirrtustrie en de auterer:aratiebedrijven doen
zich rond het binnenklinaat soortgelijke probrenen voor als in de
tmchine-industrie. od< de gekozen oplossingen zijn groterrteels i-
dentiek, zodat het hier alreen crn enkere aanrmlringen gaat.
rn de auteirdustrie is in een aantal gevallen sprake rran toctrt
door een verkeerde lrrchtbetrandeling en door het veerrnrldig open-
staan \ran deuren. rn deze gevallen zijn de oplossingen gezocht in
het verkleinen \,'an deuropeningen, het aanbrengen rran h:chtgordij-
nen en het verbeteren van de luchtverversing d.m.v. een ventila-
tiesysteen.
De vlieqtuiqindustrie kent tochtproblenen door het. frektent
cpenstaan \ran deuren. verschillende oplossingen zijn hier be-
dacht, \ran het aanbrengen rran tochtr.,erende overheadteuren en
tochtflappen, of een tochtsluis net autsratisch sruiterxie deuren
tot iret cnrzetten rran de hanönatige bediening ran de haldeuren in
een elektrische.
rn de scheepsbor:w ms rraak geen sprake rdas van enige ventilatie
en venranning, IIEt nane bij helring- en &kloodsen. De aanschaf
van direkt gasgestookte nengluchtverhitters of hete-luctrt-units
fieeft tot aanzienlijke rrerbeteringen geleid. sdreepsbor:rrtralren
die wéf over verwarming beschikken zijn niet in arle gevallen
Éaatsen waar rs winters beter te uerken \J'alt dan in de eerderge-
ncernde loodsen. sqns bestaat de venrarming uit hete-luctrt-kanon-
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9.3. 3

nen, die een gerichte vrarmte-bundel afgeven. Buiten de stralenbun-
de1 is echter geen sprake ',ran verwarming. Deze kanonnen zijn ver-
\rangen door installaties, die rrcor uiarne-Irrchtcirkulatie door de

hele hal zorgen.

Ook in de auto-reparatiebedrijven is vaak sprake rzan tocht. De

grote toegangsdeuren staan vaak cpen, afzuiginstallaties zorgen

voor korde lrrchtstrqren en oude bedrijfspanden zijn niet tocht-
vrij en slecht geïsoIeerd. Het eerste probleen is vaak oprEelost

door een garageloopdeur in de grote deur aan te brengen, zodat de-
ze minder rzaak open hoeft. Ín andere gevallen zijn bestaande deu-
ren \rervcrngen door elektrisch bediende deuren, raak r,zan a}.rniniun
en gefnrd glas, zodat het openen en sluiten veel minder tijd en

inspa.nning kosten.
Het afzuigen rran lucht door afzuiginstallaties heeft nen gekcrnpen-

seerd door het aanbrengen van speciale luchtverwarners, die de-
zelfde hoeveelheid luctrt inzuigen a1s rrcrdt afgezqe-lrr. Hierdoor
is geen sprake tneer \ran tocht en kan de teÍq)eratuur konstant ge-
horden rrcrden.

De slechte staat vaarin diverse garages zich bevinden is aange-
pakt door een grootscheepse verbouwing en npdernisering.

F\zsiek zhrare arbeid,fiVsiek slechte werkhor-rdinq

Het onderstaande scherna geeft een overzicht rzan de belangrijkste
bronnen \ran zware arbeid en een slechte rrrerkhouiling:

A Produktiefase: Bron:

1 voorbereiding
2 hoofdbeuaerking

afwerking

] r.ai"rrirrg \an en het aflezen van de
[aatvoering ran machines

- het hanteren r6n zvrare gereedschaps-
kisten

- het opnieuw richten'yan autots
- het uitbreken van gietstukken
- het rrerwijderen rran vormzand
- het hanteren van rkrabbelapparatenl
- het gritstralen'ran scheepsrcmpen
- spuitwerk op trapsteigers
- het verfspuiten van rijwielfranes
- het (de-)npnteren van autonielen
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4 ondersteuning

- het langdurig werken in ge@en, ge-
knielde of getrurkte houding

- het werken Íret een handpcrp bij het
testen rran werkstukken

- het rrerken net hellingmagens
- het nanipuleren \an zware betonblok-

ken
- het cpvegen en liegscheppen ran staal

grit
- het r,verken net ontvettingsbakken

B Transport: Bron:

I extern
2 intern

3 produktie-intern

- het laden en lossen rran wachtwagens
- het transport \ran tmchines, onderde-

Ien, handpallets en karretjes
- transport tussen tr,ree rrerdiepingen
- duvr, til- en trekrerk
- het te water laten ran jachten
- het Lillen en rmnipuleren rran verk-

str:kken en dergelijke
- het tillen en \rerplaatsen \,'an zuur-

stof en gasflessen
- gebrek aan r.roldoende takelgereedschap
- het hanteren \ran rtentelnallenl
- het nanipuleren \ran buiÈenboordtnrto-

ren
- het voeden rran nachines en het gelei-

den rran platen door de tmchine

C Produktie-cmgeving: Bron:

bour+kundige staat
buitenterreinen

3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

1
2

- gebrek aan beldegrngsrulmte
- het ontbrelcen vran takel- en trans-

portgereedschap
- liggend rilerken onder scheepsrcmlEll

Zrmar rrerk kcnrt in de nachineindustrie veel voor en een fysiek
slechte werkhouding eveneens. De knelpunten koIIEn \Dor bij ercpedi-

tierwerkzaamheden, het interne transport' het rmnipuleren \ran zwa-

re objekten in de produktieafdelingen, het bedienen van produktie-

nachines en bij het testen rran verkstukken.

Epeditie en nagazijnpersoneel 
"rcrrichÈ 

rieel apaar verk bij het

laden en lossen ',ran wachtwagens. In veel gevallen zijn de (kis-
ten ÍEt) onderdelen, halffabrikaten en eindprodukten z@Í ztilraar

en fur hun afiretingen onhandelbaar. Hetzelfde probleern lrcÍÍtt bij
het interne transporE 'rcor. Bij het verplaatsen ran nachines bij-
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rrcorbeeld rÍDeten deze rorden opgetild, en door middel van takels
Iangs een baan geduvd. Onderdelen worden raak ret behulp van hand-

m1lets rrerplaatst. Deze handpallets zijn noeilijk van hun plaats
te krijgen en bijna niet te trekken. Hetzelfde geldt rrcor karre-
tjes rraarop auare tandwielen, poulies en dergelijke verrroerd rrcr-
den. VeeI bedrijven hebben daarqn et<tra takelrnateriaal, schaarta-
fe1s, heftrucks en (zraenk-)kranen net kraanbanen aangeschaft.
Voor het interne transport tussen verschillende verdiepingen heb-
ben diverse bedrijrcn een kleine goederenlift geïnsta1Ieerd.
In veel uerkplaatsen gaat araar vserk saren rÍEt een gebrek aan be-
vegingsruimte en een slechte wrerkhouding. hlerkstukken, onderde-
len, ketels, zuurstofflessen en gasflessen noeten net de hand ver-
plaatst of op rrerkhoogte gebracht vrcrden. I'tet de aanschaf van hef-
takels, zhrenkkranen, kranen net kraanbaan en enkelligger-hangkra-
nen is in rrcel bedrijven een verbetering bereikt. In situaties
waarbij nren te kampen heeft net zodanig gebrek aan banegingsruim-
te, dat dit soort';oorzieningen niet afdoende zijn, is nren overge-
gaan tot nieuvrbouw, waarin elektrisch bediende en aangedrerzen bo-
venloopkranen worden geïnstalleerd. Scrns is r.le1 een portaalkraan
aanvezig naar is deze rioortdurend in gebruik. lrloodgedrtongen ttordt
veel tilwerk dan toch maar rÍEt de hand gedaan. Diverse bedrijven
trebben daarcrn e:<tra takelrrcorzieningen aangebracht.
Het uitbreken rran gietstukken uit gietkasten is alaar rerk. Boven-

dien nnet het zand uit de gietkasten in kontainers geschept vvor-

den. Daarcrn zijn de gietkasten vervangen door deelbare rprmkas-
ten, die niet uitgebroken hoeven te uorden. Tevens zijn in de

vloer roosters aangebracht, r*aardoor het zand, dat net lictrte ha-
ners verwijderd kan vorden, op een lopende band valt en naar een

bunker gevoerd rrcrdt.
De bediening ran rrersctrillende nacfrines en apparaten gaat gepaard

net. firsiek zware arbeid en een slechte uerkhouding. Voorbeelden
hiervan zijn de triovalsen, netaalcirkelzagen en tknabbelatrpara-

tent. Triowalsen zijn vervangen door elektrisch aangedreven ral-
sen. I4etaalcirkelzagen zíjn vervangen door krydraulisch bediende
zagen ret aanvoerautcÍnaat, zodat het inbrengen en verder geleiden
rran netaalplaten en dergelijke niet neer in een geforceerde raerk-
houdirq hoeft te gebeuren. De ,kabbelapparaten,, die rrorden ge-
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bruikt \roor het bijwerken van de snijkanten van op naat geknipte

netalen platen, zijn zwaar en roeilijk hanteerbaar. Borrendien pro-
duceren ze rieel lawaai en trillingen. Deze problanen zijn otrrge-

lost door de instal-latie van een knip-vals-en lasstraat, waardoor

het net de hand krnbbelen overbodig is geruorden.

Bij testlrcrkzaarnheden kcrnt zware en eentonige arbeid rpor. Werk-

stukken rpeten scrns onder hydraulische druk rcrden getest, r,{aar-

bij de druk net een handpctnp rrordt aangebracht. Het aanbrengen en

';er:wijderen rran de koppelingen van de handpcnp is eveneens zwaar

verk. Dit systeeÍn is vervangen door autcrnatische hogedrukponpen,

die ret behulp \En een klsninrichling rÍEt pner.rratische klennen

aan de uerkstukken gekoppeld kunnen worden.

In de transportrniddelen industrie doen zich dezelfde probleren
\roor, met nane in de scheepsbouw en in de autc-industrie.
In de auto-industrie geschiedt het laden en lossen ran vrachtlia-
gens in een aantal bedrijven rrcg net handkracht en handpaltetvla-
gens. Veel bedrijven hebben daarcrn heftrucks aangeschaft.
Het ret de hand optillen en plaatsen van karrosserie-qtderdelen
is aangepakt door het aanbrengen \ran takels, bovenloopkranen en

elektrische hijsinstallaties. Het sjouuen Íret gereedschap is aan-
gepakt fur de aanschaf ran gereedschapwagens.

Veel duw-, til- en trekr,erk is rodig voor het verplaatsen van zvra-

re rrrtorblokken over rollerbanen. Deze blokken nneten voor rrcrde-
re bewerkirg net de hand gedraaid rorden in zogenaande trrrentelnal-

len'. Dit alare rrerk is aangepakt door de aanschaf ran hydrauli-
sche qnrurallen, het rechanj.seren ran draairmllen en het beter in
de lijn pJ-aatsen rran verspanende rachines.
Een slechte verkhording kcrnt voor bij de naatvoering van draaiban-
ken en andere nachines. Het aflezen rran de afstellingen npet door-
gaans in ge@en en gedraaide hor.ding gebeuren. Daarsn heeft rÍEn

digitale tasters aangebraclrt, waardoor de naat op ooghoogte afge-
Iezen kan sorden.

In de scheepsbout kont fysiek zware arbeid en een fysiek slech-
te nerkhouding veel voor, op buitenterreinen en scheepslrellingen,
vaar faciliteiten als takel- en transportgereedschap ontbreken.
Dit probleern is in diverse bedrijven aangepakt door lussen twee

bestaande hallen een overkapping aan te brengen en deze te rioor
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zien \ran een kraan net kraanbaan.

@ scheepshellingen en riooral bij jachtwerven, \rordt gebruik ge-

raakt van zogenaaÍde rhellingrwagensr, \rcor het richten en onder-

steunen rzan scheepsrqq)en. Het werken net deze wagens is niet al-
leen zwaar, rlaar ook gevaarlijk rrcrk, rrcoral \,ranneer de wagens

r,eer onder het overhellerxle schip vandaan gevijzeld ÍrDeten \.rcr-

den. Veel ran deze wagens zijn vewangen door van hydraulische

dcnnekrachten rrcorziene wagens, van hellingruagens voorzien rran

rollen aan de bovenkant, zodat de vlaktarrijving vervangen r,,erd

door rolwrijving. Beide alternatieven naken het wrerk niet alleen

Iichter, raar ook veiliger.
Hellinguagens r,orden ook gebruikt crn schepen hraterpas in de schui-

ne helling te plaatsen. Eeruraal waterpas, nordt het schip ret zwa-

re betonblokken \ast4ezet. Dit laatste is apaar roerk, r,uaarbij ren

in een verkeerde houding veel kracht m)et zetten. Dit is aange-

1akt door de aanschaf ran andere hellinguagens, lieren en specia-

le opstotr»agens in plaats van de vroegere betonblokken. Dor de

hellingsgraad van het schip ten opzichte rzan de scheepshelling,

is aan één kant van het schip naar zeer weinig ruimte rrcor werk-

zaamheden aan de orderkant rzan het schip. Daardoor noet liggend
gaoerkt lrorden.

DaarcÍn hebben diverse \derven de helling doorgetrokken in een

recht stuk, zodat aan beide zijden van het schip zittend geoerkt

kan vorden.

Het te roater laten \rall jachten gebeurt sqns net handtakels. Bij
de grotere jachten is dit bepaalct geen sinecure. Dit is rrcrbeterd

door de aanschaf ran elektrotakels. Het vendjderen, het in de

juiste stand draaien, testen en opnieuw plaatsen rran buitenboord-

notoren is zwaar vurerk, dat rzaak in een slechte rterkhouding uitge-
rperd noet rrcrden. Dit is aange6nkt door de aanschaf van een klei-
re kraanwagen rrcor het afnsten en opnieuw bevestigen, de aanschaf

rran bokken en hulpEereedschap voor het rrcrgenakkelijken van repa.-

r:aties en de aanschaf \ran een testbank voor het proefdraaien in
de uerkplaats.
Een knelpunt doet zich ook rrcor bij de oppervlaktebehandeling in
de scheepsbouw. Alrprens de stalen konstn:kties geqcaÈ kunnen tor-
den, noeten ze gegritstraald r,rorden. Hierbij kcnen grote hoeveel-
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heden straalgrit. vrij dat opgeveegd en weggeschept ÍrDet vrcrden.
Dor de vloer te egariseren kan het straalgrit Íret een garotori-
seerde gritschuiver rdcrden verwijderd.
rn de vliegtuigbours roet rreer spuitwerk rrerricht rtorden op een
trapsteiger, neestal in een slechte werkhouding. Deze situatie is
verbeterd door de aanschaf \ran een verplaatsbaar r,rerkplatform,
dat in alle richtingen 'rerstelbaar is.
rn de rijwierindustrie doet iets dergerijks zich rrcor bij het
verfspuiten rran fietsonderdelen. Deze onderdelen Íroeten door de
spuiter lorden rrastgefrouden totdat het roerkstuk geheel gespoten
is. Deze situatie is verbeterd door het installeren \an een spuit-
robot, marbij de onderdelen aan haken kunnen ncrden opTehangen.

rn de autereparatiebedrijven is adaar $,erk aangepakt door het
plaatsen rran elektrÍsche takels, loopkatten, portaalkranen, trans-
portwagens rrcor het interne transport, pneunatische wielnontage-
apparatuur en hydraulische krikken. Het zware rrerk bij het was-
sen rían autors is aange[nkt door de installatie ran een \,Èls-
straat. ontvettingsbakken zijn vervangen door nrodernere ontrret-
tingsinstallaties.
ook het verk bij ncffelovens, waarbij zware karren net onderdelen
in en uit de oven getrokken npeten r,rorden, is verbeterd door het
aanbrengen rran serri-autcrnatische nrrffelovens.
hlerkzaamheden, a1s het schuren en plamuren rran praatrverk, order-
dorpels en de orderzijden van spatborden en portieren, noeten ge-
bukt, geknield of gehurkt r,orden verricht. Deze uerkzaamheden
zijn verricht door de instarlatie ran pnerlmtische, cp erke Lnog-
te instetbare rderktafels. rn andere bedrijven zijn hydraulische
hefcilinders aangebracht.
Een srechte wrerkhoucting kcrnt veel rrcor bij het repareren r€n
vrachtauto's en het opnieuw richten van autors. Dit ncet dicht
bij de grond gebeuren. Deze werkzaamheden lrrcrden rrerzwaard door
de zware gereedschapskisten die bij het gebukt ruerken noeirijk
hanteerbaar zijn. Deze situatie is aangepakt door het plaatsen
\rian een hefbrug, d.ie geschikt is rrcor het op rtrerkhoogte brengen
ran wachtuagens. voor het opnieuw richten ran autors is o'erge-
gaan tot de aanschaf \ran een richt-en trekbrug, rearbij de uerk-
Ipogte instelbaar is en de kracht rpor het richten hydraulisch
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9.3.4

rrDrdt geregeld. Een andere oplossing is het installeren van een

trydraulische hefcilinder, in )<cnrlcinatie net een zogenaarde rdatar-

linerr richt- en trekbank. De zware gereedschapskisten zijn rrer-

\rangen door rolwagentjes IÍEt gereedschapsladen-

Overlast door stof en vuil
Stof en vuil leiden vooral in de auto-reparatieHrijr.nen tot pro-

blenen. Het scherm geeft een overzicht van de belangrijkste bron-

nen:

A Produktiefase: Bron:

1 voorbereiding
2 hoofdbererking

3 afwerking

4 ondersteuning

- vuile wachtwagens en autobussen
- verstrnnende netaalba,rerking
- beruerking van )«:nststof en hout
- Iassen, slijpen, schuren, polijsten

en spuiten van orderdelen, karosse-
rieën en dergelijke

- testen van koude (diesel-)nptoren

B Trransport! Bron:

I extern
2 intern
3 produktie-intern

C Prcduktie-cÍngevtng Bron:

bouvdcurdige staat

2 buitenterreinen.

3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- onvoldoende afscherming tussen ruim-
ten

- beschadigde en oneffen vloeren
- qrverharde terreinen en scheepshel-

_ 
lingen

In de auto-reparatiebedrijven (garages) blijken stof en vuil
bij nagenoeg alle werkzaamheden hirxler op t-e leveren. Vrachtv,a-

gens en autobussen norden Írrerre \rarl schoon bij een garage afgele-

verd. Door de afiretingen \ran deze rrcertuigen vordt de bategings-

ruimte in de werkplaats aanzienlijk beperkt, zodat de kans op ver-

r,ondirgen wij groot is. Relnratie- en onderhor:dsrmerk is zo niet
alleen een vuil , rmar ook een gernarlijk kanei- Daardn is nen in
dergelijke bedrijven o\rergegaan tot de aanschaf \ran een (autcnrati-
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sche) uasinstallatie, zodat de wagens bij binnenl<crnst kunnen lrcr-
den schoongeq)oten.

stof en vuil ontstaan ook bij repa.ratie- en onderhordsoerkzaamhe-
den. Het schuren. polijsten en spuiten van karrosserieën brengt
(poryester-) plamr-nrrslijpsel , schuur- en poryststof net zich nee.
vaak is dit stof zo fijn 'an sanrenstelling dat het lang in de
luchL blijft hangen. In een aantal bedrijven is nen rtearcm overge-
gaan tot het aanbrengen \ran een geperforeerde schuurvroer rrEt on-
dergrordse afzuiging. rn bedrijrren raarin de afzuiging rrerd gere-
seld door konventionere industriestofzuigers, is overgegaan op
een oentrale stofafzuiging, die al 0f niet is uitgerust ÍÍEt q/-
cloonwrerking en flexibele luchtslangen die rechtstreeks bij of
aan de diverse schuur- en srijpmctrines geplaatst kururen rrcrden.
Een bijkorend rrcordeel is dat centrale afzuigalparatuur veel min-
der raak behoeft te lrorden schoongeraakt dan de industrie-stofzui-
gers.

De overrast door schuur- en spuitstof is in veer bedrijren.range-
Fkt door de installatie tËn afgesloten kabines, vaar ras-,
schuur- en s1ijp,cerk in uiÈgerroerd kon wrrden. Deze kabines zijn
rrcorzien van eigen afzuig- en luchtverversingsinstallaties.
Niet aIleen de r,erknenrers in de d.irekte produktie ondervinden hin-
der rran het. fijne stof. Het dringt ook door in naastgeregen ruinr-
ten, waarin bijrrcorbeerd kantoren of service-afderingen zijn on-
dergebracht. r4et bourd<undige aanpa.ssingen, waardoor deze ruimten
beter gescheiden rcrden, is dit probreen grotendeers c4rgelost. rn
een enkel geval is een totale verbouwing en rekonstn:ktie van het
bedi jf spand noodzakeli jk gebleken.
Een ander probleen ontstaat bij het proefdraaien net koude (die-
ser-)Írptoren. Naast uitraatgassen kcnpn hierbij roetdeertjes en
stof wij. Veel bedrijven zijn rraa;qn overgegaan 6p een afzuigin-
stallatie, die door flexibete aansluitnrcnden rechtstreeks ret de
notoruitraten verbonden kan rrorden. Een ventilator zorgt r,por de
verdere afzuiging naar buiten.
lbnslotte kcnren in \reel bealrijven probleÍren \roor rEt de bestaande
vloeren. Deze zijn door besctndigingen en oneffenheden raak nroei-
lijk te reinigen. rn deze gevallen is de oude vroer \rervangen
door een betonnen vloer net een antisliplaag of door een egalisa-
tie-vloer net een speciale kunststof afirrerklaag.
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In de transportrniddelen-industrie doen zich problqen ret het
laswerk \Dor. In de lasrook bevinden zich fijne retaal- en stof-
deeltjes. Konventionele afzuiging voldoet hier over het algereen

niet, zodat de bestaande installatie in rcel gevallen is vervan-

gen door elektrostatische filters, in l<qnbinatie ret ventilato-
ren.
In de scheeps- en vliegtuigbouw levert de borerking van kunststof
en hout eveneens stof en vuil op. Bij de booerking van polyester

bijvoorbeeld ontstaan styreendampen, die bij rrerhitting ongezet

rcrden in het gevaarlijke en sterk ruikende benzoldettyde. In een

aantal gevallen blijkt de verwarmingsinstallatie (bv. hete lrcht-
kachels) de styreendanpen aan te zuigen, zodat deze bedrijven
overgegaan zijn op nieuroe kachels, die de lucht van brriten aanzui-
gen. Bovendien zijn betere afzuigsystenren aangebracht. Bij diver-
se houtberrrerkingsnachines is de afzuiging onvoldoende. Daarcrn is
rren overgegaan op afzuiginstallaties ret fle><ibele afzuigslangen,

die afzonderlijk op de rnaclrines aan te sluiten zijn.
Bij het schuren, slijpen en dergelijke van polyester vliegtuigon-
derdelen kont. \,,eel stof vrij. Dit is aangepakt door het installe-
ren van speciale werkbanken ret ingebouurle (stof-)afzuiging aan

de onderkant van het vrerkblad. Tevens zijn afgesloten trerkkabines

gebouvri, die nen heeft rioorzien van een afzuiginstallatie.
ltcntage en afwerking vinden in de scheepsbouw vaak plaats op bui-
tentereinen en scheepshellingen. die neestal onverhard zí1n.
Sdroonspuiters en teerders ondervinden hier hinder van vr.ril en

nndder. Ter verbetering van deze situatie lrorden terreinen geas-

falteerd of net tegets bestraat. Borrendien heeft Íren de scheeps-

hellingen verhard m. b.v. betorumtten.

In de nachineirdustrie j<crnt overlast door stof en vuil rporal
voor bij het las- en slijpproces. In een aantal bedrijven zijn de

probleren ret het lasroerk ondervangen door het installeren rran

een zgn. rlasstraatt, waarin het plaatwerk autcrmtisch gelast
\Drdt. ïn andere gevallen is e><tra afzuiging aangebracht door mid-

del ran nrcbiele afzuigers, ltoog-vakuiilrFafzuiginstallaties of is
eeÍr zgn. 'clean-roqnt geïnstalleerd, waarin afgeschenrd gelast
kan rrcrden. Daarnaast zí1n de bestaande afzuiginstallaties in
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9.3. s

\reel bedrij\ren \rerbeterd. In fabrieksknllen, r,aar rnast slijgoerk
ook arulere rrerkzaamheden rprden verricht, kan net afzuiging aI-
Ieen niet volstaan rrcrden. Slijpafdelingen zijn .lrarcrn verplaatst
naar speciaal hienroor ingerichte afgesloten afdelingen nEt een

eigen lrchtreinigingssystean. In dit rierband dient een bedrijf
verneld te rrcrden dat m.b.v. spiraalslijSrmdrines boorschachten
produceert. Deze rmdrines produceren denrate veel rnril (en Ia-
vaai), dat het bedrijf z&f een spiraalfreegnactrine ontwikkeld
heeft. Dit initiatief heeft tot gevolg dat het produktieproces nu

aanzienlijk schoner (en mirxier tawaaierig) verloopt.

Danpen en gassen

GierLast van dampen en gassen is vooral in de rmchine-industrie
een probleern. In de transportrniddelenindustrie en bij ale auto-re-
pratiebedrijven is dit probleern iets minder aangepkt. Het sche-
rm geeft een orzerzicht \ran de belangrijkste bronnen:

A Prcdul<tiefase: Bron:

I \roorDereldrng
2 troofdbehrcrking

3 afwerking

4 ondersteunerd

] t."- en (brarxt-)snijwerk
- oliedarpen van snij- en lcoelvloei-

stoffen
- koeling door olienevel
- rrerstrnnende baoerkingen
- uitgloeien rran verrnrilde roerkstr:kken
- spuiten van verf, zinkchrcrnaat e.d.
- nrcffelen
- uitharden rran (auto-)orxlerdelen
- konsenreringsbaden
- lijm, kunsthars, oplos- en verdun-

ningsniddelen
- uitlaat- en af\roergassen (testen van

rptoren)
- ontvetten rran rrerkstukken

B Ïransport Bron:

I ei(tern
2 intern
3 produktie-intern
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C Produktie-cÍgeving Bron:

I bouv*undige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

: 
qt)"n '.rerbindingen tussen afdelingen

- onrroldoende af zuiging

In de nachin+industrie kcÍnt \reel lasroerk voor, rmarbij lasdam-

pen en -nevel- ontstaan. Erigszins afhankelijk van de situatie
zijn verschillende oplossingen nogelijk. In een aantal gevallen

is voor rpbiele lasdampafzuigers en luctrtzuirreringsinstallaties
gekozen, terwijl elders eeÍl 'hoogrrakuiim' afzuiginstallatie de

voorkeur heeft gekregen. In andere gevallen is gekozen rpor het
installeren \ran een lasstraat r,.laar plaatrrerk en dergelijke autona-

tisch gelast kan yorden, of rioor een zogenoerde rcl@nrocmr' \iEtar-

in heÈ lassen afgeschernd kan plaatsvinden.

Ef doen zich situaties voor vaarbij de bestaande afzuig-installa-
tie niet voldoet. De bectrijfsruimte kan bijvoorbeeld zo laag zijn
dat de afzuiginstallatie niet naar betpren kan funktioneren en be-

staande qxandventilatoren kunnen, doordat lrrcht rran buiten tprdt
aangezogen in de winterperiode kou veroorzaken. In veel beclrijrten

vervangt ren daarcrn de bestaande afzuigal4nratuur, hetzij door

elektrostatische lrrhtreinigers, of door elektrostatische lrrcht-
filterr:nits wor het zware las*erk en een nnbiele installatie
voor het lichte lasrerk.
Daryen err gassen ontstaan ook bij het uitgloeien rran (door olie
en rret) vervuilde rrcrkstukken. Dit is aangepkt door de aanschaf

rran spoelbakken, waarin de roerkstukken vóór het uitgloeien kun-

nen rorden schoongemakt.

Bij het brandsnijproces kcÍren eveneens daÍeen wij. lilaast het aan-

schaffen of verbeteren \ran afzuiginstallaties, is de overlast aan-

gepakt &or het installeren \ran een r.aterbed ten behoeve van het

or<y-acetyleen- en plasrasni jden.

Bij het slijpproces en bij bewerkingen ret netaalrierslnnerde ra-
ctrines, zoals draaiautcmaten, freegnachines en dergelijke, geven

$ij- en koelvloeistoffen oliedampen af. In rreel bedrijven is
daarcrn een entrale afzuiginstallatie geplaatst.
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Een al-ternatief hiervoor is het praatsen van lrchtreinigings-
units, in kcrnbinatie ret afzuigkappen. rn situaLies, r,aarbij de
overlast van dampen en gassen nog v,ordt r,rersterkt door de aanwe_
zigheid ,an (zonne-) warmte, is de konventionere afzuigappa.ratuur
uitgebreid net een systeeÍn van natuurlijke ventilatie.
rn varmte- en qppewraktebehandelingsafdelingen ontstaat veel
overrast rran dampen bij het spuiten rzan verf, zinkchrcnaat en der-
gelijke. Konventionele afzuiging rtrerkt hier onvoldoende, zodat is
overgegaan tot het bowen van afgesl0ten spuitruimten of -kabines
ret gerichte afzuigappa.ratuur. Een andere oplossing is de aan-
schaf ran een 'uerfdonpel- en nrrffelinstallatie.
De probleren ret dampen en gassen zijn scrns niet tot één afde-
ling te isoleren. Aangrenzende afdelingen ondervinden ,Eak even-
veel overlast. Dit probleen is in de praktijk oplelost door een
grondige 

'erbouwing 
of zerfs nieuwbouw, waarbij speciale rrcorzie-

ningen zi jn aangebracht.

ook de transportrniddelen industrie kent specifieke gas- en damp-
problenen, rrcoral bij het. Ias- en spuitlrierk, en bij de verspanen-
de bauerkingen rran netaal- en kunststof.
rn de auto-industrie vormt het lassen rzan uitraatsysteÍren een pro-
bleem. De orzerlast rran dampen is hier aangepakt door op de IasnaI-
len, r'aarin de uitlaten 

'ast worden geklerd, afzuigers aan te
sruiten- Deze nethode is ook toegepast in de scheepsbouvr, vraar,
ten behoeve r.a.n b:iskonstrukties, holre buizen gelast ÍÍDesten lrcr-
den.

Bij het harden van onderdelen, zoals autobladveren, kc..en rookgas-
sen en dafirpen wij, die,aak niet afdoende r,vorden afgezogen. Di_
verse bedrijven hebben daarcrn een nieuw srpe luchtreiniger bij de
hardingsoven geplaatst. Dit appa.raat zuigt lucht aan, filtert de-
ze en stuurt de nog r,nrne lucht weer terug. zodat minder energie-
verries optreedt. Hierbij zorgen aparte rrentilatoren \Dor vordoen-
de luchtverversing.
rn lerspa.nende afdelingen, gereedschapsrakerijen en dergelijke ko-
nEn dary)enr gàss€D en cfrernische stoffen vrij bij het srijpen en
verspanen van kunststoffen en retalen. Àrrlere bronnen zijn de koe-
ling door olienevel, ontvettingsbaden, konserveringsbaden beroer-
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9.3.6

kingen net lijm, kunsttnrs en oplosniddelen en het schilderen net
qgnthetische verf. De bestaande natuurlijke rrentilatie is daarcrn

in veel bedrijven vervangen door een tenperatuurregelend
rrcntilatiesysteqn, in konbinatie net een centraal afzuigsysteern.

De autereparatiebedrijven kennen veel probloren rÍEt uitlaat-
en afrrcergassen. De uitlaatgassen, d.ie ontstaan bij het
proefdraaien \an rÍDtoren, zí1n aangepakt door gebruik te gaan

reken van een afzuiginstallatie net flexibele slangen die op de

auto-uitlaten r,Drden aangebracht. Gassen, öe bi j het
repa.ratianerk ontstaan, is rrEn gaan af zuigen door
afzuiginstallaties ÍEt aparte (sons nobiele) units. De overlast
door de uitlaatgassen van dieselkraanwagens is aange6nkt door de

dieselkraan te riervangen door een' elektrische bovenloopkraan.
ïn de revisiebedrijrien rreroorzaken allerlei nachines, als stijp
banken, lijnboorbanken, vlakbanken, slijgmchines en boor- en

boennadrines danpen en gassen. Daarqn hebben veel bedrijven cy-
cloon-ventilatoren, dakventilatoren en r,asenkappen geïnstal-
leerd.
Bij het spuiten en nnffelen van autors en karrosseriedelen en bij
het verken net vlrrchtige stoffen zoals verdunnings- en oplosnidde-
Ien, zijn spuit- en roffelkabines aangebracht, of rrcorspuit- en

aflakkabines, die voorzien zijn van afzuiga6paratuur.

Weersinvloeden

Oderstaarrf scherna geeft een overzicht van de belangrijkste
orzaken rpor weersinvloeden op de rrcr§>lek:

A Produktiefase: Bron:

I \roorbereldrng

2 fioofdbeirerking
3 afwerking

ondersteuning

- het op nnat afbranen rnn staalplaten
gebeurt buiten

- onvoldoende ruimte binnen
- de rioor- en eindncntager de afwerkinl

van schepen gebeuren buiten
- het gritstralen en net q>eciale rrcrf

beLnndelen gebeurt buiten
- de milverwerking gebeurt buiten

B fransport: Bron:

1 ortern
2 intern
3 produktie-intern

: "* e:peditiolerk gebeurt buiten
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C Prcduktie-qngeving: Bron:

I boudlendige staat

2 buitenterreinen

3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- toegangen zijn te klein rioor lvrerk-
stukken

- onvoldoende ruimte binnen
- onverharde terreinen en scheepshel-

lingen

] geen schuilttogelijkheden buiten

Vooral in de scheepsbouw kcÍnt veel buitenrrcrk \rcor. È voor- en

eindnontage rran schepen en de afiterking ervan vinden raak op bor-rrr

terreinen en scheepshellingen plaats. Dpeditie en vuilverrerking
vinden rrcornanelijk buiten plaats zonder dat er sprake is ran
r,oorzieningen voor de werknerers. Bij regen, kou of wind kunnen

zí1 zícle nergens terugtrekken. Diverse r,yerven hebben daarcrn over-
kappingen gebourrd of een portakabin geplaatst.
Het gritstralen en ÍÍEt speciale rrerf behandelen \ran scheepsrqnpen

geschiedt buiten, cndat anders de overlast voor andere afde-
lingen te groot is. Hetzelfde geldt voor het op Íraat afbranen rran

staalplaten. Gn bescherming tegen r€ersinvloeden te kunnen bie-
den, zijn overkappingen naar ook speciale loodsen zoals grit-
straal-- en verfloodsen geplaatst.
Scrns zijn repa.ratie- en nieuwbouwloodsen zelf groot genoeg, maar

I«rnnen grote objekten niet door de toegangspoorten of -deuren. Er-
kele rderven hebben daarcrn de t-egangen \rergroot en grotere
( schuif -) deuren aangebracLrt.

Sdreepshellingen zijn raak niet verbard, zodat ren in de nrodder

staat te werken. ffiat de hellingen vlak aan het water liggen is
de grord altijd drassig. Diverse r^Ërven zijn overgegaan tot het
opnieuru stellen rran de helling en het storten ran beton tussen en

naast de hellingsrails. Andere rrerven hebben de hele helling orzer-

dekt en een betere afvlatering aangebracht.

In de auto-industrie kcmt het scrns \Dor dat rrcrkzaamheden bui-
ten npeten plaatsvinden. Bij te weinig ruimte binnen, gebeurt de

karrosseriebouvr buiten. Dor nieuvÈouw en een reorganisatie rËn

de produktie-lay-out is deze situatie te verbeteren.
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9.3.7

Od< in de rmchineindustrie is scrns sprake van plaatsgebrelc bin-
nen, zodat buiten gevrerkt Írcet raorden. tleÈ aanbrengen \an een \ras-

te orzerkapping qp de terreinen binnen het kraanbereik is een op-

Iossing. Ardere bedrijrcn hebben voor nieuwborrw gekozen of voor

de aanschaf rran verplaatsbare overkappingen.

Grerige knelpunten

Een aantal knelpunten is niet bij een van de hiervoor besproken

probleensituaties order te brengen. V@r zover interessant, koÍIEn

ter afsluiting rng enkele rmatregelen uit deze restgroep aan de

orde. Het scherm geeft een overzicht van de belangrijkste bron-

nen:

A Praduktiefase: Bron:

I rrcorbereiding
2 tnofdbaoerking

3 afwerking
4 ordersteuning

I rmcirinesebonden, nrrnotoon vlerk
- autogeen lassen en snijden in geslo-

_ 
ten ruirnten

B Iï:ansport: Bron:

I e>(tern
2 intern
3 produktie-intern

C ProdukLie-ongevÍng: Bron:

I bouwlmrdige staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichling arbeids-

plaats

- hoog in de gevel geplaatste raren

: s* rarrEn op ooghoogte

- te zwakke verlichting
- scmbere, donkere kleuren rran

bedrijfsruimte

In een aantal bedrijven is de bestaande verlichting een probleern.

Gebrekkige rcrlictrting in kcrnbinatie ret de scrnbere, donkere kleu-
ren van de bedrijfsruimten, zorgt \Dor een te laag verlichtingsni-
to. Ter verbetering hiervan is de lichtst€rkte qrgevoerd, bijrcor-
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beeld &or het aanbrengen vran rreer en zlraardere (natriurr) armatu-
ren. Scrns is het plafond verlaagd, zodat de lichtbronnen dichter
bij tle rrerkplek kcnen. In andere bedrijven zijn wanden en pla-
forxis geverfd in lichte, harnrcniërende kleuren. V@r het [Erso-
neel zijn öt aanzienlijke verbeteringen rran de uerkcngeving.
Het verlichLingsprobleern kcrnt vaak \rcor in ruimten, die oorspron-
kelijk \ioor andere doeleinden gebruikt zí1n, bijvoorbeeld in
scheepsbouvr.-konstruktiehallen waar later een gereedschagnakerij

of plaatwerkerij in reerd ondergebracht. Deze ha1len hebben hoog

in de gevel geplaatste ralten, waardoor rerkneners rrcl last kunnen

hebben yan direkt invallend zonlicht, naar geen uitzicht hebben

op de buitenvrereld. Deze situatie is rrerbeterd door het öchtmet-
selen van de gevelraren en het plaatsen ran raamstroken op kijk-
hoogte.

In & scheepsbouw zijn rnq veel kraankabines net raeinig zlchL, ze
dat de kraandrijver zí1n werk staande npet verrichten. Deze zijn
ven"angen door kabines net een beter zicht, zodat de besturing
zittend kan geschieden.

In de scheepsbou'r kcren ook problenen voor bij het autogeen 1as-
Én en snijden rran netaal in gesloten, niet of onvoldoende geven-

tileerde ruimten. Bij het autogeen lassen rrcet zuurstof toege-
voegd rorden. Di.t levert in te Lroge koncentraties brandgevaar op.
On lassers en snijders tijdig te r,laarschtrrren voor dit gevaar is
IIEn overgegaan tot de aanschaf \ran een zogenoende todoriseringsin-

stallatier, waarbij een reukstof aan de zuurstof nordt toege-
roegd.

Verneldens*aard is ten slotte nog eeÍt projekt. in een r,rcrsSnnerrie

afdeling \ran een autcnrcbielbedrijf. Hier was sprake van een grote
nate rran rachinegebonden, nonotoon rrcrk, zodat besloten rrerd tot
een drastische wijziging in de organisatie rran het rerk. De 1ay-
out rerd cmgevornd tot een *erkruijze net produktiegroepen, mar-
bij de cirka 50 produktiernachines herplaatst rrerden. De taakver-
ruiming die öt rioor de rrrerknerers net zich nee bnactrt teidde tot
mirder [Dnotoon rrerk en neer ontplooiïngskansen.
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Bijlage 9.1: Aantal AlV-aanvragen in de machine-industrie,
onderverdeeld naar bedri jfssektor (volgens SBI-1974 )

ffi(10R:

- Iandbouvrnachinef abrieken

- Fabrieken rzan gereedschapswerktuigen roor netaalbaoerking

- l,íachinegereedschappenfabrieken

- Verpakkingsmchi nef abrieken

- Fabrieken van nacfrines en apparaten \roor de voedings- en genotmiddelen-

industrie en \,lan grootkeukeninstallaties

- Fabrieken van nachines en apparaten vnor de aardolievemerkende, de

chqnische- en de fanraceutische industrie
- Hijskranen-, liften e.a. transportwerktuigenfabrieken

- Fabrieken rran nachrines voor rnijnbouw, bouvmijrrerheid, boulrnaterialen-
en retallurgische industrie

- Tandwielen-, lagers- e.a. drijfwerkelenentenfabrieken

- Fabrieken rran nachines \roor de hout- en neubelindustrie

- Fabrieken ran nachines \roor de textiel- en kledingindustrie
- Fabrieken van nachines \roor wasserijen en dsnische reiniging voor de

leder-, lederverwerkende, pa.pier- en grafische industrie
- Stocrnketel- en stookinrichtingenfabrieken

- VerbrandingsÍDtoren-, turbine- en overige krachtwerktuigenfabrieken

- l4achinekarerinstallatiebedri jrren

- Motorenrevi siebedri j rren

- IGntoonrachinebedri j ven

- Fabrieken \ran tunpen en kcrnpressoren, frydraulische en lxreurmtische
eleroenten en installaties

- Luchttechnische-, koel- en droogapparatenfabrieken, koeltechnische

installatiebedrijven
- Vileegrerktuigen- en rrinkelÍnachinefabrieken

- Appendagefabrieken

- l,lachineonderdelenfabrieken niet eerder genoerrl

- I,lachine- en appa.ratenfabrieken niet eerder genoend

- l4achinerepa.ratiebedrijrren niet eerder genoernd

rgMAL

MNTAL

15

4

7

2

15

5

15

4

7

1

7

2

2

18

1

1

L2

11

I4

3

11

1

23

2

183
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Bijlage 9.2: Aantal AH/-sr:bsidie aanvraqen in de transportmiddelen-

industrie en de autoreparatiebedrijven, onderverdeeld naar

Uear!;irsggllgg (rrc1gens sI - 1974)

FTTEKWENTTE

- Autofabrieken en -assenlclagebedrijven

- Àanhangvlagen- en opleggerfabrieken

- Karrosseriefabrieken

- Aut!-onderdelenf abrieken

- Nieur*bouw- en repa.ratiehlerven ran jachten

- Nieur,vlcourp- en repa.ratislerven van binnenvaartsche[En

- Nieuwbouvr"- en repa.ratiel^Ierven van vissersvaartuigen, zeesleeSÈoten,

baggernnteriaal, booreilanden en dergeli jke

- Nieuróowrr en repa.ratis^Ierven rran kustvaartuigen

- NieuvÈour*- en reparatievirerven ran overige zeeschepen

- Scheepssclrilder- en schoonnaakbedri jrien

- Rijwiel- en nntorrijwielfabrieken en -ÍÍDntageinrichtingen

- nijwiel- en notorrijwielonderdelen- en -toebehorenfabrieken

- Vliegtuigbouw - vliegtuigreparatiebedri j ven

- Autoreparatiebedri jven (garages)

- Autoplaatwerkerijen (errentueel annex - spuiterijen)
- Autospuitinrichtingen
- Autoreparatiebedrijrien niet eerder genoernd

rcrIAAL

20

5

2L

7

L7

16

4

6

30

2

7

4

29

86

t0
3

I

268
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r0. DE H,EICIROIECTINISCIIE-I DE INSIRIMEITIETÈ EN OPIISCTIE EN DE CÍ\ERT-

GE ÏNDUSÏRIE

ïNLEDït\G

Itot de elektrotechnische industrie betroren cirka 3I0 bedrijven,
die 108.500 nrensen rterk verschaffen. De beide andere bedrijfsklas-
sen zijn aanzienlijk kleiner van cm\,rang. In de instrwenten- en

optische industrie werken 6800 rensen bij 144 bedrijven. In de

108 bedrijven die tot de overige industrie behoren werken 4.900

IIEnSen.

In de instruÍrenten- en optische industrie en in de ovrerige indus-
trie werken relatief ',/eel woulren: respektievelijk 24 en 33t. Het

aandeel wounelijke arbeidskrachten in de elektrotechnische indus-
trie is gelijk aan dat'.;oor de gehele industrie (15C).

In 1981, het l-aatste jaar van de te beschrijven periode, lag het
ziekteverzuim in de elektrotechnische industrie ganiddeld op 9r5t
en in de instrurenten- en optische industrie 8rlt. Voor de 'overi-
get industrie zijn ons geen betrouröare cijfers bekend.

Het ziekteverzuim in de gehele industrie laq in 1981 gerniddeld

iets lrcger, nanelijk op 10,1t.

In 1983 $,as de elektrotechnische industrie goed \roor een jaaronr

zet \ran 21 miljard gulden. De instrurenten- en optische industrie
en de roveriger industrie behaalden een jaarcrnzet \an respektieve-
lijk 910 en 700 miljoen gnrlden.

On een indruk te geven rran het pakket produkten en diensten dat
de drie bedrijfsklassen leveren, volgt hier een korte opscmning:

- Elektrcmctoren, generatoren, transfornatoren, acrcumulatoren en

batterijen
- elektrisch draad en kabel, schakel- en installatiqmteriaal
- elektrische en elektronische apparaten en toestellen
- industriëIe installatie en ÍrDntage van elektrotechnische pro-

dukten

- nreet- en regelatr4nraten en (redische en andere) instn:nenten

- cptische en fotografische artikel-en

- klokken en uu::werken

r0 .1
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- golden en zihreren artikelen, sieraden, rnrnten en rnedailles
- foto- en filnpntwikkeling en dergelijke
- speelgoed en sportartikelen

10.2 DE PRO]EKTEI{

rn deze branche zijn r49 projekten voor het verbeter.en \,'an ar-
beidspJ.aatsen ingedierd, !{aarvan 61t is gesr:bsidieerd.
Tabel 10.1 geeft een o,erzicht van het aantal aanvragen per b"-
drijfsklasse.

Tabel 10.1: Verdeling ran de projekten over de beclrijfsklas-
sen

Bedrijfsklasse Aanta1 aan

elektrotechni sche industrie
instrurenten- en optische industrie
roverige' industrie

762

9t
15t

IbtaaI 100t

L49

voor de gesubsidieerde projekten bedroegen de bruto investerings-
kosten l1r5 miljoen gu1den. Àan subsidie is 4r4 miljoen toeqe-
kend.

Het ging bij drie projekten crn de verbetering van 2.9g4 arbeids-
plaatsen.
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10.3 KNB,PU\TIEN EN MAATREEET,EN

In de 149 projekten zijn veel )<nelpunten aangepakt.

De reeste naatregelen waren gericht op:

1. lawaai en trillingen (36t rzan de projekten)

2. slecht binnenklinaat en hitte (24t)

3. stof, vuil, dampen en gassen (14*)

4. fysiek zware arbeid en een slechte iuerkhouding (9*)

In totaal vertegenwoordigen deze knelpunten 838 van de projekten.

10.3.1 Iawaai en trillingen
Een belangrijk deel van de projekten richtte zich op bestrijding
van lawaai en trillingen, veroorzaakt door produktie- en bewer-

kingsnachines. Orderstaand scherna geeft een overzicht ran de bron-

nen.

A Produl<tretase: Bron:

voorbe\^ierking

hoofdbewerking

nabarrerking

ondersteuning

- ontroestingsunits 
I

- uralsenbrekers en bekkenbrekers 
I

- trilgoten I

- granuleerovens 
I

- ratelaars e.a. (draad- en kabel-) rm-l
chines 

I

- kopertrekbanken + bijbehorende appa-l
ratuur I

- zaag-, draai en
-werktuigen

ponsnachines en

- walsen, (sccenter-) prsen, friktie-
trErsen en kodeerpersen

- schopeerinstallaties
- richt- en knignechanisren
- troogtoeren-boornrachines
- (nechanisch-pneunatisch aangedreven)

platenscharen
- stans-, boor- en freesmchines
- knibbekrachines, knignachines en for-

ceernachines
- (kloppers ran) sinterovens
- slijpuerk
- isoleerwikkelnachines
- trormel-poli j strmchines
- bundelnachines en inpaJ«achines
- verzamelmechanisren
- elektrqnctoren
- blcn'rers en kcmpressoren
- ketelhuizen
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B Tríiansport: Bronl

I oÈern
2 intern

3 produktie-intern

- nectnnische stofaanvoerinrichtingen
- rollenbanen

C Prcduktie<ngeving: Brcn:

bounkundige staat

buitenterreinen

voorzienirgen

2

3

- open rrerbindingen tussen afdelingen
- open rierbinding Íet transportgang
- stalen vandeni tussenwanden van boari

_ 
of gipsplaten

- (koellucht-)rrentilatoren \,,an ovens er
andere apparatuur

- uitblaasopeningen af zuigventilatoren

rn de elektrotechnische industrie zijn produktieracfrines en
uerktuigen de belangrijkste lavnaibronnen. zo rircrdt lawaai veroor-
zaakt door units voor het ontroesten \an draad en elektroden. De-
ze overlast heeft nen aangepakt door het praatsen van geruidsiso-
lerende kappen op de units.
WaLsenbrekers en bekkenbrekers, die in breek- en griuruleerafdelin-
gen otrrgesteld staan, veroorzaken lawaai. Deze rnachines zijn voor-
zien rnn cnrkastingen. Hiernee is tevens en deer ran de stofover-
last tegengegaan.

Àrdere lawaaibronnen zijn de trilgoten bij brekers en granuleerno-
lens. Dordat deze trilgoten rraak niet goed af te stellen zijn,
!Íordt rrEer lawaai veroorzaakt tlan rndig is. @ de goten heeft ren
rraarcrn amplitudereters aangebracht, zodat een juiste afsÈelling
rogelijk is.
Het lawaai ran de gr:anuleerovens zelf is aangepakt door op de
lrchtinlaten rran de orrens geluidsdenpers te plaatsen.
fijdens de prodr.rktie veroorzaken ratelaars, (cutter-) kopertrek-
banken, ponwactrines, m1sen, [Ersen, rictrt- en kni;xechanisren,
stans-, zaag- eÍr boonnadrines en arrlere a[paratuur lawaai en hin-
derrijke trillingen. rn het alganeen treeft ren deze rmctrines en
verktuigen voorzien van cmkasting, rraarttEe overigens ok een aan-
zienlijke reduktie ruan stofoverlast is bereikt.
lter bestrijding rran het restererrle prodr:ktierawaai zijn nog ande-
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re maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen \ran baffles en het

bekleden van vanden en trÈaforxis ret geluidsabsorberend materiaal.
Persen zí1n belangrijke bronnen 'rran lawaai én trillingen. Ze

zijn daaron op rubber geplaatst en de aanwezige veerkonstrukties
zijn rrervangen door luchtbuffering. E<centerpersen, friktiepersen
en kodeerpersen zijn in andere gevallen afgeschenul mn bedrijfs-
hallen en in aparte ruimten ordergebracht. Ditzelfde is gebeurd

ret andere lawaaibronnen, zoals schopeerinstallaties, knibbelma-

ctrines en knipinstallaties.
Een verrnindering ran het lawaai r,ordt rrerkregen bij de rirenran-

ging rran (verorderde) rnachines door niewre, mirder lawaaierige tm-

drines. Zo zí1n troogtoeren-boorrnachines \renangen door zogenaalrr

de tprecision autcmatic drillst die tevens in een aparte ruimte

geplaatst rrerden. Ook zijn, bij de venranging rran nechanisch-
preumtisch aangedreven platenscharen, de minter lawaaierige hy-

draulisch aangedreven platenscharen aangeschaft.

l,tachines en installaties kunnen ook vprden aangepast of garij-
zigd. Een voorbeeld is het aanbrengen rran verbeteringen bij sin-
terovens. Hier heeft ren de karerkonstruktie gerijzigd raarna de

mnden neL geluidsabsorberend nateri:a'l zijn bekleed. De rklop-

perst heeft nen net rubber bekleed. Od< zijn de rookgasleidingen

en koellrrhtleidingen geïsoleerd, rË;rnrEe betnlve geluidsreduk-

tie, ook een verrnindering rnn stofor,ierlast is bereikt.

@en het lawaai van het slijpproces zijn slijpkabines geïnstaI-
leerd of, wanneer dit niet kon, is geluidsabsorberend nateriaal
aangebracht op uanden en plafonds.

Isoleer-wikkeLmctrines zijn voorzien van crnkasLingen of afgezon-

derd rran de rest rran de bedri jfsruimte, zcd,at- alleen het bedie-
ningspersoneel nog hinder ondervindt.
hlerkngrers in pnoduktiecdersteunende afdelingen ordervinden

scms €rreneens hinder van lawaai en trillingen. Installaties r,rcor

het rrerzalnelen van produkt€n die achter rollenbanen staan opíre-

steld zijn bekleed net rubber, zodat hirrterlijke kontaktgeluiden
grotendeels zijn verdrtrenen. Budelnachines en elektrqotoren zijn
vrcrzien van crnkasting en op de luchtuitlaten rran inSnlamclrines
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zijn geluidsderpers aangebracht. Op in rnachinekarers opEestelde

bloriers en kcrnpressoren zijn geluidsabsorberende voorzieningen
aangebracht. In ketelhuizen is voor het bedieningspersoneel een

aparte ruimte gernaakt, en zijn akoustische voorzieningen aan het
ketelhuis zelf aangebracht.

Van bij intern transport gebruikte rollenbanen, die rce1
kontaktgeluiden rieroorzaken, zijn diverse onderdelen nEt rubber
bekleed.

Bij rrcrvanging rran nechanische stofaanvoer- en afrrcerinrichtingen
heeft nen gekozen voor stillere §draulische installaties.
@n verbindingen net afdelingen rEt een lrcge geluidsdruk veroor-
zaken onnodige geluidshinder in afdelingen die zelf rreinig lawaai
produceren. In een aantal gevallen zijn scheidings*anden of absor-
bererde tussenvanden aangebracht, \raak in kcrnbinatie net
akoestische voorzieningen aan plafonds.
De kornbinatie 'Ën transportgeluid en nachinelawaai rran andere
afdelingen is bestreden door het aanbrengen rran scheidingsrmnden
en het aanbrengen \ian een vloerbedekking in de transportgang. In
de transportgang is een schuifdeur aangebractrt waaunee behalrze de

lawaaioverlast ook het tocfrtproblesn is aangepakt.

@luidsoverlast rccrdt ook veroorzaakt door rnachinekaners, wanneer

daarvan de wanden te dun zijn. ttachinekarrers ucrden dan rporzien
van geluiörcrende buitenr,anden, in kcrnbinatie net akoustische
rrcorzieningen in de rmchinekaner zelf .

Op kantoor heeft nen ook \raak last van het produktielawaai,
\rooral wanneer de kalrers geÍnaakt zijn van stalen rprnaalvnnden
rÍet tussenwanden rran board- of gipsplaten. In deze kantoren zijn
wanden aangebracht met een lrcgere geluidsisolatiqraarde en zijn
de plafords voorzien rran akoestisch nateriaal.
Àanrrczige l<oelrrentilatoren leveren rnast lawaai in veel gevallen
ook stofoverlast op. Hier is een gekcrnbineerde aanpak nngelijk.
Zo zi jn bij 'oryler*rindt-ventilatoren t€n ovens geluiddarpende

randen aangebracht en zijn andere (loellucht-)ventilatoren
crnkast.

Qr diverse uitblaasopeningen rran afzuigvenLilatoren zijn geluid-
derpers aangebracht.
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10.3.2

In de instn-unenten- en optisctre industrie zijn naatregelen ge-

troffen tegen lawaai in rmchinal-e benerkingsafdelingen. Hier zijn
de belangri jkste geluidsbronnen rioorzien ran onkastingen.

In de overige industrie zijn persen belangrijke gel-uidsbronnen.

Als oplossing heeft ren order IIEer \rcor onkasting gekozen' maar

ook voor het plaatsen rzan geluidroerende kabines bij orcenterper-

sen. Bij de vervanging rran nachines qprdt ook op het geluids-

aspekt gelet. Een friktiepers is riewangen door een geluidsarre
I kniehebelpers I . Bi j de vervanging \ran een trcnnel-poli j strnachine

is gekozen \roor een geluidsarnere polijstxadrine.

Slectrt binnenklfuaat en hitte
Hinder ordervinden de r,lerkneners van tocht, een benawde en be-

dorpte atnosfeer, weersinvloeden en \ran door het produktieproces

veroorzaakte hitte.

A Produktiefase: Bron:

I voorbeisedong

2 hoofdbaoerking
3 nabelverkirq

4 ordersteunend

- produKEreprocessenrFr or I}Iet ln Koft'
binatie net de rrcersgesteldheid

- (entrifugaal) gietwerk
- thermische processeÍr en installaties,

al dan niet in kcnrbinatie ret zonne'
warmte
reprograf ische appa.ratuur

- spuiÈtrrcrk

B transports Bron:

I ext€rn
2 intern

3 produktie-intern

- regelnatig q)enstaancle hliterrcteuren
- open rrerbindingen en openstaande deu

ren

C PrcduktÍe{ngevrng: Brcn:

I bouwkurdige staat
van gebouven

2 buitenterreinen
3 voorzieningen

inrichting arbeids-
pJ-aats

- on'foldoende nrim@

: Sroot raanolPervlak

- orrieugdelijke of onvoldoende \rer:lrar-
ming

- qlroldoerrle lrrchtvewersing
- onvoldoende isolatie
- afzuiginstallaties
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Het produktieproces in de elektrotectrnische industrie veroor-
zaakt in rreel situaties hitte. Een voorbeeld is de produktie van
plaatkondensatoren. ïn een bedrijf waar deze gereakt r,orden is de
produktiehal rzergroot, zodat de betrokken afdeling in een aparte
nrimte kon ucrden ondergebracht. Een ander rporbeeld is het pro-
duktieproces in (centrifugaal-) gietafdelingen. Hier zijn lrrcht-

"rerversingsinstallaties 
aangebracht, die geen tocht rrcroorzaken.

Lrrhtverversing en rzentilatie is toegepast bij, in trekgrasfabrie-
ken gebruikte, glasovens. Hier zijn, rnast rrentilatiesysteren, ja-
louziekleppen en roosters in de gevel aangebracht. Het is echter
niet alleen de rrarmte rran het produktieproces rrnar evenzeer de re-
latierre lnge vochtigheid en de danpen in kcnrlcinatie net onvordoen-
de hrchtverversingsvoorzieningen die e reel plaatsen eeÍr slecht
verkklinaat veroorzaken. Rq)rografische atrrEratLrur produceert
veer rm'nÈe. ffiat het produktieproces in reprografische afdelin-
gen onder een hoge relatieve 'rcchtigheid öent te verlopen, onder-
virden de uerkneners veel hinder rran vochtige !Érrrïte. rn spuitaf-
delingen kunnen spuitnevels en de warnrteafgifte \,"an atrparatuur
leiden tot een benar*de sfeer. De fabrikage en (print-)nontage
van elektronische appa.raten gebeurt dilsrijrs in een benauruil kri-
rÍEat.

Een benausde atnrrsfeer ontstaat ook in r,erkruimten, die te klein
golorden zijn' crndat er in de loop der jaren steeds meer nachines
en werknsrers zijn ondergebracht. De rm,rmte die r,ordt afgegeven
door produktie- en Írontage-aptEraturr, zoals soldeerbouten en an-
dere elektrische appa.raten, levert door het. ruim@ebrek en het
ontbreken ran voorzieningen een slecht binnenklfuraat qr. rn sarmi-
ge situaties zijn rtrer ventilatieqgsteren aangebracht r,vaanran de
verversingskapa.citeit orrer het algeneen echter te gering is. rn
a1 deze situaties zijn lrrchtverversingssysterÍEn rrernieud of aan-
gebracht ret inblaasr:nits, venrnarmings- of lcoelinstallaties en
afzuigventil-atoren. Het ksnt ook voor dat het ruimtegebrek zo
ga:ooL is, dat dergelijke voorzieningen niet neer getroffen kunnen
rucrden. rn een dergelijke situatie kan alleen een verbourring nog
een oplossing bieden. In rzeel proàrktieruimtes bl-ijkt @Íq>era-
hrurbeheersing niet goed nngelijk te zijn, rEt narp in de zcner,
wanneer zonnewamte fur grote r:anen kan binnenkcnen. Hier zijn
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zonwerende fiEatregelen getroffen, zoals het aanbrengen \ran zonne-

schenren en zonwerende folie, het verkleinen rran het raaropper-

vlak en het thermisch verbeteren rran de raIIEn.

Verwarmingsinstallaties geven sons zelf aanleiding tot klachten.
In bedrijfshallen, waar de rrenicarming geregeld rtrcrdt door middel

van overkapa.citeit mn de stocrnketels, ontstaat rs zqners veel

hinder rran hoge ternperaturen. Dit is aangepakt door de rierwarrning

te voorzien \ran een zonerregeling, roaarbij de overkapa.citeit van

de stocnketel anders trcrdt benut. In andere projekten zijn stocrn-

lreaters vervangen door goed regelbare centrale vermrmingsinstal-
laties.
Prcbtgren ret vervarming kcÍnen voor in bedrijven, eaar \rerwErr-

mingselanenten zoals radiatoren en stralings6nnelen rroor alle be-

tlrijfstnllen centraal geregeld vprden. Door verschillen in de lig-
ging en de bouwkr:nriige staat ran de bedrijfshallen en door produk-

tiegebonden verschillen ontstaat q> verschilLende plaatsen een

onbetnaglijk kliÍraat. Dit is rrerbeterd door op de radiatoren ttrer-
mische kranen aan te brengen en de stralingsSnnelen, a1 naar ge-

J-ang de tëÍperaturr in de rerkruirnte, na te regelen door ruimte-
q)nerrers en driereg regelrrentielen per gebour.

Itockrt is een ander problear. Door het regelmatig open staan \ran

deuren bij opeditiewerkzaanfieden, zoals het laden en lossen rran

vrachtroagens, ontstaat tocht en ondervinden andere afdelingen
last van korde lrchtstrcÍÍEn. Hierin is rrcrbetering gebracht door

het. aanbrengen mn elektrisch bedierrte roldeuren, sektiedeuren of
rnuudeuren, eventueel- in konbinatie net. een L-rchtgordijn. naar-

naast zijn r&cksfreltersr geïnstalIeerd, rmarin wactrtwagens kun-

ren wcrden geplaatst. $tanneer werkneners, die rnast of vlakbij
veelgebruikte in- en uitgangen verken, hirrler v,an tocht ondervin-
den, kan dit probleen aangepkt r,crden door een lange, ',renmrnde,
tochtsluis aan te brengen.

Tocht kfirt ook rioor in afdelingen die in open verbinding staan

net ardere afdelingen of ret een transportgang, die neer in cpen

verbirxting net de buitenluht staat. Hier zijn scheidingsxanden

aangebracht tussen afdelingen en zijn transportgangen voorzien

rran toctrtwi je deurkonstn:kties.

235



Ilocht kan ok door het afzuigsysteern \ran een afdeling ontstaan.
Een voorbeeld hiervan is een bedrijf waar de repa.ratie-, onder-
houds-, inpak- en asssnblage-afdelingen hinder ondervinden van de

danpafzuiging in de galvanische afdeling. De tussen deze afdelin-
gen geplaatste hydraulische elektrisch r,verkende klapdeuren blij-
vert uit nalatigheid vaak openstaanr zodat de onderdruk tocht ver-
oorzaakt. Dit. problean is oprgelost door autcnatisch lcerkende

tochtdeuren, die op elkaar zijn afgesteld, zodanig dat telkens
slechts één van beide deuren geopend kan rrcrden.
In tle instrunenten- en optische industrie 1eiden de ttrermische
processen tot ircge tsnperaturen en een benauvde atnpsfeer. In
tandtechnische rrrerkplaatsen en in tandheerkurxlige instnurentenfa-
brieken vcrden (elektrische) bakovens gebruikt ten betroeve \,'an ÍE-
talen en keramische rdrerkstukken. Voora1 in de zcnernaanden ont-
staat hierbij een onaangenaam binnenklirnaat. Ter rzerbetering hier-
\ran zijn rrcntilatiesystenen of airkorxiitioningsysteren aange-
bracht.

In de overige industrie kont hitte wij bij de produktie ran
sieraden, munten en nedailles. C,evoegd bij de invloed van de zon,
leidt dit tot hoge terperaturen. In dergelijke ge\raUen heeft nen
zonwering en h:chtbehandelingssystanren aangebraclrt.
Problsen rret een slecht binnenklirnaat lrcmen ook \Dor in foto- en

filmlaboratoria voor, bijvoorbeeld in mix-afdelingen. Dorgaans
rordt hier al een \Dr:rn \ran rrentilatie t egepast, die echter niet
in alle gevallen rpldoet. Bestaande ventilatiesystenen zijn verbe-
terd of uitgebreid.

Stof, vuil, darpen eq,/of gassen

De neeste problaren net rstof en/of vuil| en rdampen en/of gas-
senr kcnren rcor bij het direkte produktier,rcrk. Het scherna geeft
een overzicht r,an de bronnen:

10.3.3
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A Produktiefase: Bron:

I voorDerelorng

2 hoofdberzerking

3 nabarerking

4 ordersteunend

- neE. DreKenrgranrueren, wal-sen en s].n-
teren \ran grondstofbronnen

- het'verscherven van glas
- produktie ran plaatkondensoren e.d.
- zaeLg- en lasroerkzaamheden
- elektrolyse \ran accuplaLen
- impregneren van transfornatoren
- ontvettingsbaden e.d.
- finishing- en rrnntagevrrerk
- galrranisering
- spr.rit- en roffelproces
- slijpachines

B TEnsport: Bron:

I e)rtern
2 intern
3 produktie-intern

u yroouKEle-crngevlng: Bron:

I bouvíkundige staat
van geboutren

2 hritenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

] onvolOoenae af zuiging

In de elektroteclrnische industrie kcrnt overlast \ra.n stof onder

pa.ragraafrrEer voor bij de 'recycling' van grondstoffen. In
10.3.1. is het breken, granuleren, walsen en sinterenlzan derge-
tijke grondstoffen al aan de orde gehreest. In verband ret lawaai-
overlast heeft ren hier crnkastingen aangebracht. Deze onkastingen

nsren ook een groot deel van de stofoverlast weg. AIs aanvullende
naatregel is stofafzuiging toegepast.
In trekglasfabrieken en dergelijke zijn afzuiginstallaties aange-

bractrt op rmchines die gebruikt vprden voor het verscherven van

glaswerk. Bij dit \rerscherven koren grote hoeveelheden fijn glas-
stof wij.
In plaatwerkafdelingen ontstaat overlast door lasdampen en las-
rook. Hiertegen zijn elektrostatische filtereenlreden geplaaLst.

In andere gevallen is afzuiging boven de werkplek aangebracht,

terwijl r,oor het lassen \an grotere sekties verplaatsbare afzui-
gers zijn aangeschaft.
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In rÍDntage- en ontwikkelingsafdelingen veroorzaakt a;4>aratuur, zo-
als pntlagnachines en cirkelzaagnactrines, dampen en stof. Ook

hier zi jn afzuiginstallaties aangebracht.

Bij het impregneren van transfonnatoren in open baden kcnen danr
pen vrij. Borrendien rrcrden rraak vloeistoffen over de rand ge-
ÍÍDrst. Deze probleren zijn aangepakt &r over te gaan op een r/a-

cutim impregneeri nstal-tatie .

Eenzel-fde situatie kcmt voor bij de elektrolyse van losse accupta-
ten. Bij het via elektrolytische vreg opladen rran de accurs in gro-
te bassins net door middel rran zmvelzuur aangezuurd rÈter ont-
staan zure daryren boven de bassins. Gn deze o',irerlast tegen te
gaan is een systeem van ltrchtverversing aangebractrt.
Grcrlast van dampen kqnt \roor bij het ontvetten van prodr:kten. In
veel bedrijrren ondervindt ren onlanks een afzuigqgsteen nog veel
hinder rran crder neer tri- (=trichtooraettraan) dampen. Waar rÍtet.

open ontvettingsbaden rarcrdt. ger^rerkt, zijn speciale afzuigers bo-
ven de baden geplaatst. Beter is het de ontrrettingsinstallatie in
een gesJ.oten ruimte order te brengen en deze te voorzien \En eeÍr

ventilatiesyst€sn.
Bij kunststofvenrrerking, finishing en rÍDntage koren ook dampen

wij. Hier zijn ventilatieqgstenen aangebractrt, \./aak in l<onbina-

Lie net een tegenstrocrnag4nraat net kondenskoeler.
@< in de instrwenten- en optische industrie mtstaat overlast
\ran gassen en dampen bij ontvettingsbaden, sluitkabines en npffel-
orlerls. Ter vernrindering rran de orzerlast zijn deze orrer het alge-
neen in een apa.rt gebouvr ondergebradrt.
Deryen ontstaan in de overige irdustrie bij het galrraniseren en

spriten rran gorrden en zilveren artikelen, sieraden en dergelijke.
In spuitafdelingen zijn daaron spuitkabines geplaatst, voorzien
\ran een (venranrde-) lrrhttoevoerinstallatie. C,alvanische afdelin-
gen zijn verpl-aatst naar speciaal verbouwde nieurrre orrlerkcnrens,

Bij de fabrikage rnn gorden en zilveren artikelen en sieraden ont-
staat stofoverlast, als gerrolg van het slijn en polijstproces.
Hier zijn de slijpachines voorzien \ran zogenaande rdustmastersr,

of 
. 
zi j n bestaande af zuiginstallaties \rervangen door betere af zuig-

systenren ÍEt een aargepasLe kapaciteit.
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10.3.4 fVsiek zware arbeid en fysiek slechte werkhor.lcling

Het interne transport in deze branche is een belangrijke oorzaak

van fysiek zware arbeid. Veel rrrerk nrret bovendien in een slechte
rerkhouding verricht r,orden, niet alleen bij Lil- en sjowrrerk,
ook bij de bediening van de machines.

A Produktiefase: Bron:

I
2

3
4

\roorberelctrn9
hoofdberrerking

nabanerking
orderster:nend

- .tf"rirrg naatvoering rnachines
- bediening treksteen
- bediening [Ersen

- trnllettiseren

B Transport: Bron:

I o<tern

2 intern

3 produktie-intern

- lossen \ran wachtwagens rret grord-
stoffen e.d.

- horizontaal transport
- vertikaal. transport

C Prcduktie-ongeving: Bron:

1 bou!,rkundlge staat
van gebouwen

2 buitenterreinen
3 rzoorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats
-*tr"rrerktafels
- onvoldoende boregingsruimte

Een veel \Dorkffend probleal in de elektrotechnische industrie
is het in een slechte r,erkhouding aflezen 'uan de matvoering bij
slijpbanken, freesbanken en draaibanken. De afleesinrichtingen
zijn vaak op onhandige plaatsen aangebracht en noeilijk zicht-
baar. Vooral bi.j het v,rerken aan lverkstukken, raarbij de naatvoe-
ring rieelvuldig ncet worden aangepast, krijgen werkneflErs op den

duur rugklachten. VeeI \ran deze Ínachines zijn aangepast waarbij
is overgegaan op digitale afleesatr4nratuur, die op ooghoogte is
aangebracht.

Veel zwaar werk in een slechte werkhouding komt voor bij produk-

tie-ondersteunerde werkzaamheden, zoals het op pallets stapelen
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'r/an (&zen) gereed produkt. Hiervoor zijn (dozen-) stapelautcÍra-
ten een oplossing.
Het \ren/oer van pallets is, wanneer dit met handtrnllettrucks
rordt uitgevoerd, zwaar werk. Voral het in beweging krijgen rnn
volgeladen trucks kost veel kractrt. Een eenvouiige oplossing is
de aanschaf rran elektro-pllettrucks.
ScÍns Ípeten produkten ruutr boven of naar beneden \Drden ge-
bracht. In een gietharsafdeling bijvoorbeeld nrcest ren net vloei-
baar hars trappen lopen cndat de verkvloer zich q) een lagere eta-
ge bevindt. Dit probleam is c6rye1ost door de aanschaf van een

harsdoseer- en renginstallatie, ten{ijl de toelevering ran hars
nu via transportkontainers plaatsvindt. Hiernee verviel het net
de hand vullen en navullen rran de gietrnallen.
Problsen net een slechte nerkhordirrg ontstaan wanneer werkta-
fels te laag zijn en er sprake is van onvoldoerxle bouegingsruint-
te. Dit laatste betekent dat nensen in een onrntuurlijke, gefor-
ceerde houdirg hun rrerk noeten doen. Een oplossing is de aanschaf
\ran op rerkhoogte verstelbare werktafels en een reorganisatie rran

de produktiestrocÍn.

Problsren ÍrEt een slechte r.lerkhouding en ruimtegebrek kqren ook

\roor in de instrurenten- en optische industrie. Een rrcorbeeld
hiervan is een centraal rmgazijn, annex gietwerl«nagazijn waarin
veel klein goed ret de hand rrcrplaatst mcest rrorden zonder dat
daar voldoende ruimte \roor eras. Dit laatste hield tevens in dat
nawelijks voorzieningen korden rrcrden getroffen cnr het r,rerk te
rierbeteren. De nagazijnruimte is rharcrn uitgebreid en er is een

zogenaaÍrde'order-picker I aangeschaft.

In de overige indusÈrie zijn loopkatten aangebradrt en liften
geïnstalleerd crn zwaar transportrrerk te ondenrangen.

Dergelijke faciliteiten ontbreken vaak cp expeditieafdelingen. zo

Ípeten op een foto- en filrnlabor:atorir.rn herhaaldelijk wachtÍ,a-
gens gelost rrcrden, waarbij zakken van 50 kilogram en ríaten rJan

200 kilogram versjouvd npeten vuorden. Hier heeft rrEn een hijsin-
stallatie aan de buitengevel rran het geboure aangebradrt.
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Door het ontbreken van beveiligingen op friktiepersen, die bij de

fabrikage rran gor:ilen en zilveren artikelen en sieraden lprden ge-

bruikt, nrcet de bediening in een geforceerde hording gebeuren.

Hier zi jn schermbeveiligingen aangebracht.

Bij het r,erken net trekstenen, r€àrnE€ fijn draad getrokken trcrdt
voor het zetten van sieraden en eclelstenen, wordt de draad ret de

hard door de opening getrokken, hetgeen zware arbeid is, die bo-

vendien neestal in een sl-echte werkhor.ding rrcrricht cordt. Een

rmatregel hiertegen is het orrrergaan o6l regelbare nechanisering

van het trek!'Erk.
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Bijlage I0.1: Aantal aanvragen AIv-subsidie in de Elektrotech-
nische-, in de Instr!Írenten- en optische-, en in
de Orrerige lrdustrie, ingedeeld volgens SBI 1974.

tr
- elektrische draad- en kabelfabrieken
- elektrqrptoren-, generatoren- en transfor-

netorenfabrieken
- aceumulatoren- en batterijenfabrieken
- elektrische lampenfabrj.eken
- elektrische en elektronische neet- en-

regelappa.raten- en elektrcnredische
toestellenfabrieken

- telekcnrnunikaLie- en sigrnaalapparaten
fabrieken

- fabrieken ra.n radio- en televisie-ontvang
a[X)araten en elektronische appa.raten n.e.g.

- huishoudelijke elektrische apparatenfabrieken
- elektrische appa.ratenfabrieken n.e.g.
- industriëIe installatie- en nontagebedrijven

rpor elektrotechnische produkten

Instrurenten- en Optische Industrie

- nedische, chi.rurgische en tandheelkundige in-
strurentenfabrieken

- tandtechnische rtrerkplaatsen
- Ireet- en regelappa.raten- en overige instrunen-

tenfabrieken
- optische en fototechnische artikelenfabrieken
- opticienswerkplaatsen

Overiqe Industrie

- diarnanLslijperijen
- goualen en zilveren artikelen- en sieradenfa-

brieken
- overige sieradenfabriekeni munten- en

nedaillefabrieken
- muziekinstrurentenfabrieken
- foto- en filmlaboratoria
- sportartikelenfabrieken
- overige be- en venverkende industrie n.e.g.

11

25
1

10

27

7
5

20

1
5

3
3

t

L2

1
1
5
2
1
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11.

11.1

LL.2

I{ASSERIJEN

INLEf,DIt'lc

De raasserijen \rcr:tten een dienstverlenende branche Írpt + 700 be-

drijven over het hele land verspreid. De bedrijfsgrootte loopt.

sterk uiteen. De rtEeste wasserijen hebben ninder dan 50 \,rerkne-

ners. Bedrijrien ret neer dan 250 werknqrers kcnen niet rrcor. In
totaal werken er 7500 nEnsen in deze branche, waan an 6000 in de

natwasserijen (1). Er werken relatief veel buitenlandse vcerkne-

ners (208). Er zijn geen cijfers bekend over het aantal vrou\,reÍ)

dat in deze branche \.rerkt. Ziekteverzuimcijfers zijn erzerunin be-

schikbaar.

Itot de tmsserijen behoren de zogenaande natwasindustrie en de ctre-

mische wasserijen. In de natwasserijen rordt per jaar 210.000 (1)

ton rasgoed \Terwerkt. De jaaronzet ligt op 425 miljoen gulden
(t). Voor de drernische wasserijen ontbreken deze gegevens. De

natwasindustrie reinigt texLielgoederen \Ëln pa.rtikulieren en be-

drijven \Dlgens een r,nsprocedé, dat zich uit het traditionele
wassen net ruater en zeep heeft ontwikkeld. De d:ernische wasserij-
en reinigen ret behulp van een drernisch oplosrLiddel (neestal per-
ctr-Ioorethaan). Het zijn twee totaal verschillende reinigingspro-
cessen. Bedrijven die zich net beide reinigingstechnieken bezig-
houilen, doen dit dan ook in gescheiden afdelingen.

DE PRO'EKIEN

De rasserijen hebben in de onderzochte periode 107 arbeidsplaats-
verbeteringsprojekten doorgevoerd, gelijkelijk verdeeld over de

natwasserijen en de chernische roasserijen. Van deze projekten is
648 gesubsidieerd.

Vor de gesubsidieerde projekten bedragen de investeringskosten
bijna twintig miljoen gulden. Er is zorn drie miljoen gulden sub-

sidie toegekend.

Bij de gesubsidieerde projekuen zijn zorn 1.000 arbeidsplaatsen
betrokken gerrcest.

(1) BRON: jaarverslag 1984 yan de Nederlandse Vereniging van Wasserijen.
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11.3

11.3.r

KNE,PUNIET\T EN IVIAATRTELEN

De nadruk bij de naatregelen voor arbej.dsplaatsverbetering heeft
gelegen op de aanpak van fysiek zware arbeid en een slechte
uerkhouding. Van alle projekten was 57t op dit knelpunt gericht.
Warmteoverlast is een tweede veel aangepa.kt probleen: I38 van de

gevallen. De resterende projekten (30t) zijn gericht ga,veest op

de aanpak van stof en vuil, beperkte banegingsruimte. lawaai en

overlast ran water(damp) .

l,laatregelen tegen fysiek zr{"are arbeid en een slechte
werkhoudinq

Zwaar werk en een slechte werkhouding kcrnt eigenlijk bij elke
stÀp \ran het vasproces \rcor, maar vooral bij het rlele transport
ret het rmsgoed. Sjouren neÈ vuil en sch@n, nat en droog msgoed

kcrnt rrcor bij het transport \an er naar de wasserijen, bij het
transport in de wasserijen en bij het. vullen en leeghalen van de

rrerschillende machines. Orderstaand schsna laat zien rtaar dit
knelpunt zich rpordoet en waaron:

A Produktiefase: Bron:

1 rrcorbereiding

2 hoofdber'aerking
3 naborerking

4 ordersteuning

- uithalen en sorteren Van wil \r,asgoec
(mak op de grond

- uithalen en sorteren van nat rtrasgoed
- repa.ratie van kapot wasgoed in

- 
slechtzittende en statische houding

B Transport: Bron:

l" e)<tern

2 intern

produktie-intern

- Iaden en lossen van partijen wasgoed
klienten en vasserij

- lossen ran vuil wasgoed
- tillen en verplaatsen \ran zakken vuil

en schoon, droog en nat wasgoed tus-
sen de laad- en losplaats, opslag
sorteerafdeling, wasnachines, tr-urr
blers ( afdraaiende heteluchttronrels )
shakers sorteerafdeling, rangelafde-
nangelafdeling en perserij.

- laden en lossen rzan rirasgoed bij uas-
nachines, centrifuges, tLmblers,
shakers, mangelrnachines
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C Produktiecmgeving: Bron

I bouwt<urulige staat
2 buitenterrein
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

Zoals is gezegd doen de neeste probleren zich voor bij het trans-
port. Het legint bij het op*nlan en bezorgen van het wasqoeal bij
de lcl-anten (bedrijven en ziekentruizen). Hier zijn dil«rijls geen

r,oorzieningen (laadplatform, geà3aliseerde laadvloer etc) aanvre-

zig on het msgoed zonder aI te rreel dur+p en trel<werk geladen of
gelost te krijgen. Bij cb eigen rasserij noet ook geladen en ge-

lost rrcrden, zij het dat hier rneestal wel r,porzieningen aanrezig
zijn. Het sorteren van het. vuile goed gebeurt sons trcg op de

grorul: er noet veelvuldig gebukt rcrden crn het wasgoed stuk voor

stuk in mszakken of op transportJranen te deponeren. Het r,/ervoer

rran de $,aszakken en karren raar de wasmchines gaat net het ncdi-
ge trek- en durdrerk ge;nard, scms over slecht geà3aliseerde vloe-
ren. Het l-aden van ragrachines is een srerig en zwaar karwei, dat
bij rroorladers bovendien in een slechte terkhording verricht rncet

rprden. nij grote rroorladers, ÍrEt een kapaciteit \ran zorn 280 ki-
logram, rpet de rÍËrknener de eerste partij vuil r*asgoed naar ach-
ter duuen. Hiervoor mcet hij net hoofd en schouders de nnctrine

in. Bij het leeghalen \ran deze vasrnchines doet zich uiteraard
hetzelfde probleen rpor: het natte r*asgoed nrcet achter uit de na-
chine rrcrden gehaald. Daarna vindt het transport naar andere rm-
cfiines plaats. Dit interne transport net partijen vrrs gebeurt
sns zorn thraalf nlaa.]- per dag. l.Iat rosgoed is ongeveer 2r5 naal

. zo waax a1s droog r,asgoed. Het is dan ook geen uitzordering aIs
op deze wijze per verknqner 1500 kilogram vasgoed per dag ver-
rierkt. ÍDet vcrden.

De rEest gekozen en ook reest afdoerrle oplossing voor het hele in-
terne en produkLie-int€rne transpor§>robleenr is de vervanging \ran

de bestaande afzorderlijke rmctrines door een integrale wasstraat,
rcarbij al.le produktiestations gekoppeld zijn. In bijna eerrlerde

van de gevallen is 'vrcor deze q>lossing gekozen. tla het sorteren

245



kcrnt de vuile was in een wasstraat, bestaande uit een zogenaaÍde

buisrpagrachine ret laadband, een ontwateringspers (rcrgelijlöaar
ret een entrifuge), tussentransportbanden en rierdeelbanden, door-

looptunblers en een afvoerband. Het transport tussen de stations
en het laden en lossen van de machines is hienree kcrnen te verval-
len. Behalve problerren ÍÍEt zwaar r,verk en een slechte v'erkhouding

lossen deze wasstraten nog een aantal andere probleren ret de ar-
beidscmstandigheden W. zo kdnt er minder vocht wij cet dit was-

proces. De natte, hete was rieroorzaakte in de oude situatie bij
de wasttedrines, de centrifuge en drogers dampoverlast. !Íasstraten

zijn ook minder lawaaierig dan afzonderlijke nachines en de ar-
beid is er minder nachinegebonden.

Niet in a1le gevallen is het probleern ran de fysiek zware arbeid
aangepakt door de installatie van een vasstraat. In de neeste ge-

rallen zijn de naatregelen gericht ge\ÍÉest op onderdelen van het
rÍíErsproces. Het interne transportprobleern is aangepakt door tussen

de nachines verschillende soorten transportsystenen aan te bren-
gen: lopende banden, zakken aan haken etcetera. Hierbij noeten

dan rreer aanvullende rioorzieningen aangebracht rrcrden, zoals een

zalkerput crn het aanhaken en afhalen van zakken te vergenakkelij-
ken. Bij deze raatregelen blijft. het laden en lossen van rasgoed

op verschillende 5rrnten noodzakelijk. Op sorteerafdelingen, van

zocel vuil aIs schoon r,vasgoed, zijn sorteersystsren aangebracht,

vaarbij de nngelijkàeid rran tussenopslag is gekreëerd. Op deze

urijze is het verkterpo wijer gsnaakt en het r*erk zelf minder

ntaar. In wasserijen, !{aar nog gerrerkt rÈrd ret afzonderlijke cen-

trifuges, is overgegaan tot de aansclnf van zelfcentrifugerende
rmgractrines. Hienree is éért transportcrykh:s (lossen ran natte
\€s, transport, en laden \ran natte was) kcrnen te vervallen. Op

nangelafdelingen staan scÍns nog nachines die urel de lakens kunnen

nangelen en Ívour€n maar niet het kleine r,asgoed. Dit gebeurt hier
rpg ÍEt. de hand. Met de aanschaf rran een 'rrcur{nachine, die behalve

lakens ok kleingoed kan \puËn en stapelen, is deze statische
en kortcyklische arbeid verdvenen. In perserijen noeten onder

neer jassen en overherden op poppen reorden gestreken. Dit gebeurt

vaak in een ongelr:kkige hor:ding en bij hoge terq:eraturen. Een zo-
genaarxle tunnelfinisher is hienroor een oplossing.
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11.3.2

Qp scnmige e><@ities ÍDeten kontainers, crn de ms te kunnen tre-

genr eerst gelost t^orden. Dit is orrcrbodig gewrorden door het
plaatsen van grondveegschalen, waarop de ocntainers gereden en ge-

vogen kunnen worden.

À{aatregelen tegen hitte
Hitte gaat bijna altijd gepaard net rraÈerdamp. De reeste overlast
kcÍnt voor bij de wasmchines en eventueel de centrifuges en bij
het nangelen en persen. De vaak gebrekkige staat rran de gebouven

en het ontbreken rran voldoende rrentilati enngel i j kheden tnerergeren

deze problenen. Het scherna geeft een orrerzicht van de belangrijk-
ste bronnen:

A Praduktletase: Bron

I \Dorbereiding
2 troofdbarerkirg
3 nabewerking
4 ordersteuning

l rr".rs"I* en persen rnn wasgoed
- stocrnketels, !Èrrwaterinstallatie,

kordenwaten

B tiansport: Brons

I o<tern
2 intern

3 produktie-intern

- rf,arrn rmsgoed naar nnngelrachines en
perseÍr

- lossen van v{ann wasgoed bij tunblers

C Prcduktie<rrgeving: BIon:

bouwls:rdige staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- cpen 'rierbincllngen tussen vBrllre en
minder lcarflE afdelingen verorzaken

: 
tr U" laatste vlarmte-overlast.

Stocrnketels, rmstachines, droogtrcnrels, mrrrre:aterinstallaties en

kondensvaten veroorzaken varmteqzerlast. Daarcrn hebben leel be-

tlrijven deze warmÈebronnen in aparte ruimtes onlergebracht en

zí)n ze o\rerge{Jaan tot het isoleren rian de atparatuur en de lei-
dingen. Diverse r*asserijen hebben deze raatregelen aangevuld ret
een h:chtverversingsinstallatie.
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De teÍnperatuur in een r,Esserij kan oplopen toL 27 tot 28 graden

Celcius en op Í,Élrrrere dagen zelfs tot 35 graden Celcius. Bij een

relatieve vochtigheid rran 80t is dit, in l<crÈinatie net het hete
zware vrerk, een onaangenaam lterkklfuraat. In een aantal wasserijen
is daarcrn air-orrlitioningatr4nraturr geinstalleerd.

11.3.3 !4aatregelen @en overige problqnen

tilaast ztleare arbeid en hitte zijn in de vasserijen ook zaken aange-
pakt als stof en rnril, een slecht binnenklinraat, te beperkte berre-
gingsruimte en lawaai.
In scÍÍndge rasserijen zijn op afdelingen (bijvoorbeeld een nan-
gelafdeling of een inpakkerij) zoveer rmchines gepraatst dat nen
rhea psqqplijks fatsoenlijk kan rrnnoevreren, laat staan hier nog

nieurrc rachines bijpraatsen. on deze probranen op te lossen zijn
verbouwingen doorgevroerd en is nieul*bouw neergezet. Itleestal heeft
tten tegelijk de gelegenheid te kqat genorren crn ook iets aan het
lcrinaat en de urerkorgeving te doen, bijvoorbeeld &or rrentilatie-
en lichtJcoepels aan te brengen. In andere situaties zijn afdetin-
gen rzerplaatst, bijrrcorbeeld de naai- en herstelafdeling. Hier-
&or is in de r,msserij en rpor de betreffende afdeling neer ber+e-

gingsruimte ontstaan. Er m)eten rrel aanvulleryie rporzieningen ge-
troffen rcrden voor het transport naar en rran de afdeling.
Voor de slechte behuizing ',ran wasserijen, net lekkage, het ontbre-
ken van rientiratie, daglichttoetreding etcetera, is over het alge-
neen alleen nieuvdoouw rran de werkplaats afdoende.
Een probleern apart is de hygiene. Het sÍrerige rrasgoed, onder an-
dere afkcrnstig van ziekenhuizen en verpleegtehuizen, kan ziekte-
kiqen bevatten. Als oplossing hi,errroor hebben överse rasserijen
een desinf ektie-installatie geplaatst. Arriere bedri j ven zi j n or,rer-
gegaan tot de plaatsing \ran een geforceerd ',rentilatieqgst€sn waar-
bij cle ret bakteriën rrerontreinigde rrrcht afgezogen en door ver-
hitting ontgret rcrdt alvorens deze naar hriten gaat. og> deze wij-
ze is voorkcnen dat & begtette lrrcht zich door de natuurlijke
ventilatie (tocht, lrrchtroosters etcetera) door het hele bedrijf
verspreidt.
ranraai lrcrdt onder rrEer veroorzaakt door de branders van droog-
trcnrnels. om dit te verrninderen is een ander spe brander aange-
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schaft en zijn deze geÏsoleerd tegen lamai- en lmrrÈe-afgifte.
Laaaierige konpressoren zijn in een aSnrte, geÏsoleerde ruimte

ondergebrachÈ.

Een veel \,oorkoÍÍEnd knelpunt in de rasserijen is de overlast van

rater en yaterdanp. IIrcI deze problamtiek relatief veinig als
tnofdknelpunt is aangepakt is in veel bedrijven de situatie rrerbe-

terd door een in@rale aanpak van de problanen. Een goed tvoor-

beeld is het installeren \ran en msstraat, mardoor niet alleen
de zvnre arbeid is rermirderd raar ook de overlast van yater en

mterdanp. Een aruler voorbeeld is het aaÍÈrengen rran ventilatie,
r€antrse, naast hitte ook mterdarp rordt afgevoerd.

Tenslotte is de hirrter die drauffeurs ordervinden yan de rrreersin-

vloeden (kou, regen, t cht) bij het laden en lossen, is voor een

belangrijk deel ondervangen.&or het aanbrengen van toctrtsluizert
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1. SAIVIET{\ATTTI\]G

Sinds 1975 vorden door het. l,tinisterie ra,n Sociale Zaken en Werkge-

legenheid subsidies aan bedrijven verstrekt ten behoeve raan raat-
regelen die tot een verbetering noeten leiden ran de arbeidscnr-
standigheden ran r,verknelrers. In de toop der jaren is op basis ',an
de diverse regelingen rrcor arbeidsplaatsverbeLering ruim 300 nil-
joen gulden aan subsidies toegezegd rioor ruim 15.000 projekten in
Íret naÍE de landbouw, de binnenscheepvaart en de industrie. Hier-
door zijn er veel gegevens beschikbaar over de aard \ian de aange-
pakte knelpunten en over cle getroffen of geplande matregelen.
Ivbt deze publikatie is beoogd de beschikbare gegevens overzichte-
lijk en systeratisch te presenteren, zodat deze cpnieuw een rol
kunnen spelen bij het beleid van afzonderlijke bedrijven en \ran

de bedrijfsorganisaties. Deze inventarisatie heeft betrekking op
de periode tussen L977 esr 1981 en spitst zich toe op de projek-
ten, die zijn gepland in fabrieken en rrerkplaatsen in industrie,
bouwni jverheid, bornrinstallatiebedri jrren, autoreparatiebedri jrrcn

en vasserijen. In totaal ging het hierbij on cirka 4500 projek-
ten. Van ongeveer 3400 projekten roaren de dossiers beschikbaar.
Deze dossiers r.rorrden de basis rzan deze publikatie. De 19 irxlus-
triele en de 4 niet-industriële bedrijfsklassen zijn sanenge-

\,'cegd tot 11 branches die afzonderlijk zijn beschreven (zie sche-
ra 1). Bij de indeJ.ing in branches is rekening gelror:den net de

vergelijldcaarheid van het produktieproces, de onrrang van het aan-
ta1 projekten en de spreiding over de diverse knelpunten. In sche-
rm I lorden rran de 11 branches het aantal bedrijven, het aantal
rrerknarers, het aantal projekten en de hierbij betrokken arbeids-
plaatsen gepresenteerd. Uit het schqÍE kan nen onder neer aflei-
den in welke mte de verschillende branches van de subsidierege-
lingen gebruik genaakt hebben, afgareten aan het aantal bedrijrcn
en aan het aantal uerkneners in de branche. Hierbij dient nen rtel
te bedenken dat een bedrijf neer dan één projekt kan hebben ge-
pland eri aangevraagd. E{akte gegevens staan ons hierqntrent ech-
ter niet ter beschikking.
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stIEMA 1 Het aantal bedrijven (1), werknerners
hierbij betrokken arbeidsplaatsen (3)

(1), projekten (2) en de
per branche.

lranche

Aantal
bedrijven
(I)

Aan ta1
rrerkngrers
(1)

Aantal
projekten
(2)

ÉtetroKKen
arbeids-
plaatsen ( 3)

I.Voedings- en genot-
middelenindustrie

2.Te><tiel-, kleding-,
en leerindustrie

3.Papier-, karton- en
grafische industrie

4.Hout- en reubel-
industrie

5.Bour+nijrrcrheid en
+raterialenindustrie

6.Ctenie, aardolie, ga-
ren en rrczelindustrie

T.Rubber- en kunststof-
venÀ,erkende industrie

S.l,letaalindustrie
9.I,Iachine- en transport

middelenindustrie
l0.Elektrotechnische en

overige industrie
II.Wasserijen

1.550

690

t.262

750

39 . s20

3s3

330
1. 433

L.624 (4)

562
700

13s.000

41. s00

82.300

24.700

29s.100

9r.800

23 .800
98 .500

159.82s (

L20.200
7.500

1.468

L92

314

315

479

236

168
679

) 451

149
107

13.793

3.39s

5 .780

3.578

4.774

4.734

2.679
L2.528

11.360

2.984
r.000

notaal 48 .77 4 L.090.225 4.558 66.605

Bij ale interpretatie van deze cijfers dient ren te bedenken dat:
(1) het doorgaans bedrijrien betreft net 10 of reer werknsÍErs, Íret

uitzondering van de branches 5 en 11, waarin voor de bouwnijver-

heid, de bouvrinstallatiebedrijraen en de r+asserijen de cijfers van

alle bedrijven getnnteerd zijn;
(2) het hier gaat crn het totale aantal subsidie-aanvragen, dat wi1

zqger, zcwel gesubsidieerde als nietiesubsidieerde pro jekten ;
(3) het bij de betrokken arbeidsplaatsen aIIéén gaat crn de gesubsi-

dieerde projekten;
(4) in branche 9 'uoor de autoreparatiebedrijr€n geen er<akte cijfers

orzer het aantal bedrijrrcn en de roerkgelegenheid beschikbaar zijn.
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Sdtgna 2 g*ÍL een overzictrt rran de nate raarin l'eFaa] @ knelpun-
ten in een branche zijn aangepakt. In de orderste rij rran dit
scheta \ralt, bo\rendien af te lezen in rrrelke rolgorde knelpunten in
ate l<rnliteit van de arbeid zijn aangepakt:

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

fysiek zware arbeid en een slechte uerkhouding

lawaai en trillingen
stof en rnril
slecht binnenklfuraat

daryen en gassen

hitte, veroorzaakt door het produktieproces

reersinvloeden

Prcbleren uet fysiek zuare arbeid lccnren in aIle fasen van het
pnoduktieproces voor, rran de produktievoorbereiding - het doseren

eÍr rlEngen r,an grondstoffen bijrcorbeeld - tot de afwerking en yrier-

pakking rzan gereed produkt. Ook het in- en externe transport \an
grordstoffen, halffabrikaten en eirdprodukten en het produktie-in-
terne transport zijn beïangrijke bronnen r\ran zwaar werk. In veel
bedrijven is een breed skala van rmatregelen genonen cm deze pro-
blsren op te lossen of te vqrmirderen. Zo zí1n er grorristoffensi-
lo's geplaatst Íet (geheel of gedeeltelijk gesloten) transport-,
doseer- en rengsystoren. Er zijn hulprrcrktuigen aangeschaf.L, zo-
als nechanische, lryrdraulische of elektrische kantel-, hef-,
hijs-, takel- en stapelapparatuur. Daarnaast zijn de in- en uit-
rvaer en de bediening rran nachines (verder) gerechaniseerd of geau-

tcnatiseerd, zí)n reinigings- en ver5nkkingslerkzaanÈreden'íer-
lictrt fur het gebruik rran hultrmiddelen of door (gedeeltelijke)
rectnniseriDgr eo is veel transportr,rrcrk ganotoriseerd of genectra-

niseerd, bijvoorbeeld door gebruik t€ gaan rmken rran (elektri-
sche) heftrucks, transportbanden en gesloten pijpleidingsyst€rEn.
Het. trans6nrt is in veel bedrijven ook riergenakkelijkt fur hulp-
middelen zoals (dë)mllettiseer:a;pa.raten, bardvul- en afhaalap-

[Eratuur en door verbeteringen aan vloeren, ttansportdoorgangen

en dergetijke.
VeeI van de bovengenoemde naatregelen zijn tegelijk gericht ge-
ueest q) het verbeteren \ran een fysiek slectrte werkhouiting.
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SHEMA 2 Procentuele verdeling van de knelpunten over de branches.
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Problgnen net een slechte werkhouding ucrden ok veroorzaakt door

tekortkcrdngen in de produktie-cngeving. Problenen veroorzaakt
door ergononisch verkeerde stoelen, niet in hoogte verstelbare
rerktafels, slecht ingerichte kraankabines en dergelijke zijn in
veel gevallen bij de bron aangepakt door deze te vervangen. Pro-
blenen, die veroorzaakt r,rorden door een te beperkte barregingsruim-
te of een verkeerde routing rzan het produktie- en/of het trans-
portgebeuren, zLln doorgaans aangepakt door veranderingen in de

r.outing, de nachinercpstelling of door verbouwingen.

Veel lawaai en trillingen tÉrden rzeroorzaakt door (delen van)
nachines en installaties in de produktievoorbereiding (bijrcor-
beeld shredders \roor de recycling van basisuterialen) in de pro-
duktie zelf en in de afwerking (polijst- en slijgrachines, droog-
en hardingsovens en dergelijke). Ook ordersteunerxle appa.ratuur,
zoals transfornatoren, generatoren, fiDtoren, rrentilatoren, vulna-
chines, verlnkkings- en binàrachines, \iormt een belangrijke bron.
Daarnaast zorgen onder neer transportsystenEn en afzuigapparatuur
voor veel lawaai en trillingen. In veel gevallen is overgegaan

tot cml<asting \,zan (een deel van) de geluidsbron. Ook zijn rree1 na-
cirines en dergelijke aangepast of venrangen door geluidsarnere alF
[Eratuur, die dan rraak rzan onkasting is rrcorzien. Allerlei leidin-
gen zijn geïsoleerd, tranE)orLleidingen zijn aan de binnenzijde
net rubber (folie) bekleed, van rmchines en transportbanden zijn
lawaaierige netalen onderdelen venzangerl door kunststof en er
zijn denpers aangebracht op onder neer lrrchtinlaten en ontluch-
tingspoorten. C"eluidsbronnen zijn verplaatst Ílaar een andere,
rce1al mn geluidsisolatie voorziene, ruimte of naar buiten. Als
dit niet nogel-ijk bleek zijn er geluidroererxle racht- of bedie-
ningskabines geplaatst. In andere gevallen zijn tussen nachines
of afdelingen scheidingswanden aangebracht en geluidsabsorberende

voorzieningen aan r*anden en plafonds, zoals baffles. Dergelijke
akoustische rrcorzieningen zijn vaak een aanvulling op (een pakket
van) andere rmatregelen. AIs naatregel tegen t:illingen zijn in
een aantal bedrijven buffers aangebracht tussen raerkvloer en in-
stallatie of heeft ren nachines rporzien rran speciale bekleding
of rran slag- of stootdenpers.
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Overlast door stof en vuil kcrnt in alle fasen van de produktie
\Dor. In de produktierroorbereiding is dat bij het storten, dose-

ren en nengen van gnederrrormige en vloeibare grord- en hulpstof-
fen. In de produktie ksren stof en vuil rrcor bij het ven'rerken

van dergelijke stoffen en bij het nachinaal berperken ran bijvoor-
beeld trcut, netaal en kunststof. Bij de afioerking ondervinden

werknsters overlast ran schuur-, slijp en polijststof, Iasrook,
bij rrerfspuiten en gritstralen wijkcnende stof en dergelijke.
Het schoonnaken rran nachines, persen, ketels en emners geeft veel
overlast, evenals het transport \ran grord- en hulpstoffen - zoals
rrerf, cherrikatien en dergelijke - in €Írrrers en vaten, het trans-
port van poedervormige stoffen cp open lopende banden en het
transport van afvaI. Problsren ret stof en vuil kunnen rtrcrden ver-
ergerd door een slechte staat van de gebou'ren, dat hril zeggerl $an-

reer vloeren beschadigd of onregelrnatig zijn, Hanneer stof door
reten en kieren naar binnen kan kcmen of wanneer de afwatering of
riolering onvoldoende is en telkens verstopt raakt. In veel geval-
Ien zijn de problanen aangepakt door verbeteringen aan de (kapaci-

teit mn de) bestaande afzuiginstallatie. Od< zijn rmchines en

dergelijke aangepast, vervangeÍr en voorzien \ran stofkappen. Fjen

ardere cplossing is het installeren rran grordstoffensilo's ret ge-
sloten transportleidingen, doseer-, !rceg- en fiengsystemen. Een ge-
sloten leidingsysteen is ook gebruikt rioor het naar de \rcrbruiks-
trluten leiden van verf en drsnikaliën. Voor het schoonrmakr"rerk

zijn (vaten)vasnachines aangeschaft. Vor het verfspuiten is nen

gebruik gaan naken van spritwarden of rran spuitkabines met eigen

afzuiging. Tenslotte is een aantal problenen aangepakt door ver-
bour,ringen en het verharden rran het buitenterrein.
ProblecÍEn ret een slecht binnenklfunaat zijn onder te verdelen
in tocht, een bedcnpte, benautrde atrosfeer, onvoldoerde of slecht
beheersbare rzenvarmingssystsrcn en de invloed rran zonnewarmte.

lbcht kan ontstaan door drukverschillen, waarbij lrrchtstrqren
dltstaan tussen een nachine tret \reel warmte-afgifte err de cnrge-

virg. Deze drukverschillen zijn in rreel beclrijven reggenoren door

de installatie rran Írechanische ventilatie. ltocht kan ook ontstaan
door herhaaldelijk cpenstaande tussen- en L»ritendeuren bij het
in- en e:<terne tranq>ort. Deze problanren zijn aangepakt door het
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aanbrengen van tochtdeuren en -s1uizen, lrchtgordijnen en öck-
shelters bij los- eri laadplaatsen. Toctrt rrcrdt ten slotte rpg \rer-
orzaakt door (te sterke) afzuiging. Dit is aangepakt door het
\rerbeteren \,'an de luchtafzuig-Irrchtinbrengverhor.ding, bijroor-
beeld door op elkaar afgesterde afzuig- en ventilatieqgstenen en

&r retourluchtsystaren. Íbcht is ok aangepakt fur bouvdcr:ndige

aanpa.ssingen, het afdichten ran transport- en oude ventilatieope-
ningen etcetera. Een benaur*le, bedcnpte atmcsfeer is doorgaans

ueggencnen door het verbeteren van de (nechanische) rrentilatie,
door het installeren van airkorrlitioning en door het plaatsen rran

koelelerenten in kleine, ranre ruimten. Ardere problanen rÍEt een

slecht binnenklimaat zijn aangepakt door het installeren \ran een

C.V.-insta1latie, &or uitbreiding rran de bestaande venrarming en

door het plaatsen van airkorditioning. Boven rarEn zijn narkiezen
en dergelijke aangebracht tegen de zonnerarnÈe en daken zijn gei-
soleerd.
In ',rcel gerrallen hangt de probleratiek rran danpen en gassen (en

stank) nauu, sarrEn ret die van stof en wril. Een rroorbeeld hienran
is het 'rerladen van dtemikaliën, zoals rretfnnol en toh:een, raar-
bij zo^rel vloeistof gsrorst rrcrdt, als tbmpen en gassen wijko-
rrcn. Orrerlast van daryen en gassen ontstaat order neer bij het
lrerken Íret open baden ret óemikalien, bij het venroer enran,
bij het spuiten 'uan rzerf, zinkchrcrnaat en dergelijke, bil las-
lrrerk, &or rrerdtrnnings-, cplos- en schoonÍraakmiddelen, &or olie-
koeling en door oliewering. Daarnaast \,rcrdt o'rrerlast \reroorzaakt
door het konserveren, impregneren, beitsen en andere belardelin-
gen, zoals het npffelen en ontveÈten rran rrrerkstukken. Ook vprdt
overlast roeroorzaakt door uitlaat- en afvoergassen, bijrroorbeeld
bij het testen van rotoren. In veel gerrallen zijn dergelijke pre-
blemen aangepakt door (extra) afzuiging en ventilatie te plaat-
sen, rrariërend \ran een afzuigkap direkt bij de bnon, tot een cen-

trale afzuiginstallatie rret flexibele zuignnnden en ruimtelijke
afzuigirg. Ardere toxikologieproblenen zijn aangepakt door over
te gaan qp een gesloten leidingsysten voor ctrsnikaliën, rierf en

dergelijke. O6nn baden zijn afgesloten of rr/en/angen door gesloten
systeren, marbij de bediening is ganechaniseerd of geautcnati-
seerd. Voor spuitwerk en lasrrrerk rÉrden gesloten kabines ge-
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plaatst, \Dorzien \ran een eigen afzuigsystesn. Ook zijn in diver-
se bedrijven afzuiguarxlen reergezet, marbij sptritdanpen, respek-

tievelijk lasdarpen direkt rcrden afgezogen.

Ititte r.ordt veroorzaakt door produktierachines en -installaties
en de daarbij horende aandrijfirotoren, transforÍnatoren en derge-

lijke. OIie- en vakutirponpen en andere orrlersteunerde al4nratuur
zorgen ook voor warmte-afgifte. In enkele branctres zijn veel voor-
kcÍnende (bak-)ovens een belangrijke hittebron. Verder leveren
(fijm-)rierhittings- en drogingsapparatuur, a11erlei thennische

processen, giet,terk en dergelijke, \reel overlast op. De ÍÍEatrege-

len hiertegen zijn ofrrrcl gerichte cp een vermindering rran de warm-

te-afgifte, ofwel op een verbetering van de luchtcirkulatie. VeeI

toegepaste rmatregelen rran de eerste kategorie zijn: het vervan-
gen \an installaties, rmchines en ovens &or nieurne, mirrler hitte-
afgeverde varianten; het isoleren van rmchines, bijvoorbeeld ret
behulp rran dekkLeden; het rierlagen van toerentallen van sneldraai-
ende of roterende rmchines. l,taatregelen uit de brcede kategorie
bestaan reestal uit (verbeterde) afzuiging en/of ventilatie, zo-

wel ruimtelijk als direkt aan de bnon.

Grerlast \,,an weersinvloeden orulervinden vooral de r,rcrkneners

die langdurig rcrk in de cpen lrrht rneten verrichten. Dit is het
geval cp scheepsrnerven, qp de houtwerven en cpslagterreinen van

de hout- en ner:belindustrie, op de hritenterreinen rran de boucra-

terialenindustrie en in enkele sektoren mar, in verband net ruim-
tegebrek, sonnige v'erkzaamheilen buiten vprden verricht. Het gaat

hierbij yaak crn sorteenderk, het bestekzoeken en het mcntagaoerk

van rrerkstukken en konstrukties, d.ie te groot zijn voor het beuer-

ken in fabriek of lerkplaats. DaarcÍn zijn vaak (delen van) de on-

verharde terreinen bestraat of geasfalteerd en zijn robiele of

'aste orrerkappingen gebouvd of een gesloten loods. Bedrijven,
!Éan/an de mgazijrren en dergelijke ver van de bedrijfsruimten af-
liggen, zodat veel transport in de cpen lucht rrcdig is, hebben

nieuvÈouw dicht bij de fabrieksruimte reergezet of hebben de tmga-

zijnen verplaatst.
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2. KONKLUSIES

Dor de grote hoeveelheid beschreven projekten en door de opzet
rzan het boek zijn de konkh:sies over naatregelen tegen bepaalde
knelpunten nogal globaal van aard. Het is onvermijdelijk dat spe--

cifieke en inventieve oplossingen in dit kader onverneld blijven
(zie ook de tweede konklusie).
De in de inhoudelijke konklusies rrcnrelde percentages suggeren

wellicht een rangorde net betrekking tot de onrrang uaarin de knel-
trrmten in de industrie voorkcnen. Deze suggestie is in zoverre
juist dat de percentages eer beeld geven rzan de rmte waarin de

knelpunten zi jn aangepakt.

In de industrie zijn in de orderzochte periode 4.500 projekten
uitgevoerd die nede gericht waren op arbeidsplaatsverbetering.
Hierbij !Éren ruim 66.000 arbeidsplaatsen betrokken. Relatief
reel naatregelen zijn doorgevoerd in de voedings- en genotmidde-
lenindustrie,in de basisnetaaL en in de sptaa'lproduktenindustrie.
Relatief ueinig projekten zijn er gqreest in de textiel- en kle-
öngindustrie en in de nachine-industrie en in de etektrotech-
nische- de instrunenten en de roveriger industrie.

Het is (rng) niet nngelijk rpor a1le beschreven knelpunten opti-
nale q>lossingen aan te reiken. Voor scnmige a-specifieke knelpun-
ten zoals lawaai, daÍeen en gassen, slecht binnenklinaat zijn de
cplossingen bekend (venrangen rran de bron, crnkasten, afzuigen) en

$Drden ook algerneen toegepast. Voor andere, situratie-specifieke
knelpunten zoals zware arbeid, slechte werkhouding, onvoldoende

beregingsruimte, geldt dit niet. De q>lossingerr \Dor deze proble-
ren variëren. Voor beide soorten knelpunten geldt dat de cplos-
sing r,oor het ene knelpunt scmsi een niernr problegn veroorzaakt.

Zo leiden nachines, die ter rzenranging van zware arbeid zijn aan-
geschaft, tot lawaai-problenen of beperkte ber^regingsruimte.

Bedrijrien kunnen in dit opzicht rng \ree1 van elkaars aktiviteiten
leren.
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Het neest aangepakte knelpunt in de industrie is de hier rrcorko-

nende zware arbeid en slectrte werkhor.riling. In eenderde (32t)

van alle gevallen waren naatregelen gericht op dit knelpunt. Voor-

al in de rrcedings- en genotmiddelenirdustrie, de textiel-, kle-
ding- en leerindustrie, de bour*raterialenindustrie en de wasserij-
en is dit knelpunt veelvr:ldig aangepakt. In vijf andere branches

ras het bovendien het op één na belangrijkste probleen.

De oplossingen \roor dit knelpunt zijn uiteenlopend en afhankelijk
\ran de situatie in het bedrijf. Veel rporkcrnende naatregelen

zijn: de aanschaf rzan hulgniddelen ter rrerlichting van buk- en

tilwerk; de plaatsing ran tranportsysteren rrcor het transport \ran

grondstoffen en verkstukken tussen en binnen afdelingen; nechani-

sering en autcÍnatisering n ztdare werkhandelingen.

Bij nrechanisering en autcrmtiserring spelen niet alleen sociale
rnrLieven een rol. IGpa.citeitsverhoging, een doelnatiger grondstof-

fen- en produktenstroom en een besparing op arbeidskrachten zijn
e\Teneens belangri jke nrctieven.

Een tÍíeede veel aangepakt knelpunt is lawaai (22*1. Dit is rroor-

a1 in de Inpier- en grafische industrie, de hout- en reubelindus-

trie, de aardolie- en ctrqnische industrie, de retaalindustrie, de

mchine- en tlansportrniddelenindustrie en de elektrotechnische en

instrunentenindustrie aangepakt. In de rrcedings- en genotmiddelen-

industrie en de rubber- en kunststofver,rerkende industrie is dit
het op een na belangrijkste knelpunt.
De oplossingen zijn in a1le branctres gelijk. De reest voorkcnerde

matregeJ-en tegen lawaai zijn: venanging rran de geluidsbron, cÍÍt'-

kasting van getuidsbron, het verplaatsen of bouwl<undig afschernen

van geluidsbronnen en lawaaierige afdelingen, het \ren/angen \,'an

lawaaierige onderdelen van nachines en installaties door geschik-

tere orxlerdelen, het aanbrengen rnn aloustische rrcorzieningen aan

plafords en r,erden en het plaatsen ran derq>ers cp of in lrrchtuit-
Iaten.
Het. resultaat rran de rrcrschillende naatregelen is vrisselend. De

rrcrvanging raan nachines of orrierdelen is neestal een efficiàrte
(naar ook dure) rmatregel. GnkasLing rran de grootste lawaaibron-

nen is dit, mits goed gekonstrueerd, neestal ook. Het kan echter
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gebeuren dat de nactrines door de onkasting noeilijker bereikbaar
lprden of dat de nachine-in- en uitvoer lastiger wcrdt. rn de
praktijk r,rordt de onkasting dan \raak niet g&ruikt, zodat veel
mn de geruidsreduktie roeer rierloren gaat. Àkoustische r.roorzienin-
gen geven vleinig geluidsreduktie. weL kan hiernee de nagalmtijd
in grote hallen enigszins ten:ggebractrt lrcrden.

Het derde veel aangelnkte knerpunt is rstof en vuilr (12t).
vorar in de rubber- en kunststof venrerkenie industrie is dit
een veel voorkorend probleam. rn de bor-rmaterialenindustrie en de
vlasserijen kcÍnt dit. otrl de tveede plaats en in zes andere branches
de derde plaats.
De neest toegepa.ste oprossingen zijn: het aanbrengen rran nieure
of het rrerbeteren rran bestaande afzuiginstallaties en het instal-
leren ',an gesloten opslag-, transport-, stort- en ÍrengqfsteÍren.

Een veel voorkcnend probreern in de irxlustrie blijkÈ ook een
srecht binnenklfuraat te zijn. Het is in onviang het vierde knel-
Ernt (8t)- voral in de elektrotechnische industrie en de te><-
tiel- l<leding- en leerindustrie is dit een rraak aangepakt knel-
trmt.
ïn veel bedrijrrcn bestaat de aanpak uit het aanbrengen of rzerbete-
ren \En ventilatie- ruchtverversings- en lrrhtbehandelingssyste-
nen. ook lucrden hiertegen tochtder:ren en -sluizen geplaatst.
rn veel gevallen rrcrden de probrenen net een srecht binnenkl_imaat
veroorzaakt of 'sersterkL door hitte rran het prodr:ktieproces.

Grerrast rran hitte (6t) is een probreern in de papier- en grafi-
sche industrie, de wasserijen en de textier- lcreding- en reerin-
dustrie. oprossingen hierrroor zijn: De rrcnranging van nachines en
ovens, de isolatie van rnrmtebronnen en het verbeteren rzan venti-
latiesystenen.
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Orrerlast van daryren en gassen (6t) is rporal in de nachine- en

transportmiddelenindustrie, de rubber- en kunststofverwerkerde in-
dustrie de aardolie- en dtgnische industrie en de netaalindustrie
een probleern. De q>lossingen in deze sektoren versctrillen niet
rran de naatregelen die tegen stof en vuil rcrden getroffen.

Ardere knelpunten dan hier besproken zijn relatief rrcinig aange-
pakt. Prcjekten gericht op de aanpak van de door het produktiepro-
c€s veroorzaakte korde bijrcorbeeld wiescellen of nactrinegebon-

den arbeid zijn in slechts lt van de gevallen doel van rmatrege-
len genrcest.

Het kcmt betrekkelijk raeinig \roor dat projekten \Dor arbeids-
plaatsverbetering op één erkel knelpunt gericht zijn. In de

reeste gevallen hebben raatregelen effekt q> neerdere knelpunten
teqelijk. Het tvegneÍren \an zvrare arbeid bijvoorbeeld, betekent in
bijrn alle geval-Ien ook het cpheffen \ran een slechte rerkhouding.
De aarynk rzan vuil en stof gaat neestal getrnard ret die rran dam-

pen en gassen.

In veel gevallen is de aanpak rran reerdere knelpunten tegelijk
het abel tnn eeÍr projekt. De konkrete aanleiding on rmatregelen
te treffen vordt aangegrepen cm ook andere knelpunten aan te pak-
ken.

In veel projekten heeft de rzenranging rran kapitaalgoederen of het
treffen rran bouvd<undige voorzieningen nede tot een rrerbetering
rran de arbeidssituatie geleid. Hoqdel over de precieze aanlei-
dirg voor deze naatregelen geen gegevens beschikbaar zijn lijkt
het aannqelijk dat dlergelijke inr.rcsteringen een bedrijfsekonsni-
sche achtergrorrl hebben. Deze projekten laten zien dat het onler
be5laa1de kondities rogelijk is cm in het kader van rprÍnale be-
drijfsvoering aan de verbeterirq van arbeidsplaatsen te rruerken.

In veruit de nreeste projekten is de venrevenheid rran ekoncrnische

en sociale mrtierren ql voorharul vanzelfsprekerui. Enerzijds zijn
er uaatregeJ-en die prfuair een \rerbetering van de arbeidssituatie

u

u
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tot gevolg hebben en pas in troeede instantie (bijvoorbeeld via
een verzuimilaling) elcononische gezien resultaten opleveren. Voor-

beelalen hiervan zijn raatregelen tegen lavaai, &mpen en gassen,

stof en vtril. Van de aniere kant zijn er projekten die effekt heb-

ben q de pnoduktiviteit (venranging van nachines, rechanisering
van transport), raar daarbij ok belangrijke arbeiclsplaatsverbete-

rende elementen in zich hebben. I,lits de ksaliteit rran de arbeids-
plaatsen betrokken rcrdt bij de besluitvonning over inrresterin-
gen, is er dan ok geen reden cm te veronderstellen dat arbeids-
plaatsverbeterirq en rprrale bedrijfsvoering ret e.lkaar in strijd
zijn.
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