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GELUIDMETINGEN OP DE ARBEIDSPLMTS IN I{ET KADER VAN

GEHOORBE S CI{ERMINGSPROGRAMMA I S

SAMENVATTING

Aan het IMG-TNO ís in het kader van het ICG onderzoekprogramma "Lawaai op

de arbeidsplaats[ opdracht verleend tot uitvoering van het project Preven-

tíe Gehoorschade (tA-06-01). In dit project worden in samenwerking met

bedríj fsgezondheidsdiensten gehoorbes chermingsprogramma ' s ontwíkkeld . Een

van de facetten van deze progralnmats is het meten en beoordelen van geluid
op de arbeidsplaats. In dit rapport wordt een concept geluídmeetprotocol
gegeven. Dit protocol is gebaseerd op de meetmethode van lawaai op de

arbeidsplaats díe in het kader van ICG-project LA-07-01 is ontwíkkeld t8]
en sLemt overeen met ISO DIS R 7999/7 t4].
De in het kader van LA-07-01 ontwikkelde meetmethode ís er ín eerste in-
stantie op gerícht om de geluídniveaus vast te leggen, die machines/werk-

zaamheden veroorzaken en in tweede instantie daaruit de geluidbelasting
van werknemers af te leiden. Daarbij kunnen de metingen worden verrichÈ
door een geluiddeskundige, die eventueel het betrokken bedrijf van te

voren kent. De in het project Preventie Gehoorschade ontwíkkelde meet-

methode is er in eerste instantie op gericht om de geluidbelastíng van

werknemers vast te leggen, waarbij de eveneens te meten geluidniveaus van

machines en werkzaamheden als hulpmiddel worden gebruÍkt. Omdat een en

ander is ontwikkeld ten behoeve van bedrijfsgezondheidsdiensten mag worden

verondersLeld dat degene die de metíngen verricht enige bekendheid heeft
met het beLrokken bedrijf.

Het meetprotocol geeft een gefaseerde aanpak. In de eerste fase wordt een

vooronderzoek in het bedrijf uitgevoerd. Dit vooronderzoek is bedoeld om

voor een bedrij f een overzicht te maken van arbeidsplaatsen met potentieel
schadelijk geluid.

De tweede fase van het geluidonderzoek - het uÍtgebreídere akoestische

onderzoek genoemd - heeft ten doel het vastleggen van equívalente geluíd-
niveaus van werkzaamheden en van geluídexposÍtíeniveaus van werknemers.

Het meetprotocol omvat geen omschrijving van eventueel aanvullende akoes-

tische metingen ten behoeve van het opstellen van een lawaaibestrijdings-
plan.
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GELUIDI"ÍETINGEN OP DE ARBEIDSPLAATS IN IMT KADER VAN

GEHOORBE S CI{ERMINGSPROGMMMA' S

1. INLEIDING

Op veel arbeidsplaatsen in de Nederlandse industrie is de geluídbelasting
zo hoog dat bij langduríge blootst.elling kans bestaat op ernstige gehoor-
beschadiging voor de werknemers die aldaar hun functie vervurlen.

In dit meetprotocol wordt als schadelijkheidsgrens een equivalent geluid-
expositieniveau van 80 dB(A) gedurende een representatieve werkdag van

8 uur genomen

Aan het IMG-TNO is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid, in het kader van het onderzoekprogramma Lawaaí op de Arbeidsplaats
van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder, opdracht verstrekt tot
het uitvoeren van een project preventie gehoorschade (tA-06-01).
Het bestaat uit een víertal deelprojecten en in het eerste deelproject
worden praktisch uitvoerbare gehoorbeschermingsprogramma' s ontwikkeld.
Het project wordt uit.gevoerd ín nauwe samenwerking met bedrijfsgezond-
heidsdíensten en wordt begeleid door een daartoe ingestelde begeleidings-
commissie.

Gehoorbeschermingsprogramma's zijn programma's met een pakket van werk-

zaamheden en maatregelen ter voorkoming van gehoorschade door blootstel-
Iing aan lawaai op de arbeidsplaats. Het uiteindelijke doel van een ge-

hoorbeschermingsprogramma in een bedrijf is om te komen tot een situatíe
waarin op aIIe arbeidsplaatsen de geluidniveaus zover omlaag zijn ge-

bracht dat er geen kans meer is op gehoorschade door lawaai.
Het woord programma geeft aan dat het uítvoeren van eeÍr gehoorbescher-

mingsprograÍnma vrijwel nooit een eenmalig gebeuren is, maar dat de uit-
voering ervan ín een bedrijf een proces is daL jaren kan duren.



Een gehoorbeschermingsprogramma in een bedrijf omvat een vijftal facetten:

- voorlichting en informatie aan leiding en werknemers;

- geluidmetingen, opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplan;

- periodiek audiometrisch onder:zoekl

- voorschríjven en dragen van gehoorbeschermingsmíddelen;

- gegevensverzamelíng, verwerking en evaluatie.

Met name het facet geluidmetingen in het kader van het bepalen van geluid-
expositieniveaus van (groepen) werknemers wordt in dit rapport behandeld.

Voor een lawaaibestrijdingsplan zullen over het algemeen aanvullende me-

tingen noodzakelíjk zíjn (spectraal analyses, nagalmtijdmetingen etc.).
Deze aanvullende geluidmetingen worden in dit rapport buiten beschouwing

gelaten.

De meeLmethode die in het onderzoekproject rrMeting en beoordeling van

schadelijk lawaai op de arbeidsplaatstr (LA-07-01) t8] ín het kader van het

onderzoekprograrnma "Lawaaí op de arbeidsplaats" van de Interdepartementale

Commissie Ge1uídhinder is ontwikkeld berust op ISO DIS R 1999/ 1 [4].
Opgemerkt kan worden dat de genoemde methode en de hier gepresenteerde

methode met elkaar overeenstemme)o. Tussen de standaardmeeL- en beoorde-

lingsmethode van LA-07-01 en het onderhaviSe meetprotocol bestaat aIIeen

een verschil in benadering. l{aar de standaardmeet- en beoordelíngsmethode

beoogt de lawaaisituatie in een bedrijf vast te leggen en van daaruit de

lawaaibelasÈing van (groepen) wenknemers, is de benadering volgens voor-

liggende methode meer persoonsgerícht. Daardoor tÍgt in deze methode het

accent meer op geluidexpositiemeLing en ín de standaardmeet- en beoorde-

lingsmethode op werkzaamheidgebonden geluidmetingen. Belangrijk daarbij is
daL er ín de voorliggende methode van wordt uitgegaan dat metingen worden

verricht in het kader van de bedrij fsgezondheidszorg en veelal door

iemand, die reeds bekend is met het bedrijf, terwíjI de standaardmeet-

methode van LA-07 ook geschikt is voor controle door bijv. de Arbeíds-

inspectie.



De in dít rapport beschreven methode van het meten van geluid op de ar-
beídsplaats heeft ten doel gegevens te verzamelen, op grond waarvan equi-
valente geluidniveaus ín ruimten bij een machine of door een werkzaamheíd

en het geluidexpositieniveau van (groepen) mensen kunnen worden vastge-
steld.

Op het gebied van geluidmetingen bestaan een aantal normen. Met betrekking
tot gehoorschade is momenteel de ISO norm 1999 "Assessment of occupational
noise exposure for hearing conservation purposes" de belangríjkst.e t3].
Deze uit 1,975 daterende norm is echter aI verouderd en een herziening is
vrijwel gereed, getiteld: ISO DIS R 1999/1 "AcousLics - Determination of
occupational noíse exposure and est.ímation of noise induced hearíng im-

pairmentn t4]. Dit document vormt de basis voor de hier gepresenteerde

meetmethode. De concept-standaard gaat uít van het "equal energy"-

principe, waaruit Lermen als het geluidexposítíeniveau van personen (zie

defínities) en het equivalente geluídniveau over een bepaalde periode uit
af te leiden zijn.
De methode beoogt het vasÈsteIlen enerzijds van equivalente geluidníveaus

van werkzaamheden trA"q*, verricht op vaste en variabele arbeidsplaatsen,

en anderzijds van geluidexposítieniveaus trrrrT tut (groepen) werknemers.

In hoofdstuk 2 wordt heL meetprotocol beschreven en hoofdstuk 3 is een

samenvatting van het protocol.

In de bijlage worden een aantal definities gegeven, waarvan in het rapporÈ

gebruik wordt gemaakt. Het is zeer aaíL te raden deze definities te bestu-

deren alvorens het meetprotocol door te nemen. Tevens wordt in de bijlage
ingegaan op de apparatuur dÍe bij geluidmetíngen kan worden gebruikt en

het geeft kort de geluidsituatíes aart, zoals dÍe op arbeidsplaaLsen voor-

komen-
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2. }ÍEETPROTOCOL VOOR GELUIDMETINGIiN OP DE ARBEIDSPLMTS IN HET KADER VAN

EEN GEHOORBE S C}MRMINGSPROGRAMMI\

2.7 ALGE}ÍEEN

De geluidmetingen worden in twee i:asen van het onderzoek uitgevoerd:

- tíjdens het vooronderzoekl

- tijdens een uitgebreider akoestísch onderzoek.

IIet vooronderzoek heeft ten doel om in een bedrijf een overzicht te maken

van werkzaamheden en van arbeidspJ-aatsen met potentieel schadelíjk geluid.
Het gaat daarbij vooral om vast te stellen op welke plaatsen, in welke

ruimten en ten behoeve van welhe personen een uitgebreider akoestísch
onderzoek nodig is.

Het uitgebreidere akoestisch onderzoek heeft ten doel het vaststellen van

equívalente geluidniveaus ten ge.rolge van bepaalde werkzaamheden op be-

paalde plaatsen en het bepalen vern geluidexpositieniveaus van de personen

in de rísicogroepen, die in het vc»oronderzoek zijn geselecteerd.
De gegevens uit het uítgebreidere akoestísch onderzoek zÍjn vaak tevens

mede bruikbaar voor het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan
(hoewel in vele gevallen aanvullende akoestische metíngen nodig zijn ) en

bij het voorschrijven van gehoorbeschermíngsmiddelen.

Het is bij de aanvang van het onderzoek van belang het arbeidsproces ín
een bedrÍjf in zijn totaliteit te kennen. fn samenwerking met afdelings-
chefs of voormannen kan het arbe:Lds- en produktÍeproces worden doorgeno- I

men. Het verdient aanbeveling om dít voor de geluidmetingen te doen nadat

men een eerste indruk van het beLreffende bedrijf heeft gekregen. Het ís 
,

handig om dit te doen aan de hancl van een "Iay-outrr of situatíeschets van

het bedríjf waarop machines en errbeidsplaatsen staan aangegeven. In dít
kader kan meteen een inventarisatie van het aantal arbeidsplaatsen en

werknemers worden gemaakt en eventueel van de lawaaiigsLe machines.

In het vooronderzoek en ook t.ijdens het uitgebreÍdere onderzoek, díent een

fabriekshal of algemeen een bedrijfsruimte begrensd door muren en wanden

akoestisch in zijn totaliteit te worden beschouwd. Immers, geluidbronnen

elders opgesteld kunnen ook bíjdragen toL de totale geluidexposi-tíe op een



bepaalde arbeidsplaats. Betreft het buitenwerk, niet begrensd door muren,

dan dienen ook de lawaaibronnen in de directe omgeving in het onderzoek te
worden betrokken.

In figuur 2.1 ís een stroomschema weergegeven van de

vooronderzoek en het uitgebreide akoestisch onderzoek.

In de volgende hoofdstukken wordt nader íngegaan op

Iingsmethode van beide deelonderzoeken.

werkzaamheden ín het

de meet- en beoorde-

vooronderzoek

1e beoordeling

uitgebreid
akoestisch
onderzoek

directe methode indirecte methode

2e beoordelin

geluidmeting bÍj de
lawaaiigste werkzaam- L.
heden per afdeling Aeqw

laatssebonden metinqen

per afd.
L. > 80 dB( deze afdeli

voorstel uitgebreid
akoesLisch onderzoek

per afdeling
indeling in groepen

bij herhalingsonderzoek
nagaan of werkzaamheden
gewijzígd zíjn en ev.
indeling Ín groepen,
indien ongewij zígd:
eínde onderzoek

berekenen? = meten t berekenen

schatting expositietij d
per werkzaamheíd, t.

dragen
geluidexpositie-
meLer' LEX-T
persoons gebonden

geluidmetíng per
werkzaamheid L^

Aeqw

berekening totaal
geluídexpos itieniveau
LEX,T = t.
i (L Ruq*.* ro rg -fr)

oetsr-ng aan grens$/aaroen,
indeling in geluidexpositie-
klassen t.b.v. audiometrie-
programma en voorschrijven
gehoorbes che rmingsmiddelen

Figuur 2.1 Stroomschema van werkzaamheden in het gehele geluidonderzoek



Voor het meten van het LAuq* 
"r 

LEXrT dient te worden gebruik gemaakt van

meetínstnrnenten die voldoen aan de specificaties die zijn vastgelegd in
de IEC norm 651 I'Geluidniveaumetersrr [tg] type 1. of 2 en de IEC ontwerp-
norm voor integrerende, mÍddelende geluidniveaumeters [14]. Om er van ver-
zekerd te zijn dat het equivalente geluidniveau van allerlei soorten ge-

Iuid (continu, intermitterend, fluctuerend en impulsachtig) op de juiste
wijze wordt gemeten stelt de ontwerpnorm eísen aan de integratie- en mid-

delingseigenschappen van het instrument en moet het voorzien zijn van een

overbe Iastings indi catie .

Normen van de IEC die betrekking hebben op akoestische meetinstrumenten

maken voor r.raL betreft de graad van precisie van de instnrmenten onder-
scheid tussen vier categorieën, die worden aangeduid als t5ryen 0, 1, 2 en

3. De specificaties voor de verschillende t]ryen hebben dezelfde centrale
waarden en verschillen alleen in toegestane tolerantíes. Met toenemend

typenunmer nemen de toleranties in het algemeen toe of wordt het frequen-
tiegebied waarbinnen eisen worden gesteld kleiner.
Zeer globaal is met beÈrekking tot de gebruiksmogelijkheden van de ver-
schillende typen de volgende indeling gemaakt door IEC:

Èype 0

type 1

type 2

type 3

instrument voor laboratoriumgebruik

instrument voor metingen in nauwkeurig te specíficeren
en/of te controleren akoestische omgevingen

standaard-instrument voor praktÍj kmetingen

instrument voor het uitvoeren van globale metingen.

In de meetmethoden worden equívalente geluidniveaumeters van het type 1 of
2 als standaard-meetinstrument voorgeschreven. Voor een type 2 instrument
zijn de toegelaten tolerantíes voor de frequentieweging bij 8000 Hz t5 dB

en ín het daarbovenlíggende frequentiegebied tot 20000 Hz +5r - $ dB. Voor

een type 1 instrument is de tolerantíe bij 12500 Hz +3, -6 dB en voor het
frequentiegebied daarboven +3,- § dB. Ook de eigenschappen om geluidpulsen
Èe meten verschíllen: de zogenaamde "pulse range" van een type 1 instru-
ment is 63 dB, van een ty1»e 2 instrument 53 dB.

Dit betekent dat sterk hoogfrequent geluid en sterk ímpulsgeluid zoaLs

dat van persluchtstoten, hameren en spijkerschieten met een type 2 instru-
ment niet altijd voldoende nauwkeuríg kan worden gemeten. VeeI industriële
geluiden, inclusief diverse impulsachtige geluiden zoals het geluid van

pèrsen, hout- en metaalbewerkingsmachínes hebben een frequentiespectnrm



waarvan de top bij een frequentie lager dan 8000 Hz ligt en waarvan de

pulse range kleiner is dan 53 dB, zodat type 2 instrumenten voldoende

nauwkeurig zíjn.
De microfoon en het sígnaalverwerkende gedeelte van het meetínstrument
mogen op díverse manÍeren worden opgesteld:

- het gehele instrument wordt gedragen door de uitvoerder van de metin-
gen (Vooronderzoek)

- de microfoon wordt op een statief geplaatst, aI dan níet samen met

het sígnaalverwerkende gedeelte (Uitgebreid onderzoek)

- de mícrofoon en het signaalverwerkende gedeelte worden gedragen door

een proefpersoonl in dit laatste geval spreekt men van I'bewaakte

dosimetrie'f (Uitgebreíd onderzoek).

Bij voorkeur moeten aIleen integrerende geluidniveaumeters worden gebruikt.
Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt naar t5lpe meter afhankelijk
van de wíjze waarop wordt gemeten. Zoals híerboven ís beschreven, kan het
geluidexposítieniveau namelijk op verschillende manieren worden gemeLen:

- het dírect meten van hXrf met behulp van een geluidexpositiemeLer

die door de werknemer

gebonden metingen)

het meten van LA"q*

gebonden metingen).

tijdens het werk wordt meegedragen (persoons-

en daarmee berekenen van trEXrT (werkzaamheid-



t^ kan zowel met een geluidexpositiemeter worden bepaald als met een
Aeqw

"gewone" integrerende geluidmeter. Soms verdient het de voorkeur om een

gewone integrerende geluidmeter te gebruiken als er sprake Ís van relatief
kortdurende, plaatsgebonden werkzaamheden.

Bij het toepassen van geluidexposiLÍemeters kan men twee manieren van me-

Len onderscheiden, namelijk:

- onbewaakte dosimetrie

- bewaakte dosimetrie.

Bij onbewaakte dosimetrie worden de expositiemeters aan de werknemers uit-
gereikt en na verloop van tijd weer ingenomen, zonder dat men weet wat er

met de meters in de tussengelegen tijd is gebeurd en waar de werknemers

zich hebben bevonden. Deze vorm van dosimetrie is om die redenen volstrekt
af te raden.

Bíj bewaakte dosimetrie worden de expositiemeters en dus ook de werknemers

"bewaakt". In het uíterste geval loopt de uitvoerder van de metingen (dit

is de meettechnicus) de gehele dag achter de drager (werknemer) van de

exposítiemeter aan en noteert steeds alle bijzonderheden (verblijftijd,

machine, werkzaamheid e. d. ) .

Deze werkwijze zal echter over het algemeen níet mogelijk zijn
(ti5drovend, duur).

Een goed functionerende tussenweg is om alle beschikbare expositiemeters

op één afdeling te gebruiken. Op deze wijze kan de meettechnicus alle
meters in de gaten houden. Uiteraard kan hij nu niet alle bijzonderheden

noteren. Door echter alle meteraanwijzingen, bijvoorbeeld om de 2 uur, te

registreren kan een betrouwbaar beeld van een afdelíng worden verkregen.

lrlanneer het aanLal werknemers per afdeling gering is ten opzichte van het

aantal beschikbare expositíemeters, dan kunnen de meters ook op andere

afdelingen worden ingezet, waarbij de meettechnicus regelmatig de ronde

over de verschillende afdelingen moet maken.

l,/erknemers van bijvoorbeeld een Technische Dienst die door een geheel be-

drijf komen en onregelmatig diverse werkzaamheden uitvoeren vontren een

apart probleem. Bij dergelíjke functÍes moeten over het algemeen lang-

durÍger metingen worden verricht.



2.2 VOORONDERZOEK

2.2.7 Algemene handelwijze

Het vooronderzoek i.s bedoeld om in een bedrijf een overzícht te maken van

werkzaamheden en van arbeidsplaatsen met potentieel schadelijk geluid.
Onder potentieel schadelijk geluíd wordt geluíd verstaan dat als het de

gehele werkdag zou voortduren - hetgeen niet noodzakelijkerwíjs het geval
behoeft te zíjrr - de schadelíjkheidsgrens (equivalent geluÍdniveau gedu-

rende de werkdag van 80 dB(A)) zou overschríjden. Of er werkelijk sprake

is van een schadelijke geluidexpositie hangt af van de totale duur van

zo'Ít expositie en een mogelíjke combinatie met andere geluidexposities.
Als er sprake is van potenLíeel schadelijk geluid bij het vooronderzoek,

dient dit nader onderzocht te worden in het uitgebreidere akoestische
onderzoek.

Het verdient aanbeveling om voor de metingen uit te voeren een overzicht.
Èe hebben van de te onderzoeken afdelíngen, de daar aanwezige mogelijke
geluidbronnen en het aantal arbeidsplaatsen per afdeling. Dít kan zeer

goed aan de hand van een plattegrond van het bedrijf of de te onderzoeken

afdelingen.

2.2.2 Meetapparatuur

Bíj het vooronderzoek dÍent gebruik gemaakt te worden van een integrerende
geluidnÍveaurneter meL A-weging. Dít kan eventueel een geluidexpositiemeter
zijn. Een geluidexpositiemeter behoort tot de categoríe int.egrerende

geluidmeters.

2.2.3 Meetplaats

De metingen dienen plaats te vinden op die plaatsen waar, vastgesteld op

het gehoor of door oriënterende meting, de lawaaíigste werkzaamheid/heden

wordt/en uítgevoerd. De met.ingen worden verricht. bij een normale bedrij-
vigheid in de betrokken ruimte, waarbij er ten behoeve van de metíngen

geen geluidbronnen worden uitgeschakeld. Dit betekent dat op een bepaalde

plaats het totale equívalente geluidniveau wordt bepaald, ten gevolge van

aIle geJ-uidbronnen in de omgevíng van de meetplaaLs.
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Het kan ook een mobiele werkplaats betreffen, zoals op een heftruck of in
een kraankabine.

De positÍe van de microfoon wordt bepaald door de plaats van het hoofd van

de persoon tíjdens zijn werkzaamheid (zie figutr 2.2)

Been proeflersoon

aanwez iB
m icr o foon
in dÍt gebied

ProefPersoon

aanwezig microf oon
in één van
deze gebiedeir

Figuur 2.2 Microfoonposities (overgenomen uit [8])

Het aantal meetplaatsen in een ruimte hangt af van het aantal personen dat

normaal gelijktijdig in de ruimte is, van het aantal verschillende lawaai-

ige werkzaamheden dat wordt uitgevoerd en van de akoestische omstandighe-

den in een ruimte. Het minimum aantal meetplaatsen is:
2 bij 1 tot 10 arbeidsplaatsen

3 bij 11 tot 50 arbeidsplaatsen en

4 bij meer dan 50 arbeidsplaatsen.

t
É\o\ot
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2.2.4 Meettijd

Omdat het een overzicht betreft kunnen de metingen nÍet de gehele werkdag

duren, maar zullen er in korte tijd een groot aantal arbeídsplaatsen moe-

ten worden gecontroleerd en zullen in het vooronderzoek eenvoudíge metin-
gen moeten plaatsvinden die weinig arbeidsintensief zijn maar toch een

redelijk beeld geven van de maximaal heersende equívalenÈe geluidniveaus.

Het tijdstip van de metíngen dient zo gekozen te worden dat het op de

meetplaats relatief lawaaiig is. Het verdÍent daarbij sterke aanbevelíng
de metingen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een dag of een paar

uur) te spreiden. In de praktijk is dit echter vaak moeilijk realiseer-
baar.

De tijd, waarover het equivalente geluidníveau van een werkzaamheíd wordt
vast.gesteld, - de beoordelingstijd - hangt af van de periodiciteiL van het
geluíd tijdens de beschouwde werkzaamheid. De beoordelingstijd is minimaal

10 minuten, doch langer wanneer er regelmaLíg terugkomende veranderingen
in het geluidpatroon optreden in periodes díe langer zíjn dan 10 minuten.

In het laatste geval is de beoordelingstijd gelíjk aan zotn regelmatig
terugkerende periode. hlanneer er geen periodíciLeit ín het geluidpatroon
te onderscheiden is, is de beoordelingstijd ook minimaal 10 mínuten.

De meettijd behoeft niet gelijk te zíjn aan de beoordelingstijd. De meet-

Èijd dient minimaal 1 mínuut te zijn. Herhaal bij een fluctuerende geluid-
expositÍe de meLingen een aantal malen, zodat een indruk wordt verkregen

van de varíatie in de equivalente geluidniveaus over een korte tijd. De

verkregen meetwaarden kunnen gemiddeld worden volgens formule 7 in de

bíjlage. In gevallen waar werknemers hun werkzaamheíd(heden) op meer dan

één plaats hebben is het ook mogelijk gedurende enkele minuten langs deze

plaatsen te lopen met een integrerende geluídmeter.
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2.2.5 Voorstel uítgebreid onderzoek

AIs uit het vooronderzoek blijkt dat er op één of meer pJ-aatsen in een

ruimte equivalente geluidniveaus voorkomen gedurende de beoordelingstijd-
(en) van 80 dB(A) of meer, dan dient een uitgebreid akoestisch onderzoek

in die ruimte plaats te vinden.

In plaats van 80 dB(A) zou bijvoorbeeld ook een níveau van 75 dB(A) aange-

houden kunnen worden rrraarmee een zekere veiligheidsmarge wordt ingebouwd.

In de praktijk lijkt een níveau van 80 dB(A) echter geschikt. Het geluid-
expositieni-veau valt over het algemeen toch lager uit, omdat het de

lawaaiígste machines/ of werkzaamheden zíjn, die in het vooronderzoek zijn
gemeten.

voorafgaande
aan
vooronderzoek

vooronderzoek

beoordeling

eventueel kan een veíligheidsmarge van bijv. 5 dB(A) worden gehanteerd
(dus 75 dB(A) i.p.v. 80 dB(A))

ormatie aan
directie (en O.R.
en afd. chefs)

aanstellen
contactpersoon

oornemen algemeen arbeids-
en produktieproces met con-
tactpersoon of afd. chef a.d.h.v
plattegrond van afd./bedrijf
waarin aarrgegeven de lawaaibron-
nen en aantal arbeidsplaatsen

oriënterende geluidmetingen :

plaatsgebonden, bepaling LA"o*
van de lawaaiígste werk- ---:.
zaamheden
zeer ruwe schatting expositietijd

afdelin§'l
à 80''dB(A

voorstel uitgebreíd akoestisch
onderzoek en
rapportage vooronderzoek

zie hoofdstuk 3

Figuur 2.3 Stroomschema van de werkzaamheden in het vooronderzoek
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2.2.6 Rapportage vooronderzoek

Behalve de algemene gegevens (zoals naam bedrijf, adres, uitvoerders van

het onderzoek en datum van onderzoek) moet worden gerapporteerd op welke
afdeling het vooronderzoek betrekking heeft.

Ten behoeve van bedríjfsleidíng (en werknemers) is het nuttig in algemene

Èermen te beschríjven op welke wijze en met welke apparatuur het onder-
zoek is uitgevoerd (merk en t51pe apparatuur, algemene omschrijving meet-
plaats, meetduur). De meetresultaten kunnen worden vermeld op een formu-
Iíer zoals hierna is weergegeven.

In de rapportage moet worden aangegeven op welke afdelingen werkzaamheden
(of machínes) voorkomen waarvan het equívalente geluidniveau meer,clan
80 dB(A) bedraagt. Ten behoeve van de planning van een audiometriepro-
gramma is het nuttig tevens aan te geven om hoeveel werknemers het per
afdeling gaat.



ll+

Meetfo,r:,mulier 1 : Vooronderzoek

Naam bedrijf:

afdeling Ítr.
met.íng

Datum ooderzoek:

oms chrijving rre rkzaamheíd/a r:beídsplaate
(+ eventuele bijzonderheden:
meetduur, ge1-uidsoort, e.d. )

I.
Aeqw

in dB(A)

aantal
werk-
nencrs
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2.3 UITGEBREID AKOESTISCH ONDERZOEK

2.3.1 Algemene handelwijze

Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat er in een bedrijf potentíeeI
schadelijk geluid voorkomt, dienen er uitgebreidere geluidmetingen plaats
te vinden. Het doel van het uitgebreide onderzoek is om ten aanzien van de

in het vooronderzoek geselecteerde werkruÍmten de volgende grootheden vast
te stellen:

- het totale geluidexposítíeniveau (L(EX, 8h)) van elk der beÈrokken

werknemers I

- de equivalente geluidniveaus die ten gevolge van werkzaamheden

(machines/apparaten) op bepaalde verblíjfplaatsen heersen (te"q*).

Het totale geluidexposítieniveau over een werkdag (t(EX, 8h)) ís het
geluídexpositieniveau over een ttrepresentatievert werkdag van een werk-
nemer. Representatíef voor zover het de geluidbelastíng betreft. Daartoe

díent uit een werkanalyse van de betrokken werknemers allereerst vastge-
steld te worden welke werkzaamheden er worden verricht op welke plaatsen.
Daarbij dient ook een schatting gemaakt te worden van de verdeling van

deze werkzaamheden over langere tijd (bijvoorbeeld een week als de perio-
dicíteit van de werkzaamheden ongeveer een week is, of een }angere periode,
zoals een kwartaal of jaar, als dat noodzakelijk is). Met behulp van deze

verdeling wordt vervolgens een representatieve werkdag vastgesteld, waar-
bij zowel de werkzaamheden/verblíjfplaatsen a1s de verblíjftijden worden

vastgelegd.

De nauwkeurigheid hTaarmee zotn represenLatieve werkdag moet worden vastge-
steld hangt mede af van de verschillen in equivalente geluidniveaus van de

diverse werkzaamheden/verblijfplaatsen. Liggen deze equivalente geluidni-
veaus bijvoorbeeld minder dan 5 dB(A) uiteen, dan behoefte de vaststellíng
van een representatieve werkdag minder zorg dan Í{anneer de equivalente ge-

luidniveaus bijvoorbeeld zo't 20 dB(A) uiteenlopen. In het laatste geval
is het dan vooral belangrijk de expositietijd aan de hoogsÈe niveaus nauw-

keurig vast te ste1len.
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Vaak komt het voor dat een aantal werknemers min of meer dezelfde werk-

zaamheden uitvoeren in dezelfde ruimte. Uit een werkanalyse zal dan over

het algemeen blijken dat allen ongeveer dezelfde verblijftijden hebben of
dat er één of twee personen zíjn met een wat hogere belasting dan de

overigen.
Om na te gaan of de groep wat geluidbelastíng betreft als één geheel mag

worden beschouwd, wordt heL totale geluidexpositieniveau van de meest

belaste uit de groep vergeleken met het totale geluidexpositieniveau van

de minder / het minsÈ belaste(n) uiÈ de groep.

Verschillen deze niveaus minder dan 5 dB(A) dan kan de groep als één ge-

heel worden beschouwdl zijn de verschÍllen meer dan 5 dB(A) dan dienen de

betreffende personen in een aantal deelgroepen te worden ingedeeld.

Het totale geluídexpositieniveau van (een groep) werknemers wordt bepaald

uit een sommatie van de partiëIe nÍveaus volgens formule 6 uit de bijlage.
Voor de partiële geluidexpositieniveaus dient zowel de verblijftijd aIs
het equivalente geluidniveau tíjdens de verblijftijd bekend te zijn.
Meer zekerheid omtrenL de representativiteit verkrijgt men door meerdere

dagen per werknemer (of groep werknemers) het geluidexpositieniveau te
meten. Afhankelíjk van de werkzaamheden is een aantal van drie dagen

prakÈisch.

UÍteindelijk is van Íedere werknemer (of groep werknemers) het geluid-
exposítieníveau bekend en kan hij (kunnen zij ) worden ingedeeld in zoge-

naamde geluidexposítieklassen.
Juist omdat er een zekere spreiding in geluidniveaus kan optreden binnen

één functíe (die verschillende werkzaamheden verricht) maar zelfs aI in de

geluidniveaus van één enkele werkzaamheid, is het zinvol om aan iedere
werknemer (of groep werknemers) een geluidexpositieklasse toe te kennen,

in plaats van één enkele waarde. Hoewel glijdende klassen met klasse-
grenzen van bijvoorbeeld + 215 dB(A) ten opzichte van het gemeten exposi-
tíeniveau wellicht beter zot zíjn, is toch gekozen voor klassen met vaste

grenzen. Dit is gedaan omdat nu het vervaardigen van groepsaudíogramrnen

van werknemers die in gelijke geluídexpositieklassen werken eenvoudiger

is. Hierdoor kan ook de presentatie van gegevens naar buiten (bedrijfs-
Ieíding) eenvoudiger worden uítgevoerd. Een nadeel van deze werkwíjze is
bijvoorbeeld dat bij controlemetingen, nadat geluídreducerende maatregelen

zijn getroffen, niet duidelijk naar voren hoeft te komen dat het exposí-

tieniveau van een (groep) werknemers is verlaagd.
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Bijvoorbeeld bij een gemeten expositieniveau van 89 dB(A) wordt de werk-

nemer ingedeeld in de klasse van 85 tot 90 dB(A). Na verbeterÍng van de

situatie met 4 dB(A) wordt dezelfde man nog steeds in de klasse van 85 tot
90 dB(A) ingedeeld. Ook kan het gebeuren dat iemand is ingedeeld in de

klasse van 90 tot 95 dB(A), omdat zíjn expositieniveau 90 dB(A) bedroeg en

na verbetering van de sítuatie met slechts 1 dB(A) wordt hij ingedeeld in
de klasse van 85 tot 90 dB(A). De verbeteríng líjkt (ten onrechte) aan-

zíenlij k.

AIs het dus gaat om vergelíjkíng van een situatie op verschÍllende t.ijd-
stíppen, dan kan het voordeel bieden in dat geval glijdende klassen of de

gemiddelde waarde te gebruiken.

ZoaLs voorgesteld worden de klassen gevormd met breedten van 5 dB(A) en

lopen vanaf 80 dB(A): 80 tot 85 dB(A), 85 tot 90 dB(A), eÍLz.

(Hierbíj loopt de klasse van 80 tot 85 dB(A) feirelijk van 79,5 ror 84,5

dB(A)). Ook moet worden voorzien in een (niet schadelijke) klasse van mín-

der dan 80 dB(A). Met behulp van deze klasse-índeling kan bijvoorbeeld de

periodiciteÍt van een audiometrieprogramma worden vasLgesteld en gehoor-

beschermingsmiddelen worden voorgeschreven. Bij het voorschrijven van ge-

hoorbeschermers zijn ook de partiële niveaus van belang: 8 uur 88 dB(A) is
iets anders dan 8 minuten 106 dB(A). In het eerste geval kunnen doorgaans

watten of proppen worden voorgeschreven, in het laatste geval zuIlen kap-

pen de voorkeur hebben.

In "Aanbevelingen voor audiometrÍsch onderzoek bij een gehoorbescherming-

programma" [17] wordt eenzelfde klasse-índeling gehanteerd.

In figuur 2.4 is in een stroomschema het verloop van het uitgebreide
akoestische onderzoek weergegeven.
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uitgebreid
akoestisch
onderzoek

Stroomschema van de werkzaamheden
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Figuur 2.4 in het uÍtgebreide
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2.3.2 Meetapparatuur

Bij het uitgebreide akoestisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van geluid-
expositiemeters ten behoeve van de persoonsgebonden metingen en integre-
rende geluidniveaumeters ten behoeve van werkzaamheidgebonden metingen.

Ook kan voor laatstgenoemde metingen andere geluÍdmeetapparatuur r+orden

gebruikt zoals een statistische geluidniveau'analysator of een niveau-
schrijver. Het meetresultaat dient dan wel "vertaald" te worden naar equi-
valente geluidniveaus .

De instnrmenten díenen te worden gebruikt met ingeschakeld A-filter eÍl

voor en na de metingen akoestisch gecalibreerd te worden.

2.3.3 Persoonsgebonden metingen

0m de geluidexposit.ie bij ambulante werknemers vast te stellen ís exposi-
tiemeting of dosimetrie in veel gevallen de aangewezen methode met alle
haken en ogen van dien.
0m een nauwkeurÍg beeld te krijgen van de geluidexposities van de werkne-

mers is het noodzakelijk erop toe te zien dat de metíngen op de juiste
wijze worden uitgevoerd, gecontroleerd en op verschillende dagen onafhan-

kelijk van elkaar en van het produktieproces worden herhaald.

In het begin is dit arbeidsintensief door instructie van de werknemer en

controle op het op de juiste wijze dragen van de expositiemeter. Gebeurt

dit op de goede maníer dan behoeft vervolgens de meter alleen bij aanvang

van de meetperíode ingeschakeld, gecalibreerd en na aflopp van de meet-

periode uitgelezen en opnieuw de calibratie gecontroleerd te worden.

Het voordeel van een geluidexpositiemeter is, dat na een werkdag (of
periode) meten door een eenvoudige berekening of aflezing uit een tabel
het geluidexposítieniveau van een werknemer gedurende die werkdag bekend

is. In het algemeen geldt dat nagegaan moet worden of de geluidbelasting
gedurende de meettíjd representatief is voor de werknemer, bíjvoorbeeld
door middel van de werkzaamhedenanalyse.

Is dit níet het geval dan moeten meerdere (of langduriger) metingen worden

uitgevoerd.
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Ook bíj met.ingen met expositiemeters moet de nodige nauwgezetheid

worden genomen ten aanzíen van het volgende:

- de microfoonpositíe: deze is erg belangrijk, stoten en/of
tegen de microfoon moet worden vermedeml ook mag geen kleding
mícrofoon hangenl

Ín acht

schuren

over de

- het meetbereik: sommige typen expositiemeters, voornamelijk oudere,
meten ímpulsachtíge geluíden niet op de juiste wijze, het meetresul-
taaÈ ís te laag;

- het gedrag van de betrokken werknemers: in de microfoon schreeuwen,

afdoen tijdens pauzes en vergeten opníeuw op te doen en dergelijke;

- de calibratie: deze mag niet worden verwaarloosd.

Expositiemeting kan ook noodzakelijk zijn op plaatsen waar een meettechní-
cus moeilijk kan komen met de integrerende geluidmeter, bijvoorbeeld in
kranen, op vorkheftrucks en dergelíjke.
Tegenwoordíg zíjn geluidexpositÍemeters met een geheugen ín de handel.
Deze meetinstrumenten zijn bij uitstek geschikt om te zamen met een werk-

analyse van de betrokken werknemer op betrouwbare wijze de díverse deel-
exposities gedurende een werkdag vast te stellen.

2. 3.3. 1 y99!p13g!t

De meest gunstige microfoonplaats voor een geluidexpositiemeter is die
zoals aangegeven in figuur 2.2 (onderste plaatje).
Wanneer de microfoon op een andere plaats wordt bevestigd, bijvoorbeeld
aan de borstzak, dan kunnen meetfouten optreden (zie ook de bijlage).

2 .3 .3 .2 Ueelllig-ss_sstlsl_['e!]srgs

De metingen met een geluidexpositiemeter dienen op meerdere dagen uitge-
voerd te worden. Uit praktisch oogpunt is een aantal van 3 dagen redelijk.
AIs er verschillen optreden in de uitkomsten op de verschíllende dagen van

meer dan 5 dB(A) dan dient vastgesteld te worden waardoor deze verschillen
zijn opgetreden, en dient een representatief geluidexpositieniveau te wor-

den gebaseerd op partÍëIe geluidexpositienÍveaus. Zijn de verschillen van
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dag tot dag kleiner dan 5 dB(A) dan kan volgens formule 6 uÍt de bijlage
een representatief geluidexpositíeniveau worden bepaald.

Als een groep werknemers ongeveer dezelfde werkzaamheden uitvoert en

elkaar bij bepaalde werkzaamheden afwisselt, dan dienen expositiemeters
gedragen te worden door tenmínste 25 % vat deze werknemers. Dit behoeft
niet gelijkertijd plaats te vinden. Líggen de geluidexpositieniveaus over

een werkdag van deze mensen binnen 5 dB(A), dan kunnen deze personen als
één groep worden beschouwd. Zijn de verschillen groter dan 5 dB(A), dan

dient een nadere werkanalyse te worden uitgevoerd ter opsporing van de

waargenomen vers chi1len.

Vaak kan het zínvoL zíjn om te weten hoe het geluídexposítieniveau ín de

tijd is opgebouwd en wat het achtergrondgeluidniveau in een vertrek ís
(bijvoorbeeld wanneer er impulsachtige geluíden optreden).
Ook a1s door één of meer werknemers in een werkruimte geluidexpositieme-

ters worden gedragen, dan verdienL het aanbeveling een niveauschrijver in
dezelfde ruimte te plaatsen. Dit vereenvoudigt de interpretatie van even-

tueel achteraf te constateren verschillen in geluidexpositíeniveaus van

dag tot dag.

De meettijd is minimaal een halve werkdag.

2.3.4 Werkzaamheidgebonden metingen

Bíj werkzaamheidgebonden metingen worden op bepaalde verblijfplaatsen
equivalente geluidníveaus gemeten. De keus van de meetplaatsen en van de

meettíjden is daarbij van groot belang.

Ten behoeve van de berekeníng van het geluidexpositíeniveau van een werk-

nemer of groep werknemers is het van groot belang een juiste schatting te
maken van de representatíeve expositietijd (t) per werkzaamheid.0p de

meetplaats wordt per werkzaamheid het equivalente geluidniveau, LA.q*,
gemeten.

Uit deze gegevens wordt het partieel expositieniveau LEX,a berekend vol-
Sens:

LEX,. = lA"q* + 10 Ig (t/T) dB(A)

waarin T = 8 uur (zie ook de bijlage).
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Met behulp van de parLiëIe expositieniveaus wordt uiteindelijk het totale
geluidexposiÈieniveau berekend :

X'T 10 1g ,0 "*r't"J
Voor expositietijden van werkzaamheden die per dag niet even lang duren,

evenals van werkzaamheden die níet elke dag voorkomen, moet een gemiddelde

per dag worden berekend. lJordt een bepaalde werkzaamheid bijvoorbeeld één

dag per week gedurende víjf uur uitgevoerd, dan is de partiële expositie-
tijd, t, getijk aan één uur.

2.3 .4.7 {se!pler!l
De plaats van de microfoon is dicht bíj het meest belaste oor van de werk-

nemer (zíe figutr 2.2).
Het aantal meetplaatsen zou ín principe gelijk moeten zíjn aan het aantal

verblijfplaatsen van de diverse werknemers ín een bedrijfsruímte. In de

prakt.ijk zal men trachten heL aantal meetplaatsen te beperken. Vaak geeft

het vooronderzoek aI een indícatie van de verblijfplaatsen met ongeveer

dezelfde geluidsituatie. Dít kan verder worden nagegaan door in overeen-

komstige perioden een aantal indicatieve metingen op een aantal plaatsen

uit te voeren. Als de uitkomsten in een range van ten hoogste 5 dB(A) lig-
genr kunnen de metingen in eerste instantie op één meetplaats worden ver-
richt. Gedurende deze metíngen zaL de meettechnicus wegens zijn verblíjf
Ín de bedrijfsruimte een nauwkeuriger beeld verkrijgen van de díverse ge-

luidsituaties. AIs er daardoor verdenking ontstaat dat de diverse ver-

blij fplaatsen toch meer zouden kunnen verschillen dan eerder was aangeno-

men dan dienen metingen op meer dan één meetplaats te geschieden.

AIs de uitkomsten van de indicatieve metingen meer dan 5 dB(A) uit elkaar

liggen, dient op diverse meetplaatsen gemeten te worden. De verblijfplaat-
sen kunnen in dat geval niet als identiek worden beschouwd.

2 .3 .4 .2 Ues!!ijg-st-9qelsI_sts!i+ss!

meettijd op een bepaalde plaats is sterk afhankelijk van de geluidsoort

de geluidsituatie. In theorie dient de meettijd zo gekozen te worden

[i,
tr

De

en
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dat het gemeten equívalente geluidniveau gelijk is aan het equivalente ge-

Iuídniveau waaraan een werknemer op die verblíjfplaats is geëxponeerd. DÍt
wordt in elk geval bereíkt als de meettijd gelijk wordt gekozen aan de

verblijftijd. Zo mogelijk echter zaL men in de praktijk trachten de meet-

tijd te bekorten. UÍt de meetresultat.en gedurende de kortere meettíjd
schat men dan het equivalente geluidniveau gedurende de verblijftijd. In
de praktijk kiest men de meettíjd gelijk aan de periode waarin een be-

paalde werkzaamheid/handelíng met/bij bepaalde geluidproducerende bronnen

wordt verricht.

A1s vuistregel geldt dat de meettijd per situatie zodaníg lang wordt geko-

zer dat de uitkomst vaÍr de meting met een integrerende geluidmeter een

vrijwel consLante waarde blijft houden. Wijzigingen in het begintíjdstip
of de lengte van de meetperiode mogen deze uitkomst niet beïnvloeden. Een

uitzondering op deze vuistregel betreft het meten van intermitterend ge-

luid.
Het aantal metingen per meetplaats dient tenminste drie te zijn. AIs er

verschillen optreden in de uitkomsten van meer dan 5 dB(A), dan dient
vastgesteld te worden waardoor deze verschíIlen zijn opgetreden en dient
een verfijning in de metingen uítgevoerd te worden. Zijn de verschillen
5 dB(A) of minder, dan kan volgens formule 7 uit de bíjlage een gemiddeld

equivalent niveau worden bepaald.

2.3.4.3 Lawaaikaart

De plaatsgebonden metíngen kunnen op een lawaaikaart worden aangegeven.

Het doel van een lawaaikaart is het overzíchtelijk weergegeven van ar-
beídsplaatsen waar schadelijke geluídníveaus heersen. Het maken van een

lawaaikaart heeft alleen zín wanneer de machines een vaste opstelling
hebben en er een representatief geluidbeeld over langere tijd kan worden

vastgesteld.
Op afdelingen waar veel met lawaaíig handgereedschap wordt gewerkt (hame-

ren, slijptol e.d.) of waar de lawaaibronnen gedurende verschillende peri-
oden in werking zíjt, of waar de werknemers mobiel zijn heeft het weinig

zín een lawaaikaart samen te stellen.
Ten behoeve van de bepaling van het geluidexpositieniveau wordt het samen-

stellen van een lawaaikaart dan ook niet aangeraden.
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2.3.5 Rapportage uitgebreid akoestisch onderzoek

Zoals bij de rapporÈage van het vooronderzoek moeten behalve de algemene

gegevens a1s bedqijfsnaam, adres, uitvoerders en datum van het onderzoek

ook worden gerapporteerd in welke afdelingen het uitgebreíde akoestische
onderzoek heeft plaatsgevonden. Het is tevens zinvol om per afdeling een

korte beschrijving te geven van de lawaaiige werkzaamheden (of machines of
produktieprocessen).

De indeling in groepen moet worden verantwoord, veelal betreft het een

gehele afdeling.
De meetmethode, toegepaste meetapparatuur en meetgegevens per werknemer,

of Broep werknemers, moet worden weergegeven alsmede de indeling in ge-

luidexpositieklasse (n) .

Ter ondersteuning bij de bepaling van de geluidexposítieniveaus kunnen de

meetformulieren 2 en 3 dienen.
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Moetf,ormuller 2 : Fersoonsgebonden metíngen uiLgeb-reid akoestÍsch onderzoek

Naam bedrijf: Datum ouderaoek:

afdel-iqg
naam
werk-
nemer

appara-
tuur
nr"

meting
nr.

tijdstip meetwaarde

NDCIL.' Aeqw

parËieel
orposl"tie-
niveaumeter íage-

schake .d afgelezen

meet-
ríj d

t tExrï
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Meetfqrmulíer 3: lferkzaamheidgebon en netingen uitgebreid akoestisch oaderzoek

Naam bedrijf:

Meetinstrument:

afdeling
meetplaats

Datum onderzoek:

.metÍng
nr.

werkzaamheid schatting
expositie-

rijd
t

partieel
€xpo§ítie-
níveau
rBx,T

LA"q,

dB(A)

l

l

rl

l
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3. SAMENVATTING I"ÍEETPROTOCOL

Het geluidonderzoek bestaat in principe uit twee delen:

- het vooronderzoek, waar nodig gevolgd door

- het uitgebreid akoestísch onderzoek.

3.1 VOORONDERZOEK

Het doel is in een bedrijf een overzicht te maken van werkzaamheden die
een potentieel schadelijk geluidniveau, dat wil zeggen meer dan 80 dB(A),

veroorzaken. In het vooronderzoek worden uitsluitend werkzaamheidgebonden

metingen verricht. De grootheid die gemeten dient te worden ís het equiva-

lente geluidniveau van de werkzaamheíd in dB(A), LAuq*.

3. 1. 1 Apparatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een integrerende geluidniveaumeter (minimaal

type 2, IEC 651).

3.1.2 Meetplaats

AlIe lawaaiige werkzaamheden dienen te worden ge'inventariseerd. De micro-

foon moet worden geplaatst ter hoogte van het oor van de werknemer die de

werkzaamheid uitvoert (zie figuur 2.2).

IIet minimum aantal meetplaatsen per afdeling ís:

2 bij 1 tot 10 arbeídsplaatsen

3 bij 11 toÈ 50 arbeidsplaatsen

4 bij meer dan 50 arbeidsplaatsen.

3. 1.3 Meettíjd

De beoordelingstijd bedraagt minimaal 10 minuten. I./anneer de periodiciteit
van een werkzaamheid langer dan 10 minuten is dan wordt de beoordelings-

tijd gelijk gekozen aan de periodetijd van de werkzaamheid (dit ís de tijd
waarin het geluidpatroon terugkeert).
De meettijd behoeft niet gelijk te zijn aan de beoordelingstijd, maar

dient minimaal 1 minuut te bedragen.

Bij fluctuerende geluidexpositie moet de meting een aantal malen worden

herhaald. Míddeling van de niveaus volgens formule 7 uít de bijlage.
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3.1.4 Beoordeling

Als uít heÈ vooronderzoek blíjkt dat er op bepaalde afdelingen ín een

bedrijf potentieel schadelíjk geluíd voorkomt, dient een uitgebreid
akoestisch onderzoek plaats te vinden op de afdelingen.

3.2 UITGEBREID AKOESTISCH ONDERZOEK

Het doel van het uitgebreide onderzoek is om ten aanzien van de in het

vooronderzoek geselecteerde werkruimten de volgende grootheden vast te
stellen:

- het totale geluidexpositieniveau (t(EX, 8h)) in dB(A)

van elk der betrokken werknemers;

- de equívalente geluidníveaus díe ten gevolge van werkzaamheden

(machínes/apparaten) op bepaalde arbeidsplaaÈsen heersen (Le"qro).

Daartoe dient uit een werkanalyse van de betrokken werknemer allereerst
vastgesteld te worden welke werkzaamheden er worden verricht op welke

plaatsen. Daarbij dient ook een schatting gemaakt te worden van de tijds-
duur van deze werkzaamheden gemiddeld over langere tijd.
Vaak komt het voor dat een aantal werknemers min of meer dezelfde werk-

zaamheden uitvoeren in dezelfde ruimte. Nagegaan-moet worden of deze werk-

nemers a1s één groep mogen worden beschouwd.

Het totale geluidexpositíeníveau van (een groep) werknemers wordt bepaald

uit een sommatíe van de partiële niveaus volgens formule 6 uit de bijlage.
De equivalente geluídniveaus ten gevolge van werkzaamheden/apparat'en/

machines kunnen op een tweetal manieren worden vastgesteld, namelijk door:

1) persoonsgebonden metingen, met behulp van geluidexpositiemeters;

2) werkzaamheidgebonden metingen, met behulp van integrerende geluid-
niveaumeters.

AIs van iedere werknemer (of groep werknemers) het geluidexpositieniveau
bekend ís kunnen zij worden ingedeeld in zogenaamde geluÍdexpositieklassen
met een breedte van 5 dB(A): minder dan 80 dB(A), 80 tot 85 dB(A), 85 tot
90 dB(A) , er,z.
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3.2.7 Apparatuur

Er wordt gebruik gemaakt van geluidexpositiemeters en integrerende geluid-
niveaumeters (mínimaal type 2, IEC 651).

Ook kan eventueel andere geluídmeetapparatuur worden gebruíkt zoals een

statistische geluidniveau-analysator of een niveauschrijver.
De ínstrumenten dienen te worden gebruikt met ingeschakeld A-filter en

dienen voor en na de metingen akoestisch gecalibreerd te worden.

3.2.2 Persoonsgebonden metingen

0m een nauwkeurig beeld te krijgen van de geluidexposities van de werk-

nemers is het noodzakelijk erop toe te zien dat de metingen op de juiste
wíjze worden uitgevoerd, gecontroleerd en op verschillende dagen onafhan-

kelijk van elkaar en van het produktíeproces worden herhaald. De gekozen

dagen dienen represenLatief te zijn ten aanzien van de geluidbelasting.

3.2.2.1, Ysslpleels

De meest gunstige microfoonplaats voor een geluidexpositiemetíng is
zoals aangegeven ín figuur 2.2 (onderste plaatje), dus ter hoogte van

oor van de betreffende werknemer.

3 .2 .2 .2 Yse!!ijg_es_3s!!sl_['e!]]ssl

De metingen met een geluidexpositiemeter dienen op tenminste dríe ver-
schillende dagen uítgevoerd te worden. AIs er verschillen optreden in de

uitkomsten op de verschillende dagen van meer dan 5 dB(A) dan dienL vast-
gesteld te worden waardoor deze verschillen zijn opgetreden, en díent het.

totale geluídexpositieniveau te worden gebaseerd op partiële geluidexposí-
tieniveaus.
A1s een groep werknemers ongeveer dezelfde werkzaamheden uitvoert en

elkaar bij bepaalde werkzaamheden afwisselt, dan dienen expositiemeters
gedragen te worden door tenminste 25 ï" van deze werknemers. Líggen de

geluidexpositieniveaus over een werkdag van deze mensen binnen 5 dB(A),

dan kunnen deze personen als één groep worden beschouwd.

die

het
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3.2.3 hlerkzaamheidgebonden metingen

Door middel van metíng van het geluidnív.., LA"q* van bepaalde werkzaam-

heden en een nauwkeurige schatting van de expositieduur t van deze werk-

zaamheden kan worden vastgesteld waaruít het totale exposítíeníveau ís
opgebouwd.

Van werkzaamheden die per dag niet even lang duren moet een gemíddelde per

dag worden berekend, evenals van werkzaamheden die niet elke dag voorkomen.

3.2.3 .L Usglpleg!!

De plaats van de microfoon is op ten hoogste 10 cm afstand van het meest

belaste oor van de werknemer (zie figuur 2.2).
Het aantal meetplaatsen zou in principe gelijk moeten zijn aan heL aantal

verblíjfplaatsen van de diverse werknemers in een bedríjfsruimte. In de

praktijk zal men trachten het aantal meetplaatsen te beperken.

Als de uitkomsten van oriënterende metingen op diverse plaatsen in een

range van ten hoogste 5 dB(A) liggen, kunnen de metingen ín eerste instan-
tie op één meetplaats worden verricht. Is dit niet het geval dan dient op

diverse meetplaatsen gemeten te worden. De verblijfplaatsen kunnen nu niet
als identiek worden beschouwd.

3.2.3.2 Ueelliíg_ss-ssslsl-['e!issee

De meettijd is sterk afhankelijk van de geluidsituatie. Kies de meettijd
bij voorkeur gelíjk aan de periode waarin een bepaalde werkzaamheÍd/han-

deling met/bíj bepaalde geluidproducerende bronnen wordt verricht. Is deze

periode te lang, maak dan gebruik van de volgende vuistregel. Kies de

meettijd zodaníg lang dat de uitkomst van de meting met een integrerende
geluidmeter een vrijwel constante waarde blijft houden. Een uitzondering
hierop betreft het meten van íntermitterend geluid.

Het aantal metingen per meetplaats díent tenminste drie te zijn. A1s er

verschillen optreden in de uitkomsten van meer dan 5 dB(A), dan dient
vastgesteld te worden waardoor deze verschillen zijn opgetreden. Zijn de

verschillen 5 dB(A) of minder, dan wordt een gemíddeld niveau bepaald.
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In deze bijlage worden de definities gegeven van de iu dit rapport ge-

bruikte termen en grootheden. Tevens wordt kort i-ngegaan op de mogelijk
te gebruiken meetapparatuur, en de diverse geluidsituaties die men ín de

praktÍjk tegenkomt.

1. DEFINITIES

1.1 MEETTIJI)

De meettÍjd is de tíjd waarover het geluidníveau wordt gemeten.

I.2 BEOORDELINGSTIJD

De beoordelíngstijd is de tijd Íraarover het equívalente geluidniveau van

een werkzaamheíd, gemeten of berekend, wordt vastgesteld. Deze bedraagt ,

minimaal 10 minuten, is de periodiciteit van een geluidpatroon meer dan

10 minuten, dan is de beoordelingstijd gelÍjk aan de periodetijd van het
geluidpatroon.

1 .3 VERBTIJÏ'TIJD
i

De verblijftijd ís de tijd dat een (groep) werknemer(s) op een bepaalde i

arbeidsplaats verblijft, of de tijd dat de werknemer met een bepaalde

werkzaamheid bezig is, aI dan niet op dezelfde plaaLs. De verblíjftijd
wordt ook wel expositietíjd genoemd, gekoppeld aan een bepaald equivalent
geluidnÍveau van een werkzaamheid.
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I.4 MO}IENTAAN GELUIDDRI]KNIVEAU / GELUIDNIVEAU

t = L(t) = momentaan geluíddrukniveau op tijdstip t uitgedrukt in dB.

r(r) = 10*lelp(t)/pol2 (1)

p(t) = geluÍddruk op tijd t uitgedrukt in Pascal (Pa).

po = referentiegeluiddruk = 20 pPa.

Meestal wordt de geluiddruk p(t) met het A-filter gewogen: p(At).
Het geluidniveau t(At) op tijdstÍp t wordt dan uitgedrukt in dB(A).

1.5 EQUIVALENT GELUIDDRIIKNIVEAU / GELUIDNIVEAU

L.qT = equivalent geluiddrukniveau uítgedrukt in dB,

dit is het energetisch gemiddelde geluiddrukniveau

gedurende de periode T.

LuqT = lo*Is[r/r* oJT {na.)2/noz)at1 in dB (2)

I.laarin T de periode waarot"r tr.gT is bepaald, de meettijd in s.

Meestal wordt de geluiddruk A-gewogen met het A-filter.
Dít resulteert in het equivalente geluidniveau LA"qT in dB(A) over de

periode T.

1.6 GELUIDEXPOSITIE

S - S(T) = geluidexpositie over període T uitgedrukt in Pa2h.

E = E(T) = geluidexpositie over perÍode T uitgedrukt in Pazs.

T-.7
s(T) = oJ' n(at)2 dt in Pa2h en E(T) = oJ' ,(At) dt in Pazs (3)

De maat S(T) moet worden toegepast ín nieuwe geluidexpositiemeters.

De geluiddruk wordt hierbíj altijd A-gewogen gemeten.



36

In de ontrderpnorm voor expositiemeters t9] wordt gesproken over pascal-

kwadraat-uur. Omdat uur (h) geen officíëIe maat is in het Sl-eenheden-

stelsel ís niet zeker of dit niet zal worden gewÍjzigd ín pascal-kwadraat-

seconde.

Het verband tussen S(T) en E(T) is : S(T) = E(T)*3600.

I.7 GELUIDEXPOSITIENIVEAU

LfX = hXrt ís het geluidexpositieniveau, over een període T.

Dit is de logaritme van de geluidexposítie E gerelateerd aan een

referentiewaarde Eo, analoog aan geluiddruk en geluidniveau.

(4)

waarín E- = referentiewaarde 1r15*10-5 (Pa2s).
o

Daaruit volgt d"a LEX,T = t0*Ig E(T) + 49,4.

-oTevens is L(EX,T) = 10*1g [S(T)/S.] als voor So = 3,19'(10 ' 1Pazl; .wordt

gekozen. Daaruit volgt dat

L(EX,T) = 10*1C S(T) + 85,0 dB(A)

Voor het verband tussen L(EX,T) en L(AeqT) geldt:

LEX,T = 1o*r8 [E(T)/Eo] in dB(A)

LEX,T = tA"qT + 10*18 [T/To]

waarinT = 8uur = 28800s.
o

AIs voor T is 8 uur wordt gekozen dan geldt, ,r"rgh = LAeqrgh.

Het geluidexposítíeniveau ten gevolge van N deelexposíties kan worden

bepaald volgens:

LExrT rotnx,rillol met r = I ri
J i=1

"o hXrti het partiëIe expositieniveau yan de Í-de període.

Het equivalente geluidniveau gedurende een periode T kan worden bepaald

uit de equivalente geluidniveaus gedurende N deelperíodes volgens:

(s)

(6)
íu

= rO,ttg I I
[i= r
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,0.r, [ ]- (rilr)* ro Le"qri/lo'l (7)

L'=I )
N

met T = : Ti en LAeqti het equivalente geluidniveau gedurende de
i=1 i-de periode.

N.B. AIs voor Ti een 8-urige werkdag wordt gekozen en de middeling vindt
plaats over N werkdagen, dan is (Ti/T) = 1/N.

Een bijzonder geval van het geluidexposit.ieniveau ís de "Single Event

Noíse Exposure Level" (SEL of lar).
Dit ís het equivalente geluidníveau gedurende een gebeurtenis (bijvoor-
beeld een impuls) genormeerd naar 1 seconde.

SEt (of t*) = LA.qT + t0*1s (T/to) dB(A) (8)

waarin T de meettijd ín seconden en t = 1 seconde.

worden berekend volgens:

(e)

1.8 ''NOISE DOSE COI'NTII

"NoÍse Dose Countrr (of NDC) ís een afgeleide maat voor de geluidexpositie.
De NDC wordt uitgedrukt in een percentage van de toegestane expositietijd
aan een bepaald geluidniveau.

I{et energie-gemíddelde van K L*-waarden kan

tr = 1o*ls 

[ri, 
* ro texi/I.] dB(A)

waarbÍj L*. de i-de L*-waarde is.
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NDC =

waarin x =

p=

n=

p(t) =

1s6?k(1/x)o ojt [p(t)/p]nar in % (10)

toegesLane expositíeduur ;

effectieve geluiddruk behorend bij het maximum toegestane

energie-equívalente geluídníveau over een bepaalde exposi-
tietijd x (bijvoorbeeld 8 uur) ín Pa;

amplitude-weging, veelaI gelijk aan 2;

momentaan geluiddrukniveau op tijdstip t.

Bovenstaande vergelijkíng is gerelateerd aan een geluidexpositie veroor-
zaakL door een gelntegreerde momentane geluiddruk p gedurende een periode

x. De uitkomst wordt door vermenigvuldiging met 100 uítgedrukt in procen-

ten. De geluÍdexpositie geeft dus een percentage aan van een bepaalde

toegestane exposítie. De toegestane expositie wordt bíj 100 % bereíkt. In
[10] wordt het verband tussen E en NDC verduidelijkt. De maat voor E is
een absolute maat, die voor NDC is relatief ten opzichte van het geluidní-
veau gedurende acht uur (Lc), waarbij de exposítie op 100 % wordt gesteld.
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2. I"ÍEETAPPARATI]UR

2.1 ALGEI"TEEN

Voor de meting van lawaai op de arbeidsplaats kan gebruík worden gemaakt

van íntegrerende geluídníveaumeters, gewone geluidniveaumeters en geluíd-
expositíemeters, aangevuld met andere akoestísche meetapparatuur als een

geluidniveau-analysator, octaaf-, terts- en smalbandfilters en incidenLeel

een spectrumanalysator, bandrecorder, transíentrecorder, oscilloscoop enz.

Ook ís het mogelijk door middel van automatisering van bovengenoemde appa-

ratuur langdurige metingen te verrichten, bijvoorbeeld gedurende enkele

dagen. Door programmeríng en besturing van de meetapparatuur kunnen tus-
sentijds meetuitkomsten geregistreerd en verr*erkt worden zonder tussen-

komst van de meettechnicus. Hierop zal echter in dit rapport níet worden

ingegaan.

De belangrijkste apparaten bij de metingen zijn integrerende geluidniveau-

meters, waaronder geluidexposítiemeLers. De gewone geluidniveaumeter wordt

zo min mogelijk gebruikt, alleen daar waar constant geluid heerst is deze

meter toepasbaar. \,/ordt bij niet constant geluid een geluidníveaumeter

gebruikt dan moet men wel bedenken dat er ín veel gevallen veel steekproe-

ven moeten worden genomen om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Boven-

díen brengt dit veel rekenwerk met zich mee.

Het zal veelvuldig voorkomen dat er langduríg het" geluídniveau als functie
van de tijd moet worden gemeten om na te gaan hoe het geluídexpositieni-
veau op een werkdag is opgebouwd. Dít kan met behulp van een geluidnÍveau-

meter gekoppeld aan een niveauschrÍjver of een nÍveau-analysator. Ook kan

een bandopname worden gemaakt. Sínds enÍge tijd bestaat de mogelijkheid om

met een geluidexpositiemeter het equívalente geluidniveau als functÍe van

de Lijd te meten en in geheugen vast te leggen waarna na afloop van de

meettijd dit verloop kan worden afgedrukt op een papierstrook alsmede het

equivalente geluidniveau over de gehele meettijd bepaald. Met een derge-

lijke expositiemeter kan ook een statistische verdeling van het geluíd-

niveau worden gemeten en berekend.

De gebruikte íntegrerende geluidniveauneters dienen te voldoen aan de in
de IEC ontwerpnorm "Integrerende middelende geluidniveaumeters" [14] ge-

stelde eisen aan type 1 ínstrumenten. Andere apparatuur dient te voldoen

aan de in IEC-651 "Sound level metersrr [13] gestelde eísen ten aanzien van

type 1 Ínstrumenten.
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In sommige gevallen kan een oscíIloscoop, frequentie-analysator of een

transientrecorder nodig zÍjn om nauwkeurige aanvullende metÍngen te ver-
richten. Deze apparatuur is echter vrij complex en vereist van de gebrui-
ker een diepgaande kennis van de akoestiek en de bediening van de appa-

ratuur.
Een frequentie-analysator wordt toegepast om het karakter van het geluid
te beschrijven. Dit kan worden gedaan in octaafbanden, in tertsbanden of
in smalle banden. Eisen ten aanzien van filterkarakteristíeken zijn ver-
meld in IEC publicatíe 225 [tt].
Een frequentie-analyse kan nodig zíjn om bijvoorbeeld geschikte gehoor-

beschermingsmiddelen uít te zoeken.

Ook voor de geluidreducerende maatregelen aan de bron zal een frequentie-
analyse vaak nodig zijn.
Met sommige typen instrumenten is de bijdrage van impulsachtig geluid niet
goed te meten. De zogenaamde cresLfactorcapaciteit is dan onvoldoende. Dit
wordt veelal aangegeven door een overload-indicator. In dergelijke geval-

len kan een oscilloscoop en/of transientrecorder uitkomst bieden voor de

berekening van de bÍjdrage van de impuls aan het geluidniveau.

In de volgende paragrafen worden Ín het kort enkele instrumenten nodig bij
het meten van geluÍd beschreven.

2.2 CATIBMTOR

Met dit apparaat kunnen microfoon en aangekoppelde geluídníveaumeters en

analysatoren akoestisch worden gecalibreerd. De calibrator produceert een

geluidsignaal van een bepaalde bekende frequentíe, meestal 1000 Hz, met

een bekende geluidsterkte, meestal 94 dB (soms ook 114 of 124 dB). Voor en

na íedere (serie) meting(en) dient de apparatuur hiermee gecontroleerd te
worden op de juÍste werking.

Ook kan hiermee een íjksignaal op een niveauschrijver of bandrecorder wor-

den geregistreerd.
Overigens moet alle apparatuur op de daartoe door de fabrÍkant voorge-

schreven wijze worden gecalibreerd of geijkt. Het verdient aanbeveling

aIle meetapparatuur eens per jaar door de fabrikant te laten nazien.

Ten behoeve van expositiemeters bestaan er calibrators die niet alleen een

constant bekend niveau produceren, maar dit ook gedurende een bekende tijd
produceren. Dit betekent dat de geproduceerde dosis of expositie bekend is.
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2.3 MICROFOON

De microfoon zet een geluiddruk om in een elektrisch sígnaal dat evenredig

is met deze geluiddruk. Als zodanig is de microfoon een zeer belangrijk
onderdeel bíj het meten van geluid. Twee belangrijke aspecten van een

microfoon zijn de frequentíekarakteristiek en de richtíngskarakteristiek.
De eerste dient zo recht mogelijk te zijn, dat wil zeggen dat de micro-
foon voor alle te meten frequentíes dezelfde gevoeligheid moet hebben. Het

tweede aspect betreft de richtinggevoelígheid. Bij meting dient met de

richting van de mícrofoon rekening te worden gehouden, indien de gevoelíg-

heid niet even groot is voor alle richtíngen.
Er bestaan twee typen mícrofoons: vrije veld en druk-mi-crofoons.

Vrije veld microfoons hebben een rechte frequentiekarakteristíek voor de

geluiddruk dÍe aanwezíg $/as voordat de microfoon ín het geluidveld werd

geplaatst. De vrije veld microfoon compenseert zi-jrt eigen verstorende

invloed op het geluidveld.
De druk-microfoon heeft een rechte frequentiekarakteristíek voor de feite-
lijke geluiddruk bíj de aanwezigheid van de microfoon.

Er bestaan condensator-mícrofoons van verschillende diameters.

Het gebied waarover de frequentiekarakteristiek recht is, is afhankelijk
van de díameter van de microfoon.

Hoe kleiner de diameter des te rechter blij ft. de frequentiekarakteristiek
naar de hogere frequenties.
Voora1 voor impulsachtig geluid, waarin hoge frequentíecomponenten voor-

komen Ís het van belang een microfoon te kiezen met een kleine diameter.

In vrije veld condities moet de vrÍje veld mícrofoon naar de bron worden

gericht. De druk-microfoon moet zo worden gehouden ten opzichte van de

bron dat het geluid scherend invalt.
In een diffuus geluidveld moet de microfoon een zo goed mogelijke rondom-

gevoeligheid hebben. Hoe kleiner de microfoon des te beter de rondomgevoe-

lígheid is. Grote microfoons kunnen met een diffusor worden uitgerust.

Over de plaats van de mícrofoon tíjdens de metingen wordt in § 2.4 en 2.7

ingegaan.
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Figuur 2.1 Invalsrichting bij verschillende t)4)en microfoons

2.4 GELUIDNIVEAUUETER EN INTEGRERENDE GEIUIDNIVEAI.NMTER

De geluidniveaumeter meet de effectieve momentane geluiddruk en zet deze

om in een geluiddrukniveau. Dit is de meeteenheíd uítgedrukt in decíbel
(dB). De relatie is gegeven in formule I van de bijlage.
De microfoon zet het geluidsígnaal (drukverandering) om in een elektrisch
signaal dat wordt versterkt (zie blokschema in figuur 2.2 van deze bij-
lage).
De RMS detector bepaalt de effectíeve waarde van het signaal. Dit is bij
geluidmetingen van belang omdat de effectieve waarde een maat is voor de

geluidsterkte.

n
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»
l3 olcrofoon
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33 Yerzuakker
ll = noverload "-indica! le
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Figuur 2.2 Blokschema van een geluidniveaumeter

De effectieve (RXS) geluíddruk kan gemíddeId worden over middelíngstijden
(tÍjdconstanten) van 1000 ms, 125 ms of 35 ms overeenkomstíg de meter-
responsies S, F of I (zie hoofdstuk 5 in [12]).
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Andere instellingsmogelijkheden op een geluidníveaumeter zijn de frequen-
tiewegingen (filters). Zo zijn er het meest toegepaste A-filter, het B-,
C- en D-filter. Ook kan het frequentiegebied in octaaf- of tertsbanden
worden gefilterd. Vaak gebeurt dit míddels een extern filter.
De eenvoudigste geluidniveaumeter heeft alleen de mogelijkheid tot het
meten van het A-gewogen geluidniveau met meterresponsie S of F.

Apparatuureisen zijn opgenomen in IEC-publícatie 651 [t:].
Met betrekking tot de nauwkeurigheid worden de geluídniveaumeters in deze

standaard ingedeeld in vier klassen namelÍjk klasse 0, 1., 2 et 3 in volg-
orde van afnemende nauwkeurigheid.

Een integrerende geluidniveaumeLer meet de momentane geluiddruk
over de verstreken meettijd het equivalente geluidniveau.
Tegenwoordig zíjrr goedkope integrerende geluidniveaumeLers ín
die het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut meten. Op

ters (ook geluidníveau-analysatoren) is de meettÍjd vaak vooraf

en bepaalt

de handel

andere me-

insÈelbaar.

Voor integrerende geluídniveaumeters ís een standaard in voorbereiding bij
de IEC [t+].

2.5 NIVEAUSCHRIJVER

Met behulp van een niveauschrijver kan het geluÍdsignaal worden uitge-
schreven op een papierstrook. Híertoe wordt de ingang van de schrijver
verbonden met de uitgang van een microfoonversterker of geluídniveaumeter.

Bij een mícrofoonversterker of de "AC"-uitgang van een geluidniveaumeter

wordt het signaal dat op de microfoon valt direct doorgegeven, dat wil
zeggerr zonder tussenschakeling van de meterdemping (meterresponsie). Dem-

ping is in te stell-en op de schríjver door middel van de I'writing speed".

De responsie F en S volgens de IEC standaard corresponderen met een

schrijfsnelheid van respectievelijk 63 dB/s en 16 dB/S ofwel L25 en 31,5

mm/s voor papierbreedte 100 mm (zie figuur 2.3 in deze bijlage).
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Figuur 2.3 Middelingstijden voor gegeven papíerbreedte en schrijf-
snelheid (uít handleiding niveauschrijver B&K 2307)

Een andere belangrijke instelling op de schrijver is de papiersnelheid.
Deze zal afhankelijk zijn van het geluidsignaal en de meettijd. Voor con-

stant geluid kan een lagere snelheid worden gekozen dan voor impulsachtíg
geluid. Voor zeer lange meettijden zal over het algemeen ook geen hoge

papiersnelheid worden gekozen.

l.leging van de frequentie hangt af van de inst.elling op de geluidniveau-
meter.

Calibratíe van de niveauschrijver dient regelmatig Èe geschieden.

Het verdient aanbeveling het calibratiesignaal van het gehele meetsysteem

waarin de schrijver is opgenomen op de papierstrook uit te schrijven en de

verzwakkerstanden te noteren. tlijzígingen in verzwakkerstanden moeten r{ror-

den aangegeven.
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2.6 GEIUIDEXPOSITIE}MTER

Volgens de voorgestelde ontlderpnorm t9] moet de geluidexpositiemeter de

geluídexpositie S meten (zie § 1.6 van deze bijlage).
Een momenteel gangbare maat is de'rNoise Dose Count'r (NDC) (zie § 1.8 van

deze bij lage) .

Het meetbereik van een expositiemeter ligt meestal tussen 80 en 140 dB(A),

soms omschakelbaar naar andere bereiken (bijv. 60 - 120 dB(A)).
De expositiemeter heeft een ingebouwd A-filter. In principe kan uitwendig
aan een expositiemeter niets worden ingest.eld om frauduleuze handelingen

door anderen te voorkomen. Een blokschema is in onderstaande figuur weer-

gegeven.

mlcrofoon verBterker filter

Doetberolk
instelling +
versterker

BPanning n&ar
frequentie-
omzetter

roB-
lo*ad,raa
detecto

teller voll.oo
detecto

batterij
voeèing control

Figuur 2.4 Blokschema van een expositiemeter (uit IfO])



46

d8(A

-1

-2

-3

-4

-5

-6

De eisen waaraan een expositíemeter moet voldoen zijn opgenomen in de ont-
werpnorm "Personal Sound Exposure Metert' van IEC [9]. In deze norm worden

twee kwaliteitst)rpen gespecificeerd, aangeduid met type 2 en 3, overeen-

komstíg de IEC publicatie 651 [tf].
In de berekeningsmethode in de huidige lSO-norm R 1999 [3] worden geluíd-
niveaus beneden 80 dB(A) niet meegerekend. Bij de meesLe expositiemeters
is dÍt de ondergrens van het meetbereik, waardoor de bijdrage beneden 80

dB(A) nihil is. Sommige expositiemeters bezitten een "laag geluidniveau"-
detector, die ervoor zorgt- dat geluidniveaus beneden de drempelwaarde van

80 dB(A) helemaal niet worden meegeteld. Bíj uitlezing van een expositie-
meter met een drempelwaarde van 80 dB(A) wordt bij toepassing van genoemde

norm geen rekening gehouden met niveaus in de tijd dat de expositiemeter
niet registreerde. De werkelijke waarde van het equivalente geluidniveau

ligt hoger als men wel rekening houdt meL niveaus beneden 80 dB(A). Fíguur

2.5 maakt duidelijk hoe groot de verschilLen in meetuitkomsten kunnen wor-

den. Hierbíj zijn de verschillen in meetuitkomst bíj bepaalde hoge en lage

geluidniveaus uitgezet als functie van de tíjd, waarbij de werkelijke
niveaus beneden 80 dB(A) slechts een fractíe beneden 80 dB(A) liggen.

nlveau blJna 80 dB(A)

?.uur

97u(A)

92d3(À) hoge equi-
valent,e ge-
Iuidniveaus
gedurende
restenende

?ds(A) 
tiJd '

verschil meting met exposiiiemeter en het
lrerkeliJke equivalente geluÍdniveau. 82d.8(A)

Fíguur 2.5 Meetfout door laagniveaudetector, die is afgesteld op
80 dB(A) indien geluÍdniveaus van bijna 80 dB(A) optreden

-7
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In de herziene versie van ISO 1999 t4] is een berekeningsmethode gegeven

waarbÍj wel rekening wordt gehouden met de aanwezígheid van lagere geluid-
niveaus.

Bij het gebruik van een expositíemeter moet men zoveel mogelíjk het meet-

bereik afstellen op de te verwachten hoge en lage waarden van de geluid-
niveaus.

Ten aanzien van de plaats van de microfoon van een expositiemeLer kan wor-

den gezegd dat indien er sprake ís van een gericht geluidveld (het directe
veld), er weinig nagalm aanwezig is (het vrije veld) en de geluidbron in
het gezichtsveld staat, eeÍI mícrofoon geplaatst op 10 cm van het meest

belaste oor de beste meetresultaten geeft. Op deze plaats is in dat geval
de invloed van reflecties en absorptie minder dan bij de borstzak.
Door een onjuiste plaatsing van de microfoon (bÍjvoorbeeld in de borstzak)
kunnen bij een gericht geluidveld zowel door reflectÍe a1s door demping

ten gevolge van lichammsdelen en kleding geluidniveaus respectievelijk
ongeveer 2 dB(A) te hoog of ongeveer 7r5 dB(A) te laag worden gemeten.

GeluidexposíLiemeters die een "Noise Dose Countil uitlezing hebben, kunnen

Í{orden afgeregeld op een niveau waarbíj de uitlezing 100 % ís: Lc. Uít-
gaande van de uitlezing van de NoÍse Dose Count in gehele procenten en van

een bepaalde lc kan dan een minimale meettijd worden berekend voor be-

paalde te meten geluidniveaus en nauwkeurígheid. Eventuele onnauwkeurig-

heid door het hiervoor beschreven effect van de laagníveaudetector is
híerbíj niet ín rekening gebracht.

De maat voor de geluidexpositie is het produkt van tijd en geluiddruk.

Er is dus voor het meten van een geluídexposítie een minimale tijd nodig.

Deze tijd Ís afhankelijk van het geluiddrukniveau: een expositie aan een

hoog niveau kan in een kortere tijd met dezelfde nauwkeurigheid worden

gemeten dan de expositie aan een lager geluídniveau.

Voor een nauwkeurigheid van t 0r5 dB(A) bij een Lc = 85 dB(A) gelden mini-
mum meettijden van 150 minuten bij geluidniveaus van 80 dB(A), 30 minuten

bij 87 dB(A) en 5 minuten bij 95 dB(A). Voor een Lc van 90 dB(A) bedragen

de geluidniveaus respectievelijk 85, 92 en 100 dB(A) voor dezelfde nauw-

keurigheid en bij dezelfde meettijden.
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De uítlezing van de geluidexpositie op de meter loopt meestal van 0-9999 %

en is dus níet onbeperkt. Overschrijdt de geluidexpositie deze bovengrens

dan behoort dit op de meter aanSegeven te worden door middel van een

'roverlooprr- indicatie .

2.7 GELUIDNIVEAU.ANATYSATOR

De geluidniveau-analysator neemt monsters van het momentane geluidnÍveau

en klasseert deze in klassen van bijvoorbeeld 2 dB(A). Aan het eind van de

meting kan op basis hiervan een verdeling van de geluidniveaus worden ge-

maakt. Zo kunnen geluidniveaus die gedurende een bepaald percentage (N)

van de tijd worden overschreden, t(N), worden bepaald. Vaak is het percen-

tage N instelbaar. Ook het equivalent geluidníveau kan worden berekend.

De periode waarmee de monsters worden genomen, alsmede meterresponsÍe en

meettíjd zíjn ook vaak instelbaar. Bij een enkel t5qpe is het mogelijk de

in de Duitse normen voorkomende maat t(T) te meten, dit ís de maximale

waarde van het geluídniveau dat in een bepaalde tijdinterval voorkomt.

Voor dít tijdinterval wordt vaak 5 seconden gekozen.

Met behulp van een niveauschrijver kunnen de verdelingen cumulatief (zíe

figuur 2.6) of per klasse worden geregistreerd. Ook is het mogelíjk t(eq)
(of t(N)) a1s functÍe van de tijd te regístreren.
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Fíguur 2.6 Voorbeelden van registraties

2,8 BANDFÈCORDER

Een hulpmiddel bíj het meten van geluid op de arbeidsplaats ís de band-

recorder, bÍjvoorbeeld voor het gelijktijdig registreren van geluid op

verschílIende plaatsen. De bandrecorder registreert het geluidníveau aIs

functÍe van de tijd op een magnetische band.

Elke opname moet worden voorafgegaan en worden afgesloten met een ijksig-
naal van een bekend niveau. Tevens moeten verzwakkerstanden Lijdens de

opname worden vermeld.

Bij de bandrecorder dient speciale aandacht te worden besteed aan de fre-
quentíekarakteristiek, het dynamisch bereík en oversturing.
De frequentiekarakteristiek is afhankelijk van de bandsnelheíd.

Men raadplege hiervoor de gebruiksaanwíj zíng.
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;

Indien het dynanisch bereik (meestal cÍrca 40 dB) van de recorder gerínger

is dan dat van het te registreren signaal verdient het aaubeveling het
geluidsignaal op twee verschillende kanalea met verschillead ingestelde
gevoeligheid op te nemen. IIet ene knaal voor de geluidpieken, het andere

voor het achtergroudgeluid
Oversturing van een bandrecorder door kortdurende signalen (ímpulsgeluid)

is vaak niet op de opname-monitoreo te zieo. Controle met behulp van een. 
,

oscilloscoop is nogelijk.
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3. GETUIDVELD EN GELUIDSOORT

3.1 GELUIDVELI)

In een bedrijfsruimte zullen reflecties optreden via de vloer, plafond en

de zijwanden, maar ook via andere machines of machine-onderdelen.

De reflecties hebben over het algemeen pas invloed op het geluidniveau op

grotere afstand van de bron, in het zogenaamde nagalmveld. Echter ook zeer

dicht bij de machíne kunnen reflecties ervoor zorgen dat het geluidniveau
van plaats tot plaats aanzienlijk kan verschí1len. Dit verschijnsel doet

zich voor wanneer wordt gemeten op een afstand die kleiner is dan tweemaal

de grootste maat van de machine, of een afstand die kleíner is dan de

golflengte van het geluíd dat door de machine wordt opgewekt. Dit wordt

het nabije veld genoemd (zíe figuur 3.1 van deze bijlage). De golflengte
behorend bij 100 Hz bedraagt 3 meter, bij 1000 Hz 30 cm.

Figuur 3. 1 Verschillende geluidvelden.
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Tussen nabije veld en nagalmveld kan zich het vrije veld bevinden waarin

het geluidniveau met 6 dB(A) afneemt bij verdubbeling van de afstand tot
de bron. In fabriekshallen waar meerdere machines gelijktijdig in bedrijf
zijn, of in kleine ruimten, is het heel goed mogelijk dat er geen vrije
veld condities bestaan.

Daar waar reflecterende vlakken aanwezig zijn kunnen staande golven ont-
staan. Hierdoor kan het geluídniveau van plaats tot plaats sterk verschil-
len. Bij geluidmetingen moet daarom de mÍcrofoonpositie ten opzichte van

de bron goed worden omschreven, ook een omschrijving van de ruimte mag

níet ontbreken.

Ook bij bronnen die onderling sterke samenhang vertonen voor wat betreft
de geluidafstraling (coherente bronnen) kunnen interferenties (zwevingen)

optreden met als gevolg sterk afwisselende geluidniveaus van plaats tot
plaats (bijvoorbeeld twee transformatoren vlak bij elkaar).
0p arbeidsplaatsen dicht bij een geluídbron moet de microfoon op de hoogte

van het oor van de werknemer over een kleíne afstand, ongeveer 0r1 tot 1

meter, heen en weer worden bewogen om na te gaan of het geluidniveau sterk
afhankelijk ís van de plaats. Is dit het geval en verplaatst de werknemer

het hoofd tijdens het werk dan moet het equivalente nÍveau gemeten (met

een persoonsgebonden integrerende niveaumeter) of berekend worden (door

het nemen van monsters op verschÍIlende plaatsen).

3.2 GELUIDSOORTEN

3.2.1 Algemeen

Er kan een aantal verschillende geluidsoorten worden onderscheiden (zíe
ISO 2204 [tS]), die alle bijdragen aan de totale geluídbelasting op een

arbeidsplaats maar die verschillend van aard en oorsprong zijn, namelíjk:

- consÈant geluid: het geluídniveau verandert niet in sterkte gedurende

lange tijd;

- íntermitterend geluid: het getuid is soms wel en soms niet aanwezíg,

maar het geluidniveau verandert bij aanwezigheid van het geluid niet
in sterkte (bijvoorbeeld machines die worden aan- en uitgeschakeld);

- fluctuerend geluid: het geluidniveau varieert in de tijd;
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- impulsvormig geluíd: het geluidniveau varÍeert in sterkte in zeer
korte tijd (in de orde van I seconde).

Intermitterend, fluctuerend en impulsgeluid kunnen periodiek of niet-
periodiek vookomen.

Behalve genoemde geluídsoorten kunnen ook nog optreden:

- tonaal geluid: dÍt ís geluid dat een of enkele frequenties bevatl

- infrasoon geluid, frequentie < 20 Hz;

- ultrasoon geluíd, frequenties > 20000 Hz.

Er bestaat nog geen internatíonaal gestandaardiseerde meetmethode voor de

beoordeling of een geluid impulsachtig, infrasoon of ultrasoon ís en/of
een tonaal karakter heeft. In sommige landen geldt a1s criterium dat de

impulsachtigheid of de toon duidelíjk hoorbaar moet zíjn op de meetplaats.

Over het algemeen treedt er een mengvorm van bovengenoemde geluidsoorten

op. De geluídsoorten zijn ín fíguur 3,2 van deze bijlage weergegeven.

In paragraaf 3,2.2 wordt nader íngegaan op het meten van impulsgeluid.
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Figuur 3.2 Voorbeelden van verschillende geluidsoorten (uít [16]).
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In onderstaande tabel is een overzícht Begeven van de diverse geluidsoor-
ten en de meettijd die nodig is om van dit soort geluid op juiste wijze
met een integrerende geluidmeter het equivalente geluidníveau te kunnen

vaststellen.

Tabel 3.1

Geluidsoort Meettij d

Constant geluid

Fluctuerend geluid,
periodiek

Fluctuerend geluid,
niet-periodiek

Intermitterend

Impulsachtig,

Impulsachtig,

contínu

incídenteel

kan zeer kort zijn, minimaal 1 minuut

enkele geluídcycli

zodanig lang dat het equivalente geluidniveau
niet meer varieert

enkele geluidcycli of bij de diverse niveaus

dezelfde meettijd als bij constant geluid;
kennis vereist over de lengte van de diverse
periodes

kan zeer kort zijn. minimaal 1 minuut

meting van L(Ax)- of SEl-waarden

kan kort zíjn, mínimaal 1 minuut, metingen

herhalen met verplaatsing of Langzaam heen en

weer bewegen van de microfoon

Tonaal karakter

I

i
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3.2.2 Impulsgeluid

Ten aar.zíen van impulsgeluid kunnen twee sítuaties worden onderscheiden.

Bij impulsgeluid met een continu karakter (klinken) of geregeld weerkerend

impulsgeluid kan een integrerende geluidmeter worden gebruikt, die gedu-

rende een representatíeve periode het equivalente geluidniveau van zowel

de impulsen als het achtergrondgeluid meet.

Treden er slechts af en toe impulsen op (íncidenteel vallen van voorr{er-

peor incidenteel afb1.azera etc.) dan is het mogelijk om door míddel van

SEL- of t(AX)-bepalingen de bijdrage tot heL totale equivalente geluid-
niveau van de impulsen te schatten volgens de volgende methode:

Er wordt een schatting gemaakt van het aantal incídentele impulsen per

werkdag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het geluidniveau op een werk-

dag op een níveauschrijver op te nemen en het aantal ímpulsen te tellen.
Tevens wordt de t(Ax)-waarde van een impuls bepaald. Het verdient de voor-

keur om op een bepaalde plaats een aantal t(Ax)-waarden te bepalen en

daaruit de gemiddelde waarde volgens formule (9) uit § 1.7 van deze bíj-
lage te berekenen.

UÍt de gemeten l(Ax)-waarden en een schattíng van het aantal impulsen per

representatieve periode kan de bijdrage (L(Aeq imp) van de impulsen tot
het totale equivalente geluidniveau worden geschat volgens tabel 3.2.

Deze bijdrage wordt dan volgens de volgende formule opgeteld bij het equi-

valente geluidniveau (l(Aeq b)) dat aanwezig is a1s er geen impulsgeluíd

is, ter bepaling van het totale equívalente geluidniveau.

L(Aeq rot) = 10 rg ,rotto"n 
imp)/10 + L(Aee b)/'0,
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Tabel 3.2 BÍjdrage van incidenteel voorkomende impulsen (LAeq imp) tot
het totale equivalente geluidniveau. Deze bijdrage is gelíjk
aan de gemeten gemiddelde L(Ax)- of SEl-waarde van de impulsen
verminderd met de hieronder gegeven factor, die afhankelijk is
van het aantal impulsen per werkdag

Gemiddeld aantal impulsen F""torJt) waarmee SEl-waarde moet
worden verminderd ter bepalÍng
van L(Aeq imp)

per werkdag

per werkdag

per uur

per uur

per mínuut

,l) Deze factor is 4416 - 10 log n, waarbij n het totaal
impulsen per werkdag is.

In deze methode wordt de bijdrage van de Ímpulsen tot de totale geluid-
belasting gescheiden van de bíjdrage van de overige constante of fluctu-
erende geluiden. Dit heeft het voordeel dat beide componenten apart kun-

nen worden gemeten en vervolgens zo gecombineerd dat ze een víeergave zijn
van een representatieve situatie. Bíjvoorbeeld aIs het representatief ís
dat er gedurende een werkdag bijvoorbeeld 10 maal een stel metalen buizen

van een zekere hoogte op een stapel andere metalen buizen va1t, terwijl er

verder in de fabriekshal een constant geluidniveau heerst, dan kan bij een

meting t(Ax) ten gevolge van het vallen van de buízen apart worden Sere-
gistreerd evenals het constante geluidnÍveau en kan vervolgens het totale
equivalente geluidniveau over een werkdag worden berekend.

Bij het meten van geluid dat impulscomponenLen bevat, dient er nauwlettend

op te worden toegezíen dat het meetbereik zo wordt ingesteld dat ook de

impulsen volledig worden meegemeten.

45

35

36

26

18

10

10
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3. 3 GELUIDSITI,]ATIES

Er kunnen voor wat betreft de opbouw van de Èotale geluidbelasting van een

werknemer diverse situaties optreden. Voor de werknemer zelf zíjn twee

verschillende gevallen te onderscheiden:

- hij is steeds op dezelfde plaats;

- hij werkt op verschillende plaatsen.

De geluidsituatie op een bepaalde plaats is sterk afhankelijk van het

produktieproces. Het geluidniveau op een bepaalde plaats hangt ervan af
of:

- de machine constant in bedrijf is;

- de machine gedurende korte of langere tijd is uitgeschakeld;

- er andere machines zijn die het geluidniveau bepalen.

Ook zullen tijdens de machínehandelingen geluidniveauvariaties voorkomen.

Voor de werknemer die mobiel is kunnen uiteraard dezelfde geluidsituaties
optreden, afhankelijk van waar hij op een bepaald tijdstip is. Het geluid-
patroon kan dan erg ingewikkeld zíjrr.

VeeIaI zullen de werkzaamheden van een (groep) werknemer(s) zijn gekoppeld

aan de geluidproduktie van de geluidbronnen (machines, werktuigen) en

heeft elke werkzaamheid haar eigen specifieke geluidpatroon, zoals bij-
voorbeeld bij het bedienen van een machine het geval is. De werkzaamheid

is in dat geval het bedienen van de machine en deze machine is ook bepa-

lend voor de geluidbetasting van de werknemer(s). De koppeling tussen

werkzaamheid en geluidbron is dan evident.

Ook komt het voor dat een werkzaamheid te verdelen is in een aantal deel-

werkzaamheden met elk een eigen geluidpatroon. Denk daarbíj bijvoorbeeld

aan het in elkaar zetten van objecten. Allereerst worden de delen bijeen-
gebracht/gezocht (voorbereiding), vervolgens worden de delen aan elkaar

Eezet volgens een bepaalde techniek (bijv. geklonken, gelast, genietr 8e-

spijkerd) en vervolgens wordt het. afgewerkte produkt vervoerd en opgesla-

gen (afwerking). Ook bij een dergelijke werkzaamheid kan de geluidbelas-

ting worden gekoppeld aan de gehele werkzaamheid.
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Minder simpel wordt de koppeling van een werkzaamheid van een werknemer

aan diens geluidbelasting als de geluidbelasting weinig of niet te maken

heeft met de betreffende werkzaamheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de

verzendafdeling van een drukkerij, die zich in de nabijheid van de druk-
persen bevindt. De werkzaamheíd bestaat dan bijvoorbeeld uit het verzend-

klaar maken van materiaal, waarbíj de geluidbelasting geheel wordt bepaald

door het al dan niet ín werkíng zíjn van de drukpersen. De werkzaamheid

op zich is dan niet lawaaiig, maar omdat de werkzaamheid ín een bepaalde

ruimte plaatsvindt, kan toch de geluidbelasting niet onaanzienlíjk zijn.

l,Iaar in dit rapporL derhalve wordt gesproken over de geluídbelasting bíj
een werkzaamheid, dan wordt daarmee de geluidbelasting bedoeld die er is
als de werkzaamheid in een bepaalde ruimte en onder bepaalde omstandighe-

den wordt uitgevoerd. In concreto wordt de geluidbelasting daarbij uitge-
drukt in het equivalente geluidníveau.
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