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WOORD VOORAF

Door de Commissie voor ArbeidsgeneeskundÍg Onderzoek (CARGO) van

de Gezondheidsorganisatie TNO is medio 19ó9 een Studiecommissie inzake

Bestrijding van Geluidhinder ingesteld, met de opdracht te bestuderen welke
maatregelen kunnen worden getroffen om het lawaaiprobleem bij de bron,
te weten bij de machine, aan te pakken.

Een overmaat aan geluid heeft in vele gevallen onaangename gevolgen:

- bij geluidniveaus van meer dan ó5 dB(A) wordt het voeren van een gesprek
bemoeilijkt, kunnen instructies worden misverstaan en worden waarschu-

wingssignalen soms gemist doordat ze niet gehoord worden;

- bij blootstelling aan lawaai met een niveau van meer dan 80 dB(A) is de kans

op blijvende schade aan het gehoororgaan groot: er kan lawaaidoofheid
ontstaan;

- hoge lawaainiveaus hebben weliswaar weinig of geen invloed op het tempo
waarin een taak wordt uitgevoerd, maar wél een ongunstig effect op het
aantal fouten; dit geldt vooral voor werkzaamheden die een langdurige en

brede aandachtconcentratie vergen ;

- als in de omgeving het geluid als onnodig of als onredelijk wordt ervaren,
is er sprake van geluidhinder, hetgeen tot protestreacties kan leiden.

Er is dus aanleiding genoeg bij het ontwerpen van machines, apparaten,
werktuigen en wat dies meer zij, te streven naar een minimale geluidproduk-
tie; gezien de opgesomde effecten kan immers verwacht worden dat de koper
van de machine in toenemende mate eisen zal stellen inzake het lawaai. Ener-
zijds neemt de industrialisatie toe en daarmee het aantal geluidbronnen;an-
derzijds hecht men steeds meer waarde aan het voorkómen van lawaaidoofheid.
Bij de toenemende belangstelling voor verbetering van werk- en woonmilieu
zal vermindering van lawaai mede een bepalende factor dienen te zijn.

VeelaÍ is men bevooroordeeld en meent men ten onrechte dat een rustige
machine wat opbrengst betreft minderwaardig is aan een exemplaar dat meer
lawaai maakt en daarbij duurder en moeilijker te bedienen zal zijn. De oor-
zaak van dit misverstand is waarschijnlijk hierin gelegen, dat véél geluid de
indruk van veel kracht wekt, en dat dus vermindering van dat geluid wel ten
koste moet gaan van de kracht, of ten minste gecompenseerd moet worden
door verlies op ander terrein.

ln de volgende hoofdstukken wordt een aantal richtlijnen gegeven voor
Iawaaibestrijding bij machines. De ervaring leert dat het volgen van deze
richtlijnen vaak een opmerkelijk akoestisch resultaat meebrengt: minder la-

waai. Er zij echter nu reeds op gewezen dat lawaaibestrijding achteraf aan een



bestaande machine dikwijls wél onoverkomelijke moeilijkheden oplevert.
Slechts door het opnemen van de akoestische eis in het pakket specificaties

en het construeren in overeenstemming daarmede, is een optimale oplossing

mogelijk.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor:

- de constructeur, ten einde hem voor te lichten over het construeren van

machines die zo min mogelijk lawaai produceren. Veel lawaai kan immers
voorkómen worden als reeds bij het ontwerp op de tekentafel rekening
gehouden zou worden met de lawaaihinder, die de nieuwe ontwerpen zou-
den kunnen veroorzaken ;

- het hoofd van de technische dienst die - zonder direct zelf te construeren -
verschillende ingekochte machines samenstelt tot één grote eenheid. Alleen
al door de íabrikanten te vragen hoe groot het lawaai is dat een bepaalde

installatie veroorzaakt, worden zij attent gemaakt op het feit, dat lawaai-

makende machines door de huidige maatschappij minder gemakkelijk ge-

accepteerd worden;

- de bedrijfsarts, die verschillende fabrieken bezoekt en uit de aard der zaak

geconfronteerd wordt met de gevolgen van het lawaai-euvel. Door te at-
tenderen op de vaak eenvoudige mogelijkheden die er zijn om dit kwaad

te bestrijden, kan hij al veel goeds bereiken;

- de veiligheidsinspecteur, die lawaai mede als bron van onveiligheid ziet,
omdat men daardoor de waarschuwingssignalen niet meer onderkent;

- de inkoper, die door het opstellen van zijn specificaties defabrikant dwingt
het lawaai bij de bron aan te pakken.

Deze richtlijnen zijn niet bedoeld voor degenen die te maken hebben met
het construeren van machines als b.v. ventilatoren, compressoren, stofzuigers,
enz. waar de geluidproblemen veel moeilijker zijn op te lossen. ln dat geval

zal men zich tot de deskundigen moeten wenden.
De opzet is eenvoudig gehouden, zonder diepgaande wiskundige benade-

ring van het onderwerp. In het hoofdstuk ,,Geluidmeting en geluidbeoorde-
ling" worden enige gegevens over benamingen en grootheden vermeld, die

voor een beter begrip van de behandelde stoí nodig zijn.
De in deze handleiding opgenomen atlas geeít - waar mogelijk met behulP

van tekeningen - suggesties om het lawaai te bestrijden.
lndien alle technische bestrijdingsmaatregelen falen blijven als Iaatste red-

middel de gehoorbeschermingsmiddelen over.
Het hoofdstuk,,persoonlijke beschermingsmiddelen" benadrukt hoe teer
het gehoororgaan is en hoe zuinig daarmede moet worden omgesProngen.



In de nabeschouwing wordt de suggestie gedaan de getroffen maatregelen

en de bijbehorende resultaten vast te leggen.

Voor de lezers die zich verder in de stof willen verdiepen is een literatuur-
lijst toegevoegd.

Wij hopen dat het boekle,,Richtlijnen voor de bestrilding van industrieel
Iawaai" een steentje zal kunnen bijdragen tot de vergroting van de levens-

vreugde van onze medemens.

De studiecommissie was als volgt samengesteld:

lr. J. A. van Berne, voorzitter Lid van de Commissie voor Arbeidsgenees-

kundig Onderzoek TNO
Directoraat-Generaal van de Arbeid,
Voorburg
Gezond heidsorganisatie TNO
Noordelijk Technisch lnstituut TNO,
Haren (Gr.)
Technisch Physische Dienst TNO-TH, Delft
N.V. Koninklijke Nederlandsche Hoogovens
en Staalfabrieken, lJmuiden

Centraal Technisch lnstituut TNO, Delft
Philips Medische Dienst, Eindhoven

Gezondheidsorganisatie TNO, Postbus 297,

Den Haag

R. AloÍsen, lng.

Dr. F. H. Bonjer
A. J. Francken

lr. G. J. Kleinhoonte van Os

F. A. Loos

lr. G. Snellink

J. van Vliet

G. Ragay, secretaris

Gaarne spreek ik mijn dank en waardering uit aan alle leden van de studie-

commissie, die op een of andere wijze aan de samenstelling van deze hand-

leiding hebben bijgedragen. Behalve door de leden is een bijdrage geleverd

door Dr.J. P. Kuiper, Medisch Adviseur bij de Arbeidsinspectie te Voorburg.
De redactie was in handen van de heren Van Berne, Kleinhoonte van Os,

Loos en Van Vliet.
Zonder één van de andere leden van de commissie tekort te willen doen,

spreek ik mijn bijzondere dank uit tegenover de heer Van Vliet voor al zijn

praktische bijdragen en de heer Ragay voor zijn aandeel in de redactionele
werkzaamheden.

Voorsuggesties en verbeteringen, die de toepassing van deze handleiding
kunnen vergroten, houdt de redactiecommissie zich ten zeerste aanbevolen.

lr. J. A. van Berne

Voorzitter van de Studiecommissie inzake Bestrijding van Geluidhinder





GELUIDMETING EN GELUIDBEOORDELING

De in dit boekje gegeven richtlijnen voor de lawaaibestrijding bij werk-
tuigen vermelden geen getallen omtrent het te bereiken effect. Wil men zó

construeren dat het werktuig aan bepaalde specificaties omtrent het lawaai

voldoet, dan kan niet met richtlijnen volstaan worden, maar zijn rekenmetho-
den nodig voor het voorspellen van de sterkte van de geluidbronnen en de

invloed van de verschillende maatregelen. Enige gegevens over de begrippen

en grootheden die daarbij gehanteerd worden, alsmede over de meetmetho-

den die in het geding zijn, dienen hier toch vermeld te worden.
De natuurkundige sterkte van een geluid wordt bepaald door de geluiddruk,

dat is de fluctuatie in de barometrische druk bij het passeren van een geluid-
golf. De geluiddruk wordt gemeten in newton* per vierkante meter (afge-

kort N/m'z); een mens kan geluiddrukken waarnemen met effectieve waarden
groter dan 10-5 N/m2 (zeer zwak, gehoordrempel); bij een effectieve waarde

van meer dan 100 N/m2 voelt men tevens pijn. Vaak wordt gebruikt een

decibelschaal, waarbij aan een geluiddruk met een effectieve waarde van

X N/m'zeen geluiddrukniveau van Y decibel (aÍgekort dB) wordt toegekend

volgens de formule:
x2Y: í0loo .'-._

' Po'
waarin po (de zogenaamde vergelij kingsdru kvan de decibelschaal) :2.10-s N /m'?'

Helaas blijkt het geluiddrukniveau geen maat voor de geluidsterkte die

goed overeenkomt met het menselijk oordeel : de subiectieve sterkte neemt

niet eenduidig met het geluiddrukniveau toe. De belangrijkste oorzaak is dat

de mens een lage toon van een bepaald geluiddrukniveau veel zwakker vindt
dan een hoge toon van hetzelíde geluiddrukniveau.
Om toch de sterkte van een geluid met één getal te kunnen aangeven is het ge-

Iuidniveau A ingevoerd. Dit wordt bepaald met een meetinstrument, voorzien
van een filter dat de verschillende componenten (deeltonen) van het geluid

verzwakt in overeenstemming met de gemiddelde frequentiecurve van het

menselijk gehoororgaan (zie figuur op blz. í0).
Heeft men in een fabrieksruimte geconstateerd dat een bepaalde machine

b.v. 85 dB(A) maakt, dat wil dus zeggen dat het geluidniveau A dat die machine

veroorzaakt 85 dB bedraagt, dan rijst de vraag: ,,Wat gebeurt er als er nog

eenzelfde machine wordt bijgeplaatst?" Men zou geneigd zijn te denken dat

men dan 2x85 dB(A) of í70 dB(A) moet verwachten. Dit is echter niet iuist;
de bovenvermelde formule geeft aan waarom: maakt men de geluiddruk twee-

maal zogroot, dan wordt dan wordtY: lOlog 
# 

:í0log 4+ lOlog {.

* 1 N:1 newton: eenheid van kracht in het S.l.-systeem.
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Aldus blijkt dat, in plaats van de verwachre verdubbeling, het geluidniveau
met niet meer dan 10 log 4 : ó dB toeneemt. Dit geldt als de beide
machines op de beschouwde plaats in de fabrieksruimte elkanders geluid op
elk moment zouden ondersteunen, anders gezegd als de geluidgolven van
beide machines geheel in fase zouden zijn. Dit is echter vrijwel nooit het ge-
val, evenmin als het tegenovergestelde ooit voorkomt, nl. dat de geluidgolven
elkaar ter plaatse geheel uitdoven. In werkelijkheid moet men rekenen met
een verdubbeling van de waarde van X2, en niet met een verdubbeling van X.
Dit betekent dat het geluidniveau door het toevoegen van een tweede ma-
chine met 3 dB stijgt. zo kan men ook uitrekenen dat verdrievoudiging van
het aantal machines het niveau met 5 dB doet stijgen, verviervoudiging met
ó dB, vertienvoudiging met '10 dB, enz. En eveneens, dat bij toevoegen yan
een tweede machine die í0 dB rustiger is dan de eerste, het geluidniveau met
slechts 0,5 dB toeneemt; is het verschil 5 dB dan is de stijging ruim I dB, enz.

-ó0

-80 3Í,5 125 250 500 í000 2000 4{oo 8000 1ó0oo
Hz

+ frequentie

Frequentiekarakteristiek van het filter dat wordttussen-
geschakeld om het oeluidniveau in dB(A) te bepalen.

Een eenvoudige geluidmeter bestaat uit de volgende onderdelen:
.- een microfoon, die op de geluiddruk ter plaatse reageert door een cor-

responderende wisselspanning te produceren; dit dient voor alle praktisch
voorkomende drukken en alle praktisch voorkomende frequenties met de-
zelíde gevoeligheid te gebeuren;
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- een versterker die deze - kleine - wisselspanningen tot een praktische
grootte versterkt, met regelbare versterkingsfactor in verband met de uit-
eenlopende praktisch voorkomende waarden van de geluiddruk, en met een

frequentiekarakteristiek zoals in nevenstaande figuur getekend is;

- een gelijkrichter die de effectieve waarde van de spanning bepaalt;

- een aanwijzend instrument, geijkt in decibels.

Heel belangrijk is dat de gebruiksaanwijzingen voor het meetinstrument
nauwkeurig worden opgevolgd, daar anders gemakkelijk íoute aflezingen tot
in de orde van '10 dB(A) het gevolg kunnen zijn.

Bij veel geluidproblemen heeft men niet voldoende aan de grootte van het
geluidniveau A alléén; men moet tevens gegevens hebben over de verschil-
lende frequenties waaruit het geluid is samengesteld. Dit geluidspectrum (ge-
luiddrukniveau als functie van de frequentie) kan worden verkregen door het
meetinstrument achtereenvolgens af te stemmen op bepaalde írequenties of
freq uentiebanden.

De eenvoudigste analyse heeít plaats in banden van één octaaf breed, aan-

geduid door hun middenfrequentie, als volgt:
31,5, ó3, 125,250H2 *: de zgn. lage frequentiebanden;
500, í000, 2000 Hz : de zgn. middelhoge írequentiebanden;
4000, 8000, 'ló000 Hz : de zgn. hoge frequentiebanden.

Soms ook is een fijnere analyse nodig b.v. in banden van 0,1 octaaf breed,
of in banden van 10 Hz breed.

Het volgende lijstje dient om de lezer een indruk te geven van de in de

praktijk voorkomende geluidniveaus A:

situatie geluidniveau in dB(A)

binnenshuis in stil dorp,'s nachts

zacht fluisteren op í,5 meter afstand

zacht praten op í,5 meter afstand

normaal praten op't ,5 meter afstand

bromfiets op 5 meter afstand

vrachtauto op 5 meter afstand
trein op 15 meter afstand

straalvliegtuig op 300 meter afstand

25

35

55

ó5

75

85

95

105

11

* 1 Hz: I hertz : I trilling per seconde : de eenheid van frequentie.



De beoordeling van een werktuig wat betreft zijn lawaaiprod u ktie kan meestal
plaatshebben op grond van meetresultaten inzake het geproduceerde geluid-
niveau A, op welomschreven plaatsen en onder goed vastgelegde omstandig-
heden. Vooral bij een vergelijking van twee werktuigen dient men er natuur-
lijk zeker van te zijn dat men vergelijkbare cijíers ter beschikking heeÍt. De
uitspraak: deze slijpmachine maakt een lawaai van 75 dB(A) is zinloos als men
niet weet op welke afstand van de machine gemeten is, of de meting geschied-
de in een kleine werkplaats dan wel in een grote hal, of de slijpmachine belast
was en zo ja, op welke wijze, enz.

De beoordeling van een situatie wat betreft het aldaar aanwezige lawaai ge-
schiedt eveneens vaak op grond van het geluidniveau A, doch daarbij spelen
natuurlijk een groot aantal omstandigheden een minstens even belangrijke
rol : een werkplaats met een lawaai van 70 d B(A) is rustig, een huis met 70 d B(A)
straatru moer is onbewoonbaar.

Ruwe criteria zij n :

- voor lawaaidoofheid: bij gemiddeld over de werktijd meer dan 80 dB(A)
is gevaar voor blijvende gehoorschade (,,lawaaidoofheid") aanwezig;

- voor spraakcommunicatie: tweespraak met moeite mogelijk tot 75 dB(A);
normaal spreken mogelijk tot ó5 dB(A); vergadering oÍ onderwijs reeds ge-

stoord bij 50 dB(A);

- voor hinder: dit hangt zozeer van andere omstandigheden af dat geen een-

voudig criterium kan worden opgegeven.
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MAATREGELEN TOT VERMINDERING VAN LAWAAI

Trilt een constructie dan brengt deze - evenals een luidspreker - de om-
ringende lucht in trilling en deze luchttrillingen worden ervaren als geluid.

De mate waarin de constructie trilt wordt door de eigenschappen van de
constructie enerzijds en de erop werkende wisselkrachten anderzijds bepaald.

ln dit verband zijn belangrijk:

- De eigenfrequenties van de constructie.
Dit zijn de frequenties waarin de constructie uittrilt na wegnemen van de

aanstotende wisselkrachten, Zij worden bepaald door de massa's en stijf-
heden van de constructiedelen.

- De frequenties der wisselkrachten, zoals toerentallen, tandÍrequenties, e.d.

Valteen eigenfreq uentie samen met defrequentie van een aanstootkracht, dan

ontstaat zgn. resonantie, gekenmerkt door een verhoogde trillingamplitude.

Maatregelen die de vermindering van geluid door constructietrillingen be-

ogen, kunnen worden onderscheiden in:

Iso/eren van de trillingen

Een voorbeeld is de compressor, die wanneer hij star aan de vloer of de
leidingen is bevestigd, door het gehele gebouw kan worden gehoord. Door
een juiste wijze van opstellen met behulp van veren kan het geluid beperkt
blijven tot de machinekamer zelf.

Verminderen van de trillingen

- Stijf construeren.
Wisselende krachten zo goed mogelijk,,rechtdoor" leiden en niet om een

hoekje; dat geeft aanleiding tot buigingstrillingen.

- Vermijden van stoten.
In verschillende bewegingsmechanismen kan een loskomen van onderdelen
gevolgd worden door een stoot bij het weer in contact komen.

- Vermijden van resonanties.
ln de dragende constructies bij bedrijfstoerental.

- Dempen van de trillingen bij de resonantiefrequenties,
B.v. door toepassing van platen met een dempende tussenlaag.

Verminderen van het geluidniveau door isolatie

Tot deze categorie behoren het aanbrengen van een kast om de machine
en het toepassen van een bekleding. Hoewel deze maatregelen door de con-
structeur niet altijd gewenst zijn - b.v. door verminderde toegankelijkheid
oÍ slechtere warmte-aívoer - zijn zij, mits goed uitgevoerd, zeer effectief.
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ENIGE ALGEMENE RICHTLUNEN

- Bij de toepassing van kogellagers moet aandacht worden besteed aan de

juiste keuze. De door de fabriek opgegeven toleranties moeten worden
aangehouden en de montage moet met zorg geschieden, Wanneer een

kogellager lawaai gaat maken wijst dit in het algemeen op het einde van de

levensduur.

- Controleer of alle mechanische verbindingselementen zoals schroefbouten,
moeren, conische pennen en spanstiften voldoende vastzitten. Delen die
gevaar lopen los te raken moeten geborgd worden.

- ln principe moet altijd dynamisch gebalanceerd worden. ln speciale gevallen

kan evenwel statische balancering voldoende blijken te zijn.

- Hydraulischeoverbrengingenzijngewoonlijkveel rustigerdanmechanische.
lndien mechanische overbrengingen noodzakelijk zijn, hebben roterende
bewegingen de voorkeur boven heen- en weergaande. Wat het lawaai be-

treft is b.v. een zuigercompressor altijd in het nadeel ten opzichte van een

roterende compressor.

- Naarmate een ventilator meer schoepen heeft, is in het algemeen de la-

waaiprod u ktie geringer.

- Werktuigen met koelluchtopeningen maken doorgaans meer lawaai dan

werktuigen met een geheel gesloten koelsysteem.

Lawaaibestrijding begint al bij de aankoop van machines, dus

MAAK UW AFDELING INKOOP HIEROP ATTENT

Zeker indien machines van verschillend fabrikaat dezelfde Prestatie leveren,

verdient de machine met het laagste geluidniveau de voorkeur.
Een eventuele meerprijs weegt niet op tegen de kosten van een wijziging die

achteraf moet worden uitgevoerd.

14



INDELING VAN DE ATLAS

1 De lawaaibron wegnemen

1.1 Trillingen zoveel mogelijk opheffen door:

- te balanceren

- resonanties te voorkomen

- heen- en weergaande bewegingen te vermijden
- de smering te verbeteren

- andere materialen te kiezen

- botsingen te voorkomen
1.2 Bij stroming van vloeistoffen of van gassen in leidingen door:

- de snelheid te verminderen door middel van een doorsnede-
Ye rg roti n g

- te stroomlijnen

- kritische drukverhoudingen te voorkomen
1.3 Bij in- en uittreding van vloeistoffen of van gassen door:

- expansiekamers, dempers, enz. toe te passen

- uittree-openingen zo klein mogelijk te houden

- de werkdruk minimaal te kiezen

- onregelmatigheden in de stroming te vermijden

2 De sterkte van het lawaai reduceren

2.1 De grootte van de trillingen verminderen door:
- te verstijven

- in te klemmen
* een sPermassa toe te Passen

- de vorm van de constructie te veranderen

- andere materialen te kiezen

- demping toe te passen

2.2 Frequentie verlagen door:

- naar lage aanstootfrequenties te streven

- andere materialen te kiezen
2.3 Aístraling verkleinen door:

- flexibel te koppelen

- het oppervlak en de vorm van de lawaai veroorzakende onderdelen
te veranderen

- verend op te stellen

- afzonderlijk te funderen

15



2.4 De lawaaibron inkasten
Let op:

- pas een voldoend zware kast toe

- demp resonanties van de constructie

- vermijd akoestisch zwakke delen (b.v. toegangsluiken, deuren, ven-
sters, enz.)

- geef aan alle delen zoveel mogelijk dezelfde geluidisolatie

- bekleed de binnenzijde van de kast met absorptiemateriaal

- vermijd mechanisch contact tussen de lawaaibron en de kast

2.5 De lawaaibron afschermen

Let op:

- geef het geluid een zo groot mogelijke omloopweg (sluis, suskamer)

- breng absorptiemateriaal op reflecterende oppervlakken aan

- maak de hoofdzakelijke openingen in de afscherming zo klein

mogelijk.
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ATLAS

De lawaaibron wegnemen

1.1

Balanceren

1.1
Resonanties voorkomen

1.1

Vermijden van heen- en weer-
gaande bewegingen

Een torsiestaaíveer maakt minder
lawaai dan een bladveer. Draaiende
bewegingen hebben de voorkeur
boven heen- en weergaande.

Een torsiestaaf ,,glijdt" door de
I u cht.

1.1

Verbeteren van de smering

Bij droge wrijving ontstaan soms
trillingen die geluid opwekken.
Ondervang dit door het smeren
met dik-vloeibare oliën oÍ met
smeermiddelen op basis van
molybdeensu lfide.
Een voorbeeld is het smeren van
spoor- en tramrails, in het
bijzonder van de contrarail.

1.1
Kiezen van andere materialen

Rollenbaan van met kunstrubber
beklede stalen rollen. De bekleding
dempt het lawaai en vermindert
tevens de slijtage van de rol.

B.v. roldiameter 100 mm met een
bekleding van 8 mm dikte.
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'1.1

Kiezen van andere materialen

a. Snaaroverbrengingen
Een ketting-overbrenging maakt
in principe meer lawaai dan een
tand riem-overbreng i ng.

Ketting

Tandriem

b. Tandwiel-overbrengingen
lndien tandwielen onvermijde-
lijk zijn, probeer dan
onderstaande constructies.

Metalen tandwielen maken veel
lawaai.
Vervanging van één tandwiel door
een kunststoftandwiel beperkt het
geru is.

Een schroefvertanding en een
V-vertanding maken minder lawaai
dan een rechte vertanding.



bijv. slede

rubber 80 - 85 Sh
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1.1
Voorkomen van botsingen

Bolle kop! Plat op plat werkt niet.
Rubber is niet samendrukbaar,
uitsl uitend vervormbaar.
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1.2
Snelheid verminderen door middel
van een doorsnede-vergroting

1.2
Stroomlijnen

Pij paftakki ngen veroorzaken vaak
veel geluid door onzorgvuldige
aansl u iti ngen.

1.2
Stroomlijnen

Maak de afstanden van de
aftakkingen van een
persluchtleiding ongelijk. Men
voorkomt hiermede een
hinderlij ke fluittoon.



1.2
Stroomlijnen

Een rechte hoek in een leiding of
een pijpbocht met een te kleine
kromtestraal veroorzaakt een
sterk botsingslawaai.

Kies de straal van een pijpbocht
zo groot mogelijk, bij voorkeur
D >4à5d.

lndien toch een aansluiting met
een te kleine bocht toegepast
moet worden, plaats dan aan beide
zijden van de bocht een mof yan
b.v. rubber.
Deze mof mag niet met de pijpen
meegeschilderd worden.

21
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knikkerzeef (type smoordemper)

1.2
Stroomlijnen

Plotselinge diameterveranderingen
veroorzaken turbulentie en
dientengevolge lawaai,

'1.2
Kritische dru kverhoudingen
voorkomen

Í.3
Toepassen van dempers

Voor het verkrijgen van een
goede werkdruk is veelal een
reduceerventiel nodig, waarvan
de geluidproduktie toeneemt met
de doorstromende hoeveelheid gas
of vloeistof.
Laat de expansie plaatsvinden over
een smoordemper, waarover het
grootste deel van het drukverschil
komt te staan.
Regel de druk achter de demper
met een lagedruk ,,reduceer"-klep
oÍ ervoor met een ,,reduceer"-klep
voor kleinere d ru kverschillen.
Laat bij grotere drukverschillen
in meer traPPen expanderen.

Kies ook in vloeistofsystemen de
druk niet onnodig hoog.
Cavitatiegeruis kan verminderd
worden door gunstige stromings-
profielen en kleine stroom-
snel heden.
Gebruik bij grote stroomsnelheden
zogenaamde knikkerzeven, die als
vloeistofdempers in de leiding
geplaatst worden.



commandoschuif

detail cascadedemper

comp. 1

kru issneden

1.3
Toepassen van expansiekamers,
dempers, enz.

Afblazen van gassen via
com mando-organen.

Geval 1 :

Bij het afblazen van de afgewerkte
lucht stelt men geen hoge eisen
aan de duur van het afblazen.

Voor dit geval zijn doeltreffende
geluiddempers in de handel
verkrijg baar.

Geval 2:
Het afblazen van de lucht moet
telkens in een zeer korte tijd
gebeuren, b.v. bij de pneumatisch
bediende koppeling van een
excenterPers.

Pas in zo'n geval een cascadedemper
toe volgens nevenstaande schets.
De doorgangspoorten in de
schotten zi)n zo geplaatst dat de
lucht zigzag door de demper
moet stromen.
Afmetingen van de verschillende
kamers b.v.:
compartiment I :

ó à 8 maal het volume van de aí
te voeren samengeperste lucht;
comPartiment 2:
2 maal volume compartiment 1 ;
compartiment 3:
3 maal volume compartiment í.

23
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í.3
Toepassen van dempers

ln- en uitlaatdempers.
ln de handel zijn verschillende
typen dempers verkrijgbaar, zoals:

- absorptiedempers
- reflectiedempers.
Bij de keuze moet gelet worden
op het toelaatbare drukverlies.

Een voorbeeld van een
reflectiedemper is de
kwartgolflengte-dem per voor
zuivere tonen.

1.3
Klein houden van uittree-openingen

Eén groot gat in het mondstuk
van b.v. een persluchtpistool
maakt meer lawaai dan vele kleine
gaaties.



ó
N
d

spuitmondstuk

1.3
Klein houden van uittree-
openingen

Schets van een luchtspuit van
gemiddelde grootte met een
beperkte lawaai produktie.

'1.3

Klein houden van uittree-
openingen

Ook voor het afblazen van grote
hoeveelheden gassen, bij snelheden
van í00 à 150 m/s, geldt dat
één groot gat meer lawaai maakt
dan vele kleine gaatjes.

25
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1.3
Werkdruk minimaal kiezen

'Í.3
Vermijden van onregelmatigheden
in de stroming

lndien toch een blaaspijp met één
gat noodzakelijk is, dan moet de
uitstroomopening gemaakt worden
zoals nevenstaand is aangegeven.

í.3
Vermijden van onregelmatigheden
in de stroming

Bij het aízuigen langs
gereedschappen moet men:
- nauwe spleten vermijden

(sisgelu iden);
- de variatie in de grootte van de

spleet zoveel mogelijk
voorkomen (sirenewerking).

Maak de spleet zo groot mogelijk
als u it veiligheidsoverwegingen
toelaatbaar is.

Let er tevens op dat de spleet
recht is.



metaalplaat =\

trillingsbron

2 De sterkte van het lawaai reduceren

't.3
Vermijden van onregelmatigheden
in de stroming

Een vierkante beitelhouder werkt
als sirene.

Gebruik daarom een ronde
beitelhouder.

2.1
Verstijven

Met verstijvingen kan men de
eigenfrequenties van een
constructiedeel verhogen en de
amplitude verkleinen, waardoor
minder geluid wordt afgestraald.

druk-
bout

27
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2.',|

Verstijven

Een andere wijze van verstijven is

het profileren van de plaat.

2.1

lnklemmen

Een dunne schijf - b.v. een
zaagblad - die wordt aangestoten,
vormt - als de inklemming een
kleine diameter heeft - een
klankbord.
Kies de diameter van de klem-
flenzen daarom zo groot mogelijk.

2.'.|

lnklemmen

Bij het slijpen van platen,
scheepsschroeven, enz. wordt
sterk meetrillen verminderd door
Iijmtangen op het blad te klemmen.



k ro m test raal

C-frame (slap)

gesloten frame
(stiif)

zijaanzicht

vooraanzicht
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2.1
lnklemmen

De lawaaiproduktie van een band,
waaruit produkten worden
gestampt, kan effectief onderdrukt
worden door het toepassen van
drie stalen drukrollen, die b.v.
met nylon zijn bekleed.
De trillingen in de band worden
daardoor belangrijk verminderd.

Probeer de kromtestraal zo klein
mogelijk te maken. Hierdoor
ontstaat een verstijving die de
werking van de rollen ondersteunt.

2.1

Toepassen van een spermassa

Komt er een lopende golfbeweging
in b.v. een pijpleiding, dan vormt
een zware massa een versperring
voor de trilling; de trilling wordt
in tegengestelde fase gereflecteerd.

2.1

Veranderen van de vorm van de
constructie

Leid reactiekrachten zo goed
mogel ij k,,rechtdoor".
Construeer belaste machinedelen
stijf, dit wil zeggen maak hierin
de buiging zo klein mogelijk.



koppeling

L nylon tandwiel
met inwendige vertanding

uitvoering'l

luitvoering 2 dempende laag van kunststof

uitvoering 3

metaalplaat

taal plaat
-folieof

twee metalen
tussenlaag van

platen met
ku nststof

aandrijving

--ingeperste gietijzeren ring
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2.1
Kiezen van andere materialen

Bij tandwieloverbreng ingen of
koppeling van machineonderdelen
kan de juiste toepassing van
ku nststoffen aanzienl ij k minder
geruis geven. Ook de slijtage
neemt dan af.

2.1

Toepassen van demping

De eigen trilling van b.v. een
schotel of een wiel kan gedempt
worden door het inpersen van
een gietijzeren ring.
ln gietijzer worden trillingen
sterker gedempt dan in staal
(g rotere dem pi ngscoëffi ciënt).

Gelaste stalen constructies geven
meer geluid dan gietijzeren
constructies.

2.1

Toepassen van demping

Het rammelen en dreunen van
platen wordt minder als men
dempende lagen aanbrengt.
Men vergewisse zich ervan dat
voor de verschillende toepassingen
de luiste uitvoering wordt
gekozen.



materiaalaanYoerpiip

stalen voering van gewonden band
textiellagen stalen buitenmantel

,edempt zaagblad

dempende ring
bestaande uit
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2.1

Toepassen van demping

Materiaalaanvoerpijp voor een
revolverbank.
Deze constructie dempt en
isoleert het lawaai, veroorzaakt
door het in de pijp ronddraaiende
materiaal.

2.1

Toepassen van demping

lndien de tanden van een zaagblad
breder zijn dan de dikte van het
blad, kan men de eigen trillingen
dempen met een laag epoxy-hars
van b.v. 0,1 mm dikte.
Deze laag wordt bedekt door een
stalen ring van b.v. 0,2 à 0,3 mm
dikte.

2.2
Aanstootfreq uenties verlagen

Kies bij de bewerking van een
onderdeel een zo grof mogelijke
vertanding van het gereedschap.
Hierdoor neemt het aantal
impulsen per tijdseenheid af
waardoor de frequentie van het
geluid daalt.

2.2
Andere materialen kiezen

Bij lage aanstootfrequenties kan
het gebruik van buigslappe
materialen de voorkeur genieten
boven het toepassen van
verstijvi ngsmethoden.

3Í
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2.3
Flexibel koppelen

In het algemeen verdienen
flexibele leidingen de voorkeur
boven starre pijpen, vooral
wanneer het gaat om het transport
van gassen en vloeistoffen onder
hoge druk.

Let op de juiste wijze van
aansluiten met het oog op de
levensduur van de slang.



2.3
Flexibel koppelen

Pas, waar mogelijk, flexibele
koppelingen toe, zodat de
overdracht van trillingen van het
ene machinedeel naar het andere
verminderd wordt.

33



pijpkoppeling

soepele verbinding
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2.3
Flexibel koppelen

Flexibele gas- of
vloeistofkoppelingen met O-ringen
beperken de overdracht van
trillingen van het ene onderdeel
naar het andere.

2.3
Flexibel koppelen

Bij een motor met aangebouwde
ventilator is het niet voldoende
de motor oP veren te zetten,
maar moet ook de aansluiting
van de ventilator naar de kast of
pijp elastisch gemaakt worden.

Zie voor inkasten blz. 40 tlm 43.



grote afstand
tussen zwaartePunt
en Yeren

stijve veren

slappe vloer

2.3
Veranderen van oppervlak
en vorm
Materiaalbakken kunnen door hun
grote oppervlak gemakkelij k
geluid afstralen.

Toepassing van beugels verdient
de voorkeur.

Is de toepassing van beugels niet
mogelijk, dan geeft een bak van
geperforeerde plaat of van gaas
al een verbetering.

2.3
Verend opstellen

Bij het ontwerpen van verende
opstellingen worden vaak fouten
gemaakt door de toepassing van
een te sterk vereenvoudigde
theorie.
Let op vijf belangrijke punten:
1. Het zwaartepunt moet niet te

hoog zijn ten opzichte van de
ondersteu n i ng.

2. De veren mogen niet stijver
zijn dan noodzakelijk.

3. De fundatie moet voldoende
stijf en zwaar zijn.

4. Resonanties moeten
vermeden worden. De machine
op zijn veren vormt een
trillingssysteem met eigen-
frequenties. Valt één van deze
eigenfrequenties samen met
een aanstootfrequentie, dan
treedt resonantie op.

5. Wordt door het verend
opstellen de machine te
beweeglijk, dan kan met een
extra massa boven de veren de
beweeglij kheid worden beperkt.
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2.3
Verend opstellen

Maak de trillingsbron los van de
rest van de machine, maar doe het
op de juiste wijze.
Twee fouten moeten vermeden
worden:
1. Het toepassen van massieve

ru bberplaten, geklemd tussen
twee vlakke machinedelen ;

deze constructie is namelijk
zeer stijf (Íig. a). De constructie
moet geschieden volgens fig. b.

2. Een verkeerde boutbevestiging,
waardoor de verende laag
onwerkzaam wordt en door
,,hard" mechanisch contact de
trillingen worden overgedragen
(fis.c).
Pas daarom de constructie van
Íig. d toe.



rubber-metaal elementen

rubber-mètaal konus

2.3
Verend opstellen

Handelsuitvoeringen van
rubber-metaal elementen die
plaatselijk worden bevestigd.

Ru bber-metaal elementen zijn
naar alle zijden elastisch.

De gesignaleerde íout is ontstaan
door verkeerde montage.
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2.3
Verend opstellen

Trillingisolatie van een omvormer.
Plaats zo mogelijk veren onder het
zwaartePunt en de overige
symmetrisch ten opzichte van dit
Pu nt.

Verbeterde uitvoering van een
veerondersteu n i ng.

Verschuivingsvrije en
gelu iddempende verzon ken
opstelling van stalen veren.

2.3
Verend opstellen

Om de trillingamplitude tijdens
het passeren van kritische
toerentallen te beperken, kunnen
dempers worden gebruikt.



op han g plaat

losse ophangplaat
ophangbout in rubber
tule in het zwaartepunt
van de losse

ophangplaat

b.v. fractioneerzeef

N

2.3
Verend opstellen

De opstelling van deze trilzeef
oefent geen wisselkrachten uit
op zijn fundatie, waardoor de
geluidproduktie beperkt blijft tot
die van de zeef zelf.

Een verende opstelling van een
machine kan tot iets sterker
trillen van het werktuig leiden
indien een eigenfrequentie van
het afgeveerde systeem te dicht
bij een aanstootfrequentie is

gelegen.

2.3
Verend opstellen

Hangende fundatie Yoor een
stansmachi ne.

2.3
Aízonderlijk funderen

39
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2.3, 2.4 en 2.5
De combinatie van:
verend opstellen
inkasten lawaaibron
afschermen lawaaibron

Verend opstellen van een werktuig
geeít in de opstellingsruimte
slechts een geringe vermindering
van het geluid en dan alleen nog
in de lage írequenties.

Een dicht scherm, aan de
werktuigzijde bekleed met
absorptiemateriaal, geeít enige
lawaaivermindering in de hoge
freq u enties.

Het inbouwen van een werktuig
met behulp van absorberende
materialen heeft weinig zin.
Ze isoleren niet voldoende.
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Een veel beter resultaat geeft
inbouwen met zwaar materiaal,
voornamelijk in het midden- en
hoge freq uentiegebied.
Bij de lage tonen is het effect
klein omdat de vloer de trillingen
overd raagt.

Toepassing van veren onder de
constructie heeft nu een veel
duidelijker effect.

Geluidabsorptie in de kast
verhoogt het totale effect
aanmerkelijk, omdat nu het
geluidniveau in de kast daalt.
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2.4
lnkasten lawaaibron

Bij het inbouwen van apparatuur
moet gelet worden op de
hermetische sluiting van b.v. de
deksels.
Een lichte goedsluitende deur
heeft meer effect dan een zware
deur met kieren.
Let op het sleutelgat en de
onderdorpel.

De aísluiting Yolgens de linker
Íïguur is vrijwel altijd
onvolledig (kieren).
Met de constructie volgens de
rechter figuur wordt met behulp
van het metaalprofiel een
hermetische afsl uiting verkregen.

2.4
lnkasten lawaaibron

Veel machines kunnen tegen
,,inpakken". Er ziin zeer effectieve
methoden bekend om
gel u idafstraling te verminderen.
Gecombineerd met,,goede"
trillingisolatie is een betere
methode van lawaaibestrijding
nauwelijks denkbaar.



2.4
Inkasten lawaaibron

Het afschermen (inpakken) van
leidingen geschiedt door deze te
bekleden met een op gaas gestikte
mineraalwoldeken van enkele
centimeters dik.
De deken wordt beschermd door
een dunne metaalplaat, die
beslist niet op de leiding mag
worden afgesteund of ermee
verbonden mag zijn, noch lekken
mag vertonen.

Het isolerend effect is beter
naarmate de mineraalwoldeken
dikker en de plaat zwaarder is.
Bij lage tonen moet deze methode
niet toegepast worden, daar dan
juist versterking van het geluid
oPtreedt.
In zo'n geval moet de leiding
ingemetseld worden.

2.5
Afschermen lawaaibron

Voorbeeld van het inbouwen van
een kniehefboompers.
De kast moet isoleren, dus van
zwaar materiaal zijn. Voorts
inwendig bekleden met
absorptiemateriaal.
De onderzijde van de voorkant is

open. Kies de opening minimaal.
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zaagmachine
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2.5
Afschermen lawaaibron

Voorbeeld van het afschermen van
een verdeelapparaat voor
conservenbl ikken.
De kast bestaat uit een afscherming
van circa 25 mm multiplex,
inwendig bekleed met een minimaal
25 mm dikke absorptielaag.
Deze laag moet worden
beschermd met metaalgaas.

2.5
Afschermen lawaaibron

De keuze van het
absorptiemateriaal moet worden
aangepast aan de plaatselijke
omstandigheden ; denk aan
brandgevaar, vocht- en
luchtbewegingen en kans op
mechanische beschadigingen. Het
materiaal moet in elk geval een
grote absorptiecoëffi ciënt hebben.



platenzaagmachine

plaat

geluidsluis

unit met
ventilator

b.v.

20 mm multiplex,
inwendig bekleed
met 25 mm
abso rpt ie m ate ri aal

aanzuig-, resp. uitlaatopening
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2.5
AÍschermen Iawaaibron

Bij een cirkelzaag kan een grote
geluidvermindering worden
bereikt door een grote borstel
boven de zaag te plaatsen en het
zaagmechanisme in te kasten.

De borstel smoort het geluid en
dempt de trillingen in het te
zagen materiaal.

2.5
Afschermen lawaaibron

Uit ventilatie-openingen komt
vaak veel geluid. Dit kan effectief
bestreden worden met een
labyrint-constructie.



2.5
Afschermen lawaaibron

De bekende telefoon-box
demonstreert duidelijk wat met
een goede vormgeving en een
juiste materiaalkeuze is te
bereiken.

VERANTWOORDING

Bij de samenstelling van de atlas is gebruik gemaakt
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken
TNO
Machine Design
Noise Control
Handbook of noise control
V.D.l. Lehrgangshandbuch BW 064
Schalltechnik im Hochbau, Bruckmayer t,1962
Continental Gummi-Werke A.G.

van gegeYens van:

N.V.
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PERSOONLU KE BESCH ERMINGSMIDDELEN

Beschadigde cellen

Het gehoor vervult een aantal zeer belangrijke functies in het menselijk

bestaan. Door het horen ervaren we bij de wereld te behoren. Wij hebben

er ons vermogen om spraak te verstaan en onze spreekvaardigheid aan te
danken, onze taal en ons denken. Daarnaast stelt ons gehoor ons in staat tot
een zeer uitgesproken vorm van kunstzinnig genot: het luisteren naar muziek.

Het kleine orgaantie dat de mechanische trillingen van het geluid opvangt

en transformeert in elektrische prikkels voor de gehoorzenuw, is veilig op-

geborgen in een hard stuk bot, het rotsbeen. De geluidsgolven moeten een

lange weg afleggen (door de gehoorgang, vervolgens door het middenoor
met zijn gehoorbeentjes), vóór de vloeistof in het slakkenhuis in trilling
wordt gebracht. De bouw van het binnenoor is te ingewikkeld om in een

paar woorden uiteen te zetten. Het is voor enig inzicht in het wezen van de

lawaaidoofheid voldoende indien men zich het eigenlijke zintuigweeísel voor-
stelt als een heel dun, smal lintje van gevoelige cellen dat als een ijle spiraal

door steviger weefsel ondersteund, in het slakkenhuis is bevestigd. Deze cel-

len waarvan wij er aan beide zijden slechts ca.20000 hebben, geraken in

torsie door de reeds genoemde trilling van de vloeistof in het binnenoor.
Hoe hoger het geluidniveau is (hoe sterker het lawaai) waaraan een oor is

blootgesteld, hoe heftiger de trillingen in de vloeistof, hoe geforceerder de

torsie der gevoelige haarcellen.

Bij zeer hoge geluidniveaus kunnen in korte tijd een aantal cellen beschadigd

worden, bij minder hoge lawaainiveaus, bijvoorbeeld 90 dB(A), gaan de cellen

in een langzamer tempo te gronde. Ze verliezen het vermogen om de mecha-

nische prikkels in elektrische te vertalen. Noch door medicijnen, noch door
operatief ingrijpen, zijn deze dode cellen weer tot leven te wekken. Zeziin
door het lawaai onherstelbaar beschadigd. Hun íunctie wordt ook niet door
andere cel Ien overgenomen.

Gestoord gehoor

De beschadiging van de zintuigcellen openbaart zich in een bijzonder type
van gestoord gehoor dat lawaaidoofheid oÍ beroepshardhorendheid wordt ge-

noemd. Aanvankelijk is iemand met een aantal vernielde gehoorcellen zich

niet bewust van zijn verlies, en ook zijn omgeving bemerkt eerst niets.

Het gehoorverlies begint namelijk in het gebied van de hoge tonen (rond-
om de 4000 Hz), zodat het verstaan van menselijke spraak nauwelijks gestoord

wordt. Daarbij komt dat in veel gevallen het verlies zo geleidelijk is dat de ver-
andering, zelfs als het gebied van het spraakverstaan reeds is aangetast (en

dat gebeurt in een groot percentage der gevallen), niet wordt opgemerkt.
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Een mens weet zich nu eenmaal aan tal van situaties aan te passen. Zo gaat
de dover wordende mens onbewust steeds meer letten op de lipbewegingen
van de personen die tot hem spreken.

Pas bij gehooronderzoek blijkt hoe ernstig in veel gevallen de situatie is,

en hoe zwaar gehandicapt de onderzochte is als hem de mogelijkheid tot lip-
lezen wordt ontnomen.

Het is helaas bij deze vorm van doofheid niet mogelijk wezenlijke verbete-
ring aan te brengen in de gehoorfunctie door middel van gehoorapparaten.
Het zijn immers de zintuigcellen zelf die kapot zijn. Voor zover hun functie
nog niet geheel verdwenen is, is hulp van buitenaf (door selectieve versterking
van de tonen in een bepaald gebied) tot op zekere hoogte mogelijk, doch
al spoedig treedt een overprikkeldheid op die voor de dove bijzonder on-
aangenaam is.

Preventie

Uit het voorgaande is gebleken dat noch causale therapie (operatie, medi-
cijnen), noch functionele hulp (gehoorapparaat) het gestoorde gehoor van de

lawaaidove kunnen herstellen. Al het mogelijke moet worden gedaan om
lawaaidoofheid te voorkomen. Zolang technisch vernuft nog niet in staat is
machinelawaai tot een beschaafd niveau te reduceren, moet bij de gehoor-
preventie naar lapmiddelen worden gegrepen.

Om met een variatie op een oud gezegde (maar dan in omgekeerde zin)
te zeggen: als het lawaai niet bij de man weg wil blijven, moet de man het
lawaai wel verlaten. Hij kan dat op twee manieren doen, ln de eerste plaats kan
hij letterlijk wegblijven uit een omgeving met yeel lawaai,Zodra de mensen
in een welvaartstaat in de gaten krijgen dat lawaai schadelijk is, zou dit wel
eens een gedragsvorm kunnen zijn die het voortbestaan van sommige indus-
trieën bedreigt. Het is mogelijk dat de man wel in lawaai gaat werken, doch
slechts gedurende zulke korte perioden dat zijn gehoor in de daarop volgende
pauzes weer voldoende herstelt. In de praktijk vindt deze wijze van bescher-
ming slechts beperkte toepassing.

Van veel groter praktische betekenis is de poging om de akoestische afstand

tussen man en lawaai te vergroten door het plaatsen van een geluidisolator in
of op het oor van de man.

Gehoo r besch e r m i ngs mi dd el en

Er zijn vele soorten en typen gehoorbeschermingsmiddelen in de handel.
Sommige zijn bedoeld om in de gehoorgang aangebracht te worden: oordop-
jes (meestal van plastic); oorwatten (in paraffine gedrenkt, van tevoren ge-
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vormd); glasdons. Bij een enkel type zijn de twee dopjes door een verende
klem verbonden die, als deze over het hoofd is aangebracht, de dopjes in de
ingang van de gehoorgang duwt.

De isolatiewaarde van deze middelen verschilt onderling nogal. Van belang
is dat oordopjes worden uitgezocht die precies passen in de gehoorgang (d.w.z.
voor de betreffende persoon niet zo klein zijn, dat ze niet afsluiten, en niet zo
groot dat ze pijnlijk knellen). Van tevoren geprepareerde vette watten heb-
ben een goed effect, doch zijn hinderlijk door de snelle vervuiling. Glasdons--
watten zijn vrij populair, doch ze hebben het nadeel dat ze, indien ze niet
stevig worden ingedraaid, een schijnbescherming bieden.

De grootste isolatiewaarde hebben de oorkappen: twee schelpen van kunst-
stof die door middel van een klem over het hoofd zo goed mogelijk aan weers-
zijden over de oren heen tegen de slaapstreek worden gedrukt. De randen
der kappen zijn gevoerd met een strook schuimplastic of met een losse rand
van met vloeistof gevulde kunststof.

Naast deze algemene typen oorkappen, zijn er die aan een helm bevestigd
zijn of kunnen worden. De verscheidenheid van gehoorbeschermingsmiddelen
en de variatie in geschiktheid voor bepaalde omstandigheden is zo groot, dat
men bij de invoering ervan het beste advies kan vragen aan een deskundige
(zoals bedrijfsarts, arts bij de Arbeidsinspectie, e.a.).

De bezwaren van gehoorbeschermingsmiddelen

Aan alles wat aan, op of in ons lichaam wordt gehangen of bevestigd, moeten
wij wennen. Met oordopjes, watten en kappen gaat dat niet anders dan met
brillen, kunstgebitten en alle andere soorten protheses. Hoe sterker wij ge-
motiveerd zijn de prothese te dragen, hoe meer nut wij er voor onszelf van
verwachten, hoe sneller wij ons eraan aanpassen.

Helaas is blijkbaar de motivering voor deze mensen die in lawaai werken
niet overtuigend genoeg om hun deze gehoorbeschermerste doen aanvaarden.
Zij zijn zich immers nauwelijks bewust van de schade die zij lijden. Het dragen
van dopjes of kappen heeft voor hen geen enkel direct merkbaar nut. Wel
worden zij erdoor gehinderd. Veel mensen klagen over vreemde geluiden,
over het dreunen van hun eigen voetstappen, over zweten van de gehoorgang
(bij dopies), over een heet gevoel rondom het oor (bij kappen), over her niet
goed kunnen praten met medearbeiders, over het niet goed horen van hun
machine. Het laatste is in zijn algemeenheid niet juist. lntegendeel : tenge-
volge van een gunstiger signaal-ruisverhouding is het goed functioneren van
de machine dikwijls beter te controleren als men gehoorbeschermers draagt.

Als geen rekening wordt gehouden met deze zeer reële klachten (men moet
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zelf maar eens enige ur€n achtqreen doPies of kaPPen dragen) is er veel kans

op dat met enthousiasrne uitgedeqlde gehoorbeschermingsmiddelen binnen

korte tijd in het geheel niet (meer) gebruikt blijken te worden.
Het is in het kader van eèn goed geleid gehoorbeschermingsprogramma

noodzakelijk enerzijds de motivatÍe tot het dragen van kaPPen of andere mid'
delen te versterken en anderzijds. door een geleidelijke aanpassing aan met

zorg uitgekozen beschermingsmiddelen, de weerstand ertegen weg të nemen.
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NABESCHOUWING

Op de voorgaande bladzijden is een aantal suggesties gegeven voor de Ia-
waaibestrijding bij werktuigen. Volgt men deze aanwijzingen op, hetzij bij
het ontwerp van nieuwe werktuigen, dan wel bij het verbeteren yan bestaande
werktuigen, dan is een belangrijke vooruitgang te verwachten. Geleidelijk
zal men zich op deze wijze een zekere ervaring op dit gebied eigenmaken
waarbij het vastleggen van de verkregen resultaten, met behulp van de meet-
methode beschreven in het hoofdstuk ,,Geluidmeting en geluidbeoordeling",
zeer waardevol kan zijn.

Wil men echter verder gaan, b.v. tot een optimaal ontwerp komen dat aan

bepaalde, goed omschreven criteria moet voldoen, dan is verdere studie over
dit onderwerp noodzakelijk. Vanzelfsprekend valt de dan vereiste informatie
buiten het bestek van dit boekje; men is dan aangewezen op de vele literatuur
(zie ook de hierna volgende literatuurlijst), en kan eveneens zijn licht opsteken
bij de specialisten op dit gebied, die o.a. bij TNO te vinden zijn. Voorts worden
ook in Nederland cursussen op dit gebied georganiseerd, o.a. door de Stich-
ting Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek te Delft.

Ten slotte zij nog vermeld dat in verschillende Nederlandse wetten en
voorschriften geluidaspecten aan de orde komen (o.a. Hinderwet, Wegen-
verkeerswet, Wegenverkeersreglement, Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens, Veiligheidswet, Model Bouwverordening 19ó5), evenals dat in
het buitenland het geval is. Vaak hanteert men in die voorschriften meet- en
waarderingsmethoden die in nationale of internationale normen zijn vastge-
legd. Voor nadere gegevens over deze materie zij de lezer echter nogmaals
naar de specialisten op dit terrein verwezen.
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