Bouwakoestiek
Akoestiek en Trillingen

Door industrialisatie en verstedelijking wordt men geconfronteerd met meer geluidshinder.

Het waarborgen van het
akoestisch comfort van
mensen in gebouwen

Voorzieningen zijn nodig om een minimum akoestisch comfort in de werk- en woonomgeving
te waarborgen. Geluidsoverlast extern aan het gebouw is afkomstig van weg-, spoor- en
vliegverkeer, nabije industrie of buren. Interne bronnen kunnen technische installaties en
machines zijn maar ook en vooral de activiteiten van mensen. Binnen ruimtes kan men de
ruimteakoestiek verbeteren om niet enkel de verstaanbaarheid maar ook de ervaring van
muziek te optimaliseren.

Er wordt probleemoplossend gewerkt.
Diensten omvatten niet enkel metingen,
berekeningen en simulaties (volgens
de meest hedendaagse technieken)
maar ook bijstand, advies, opmaak van
bestekken, werfopvolging en -controles,
... Ruime aandacht wordt ook besteed
aan de economische haalbaarheid,
de duurzaamheid en de praktische
toepasbaarheid.
Geluidcriteria worden opgelegd in
wetten, normen, richtlijnen, technische
voorschriften, specifieke eisen of
volgens bepaalde verwachtingen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de
wensen van de ontwerpers, bouwheren,
toekomstige gebruikers, ...

Ruimteakoestiek
De akoestische eisen hangen af van
het gebruik van het lokaal. In een
klaslokaal, auditorium, toneelzaal,
... wenst men een goede spraakverstaanbaarheid overal in de ruimte.
In een foyer, polyvalente ruimte,
restaurant, landschapskantoor, ... wenst
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men wel gesprekken kortbij goed te
kunnen verstaan, maar is het niet de
bedoeling dat iedereen hoorbaar is op
een grote afstand. In een ruimte voor
muziekoptredens, repetitieruimtes voor
muziek, ... hanteert men eisen die de
ervaring maximaal maken.
Bij een studie ruimteakoestiek worden
deze wensen vertaald naar specifieke
criteria en voorwaarden die men dient
te realiseren om tot het gewenste
comfort te komen. Vervolgens worden
deze criteria omgezet naar concrete
maatregelen en voorzieningen.
Geschikte materialen worden gekozen
met hoeveelheid, plaats, ... .
Bij de studie sonorisatie wordt
het optimaal aantal en type
luidsprekers bepaald en hun plaats.
Maskeringeffecten kunnen eventueel
gewenst aan de orde zijn.
Specifieke berekeningsprogramma’s
zoals akoestische simulatiemodellen
berekenen de meest optimale,
economische en duurzame oplossingen
of alternatieven.

Akoestische gevelisolatie
Passieve beschermingsmaatregelen
voor een goede gevel- en dakisolatie
zijn vaak de enige mogelijkheid om
het geluidsniveau in de achterliggende
ruimtes tot een aanvaardbaar niveau te
beperken. Voorbeelden zijn specifieke
akoestische beglazing, geluidgedempte ventilatievoorzieningen,
gevel- en dakconstructies met een
verhoogde geluidsisolatie, … . Een
detaillering van glassamenstellingen,
type ventilatie-roosters, samenstelling
gevel-schrijnwerk, samenstelling lichte
en zware gevel- en dakonderdelen,
... wordt uitgewerkt met specifieke
aandacht voor aansluitingen van gevels,
dimensioneringen van voegdichtingen,
... . Ook, in de andere richting, dient men
het lawaai vanuit een gebouw naar de
omgeving voldoende te reduceren in
het geval van fuiven, optredens, dansactiviteiten, machine ruimtes, ...
in gebouwen.

ENGINEERING A ZERO-CARBON FUTURE

Via simulaties kan men de akoestische eigenschappen van een ruimte bepalen. De ruimte wordt
geometrisch in 3D gemodelleerd. Van de oppervlakken worden de akoestische eigenschappen ingegeven.
Vanuit de verschillende bronnen (plaats, vermogen, spectrum, directiviteit, ...) worden stralen uitgestuurd
en hun pad verder bepaald ifv de reflecties. Bij de ontvangers beschrijft een reflectogram de ontvangst
van de verschillende stralen met gedempte amplitude. Afgeleide akoestische parameters worden
hieruit bepaald. Door aanpassing van geometrie of materialen kan men gericht de akoestische kwaliteit
verbeteren.

Installatielawaai
Het geluidniveau afkomstig van technische installaties (ventilatie, verwarming,
...) wordt gecontroleerd in het lokaal en
of dit binnen de akoestische comfortgrens ligt.
Eventueel kunnen maximale lucht-snelheden in kanalen aangepast worden,
omkastingen voorzien worden van toestellen of isolaties voorgesteld worden
via aangepaste bevestigingen van
leidingen. Ook kan de opstelling en bevestiging van sanitaire toestellen worden

beschreven en details van liften, alsook
geluidsdempende verwarmingsinstallaties, nood-stroomgroepen, ... worden
berekend. Ook trillingsdempende voorzieningen voor trillende toestellen en/of
machines worden behandeld.
Ook technische uitrustingen die buiten
opgesteld staan (dakventilatoren, koelgroepen, schoorstenen, ...) of uitgeven
naar buiten (ventilatie-openingen, ...)
kunnen geluidshinder geven naar de
omgeving.

Bouwakoestiek
Lucht- en
contact- geluidsisolatie
Binnen een gebouw kunnen menselijke
activiteiten, toestellen en technische
uitrustingen geluidhinder geven in
aanliggende ruimten of gebouwen.
De eisen voor een scheidingsconstructie zijn afhankelijk van de
functie van de zend- en ontvangstruimte en dient in kaart gebracht
te worden voor het gehele gebouw.
Ondermeer in functie hiervan wordt
de scheidingsconstructie akoestische
gedimensioneerd.
De aanwezigheid van onderdelen zoals
deuren, binnenramen, luiken, ... moet in
rekening gebracht worden. Daarenboven
wordt geluid ook overgebracht via
doorlopende wanden, vloeren, gevels,
verhoogde vloeren, verlaagde plafonds,
... die aansluiten op deze constructies
(nevenwegen en omloopgeluiden
ISO-12354). Ook aansluitingen tussen
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Meettechnieken
Geluidniveaumeting, geluidmonitoring
(ambulant of lange duur, niveau- en
spectraalmeting, drempels voor audio-opnames), nagalmmeting, lucht- en
contactgeluidmeting (ISO-140, ISO717), MLS-metingen (bepaling van de
ruimteakoestische parameters zoals
Clarity C-80, Definition D-50, RASTI, LEF,
... via de impulsrespons bekomen met een
pseudo-stochastische ruisbron), ...

Akoestiek en Trillingen
deze scheidingsconstructie en andere
constructies kunnen de globale
geluidsisolatie verzwakken evenals
kieren en spleten. Doorvoeren van
kanalen en leidingen kunnen geluid
doorgeven via de doorvoeropeningen,
de kanaal- of leidingwanden zelf of via
de kanaalmonden.
Voetstappen, het verplaatsen van tafels
en stoelen, spelende kinderen, deurklap,
schakelaars ... zijn contact-geluiden
die onmiddellijk aan de structuur van
het gebouw worden doorgegeven en
specifiek dienen aangepakt te worden
niet alleen naar criteria toe maar ook
naar type oplossing.

Toepassingen
Typische toepassingen zijn luchthavens, appartementen, atria, auditoria,
conferentieruimtes, tolken-cabines, call
centers, kerken en kapellen, cinema’s,
gerechts-gebouwen, culturele centra,
onderwijsinstellingen, ambassades,

evenementenhallen, overheids-gebouwen,
ziekenhuizen, hotels, industriële
gebouwen, landschaps-kantoren,
bibliotheken, kantoor-gebouwen, banken,
institutionele gebouwen, politiekantoren,
stations-gebouwen, recreatieve gebouwen,
muziekoefenruimtes, opname- en
controleruimtes, residenties, restaurants en
cafetaria, winkel-complexen, zwembaden,
technische ruimtes, televisiestudio’s,
theaters, gemeentehuizen, …

Lawaai Spoorweginfrastructuur
Akoestiek en Trillingen

Verzekeren van het
akoestisch comfort voor
passagiers, operatoren en
omwonenden.

Bij het verwezenlijken van spoorweginfrastructuur in landelijke- en stadsomgeving
is de beheersing van het geluid een belangrijk onderdeel.
De volledige infrastructuur, inrichting en het materiaal betrokken bij de ontwikkeling
kunnen voor potentiële geluidshinder zorgen.
Daarom is het zeer belangrijk dergelijke verschijnselen te begrijpen om zo aan de
hand van oplossingen het akoestisch comfort van de passagiers, operatoren en
omwonenden te optimaliseren.

We hebben meer dan 100 jaar ervaring in licht en zwaar treinverkeer. We
hebben methodes en tools ontwikkeld
die het mogelijk maken het akoestisch
comfort te optimaliseren van rails, technische en traditionele gebouwen alsook
controle centra.

Rails en bijbehoren
Rollend materiaal heeft een grote geluidsimpact op de omgeving. Om deze
impact zo laag mogelijk te houden moet
er in het bijzonder aandacht besteedt
worden aan de geluidsbijdrage van
de rails (en wielen), de bovenleiding
en de transformatorstations. Hierbij
is het doel ten eerste te voldoen aan
de opgelegde normen in de wetgeving
en ten tweede aan de wensen van het
spoorwegbedrijf. Wij beschikken over
een arsenaal aan methoden en technieken om verbeterende maatregelen
te bepalen en de opgestelde doelen te
bereiken. Bijvoorbeeld, op het vlak van
sporen overwegen wij het gebruik van
balastmatten, elastische pads onder
rails/dwarsliggers, aangepaste rail
pads, zwevende bedding, … Het onderhoud van de sporen moet ook in acht
genomen (bijvoorbeeld om de trillingen
van het spoor te verminderen ...)
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Gebouwen
Lawaai veroorzaakt door weg, trein en
luchtverkeer is een belangrijke en vaak
voorkomende bron van geluidsoverlast
in gebouwen. Wanneer het gaat om
zware of lichte spoorprojecten nemen
wij ook de volgende gebouwen in acht:
de technische gebouwen, opslagruimten en/of onderhoudsgebouwen,
kantoor-ruimten en controlestations.
Er wordt rekening gehouden met het
comfort van de werknemers t erwijl
tegelijkertijd de overlast naar de omgeving wordt beperkt.
In de eerste fase wordt een diagnose
gemaakt van de huidige situatie. Deze
evaluatie omvat metingen die uitgevoerd worden op het terrein zelf. Met deze
informatie wordt dan een numeriek
model opgebouwd om zo de geluidsimpact naar de omgeving te kunnen
berekenen. Bij deze simulaties worden
alle geluids-bronnen gemodelleerd die
deel uitmaken van het project. Dit kan
gaan van al het rollend materiaal tot
de onderhouds-werken op het terrein. Wij beschikken dus over alle tools
om de geluidsniveaus in de huidige en
toekomstige situatie te kunnen bepalen.
Deze geluidsniveaus moeten voldoen
aan de vooropgestelde normen. In de

situaties dat dit niet het geval is zullen
maatregelen voorgesteld worden, zoals
bijvoorbeeld specifieke glas samenstellingen, ventilatieroosters, wandsamenstellingen en de keuze voor lichte en
zware constructietypes van de muren
en daken. Een gedetailleerde beschrijving van het invallend geluidsniveaus in
combinatie met gedetailleerde technische maatregelen om de meest economische oplossing te bepalen zullen
zorgen voor aangename geluidsniveaus
in de binnenruimten.

Certificaten
Wij Zijn een gecertificeerd lab en
hebben gecertificeerde ingenieurs in de
discipline geluid en trillingen voor de
drie gewesten in België. We kunnen dus
milieu impact studies opstellen voor alle
drie gebieden. Deze aggregatie omvat
het gebruik van de kwaliteitsnormen
ISO-9001 uitgebreid met de ISO-17025
voor het lab.

ENGINEERING A ZERO-CARBON FUTURE

Met de dosis-respons kan de relatie tussen het geluidsniveau en het niveau van ongemak bepaald
worden. Deze relaties laten ons bijvoorbeeld toe om het percentage te bepalen van de mensen die
geërgerd of zeer geërgerd zijn door de geluidsblootstelling.

Missies
Wij bieden de volgende diensten aan:
- Beschrijving van de situatie op de site
gebaseerd op metingen en berekeningen
- 3D modellen en simulaties van
geluids-overdracht
- Evaluatie van de impact op de omgeving
- Geluidskaarten
- Akoestische studies en voorstellen
van lawaai reducerende maatregelen
(geluids-schermen, gevelisolatie, ...)
- Assistentie in het opstellen van
specificaties

- Het beheersen van geluidsoverlast
gegenereerd door bouwwerven rekening
houdend met de circulatie van de
voertuigen en de type machines
- Constructie follow-up.

Geluidskaarten
De richtlijn 2002/49/EC opgesteld door
het Europees parlement en het consulaat
van 25 juni 2002 over het beoordelen en
aanpakken van omgevingslawaai heeft als
doel de geluidsoverlast ten aanzien van de
bevolking te bestrijden.
De geluidsindicatoren Lden en Lnight
worden gebruikt voor het opstellen van
strategische geluidskaarten. Andere

Lawaai spoorweginfrastructuur
Wetgeving
Een grondige kennis van de wetgeving
en de interpretatie hiervan is in onze
studies een belangrijk vereiste. We
hebben een goede kennis van de
geluidscriteria opgelegd in de wetgeving,
normen en richtlijnen op supranationaal
(Europese richtlijnen), federaal, regionaal
(Vlarem II, Brussels decreet, Bevel van
de Waalse regering van 13 mei 2004
over het beoordelen en aanpakken van
omgevingslawaai) en gemeentelijk niveau.

Akoestische indicatoren
Vele akoestische parameters komen
voor. Enkele voorbeelden: energetische
equivalent waarde (LAeq en afgeleid
hiervan de Lden), statistische parameters
(L10, L50 ...), piek waarde (Lmax),
gebeurtenis gerelateerde parameters (SEL
Sound Exposure Level of NNE Number of
Noise Events).
Ook is het belangrijk op te merken dat
de aanwezigheid van laagfrequente
componenten al snel het gevoel van
ongemak kan versterken.
De geluidsimpact wordt bepaald in
functie van de intensiteiten, snelheden,
voertuigtypes, wegdek type, enz.
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indicatoren kunnen gebruikt worden voor
ruimtelijke planning, geluidszoneringen
zwarte punten en prioriteitstelling.
Dosis effect relaties worden gebruikt
om de geluidsimpact na te gaan op de
bevolking. De resulterende actieplannen
definiëren de aanpak van het geluidprobleem en stellen wanneer nodig geluids-reducerende maatregelen voor.

Numerieke simulaties
De numerieke technieken gebruikt voor de
simulaties van geluidsbelasting zijn vastgelegd in normen voor verschillend type
geluidsbronnen (SRMII, XPS31133, …) en
worden toegepast in de softwarepakketten
Geomilieu en IMMI.

Akoestiek en Trillingen

Milieueffectenrapportage
Bij de constructie van een nieuwe
spoorlijn worden er vaak muren en/
of geluidsschermen geplaatst, of wordt
er wanneer het mogelijk is met een
uitgraving gewerkt al dan niet overkapt
om de geluidsoverlast tegen te gaan.
Deze opties worden overwogen in het
milieueffectenrapport. Deze studie
meet de huidige situatie op, berekent
de toekomstige situatie, beoordeeld de
effecten en stelt maatregelen voor om de
geluidsimpact te matigen.

geluidsevents, aanvullende radar metingen,
masten tot 6m hoogte, emissie metingen
volgens ISO-3095, track decay rate metingen …

Trillingsmetingen
Trillingsmetingen worden uitgevoerd
volgens DIN-4150, ISO-2631 of SBR met
gedetailleerde opnamemogelijkheden van
events. Transfert functie metingen met behulp
van gecontrolleerd schok impacten. Specifieke
metingen met verschillende sensor types,
filters, conditionering, …

Saneringen

Geselecteerde referenties

Bij een sanering worden maatregelen
getroffen met als doel storend lawaai
te verminderen of te elimineren aan de
ontvanger, door ingrepen te doen in het
pad van geluidsbron naar de ontvanger.
In sommige gevallen is er voorkeur om
een ingreep te doen aan de geluidsbron
zelf, bijvoorbeeld het plaatsen van
balast-matten. In andere gevallen kan
met afscherming gewerkt worden,
bijvoorbeeld geluidsmuur.

Noord-Zuid verbinding Antwerpen, HSL L2
van Brussel naar de Duitse grens, HSL L1
van Brussel naar de Franse grens, Sloelijn
Nederland, Tram Vlaanderen Expo in Gent,
Hoboken, Mortsel, Boechout, ..., Treinstation
Leopold, Tunnel Soumagne, Spartacus Tram
Hasselt, Liefkenshoektunnel in Antwerpen,
GEN project in Brussel, Brabant tramnet in
Brussel, Metro Sao Paulo Linha Leste Convurt
Europees Project, Project Zaventem Diabolo
in Mechelen, Coastal Tramways, Eurotunnel,
Iron Rhine, geluidskaarten voor treinverkeer
in Vlaanderen, Milieueffectenrapporten voor
Infrabel L50A - L55 - L36, actieplan Geluid
voor Antwerpen, Lawaaihinder Radisson Hotel
boven de metro van Parijs, ...

Akoestische metingen
Ambulante en langdurige geluidsmetingen
van specifiek geluid, spectrale metingen
(1/1, 1/3 oktaafbanden), opname van

Milieuakoestiek
Akoestiek en Trillingen

Blootstelling aan te hoge geluidniveaus leidt tot gehoorschade. Langdurige blootstelling aan verhoogde
geluidniveaus verhoogt stress en leidt tot gezondheidsklachten (hogere bloeddruk, hartklachten, DALY).

Het bewaken
van geluidsoverlast in de
buiten-omgeving

Lawaai is hoe dan ook oncomfortabel. Omgevingslawaai dient beperkt te blijven. Het geluid afkomstig
van infrastructuur (weg-, spoor- en vliegverkeer) is ons verweven en een tol van onze mobiliteitseisen.
Belangrijke andere bronnen zijn industrieel van aard (eerder gebundeld in industriezones) óf recreatief
(evenementen, festivals). Afhankelijk van het type bron en de ligging en de aard van de ontvanger
zijn toelaatbare grenzen vastgelegd. Voorzieningen aan de bron, in de overdrachtsweg of zelfs bij de
ontvanger dienen soms genomen te worden.

GELUIDBRON
• Industriële bronnen (individuele
bedrijven, industrieterreinen,
winkelcentra, windmolenparken)
• Weg-, spoor- en vliegverkeer
• Recreatief (evenementen, karting,
schietstand, ...)

OVERDRACHT
•
•
•
•

Afstand
Afschermende objecten
Reflecties
Topografie

ONTVANGER
• Geluidniveau aan gevel van
woon- en kantoorgebouwen
• Arbeidsplaatslawaai
• Stiltegebieden
• Criteria

Geluidscriteria

Erkenning

Saneringen

Geluidcriteria worden opgelegd in wetten, normen en/of richtlijnen. Wetten
kunnen gemeentelijk, regionaal (Vlarem
II, Brusselse ordonnanties, ...), landelijk (KB feb ‘77 muziekgeluidsnormen,
ontwerp KB ‘91 omgevingslawaai, KB
jan 2006 bescherming tegen lawaai op
het werk) of supranationaal (Europees)
opgelegd zijn.

Een erkenning als labo voor geluid en
trillingen in de drie Belgische gewesten
is voorhanden. Een aparte erkenning is
vereist voor het opstellen van milieueffectrapporteringen. In de voorwaarden
is ondermeer het kwaliteitsidee van
ISO-9001 uitgebreid met ISO-17025
specifiek van toepassing voor labo’s.

Maatregelen dienen eerst overwogen
te worden aan de bron (aard, type en
procedé, omkasting), in tweede instantie in de overdrachtsweg (afscherming)
en in laatste instantie bij de ontvanger
(gehoorbescherming, verhoogde dak- en
gevelisolatie).
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Via simulaties kan men de geluidimpact naar de omgeving berekenen. Op die manier kan
men controleren of situaties aanvaardbaar zijn. Het brengt in beeld waar er eventuele
overschrijdingen zijn en in welke mate. Men heeft een goed idee van de nodige verbeteringen.
Een rekenmodel laat ook toe om voorzieningen in te brengen en het effect hiervan te
berekenen. Hoe overdrachtsberekeningen, tussen bron en ontvanger, worden uitgevoerd
is vastgelegd in genormaliseerde rekenmethodes (ISO-9613, SRM-II, INM). Er wordt hierbij
rekening gehouden met de geluidbronnen (aard, plaats, grootte, ...), de aanwezige gebouwen en
structuren (afscherming en reflectie), de topografie (absorptie, afscherming), ...

Geluidkaart & actieplannen
Een geluidkaart is dikwijls een essentieel
instrument voor de begroting en de sanering van de geluidimpact van industriële en
infrastructuurprojecten.
Een Europese richtlijn 2002/49/EG verplicht het opmaken van groot-schalige geluidkaarten voor het omgevingslawaai (weg-,
spoor- en vliegverkeer en industriële
bronnen binnen agglomeraties).

Men hanteert GIS databanken.
Geluidniveaus buitenshuis kan men visualiseren in kleurenkaarten. Tellingen van het
aantal gebouwen en bewoners gebeurt ifv
de gevel-belasting. Door de grootschaligheid worden de berekeningen uitgevoerd
door tientallen processors via client-server
technieken.
De opzet is om te komen tot actieplannen. Men leidt het aantal gehinderden
(strikt gedefinieerd en bronafhankelijk)

Milieuakoestiek
Bescherming werknemers
De blootstelling van werknemers aan
te hoge geluidniveaus dient beperkt te
worden. Deze wordt eerst in kaart gebracht door gerichte meet-campagnes. Bij
personen die zich veel verplaatsen geeft
dosimetrie supplementaire informatie.
Maatregelen zijn, buiten de reductie van
de geluidsbron, de indeling in zones met
affichage hiervan, het informeren van de
werknemers en het ter beschikking stellen
of verplichten van persoonlijke beschermings-middelen (PBM).

Milieueffecten-rapportering
Voor veel projecten dient men voor het
verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning eerst de milieueffecten te
begroten en te bespreken.

Institutions which have a statutory obligation to abide by noise regulations undergo
an acoustic survey which examines their
compliance, and any remedial measures
should be worked out.

Meettechnieken

Gekoppeld

Aan ontvanger

Bronspecifieke immissie wordt geïdentificeerd door een supplementaire meting
dicht bij de bron; overdrachtsmetingen
(dichtbij en veraf van bron, voor en achter
een scherm, tussen binnen en buiten)
op basis van een niveaumeting of een
gepredefinieerde MLS sequentie (minder
gevoelig naar achtergrond-lawaai) eventueel ter bepaling van de effectiviteit van
voorzieningen.

Equivalent geluid (ambulant of onbemand) op uurbasis, voor dagdeel of etmaal
(Leq, Ldn, Lden) én eventuele statistische
parameters (L01 tem L99) simultaan
voor meerdere meetposten en meerdere
dagen tot (semi-)permanente (real time)
monitoring; bepaling van specifiek geluid
ofwel bronafhankelijke impactbepaling
(Lsp); globaal ongewogen of A, B, C of
D-gewogen meting of spectraalmeting
(octaaf- of tertsbanden of smalbandig);
Fast, slow, peak of impulse detector; geluidsopname van gebeurtenissen; ambulante
rastermetingen op arbeidsplaats; dosimetrie; achtergrondlawaai; meteorologische
metingen; radarmeting (detecteert en meet
snelheid van voertuigen); masten voor
hogere meethoogtes; alarmfuncties met
intelligente trigger (visueel, auditief, internet) met internetkoppeling.

Bepaling van akoestische bronvermogens
(Stüber) al dan niet spectraal met geluidsdruk- of intensiteitsmeting; Statistical Pass
By (SPB) én Close Proximity (CPX) meting,
metingen voor weg- en spoorverkeer.
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Akoestische onderzoeken

Akoestiek en Trillingen

Aan bron
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en slaapverstoorden af. Hot spot analyses bepalen de densiteit van deze hinder.
Saneringen hebben hier een grotere effectiviteit. Dit leidt tot een prioritisering van
de projecten en de middelen.

Toepassingen
... milieueffectrapportages, erkende
akoestische onderzoeken, industrie-lawaai, arbeidsplaatslawaai, weg-, spoor- en
vliegtuiglawaai, buren-lawaai, geluidssaneringen, recreatieve inrichtingen (schietstanden, karting, ...), geluidszonering,
stiltegebieden, muziekinrichtingen en
evenementen(hallen), windmolen-parken (on- en offshore), geluids-kaarten en
actieplannen, tractie-stations, transformatorstations, energiecentrales, ...transformer
stations, energy plants etc.

Akoestiek en Structuurdynamica
Akoestiek en Trillingen

Het beheren van de
lawaai- en trillings-hinder
en het verbeteren van de
akoestische kwaliteit.

Milieuakoestiek

Bouwakoestiek

Structuurdynamica

Blootstelling aan te hoge geluidniveaus
leidt tot gehoorschade. Langdurige
blootstelling aan verhoogde
geluidniveaus verhoogt stress en
leidt tot gezondheidsklachten.
Omgevingslawaai dient beperkt te
blijven. Het geluid afkomstig van weg-,
spoor- en vliegverkeer is vrijwel overal
dominant aanwezig. Belangrijke andere
bronnen zijn industrieel van aard
óf recreatief. De beheersing van het
lawaai afkomstig uit de omgeving én
inwerkend naar de omgeving valt onder
het domein van de milieuakoestiek.

Het treffen van akoestische
voorzieningen in en aan een gebouw
daarentegen valt onder de discipline
bouwakoestiek. Deze houdt rekening
met interne en externe bronnen. Een
voldoende comfort is het streefdoel.
Voor grotere vergaderruimtes,
feestzalen, theaters of concertzalen,
... verbetert men de beleving met een
goede ruimteakoestiek.

Trillingen in gebouwen, al dan niet te
wijten aan interne of externe bronnen,
mogen niet hinderlijk zijn. Ze liggen ook
aan de basis van structuurgeluid wat
mee onder controle dient gehouden te
worden zeker gezien het meer storend
karakter van laagfrequent geluid.
Uitzonderlijk kunnen aardbevingen
de structurele stabiliteit in het
gedrang brengen. Sommige gebouwen
waar gebruik gemaakt wordt van
trillingsgevoelige apparatuur dienen in
grote mate gevrijwaard te worden van
enige trillingsinvloed. Dit is het domein
van de structuurdynamica.

OVERDRACHT

BRONNEN
• Industriële bronnen (individuele bedrijven, industrieterreinen,
winkelcentra, windmolenparken, ...)
• Weg-, spoor- en vliegverkeer
• Recreatief (evenementen, karting, schietstand, ...)
• Interne bronnen (personen,
technieken, machines, ...)
• Sonorisatie
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•
•
•
•
•
•
•

Afstand
Afschermende objecten
Reflecties
Topografie
Bodemeigenschappen
Constructies en structuren
Ruimtes

ONTVANGER
• Geluid- en trillingsniveaus aan
en in gebouwen
• Arbeidsplaatslawaai
• Akoestische beleving
• Trillingshinder
• Structuurgeluid
• Stiltegebieden
• Criteria ivm comfort, hinder,
structurele vermoeidheid en
instabiliteit

ENGINEERING A ZERO-CARBON FUTURE

Via simulaties kan men de geluid- en trillingsimpact van en naar de omgeving berekenen. Op die
manier kan men controleren of situaties aanvaardbaar zijn. Het brengt in beeld waar en in welke
mate er eventuele overschrijdingen zijn zodat men een goed idee heeft van de nodige verbeteringen.
Een rekenmodel laat ook toe om voorzieningen aan te brengen en het effect hiervan te berekenen.
Rekenmethodes en rekenpakketten zijn verschillend van discipline. Voor bouwakoestiek wordt de
onder meer de stralenmethode gebruikt zoals ze, bij voorbeeld, geïmplementeerd wordt in Raynoise en
CATT Acoustics. Voor milieuakoestiek zijn rekenmethodes gestandaardiseerd (ISO-9613, SRM-II, ...) en
toegeleverd in de pakketten Geomilieu, IMMI en INM. Voor structuurdynamica wordt de methodiek van
de eindige elementen frequent gehanteerd via het pakket Ansys.

Milieuakoestiek

Bouwakoestiek

Structuurdynamica

Bescherming van werknemers;
Milieueffectrapporteringen; Akoestisch
onderzoeken; Geluidkaarten en
actieplannen; ...

Installatielawaai; Akoestische
gevelisolatie; Lucht- en contactgeluidisolatie; Ruimteakoestiek; Lawaai
naar de omgeving toe; ...

Seismiek; Trillingsvrije bouwdelen
en ruimtes; Predictief onderhoud;
Trillingshinder; Dynamisch ontwerp
van machines; Vermoeidheidsanalyses;
Kunstwerken; Spoordynamica; Speciale
toepassingen; ...

Meettechnieken

Akoestiek en Trillingen

Milieuakoestiek

Bouwakoestiek

Structuurdynamica

Geluidimmissie op uurbasis, voor
dagdeel of etmaal simultaan
voor meerdere meetposten en
meerdere dagen; globale meting of
spectraalmeting; geluids-opnames
van gebeurtenissen; raster-metingen
op arbeidsplaats; alarmfuncties
met intelligente trigger; Bepaling
akoestische bronvermogens; Statistical
Pass By (SPB) én Close Proximity
(CPX) metingen; Overdrachts- en
efficiëntiemetingen.

Niveaumetingen; Nagalmtijdmeting;
lucht- en contact-geluidmeting (ISO-140,
ISO-717); MLS-metingen (bepaling van
de ruimteakoestische parameters zoals
Clarity C-80, Definition D-50, STI+RASTI,
LEF, ... via impulsrespons).

Trillingsmonitoring (DIN-4150, ISO2631); Temporaal (instantaan en
voortschrijdend RMS) en frequentieel
(smalbandig, terts- en oktaafbanden)
trillingsonderzoek op meerdere plaatsen
én in meerdere richtingen simultaan
(BBN-VC, ISO-10816); Filtertechnieken;
Operational Deflection Shapes (ODS);
Transfert-functies (Valgewichtexcitatie);
Eigen-frequenties en –modes, modaal
gedrag.
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Structuurdynamica
Akoestiek en Trillingen
Beheersen van de
trillings-niveaus
op machines, in
gebouwen en naar
mensen toe.

Mensen kunnen door trillingen gehinderd worden in hun woning (comfort), buitenshuis
(voetgangersbruggen, sport- of evenementen-stadia) of op het werk (pathologische effecten door
blootstelling op de arbeidsplaats). Gevoelige machines kunnen gestoord worden in hun goede werking
(electronenmicroscopen, lithografen, nanoschaal projecten, ...). De integriteit van structuren kan in het
gedrang komen zowel acuut (ontploffingen, seismiek voor nucleaire installaties of onderdelen daarvan)
als via vermoeidheidsfenomenen. Machines mogen géén te hoge trillingsniveaus bezitten (uitlijning,
onbalans, aangepaste funderingen, ...) en fouten dienen tijdig opgespoord te worden (lageringen,
tandwielen, predictive maintenance...).

BRON (Krachten)
• Industriële machines en processen zoals shakers, brekers,
schudgoten, trilzeven, motoren,
pompen, generatoren, turbines,
reciproke mechanismen, bewegende massa’s, onbalans ISO 1940,
...

OVERDRACHT (Medium)
• Structureel
• Via ondergrond (geometrische
en materiaaldemping,
gelaagdheid, ...)
• Via lucht (via akoestische
excitatie).

• Weg- en spoorverkeer,
• Explosies (gewild en ongewild),

OVERDRACHT (Medium)
• Door de mens voelbare
trillingen én structuurgeluid
• Limietwaarden voor
structuren (beton, staal,
metselwerk, ...), machines
en apparatuur, onder acute
extreme of langdurige
blootstelling.
• Wetten, normen, richtlijnen of
technische voorschriften.

• Lucht- en vloeistofstromingen
(ENV 1991-2-4, DNV off-shore),
• Voetstapexcitaties, ...

Trillingsstudies
Trillingsriteria worden opgelegd in wetten, normen, richtlijnen of technische
voorschriften.
Via meettechnieken worden de bronnen, en hun effecten, gekarakteriseerd.
Toetsingen met toepasselijke criteria
begroten het dynamische probleem en
geven details van de te halen verbeteringen. Gecontroleerde excitaties
geven informatie over het structurele gedrag en eigenschappen én de
overdrachtsweg.
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Mitigaties van trillingseffecten kunnen
gebeuren door de bron, de overdrachtsweg of de ontvanger aan te pakken of
een combinatie van deze (vb: aangepaste funderingen, opstelling of isolatie
van bron of ontvanger, het verstijven,
verslappen, omleggen of afschermen in
de overdrachtweg).
Bij de overdracht tussen bron en ontvanger is het effect van koppelingen en
overgangen belangrijk (snedes, grondstrcuctuurinteractie, ...)

Modellen worden gebruikt om de
effecten van verschillende mogelijke
aanpassingen te becijferen. Een model
wordt steeds eerst geijkt op de opgemeten bestaande toestand.

Milieueffectrapportages
Voor MER-plichtige projecten worden
de trillingseffecten naar de omgeving
beschreven in milieueffectrapportages
door erkende personen.

ENGINEERING A ZERO-CARBON FUTURE

Een model van het dynamisch gedrag van een constructie simuleert de effecten van oplossingen. Type
berekeningen kunnen zijn: modaal, harmonisch, spectrum, transient en schok, lineair én niet-lineair,
plastisch, vermoeidheid (rainflowtechnieken bij complexe belastingen), ... Bij de numerieke analyses
(meervoudige massa-veer-demper systemen, Matlab, Visual Basic, ...) wordt voor een groter aantal
vrijheidsgraden de eindige elemententechniek gebruikt.

Dynamisch ontwerp gebouwen
Het trillingsniveau in een gebouw
wordt beperkt tot het comfort- en/of
gebruiksniveau waarbij men in eerste
instantie de interne trillingsbronnen
op een voldoende isolerende manier
opgesteld worden. Vervolgens
dimensioneert men de structuurelementen zodanig dat dynamische
opslingeringen vermeden worden.
Voor trillingen afkomstig van externe
bronnen dienen supplementaire
voorzieningen genomen te worden
(vb. Stationsgebouwen en gebouwen
in de onmiddellijke omgeving van
spoorwegen; vb. Industriële gebouwen
die bestand zijn tegen explosies, ...).

Dynamic design of machines
Het rendement van machines, met
roterende en bewegende onderdelen,
verbetert bij hogere productiecapaciteit
dat begrensd wordt door het dynamisch
gedrag bij de hogere snelheden en
hogere krachten.

Vermoeidheidsanalyses
Structuren langdurig belast op
variërende wijze kunnen bezwijken
door vermoeidheid (vb. lassen ivm
Eurocode 3-9) én eisen een aangepaste
dimensionering in het ontwerpstadium (vb. windmolens met variabele

windbelasting en certificatie voor 20
jaar; vb. waterbouwkundige structuren
zoals sluizen, stuwen, keerschuiven,
... dynamisch geëxciteerd door
vloeistofstromingen).

Kunstwerken
Grootschalige bouwkundige constructies,
zoals hoge gebouwen, schouwen,
bruggen met grote overspanningen
(ook fiets- en voetgangersbruggen)
bezitten een grote massa én buigen
(laagfrequent) aanzienlijk uit. Het
dynamisch gedrag van de structuur in
combinatie met de wind- en variabele
belasting wordt bestudeerd.

Spoordynamica
This involves determining the nuisance
towards the environment by rail traffic
and tailoring measures by modified
track design of trains, trams and metro
systems, both above ground and
underground.

Seismik
Sommige bouwkundige structuren
dienen bestand te zijn tegen
aardbevingen (Eurocode 8).
De berekening baseert zich op een
spectrum excitatie thv de fundering.
Evaluatie houdt rekening met de modale

Meettechnieken
Operational deflection shape

In-situ autonoom meetsysteem +24u
conform DIN 4150 Deel II en III of ISO
2631 met evaluatie.

Door combinatie van een groot aantal
meetpunten in bedrijf kan men de
harmonische bewegingen van de gehele
structuur visualiseren voor gekozen
frequenties.

Met een gecontroleerde, en gekende,
bron (vb: shaker, hamer, valgewicht,
...) kan de transfertfunctie (spectraal)
gemeten worden tussen twee
structurele punten.
Resonantiefrequenties kunnen
geïdentificeerd worden. Met een
groter aantal meetpunten kan men de
eigenmodes in beeld brengen (modaal
gedrag).
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Trillingsvrije bouwdelen
Sommige sectoren gebruiken zeer
trillingsgevoelige machines (vb. microelectronica, nano-technologie, hotels,
ziekenhuizen, concertgebouwen, ...).
Voor deze lokaties zijn vergaande
maatregelen nodig aan structuur,
fundering en plaatsing van hinderlijke
bronnen in de nabije omgeving.

Predictief onderhoud
Industriële processen worden op
regelmatige of continue basis bewaakt
waarbij men bij veranderingen van
trillings-niveaus diagnostisch problemen
kan voorspellen (uitlijning, onbalans,
lagering, tandwielen, ...) om zo het
nodige onderhoud of vervanging in
te plannen om ongewilde pannes te
voorkomen.

Trillingshinder
Personen kunnen gehinderd worden
door weg- of treinverkeer of door
zware industriële activiteiten in de
onmiddellijke omgeving (bedrijven,
werven, ...). Op de arbeidsplaats
worden hand-arm trillingen en
lichaamstrillingen beperkt (KB 07 juli
2005).

Akoestiek en Trillingen

Trillingsmonitoring

Transfertfuncties

superpositie van de structurele eigenmodes (vb. nucleaire sector).

Trillingsonderzoek
Een temporaal (instantaan en
voortschrijdend RMS) en frequentieel
(smalbandig, terts- en oktaafbanden)
onderzoek op meerdere plaatsen én
in meerdere richtingen simultaan
(vb: BBN VC, ISO 10816). Toepassing

van specifieke filtertechnieken.
Selectie sensoren (type, gevoeligheid,
ruisdrempel, frequentiegebied, ...),
conditionering, voeding, filtering en
acquisitiedetails.

Speciale toepassingen
Bijvoorbeeld, de monitoring van
structurele integriteit op basis van
de verandering van dynamische
eigenschappen (vb: bruggen);
Productsortering op basis van
dynamische eigenschappen (vb:
kwaliteit van eieren); ...

