Geluidaspekten bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Voordracht uit de 15e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Milieu-effektrapportage', gehouden op 8 en 9 mei 1980 te Delft.

worden verschillend versterkt of verzwakt
(gewogen) op ongeveer dezelfde wijze als
dat door het menselijk oor geschiedt. Zo
worden de lage frekwenties sterk onderdrukt. In afb. 2 wordt de weegcurve van
het A-filter weergegeven.
In tabel I is voor een aantal geluiden het
geluidniveau in dB(A) gegeven.

1. Inleiding
In het totale milieubeheer spelen afvalwaterzuiveringsinstallaties een belangrijke
rol voor wat betreft het kwaliteitsbeheer
van het oppervlaktewater. Deze installaties
leveren echter ten aanzien van andere
milieu-aspecten problemen op, zoals stanken geluidhinder. Deze problemen manifesteren zich zowel bij bestaande als bij
nieuwe installaties en zijn in de jaren
zeventig eerst duidelijk naar voren gekomen
voornamelijk door de grote toename van
het aantal installaties en de grotere zorg

TABEL I - Geluidniveaus van enkele karakteristieke geluiden (in dB(A)).
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voor milieuzaken zoals geluid in het
algemeen.
Er zal kort worden ingegaan op enige
fysische eigenschappen van geluid en voorts
op enige gevolgen van geluid met betrekking tot geluidhinder, spraakverstaanbaarheid en gehoorbeschadiging.
De juridische grenswaarden met betrekking
tot de omgeving, in het kader van de
Hinderwet en van de Wet Geluidhinder
zullen globaal worden aangegeven, alsook
de grenswaarden met betrekking tot gehoorbescherming in het kader van de
Veiligheidswet.
Voor een aantal voor afvalwaterzuiveringsinstallaties specifieke geluidbronnen worden
empirische formules gegeven, waarmede
prognoses van geluidniveaus gemaakt
kunnen worden. Een aantal mogelijkheden
tot geluidbeperking met de te bereiken
reducties wordt behandeld.
2. Geluid
2.1. Algemeen
Doorgaans worden de zeer kleine luchtdrukvariaties, welke door het gehoor worden
waargenomen, geluid genoemd. De sterkte
van geluid (het geluidniveau) wordt bepaald door de grootte van de luchtdrukvariaties en deze wordt aangegeven in
decibels (afgekort dB); een logarithmische
eenheid.
Geluid is veelal samengesteld uit geluiden
met verschillende toonhoogten. De toonhoogte (frekwentie) van het geluid wordt
bepaald door het aantal druk-variaties per
seconde. Het aantal druk-variaties per
seconde wordt aangegeven in herz (afgekort
Hz). De grafiek waarin voor een bepaald
geluid het verband is aangegeven tussen
het geluidniveau en de frekwentie noemt
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Afb. 1 - Gebied waarin het menselijk oor
werkzaam is.

men het geluidspectrum. Het is gebruikelijk
het frekwentiegebied te verdelen in octaafbanden.
In afb. 1is weergegeven (verticaal) het
geluiddrukniveau als functie van de frekwentie (horizontaal). Binnen de buitenste
krommen (gehoordrempel en pijngrens)
speelt alle geluid zich af.
In het hoorbare frekwentiegebied kan men
circa 9 octaven onderkennen (het oog kan
voor licht 'slechts' één octaaf onderkennen),
terwijl de gevoeligheid van het oor, zeker
voor lagere geluiddrukniveaus, voor lagere
frekwenties geringer is dan voor hogere.
De waarde 0 dB voor de gehoordrempel is
gekozen voor 1000Hz. De luidheid van
het geluid wordt dus niet alleen bepaald
door het geluiddrukniveau maar ook door
de toonhoogte (frekwentie).

dB(A)

Vertrekkende maanraket op 300m
200
Piekniveau van karabijn op 0,3m
160
Startend straalvliegtuig op 25 m
140
Machinekamer in onderzeeboot, mitrailleur 120
Brommer, open knalpot l m
110
Claxon dichtbij, discobar
100
Dieselvrachtwagen op 7 m
90
1 m boven spattend water van een
puntbeluchter
90
Bestelauto op 3m
80
In spoorwegrijtuig
75
In auto, 100 km/h
75
Stofzuiger op 1m
70
Typekamer
70
Normaal gesprek op 1m
65
100m van een puntbeluchter
50
Rustig kantoor
40
Stille slaapkamer
30
Op het land (zonder verkeer en wind)
25

Deze dB(A)-waarde is een logaritmische
eenheid. Wanneer men twee geluidbronnen
heeft, zullen de geluidniveaus logaritmisch
optellen tot het totale geluidniveau. Zo
geven twee niet gecorreleerde geluidbronnen van elk 60 dB(A) geen 120dB(A) maar
'slechts' 63 dB(A).
3. Gevolgen van geluid

2.2. dB(A)-waarde
Het menselijk oor is niet in gelijke mate
gevoelig voor geluiden van verschillende
toonhoogten. De gevoeligheid is voor lage
tonen minder groot dan voor hoge tonen.
Om het gemeten geluidniveau enigszins
aan te passen aan de gevoeligheid van het
menselijk oor maakt men gebruik van het
zogenaamde A-filter, waarbij het geluidniveau uitgedrukt wordt in een dB(A)waarde. De verschillende frekwenties

3.1. Algemeen
Geluid kan vele invloeden op de mens
uitoefenen, zowel positief als negatief. Als
positieve gevolgen van geluid kunnen genoemd worden:
— waarschuwing
— ontvangst van spraak
— beïnvloeding van humeur, welzijn en
esthetisch gevoel.
Ongewenst geluid bestempelt men in de
regel als lawaai.
Als negatieve effecten van lawaai dienen
genoemd te worden de hooreffecten, de
psychologische en sociale effecten en de
fysiologische effecten. In afb. 3 is een overzicht gegeven van deze negatieve gevolgen.
Normen met betrekking tot geluidniveaus
kunnen dan ook betrekking hebben op:

Afb. 2 - Frekwentie-afhankelijke correcties
conform het A-filter.
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— gehoorbeschadiging (fysiologische
hinder).
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omgeving kan o.a. verwezen worden naar
de aanbevelingen van de ISO [2].
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Afb. 3 - Gevolgen van lawaai.

3.2. Geluidhinder
Het hangt van een groot aantal factoren
af of er in een bepaald geval sprake is van
geluidhinder. De volgende factoren spelen
o.a. een rol hierbij:
De akoestische eigenschappen van geluid
— geluiddrukniveau in dB(A)
— soort geluid (hoorbare zuivere toon of
pulserend geluid)
— tijdsduur van het geluid
— tijdstip waarop het geluid zich voordoet
— soort omgeving, bijv. woonwijk, industriegebied, slaapkamer, fabriekshal.
Sociale en psychologische factoren
— betrokkenheid bij het geluid
— persoonlijke gevoeligheid
— publieke opinie, bijv. al of niet een
actiecomité aanwezig

— andere incovenienten in de woonomgeving zoals bijv. al of niet aanwezig zijn
van winkels, openbaar vervoer etc.
Indien een geluidniveau voldoet aan een
zekere geluidnorm, hoe gewogen en op
welke wijze dan ook gemeten, houdt dat
niet in, dat geen geluidhinder voorkomt of
omgekeerd dat het overschrijden daarvan
geluidhinder veroorzaakt.
Ter illustratie dient afb. 4 waar langs de
horizontale as een genormaliseerd dagnacht niveau als dosis is uitgezet tegen
langs de verticale as het effect [1].
Enerzijds kan men als men de gemiddelde
waarde beschouwt een dosiseffect relatie
onderkennen, anderzijds kan men niet
voorspellen wat bijvoorbeeld het effect zal
zijn bij L dn = 60, dit kan nl. variëren
tussen geen reactie, via sporadische klachten tot wijdverspreide klachten.
Ten aanzien van de invloed en beoordeling
van geluid met betrekking tot het tijdskarakter, het geluidspectrum en de soort

Afb. 4 - Omgevingsreactie als functie van geluidniveaus.

3.3. Spraakverstaanb aarheid
In vele ruimten van industrieën, zoals bedieningsruimten, meet- en regelkamers,
fabriekshallen, belendende bedrijfskantoren,
e.d. kan het gesproken woord van belang
zijn. Het gesproken woord kan niet alleen
als een sociale factor worden opgevat,
maar ook als een veiligheidsfactor en een
economische factor. Bijvoorbeeld het gesproken woord is niet alleen voor de gezelligheid, maar verkeerd geïnterpreteerde
informatie kan tot ongevallen aanleiding
geven of anderszins kostenverhogend
werken.
De spraakverstaanbaarheid kan voor industriële doeleinden met voldoende nauwkeurigheid voorspeld worden aan de hand
van de zogenaamde PSIL-waarden (Preferred Speech Interference Level). De
PSIL-waarden kunnen berekend worden als
het mathematisch gemiddelde van de
octaafbanden met middenfrekwenties van
500, 1000 en 2000 Hz. Bij het ontberen van
octaafbandfilters kan voor enige veel voorkomende spectra de vuistregel
PSIL ~ L A —7 dB (L A = A — gewogen
geluidniveau)
gehanteerd worden. Afb. 5 geeft een overzicht van de interpretatie van deze PSILwaarden.
3.4. Gehoorbeschadiging
Hoge geluiddrukniveaus kunnen bij het
voortschrijden van de tijd een gehoorbeschadigende werking uitoefenen. Aan de
hand van de aanbevelingen van de ISO [3]
kunnen normen gesteld worden met betrekking tot de geluiddrukniveaus waaraan
het gehoororgaan gedurende bepaalde tijd
kan worden blootgesteld, zonder dat (statistisch bezien) kans op blijvende gehoorbeschadiging optreedt.
Er bestaat een verband tussen de verschilAfb. 5 - Invloed van lawaai op de spraakoverdracht.
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lende dB(A)-waarden en de expositietijd
van het menselijk gehoororgaan aan die
niveaus, waarbij de kans op blijvende
gehoorbeschadiging nog gering geacht kan
worden.
Uiteraard zijn dit statistische gegevens,
zwakke oren zullen reeds eerder beschadigd
worden, terwijl sterke oren een langere tijd
aan een hoog geluidniveau kunnen worden
blootgesteld.
Een en ander is nog in onderzoek. Op
grond van recente onderzoekingen is er een
tendens om van medische zijde de norm op
ca. 80dB(A) te stellen. Bij deze geluidniveaus blijkt namelijk, statistisch bezien,
een gehoorverslechtering op te treden, die
toch al optreedt als gevolg van het ouder
worden (presbycusis).
Voorlopig is echter als praktisch hanteerbare waarde voor 8-urige lawaai-expositie
per etmaal 85 à 90 dB(A) aangegeven,
waarbij dus opgemerkt kan worden dat
daar waar de niveaus op min of meer
eenvoudige wijze lager gemaakt kunnen
worden, dit zeker zinvol is.
4. Normen en grenswaarden
De normen en grenswaarden, welke men
in het algemeen aan geluidniveaus stelt,
worden voor de omgeving opgelegd door
de Hinderwet (HW) en/of de Wet Geluidhinder (Wgh) en voor de arbeidsplaats door
de Veiligheidswet met bijbehorend Veiligheidsbesluit.
4.1. Omgeving
4.1.1. Inleiding
De normen en beleidsuitgangspunten voor
de industrie in het algemeen met betrekking tot geluid dienen gebaseerd te worden
op de circulaire Industrielawaai [4] welke
d.d. 1september 1979 verstuurd is aan
Gemeenten en Provinciale Besturen en dan
ook sinds die datum van kracht is. Deze
circulaire vervangt voor wat betreft het
geluid afkomstig van de industrie de
circulaire Geluidhinder 1973 [5]. De circulaire Industrielawaai regelt het interimbeleid in het kader van de Wet Geluidhinder (Wgh) voor die industrieën die
onder de betreffende hoofdstukken van de
Wgh zullen gaan vallen, alsmede het beleid
voor de industrie in het kader van de
Hinderwet (HW). De Wgh is op 16 februari
1979 van kracht geworden en zal gefaseerd
in werking treden.

'het geluid binnen de poorten kunnen
houden'.
De grote lawaaimakers (A-inrichtingen) zijn
aangegeven in een voorontwerp Inrichtingen Besluit (IB) conform Wgh artikel 16,
2e lid onder a. In de circulaire Industrielawaai is dit voorontwerp als bijlage opgenomen. Dit voorontwerp IB zal in 1982
de status van wet krijgen.
In het kader van de afvalverwerking zijn
de categorieën inrichtingen genoemd onder
code d van belang:
d. 1. Inrichtingen voor het verbranden van
afvalstoffen, met een totale capaciteit ten
aanzien daarvan van 1,5 ton per uur of
meer.
d. 2. Inrichtingen voor het composteren
van afvalstoffen met een totale capaciteit
ten aanzien daarvan van 50.000 ton per
jaar of meer.
d. 3. Inrichtingen voor het reinigen van
afvalwater met een capaciteit van meer
dan 100.000 i.e., die gebruik maken van
waterstraal- of oppervlaktebeluchters.
d. 4. Huisvuilscheidingsinstallaties.
d. 5. Installaties voor de verwerking van
bouw- en sloopafval, daarbij gebruik makend van brekerinstallaties, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100 ton/dag
of meer.
De categorieën d. 1, d. 2, d. 4 en d. 5.
kunnen worden opgenomen in het Inrichtingenbesluit art. 33 Afvalstoffenwet, waardoor vergunningplicht ex Wgh vervalt.
Uit de definitie van categorie d. 3. kan
men afleiden dat de keuze van het beluchtingssysteem o.a. bepalend kan zijn voor
de Wet waar men onder zal vallen (HW
of Wgh); dit kan tevens van invloed zijn
op de akoestsche ruimte, die men toegedeeld krijgt.
Ten aanzien van de B-inrichtingen kan
worden opgemerkt dat het vooralsnog niet
in de bedoeling ligt over te gaan tot aanwijzing van de categorie B-inrichtingen.
Kleine lawaaimakers zullen blijven vallen
onder de HW.

TABEL II - Streefwaarden woonomgeving
Aard van de
woonomgeving
1. Landelijke omgeving
(herstellingsoorden,
stille recreatie)
2. Rustige woonwijk,
weinig verkeer
3. Woonwijk in de stad

Aanbevolen streefwaarden in dB(A)
dag avond nacht

40

35

30

45
50

40
45

35
40

Deze waarden gelden vóór de gevel van
woningen; binnen gelden 15dB(A) lagere
waarden. Deze streefwaarden gelden zowel
voor grote als voor kleine lawaaimakers.
De waarden zijn in de praktijk niet altijd
te realiseren; soms kunnen voor geluidgevoelige bestemmingen hogere waarden
worden toegelaten. In de circulaire worden
deze hogere waarden aangegeven met de
crriteria welke gelden om de hogere waarden te kunnen toelaten.
In het algemeen zijn de mogelijkheden tot
ontheffing en ook de maximaal toelaatbare
grenswaarden groter voor grote lawaaimakers (A-categorieën Wgh) dan voor
kleine lawaaimakers (HW). Zo geldt voor
grote lawaaimakers onder bepaalde omstandigheden een maximale gevelbelasting
van 65 dB(A) etmaalwaarde *.
Het zal duidelijk zijn dat het vaststellen
van een grenswaarde een belangrijke zaak
is, waarbij aandacht besteed dient te
worden aan de hoogte en de plaats van de
grenswaarde, daar hier behalve uiteraard
milieubeleidstechnische facetten, ook grote
sommen gelds mee gemoeid zijn.

— ontheffingen hiervan.

4.1.4. Zonering
In het kader van de Wgh dienen terreinen
waarop inrichtingen behorende tot de
A-categorie gevestigd zijn of zich mogen
vestigen voorzien te worden van een zone
(art. 41. Wgh).
Tot het van kracht worden van de betreffende hoofdstukken van de Wgh (ca.
1981 voor nieuwe terreinen) blijven ook
voor de grote lawaaimakers de HW en de
gemeentelijke verordeningen van toepassing.
Volgens de circulaire Industrielawaai dient
het interimbeleid erop gericht te zijn thans
met een voorlopige zonering aan te vangen.

In het gehele afwegingsproces dient het
omgevingsgeluid betrokken te worden. Van
belang is het referentieniveau van het omgevingsgeluid, i.e. het maximum van het
L95 exclusief de niet omgevingseigen

* etmaalwaarde is het maximum van het L0„
in dB(A) over
^ dag (07.00 - 19.00 uur)
de periode _> avond (19.00 - 23.00 uur) +5
"*nacht (23.00 -07.00 uur) +10

4.1.3. Normen en grenswaarden volgens
de circulaire Industrielawaai
Het vaststellen van grenswaarden is een
beleidsafweging waarbij een drietal elementen een rol spelen:
— de streefwaarde
— de grenswaarde van 50 dB(A)

4.1.2. Categorieën inrichtingen
De Wgh introduceert A- en B-inrichtingen
(Grote en Middelgrote lawaaimakers), de
overige (Kleine lawaaimakers) vallen onder
de HW. Bij de inrichtingen die vallen
onder de Wgh, zal er sprake zijn van een
relevante overschrijding van het criterium

bronnen en van het L eq van het zoneringsplchtig wegverkeer mnus 10 dB(A) [4].
De genoemde streefwaarde is 'een grenswaarde, die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op lange(re) termijn' [6].
Tabel II geeft de streefwaarden voor
woonomgevingen.
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Bij de zonering van een terrein waarop
A-inrichtingen zijn of worden gevestigd,
dient het gebied aangegeven te worden
waarbuiten geen equivalente geluidniveaus
met een hogere etmaalwaarde dan 50 dB(A)
tengevolge van installaties en inrichtingen
op dat terrein, mogen worden veroorzaakt.
De zonegrens die op of buiten de grenzen
van het terrein zal komen te liggen kan
samenvallen met de 50 dB(A)-etmaalcontour of daarbuiten liggen.
4.2. Arbeidsplaats
M.b.t. geluid op de arbeidsplaats kunnen
de volgende wettelijke bepalingen genoemd
worden:
— Arbeidswet 1919:
Op 21 november 1972 werd een Algemene
Maatregel van Bestuur met betrekking tot
artikel 10 van deze wet van kracht waarin
staat dat een jeugdig persoon (jonger dan
18jaar) geen arbeid mag verrichten waarbij
hij/zij blootgesteld is aan een geluidbelasting hoger dan 90 dB(A).
— Veiligheidswet 1934:
Artikel 7, Ie lid, sub i. d.d. 1 februari 1978
'Bij Algemene Maatregel van Bestuur
wordt voorgeschreven wat moet worden
aangewend of nagelaten tot het voorkomen
of beperken van schadelijk of hinderlijk
geluid.'
Op grond van artikel 7 is vastgesteld het:
Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938.Van dit besluit is belangrijk:
artikel 179a gepubliceerd d.d. 4 januari
1977 (staatsblad 52):
— lid 3: Indien geen voldoende geluidreductie te bereiken is door verandering
aan machines of werkzaamheden, dienen
voorzieningen aangebracht te worden om
zoveel mogelijk te voorkomen dat het geluid van de machines doordringt tot de
ruimten waar werknemers verblijven.
— lid 5: De minister kan het geluidniveau
vaststellen waarboven geluid schadelijk of
hinderlijk geacht kan worden.
Uit een nota van toelichting blijkt dat
geluidniveaus boven 90 dB(A) als schadelijk
worden aangemerkt en dat bij langdurige
lawaai-expositie reeds bij geluidniveaus van
85dB(A) een kans op gehoorbeschadiging
bestaat.
Opgemerkt dient te worden dat artikel 179a
nog niet in werking getreden is en dat de
niveaus welke schadelijk of hinderlijk zijn
nog niet officieel door de minister bekend
gemaakt zijn.
5. Geluidbronnen
De geluidbronnen op afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn in drie groepen te verdelen:
— mechanische apparatuur;

— water (spattend, stromend, stortend);

2.10- 5 N/m'

80dB(A!

— lucht in water.
Hoewel de mechanische apparatuur in
hoge mate bij kan dragen aan het totale
geluidniveau van een zuiveringsinstallatie,
is deze geen specifiek probleem voor een
zuiveringsinstallatie, maar meer een algemeen industrieel probleem. Genoemd
kunnen worden:
— motoren en tandwielkasten van puntbeluchters;
— motoren en tandwielkasten van vijzels;
— motoren en tandwielkasten van borstelbeluchters;
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Afb. 6 - Geluidniveau gemeten ca. 1 meter boven
overstort.

— slibpersen;
— blowers;

grootte van circa 75 dB(A) tot 85 dB(A). In
afb. 6 is de spectrale verdeling van het
geluidniveau, typerend voor een overstort,
weergegeven.

— ventilatoren;
— gasmotoren;
— automatische roosterwerken;
— kettingtransporteurs;
— etc.
Het 'water'- en 'lucht in water'-lawaai is
wel een specifiek probleem van zuiveringsinstallaties.
Genoemd kunnen worden:
— spattend water bij puntbeluchters;
— lucht in water bij bellenbeluchting;
— watergeluid van bellenbeluchting;
— overstorten;
— water bij vijzels;
— slaan van borstelbeluchters in water;
— spattend water bij borstelbeluchters.
Soms is het geluid van de eerste en de
tweede groep (mechanisch versus water)
niet eenvoudig te scheiden zoals bijv. bij
puntbeluchters en vijzels.
Op een aantal van de specifiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties voorkomende
geluidbronnen willen wij hier nader ingaan.
5.1. Overstorten
Het geluidniveau afkomstig van overstorten
wordt veroorzaakt door het vallende water.
In de praktijk blijkt het geluiddrukniveau
L,,A op 1m afstand in dB(A) met behulp
van een empirische formule berekend te
kunnen worden:
2

LpA = 6 0 + l O l o g Q . h
waarin Q het debiet per strekkende meter
(m 2 /h) en h de valhoogte (m) zijn. De
formule is geldig voor overstorten met een
lengte van minimaal 2,5 m.
In de praktijk leidt dit tot geluidniveaus
op ca. 1meter van de bron in de orde van

5.2. Vijzels
Aan vijzels kan men onderkennen het
geluid van het water dat als het ware een
winding omlaag valt en het geluid van de
electromotor en tandwielkast. Ook hier kan
voor het watergeluid een empirische formule toegepast worden:
LpA = 53 + 10 log S .H . Q
waarin L |)A het geluiddrukniveau op 1 m
afstand in dB(A), S de steek in m, H de
opvoerhoogte in m en Q het debiet van
de vijzel in m :i /h zijn. In de praktijk
worden bij grotere vijzels watergeluiden
gemeten van circa 85 dB(A).
Een spectrale verdeling is weergegeven in
afb. 7.
Het geluid van de electromotor en tandwielkast is op grotere afstand voor de
grotere vijzels niet dominant, temeer daar
Afb. 7 - Geluidniveau gemeten ca. 1 meter boven
vijzel.
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Afb. 8 - Geluidniveaus gemeten bij ca. 20 installaties met één puntbeluchter in bedrijf als functie
van de afstand.

deze doorgaans in een gebouwtje zijn geplaatst.
5.3. Puntbeluchter s en spattend water
Bij de puntbeluchters kan men onderkennen het geluid van:
— de electromotor;
— de tandwielkast;
— het spattende water.
Tezamen bepalen deze geluidbronnen het
geluidniveau in de omgeving. De bijdrage
van deze drie bronnen kan zeer ongelijk zijn.
Verreweg de belangrijkste bron is doorgaans het spattende water; motor en vooral
de overbrenging zijn op grotere afstand
10 à 20 dB(A) stiller. Door de plaatsing
van de aandrijving (in het volle zicht en
gehoor) ten opzichte van het (min of meer
afgeschermde) water is buiten de inrichting
het verschil minder groot.
Afb. 8 geeft de gemeten geluidnivaus van
circa 20 installaties met één puntbeluchter
in bedrijf, gemeten op verschillende afstanden [7].
De hoogte van de geluidniveaus van de

electromotor en de tandwielkast blijkt behalve van het electrisch vermogen ook
sterk van de bouwwijze af te hangen.
Voor de electromotor is in het merendeel
van de gevallen de koelventilator de
dominante geluidbron.
Eleetromotoren kunnen geluidniveaus op
1 m afstand geven in de orde van grootte
van circa 75 à 90 dB(A), afhankelijk van
vermogen en bouwwijze, tandwielkasten
van circa 75 à 85 dB(A), afhankelijk van
vermogen en bouwwijze en het spattende
water van circa 90 dB(A), enigszins afhankelijk van het toerental (omtreksnelheid),
dompeldiepte, stotend of slepend bedrijf
en type beluchter.
Bepaling van het geluidvermogenniveau
van spattend water is zeer complex, zie
afb. 9. Een dergelijke bepaling heeft zeer
nauwkeurig plaatsgevonden bij drie speciaal
geselecteerde installaties. Voor deze installaties bleek het geluidvermogenniveau
L W A = 110, 110 en 111 dB(A) te bedragen [7].
Vroegere bepalingen aan meer installaties
gaven geen duidelijk verband met het geinstalleerde electrische vermogen te zien (in
tegenstelling tot eerdere publicaties [8, 9
en 10]; men mag er daarom van uit gaan
dat zo'n verband niet significant aanwezig
is tussen 10 en 100 kW geïnstalleerd vermogen. Wel bleek uit de vroegere bepalingen een spreiding van ± 3dB(A) rond
het gemiddelde geluidvermogenniveau.
Wat betreft het spectrum van het spattende
water is een nog onverklaarbaar verschijnsel geconstateerd, zie afb. 10.
Vrijwel alle vroeger bepaalde spectra zijn
vlak, dat wil zeggen dat tussen ca. 125 en
4000 Hz in alle octaven ongeveer even veel
geluidenergie aanwezig is. Bij twee der
inrichtingen bleek echter een afwijkend
spectrum op te treden. In deze beide gevallen bleek het spectrum minder lage tonen
te bevatten; in één geval alleen voor zover

Afb. 9 - Bepaling geluidvermogen met behulp van ballonnen.
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Afb. 10 - Geluidvermogenniveau in dB(A) en
spectra van watergeluid van puntbeluchters.

het extreem lage tonen betreft, in het
andere geval is het gehele spectrum 'aflopend' naar de lage frekwenties. Genoemd
verschijnsel is mogelijk verklaarbaar uit
bijvoorbeeld verschillende spatpatronen (zie
afb. 9 en 11). Bij visuele waarneming
worden enigszins afwijkende spatpatronen
geconstateerd, maar aangezien het vóórkomen van bepaalde spatpatronen niet
voorspelbaar is moet het vooralsnog niet
mogelijk worden geacht om de spectrale
verdeling te voorspellen. De dB(A) waarde
is ondanks dat wel voorspelbaar, waarbij
vrijwel in alle gevallen het hoogfrekwente
geluid bepalend is voor de subjectieve
indruk.
Een opmerking isnog op zijn plaats over de
invloed van de dompeldiepte op het geluidniveau. Deze invloed blijkt zich praktisch
te beperken tot de lage frekwenties, met
als gevolg dat weliswaar het geluidspectrum
met de dompeldiepte verschilt, maar dat
deze invloed maximaal 2 dB(A) bedraagt.
Op grond van de onderzoekingen kan
geconcludeerd worden dat het geluidvermogenniveau van het spattende water
van één puntbeluchter 110 ± 3 dB(A)
bedraagt: dit geluidvermogenniveau blijkt
onafhankelijk van het geïnstalleerde electrische vermogen van de puntbeluchter.
Voor een puntvormige geluidbron is de
uitbreiding van het geluid in de vrije
ruimte betrekkelijk goed te berekenen.
Complicaties in zo'n berekening kunnen
zich voordoen wanneer de geluidbron
onvoldoende als puntbron kan worden
beschreven.
In het geval van het spattende water is
bepaald geen sprake van een puntbron.
Ook in afhankelijkheid van de bassinvorm
(reflecterende wanden e.d.) is zelfs een
verschillend gedrag van de geluiduitstraling
te verwachten.
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van het geluidniveau van fijne bellen op
1 meter van het wateroppervlak is weergegeven in afb. 13. De geluidniveaus
variëren in het algemeen tussen 60 à 70
dB(A) op 1m afstand.
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5.6. Overige geluidbronnen
De overige bronnen (ook bij andere technische installatie aanwezig), komen niet bij
alle afvalwaterzuiveringsinstallaties voor.
Volstaan zal dan ook worden in dit bestek
de ordevan grootte van het geluidniveau op
1 meter afstand in tabel III aan te geven.

mam

TABEL III.
^HPr^ÜÉ

•SIR!

Geluidbron
motoren
tandwielkasten
compressoren
gasmotoren
blowers
kettingtransporteurs
pompen in gemalen
ventilatoren
roosterwerken

Afb. 11 - Spatpatroon punlbeluchler.

Deze effecten zijn uitgebreid onderzocht
[7]. Het blijkt dan dat het verschillende
gedrag inderdaad waarneembaar is, maar
dat op iets grotere afstanden (daar waar
men woningen van derden mag verwachten) deze verschillen worden overheerst
door de invloeden van terreinomstandigheden en bebouwing op de inrichting zelf,
alsmede door invloeden van meteorologische
omstandigheden zoals windgradiënten en
temperatuurgradiënten.
Voor de ontwerper van de inrichting is het
van belang om te weten dat de uitstraling
in de breedterichting van een rechthoekige
bak groter is dan in de lengterichting van
een rechthoekige bak en bij een caroussel
naar de 'voet' van het bassin groter is dan
naar de drie overige richtingen.
In afb. 8 zijn metingen op verschillende
afstanden van telkens één werkende puntbeluchter weergegeven. Het gaat daarbij
om metingen in verschillende (windrichtingen en bij verschillende opgenomen
motorvermogens.
Afb. 12 - Geluidniveaus gemeten ca. 1 meter van
borslelbeluchter.
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Afb. 13- Geluidniveaus gemeten ca. 1 meter boven
wateroppervlak met bellenbeluchting (fijn).

5.4. Borstelbeluchters
Bij borstelbeluchters kan men in principe
dezelfde geluidbronnen onderkennen als bij
puntbeluchters, d.w.z. aandrijving en watergeluid. Hoewel subjectief het watergeluid
aan weerszijden van de borstel een verschillende indruk maakt (slaan van de
borstel in het water versus het aflopen van
mee omhoog gevoerd water) betekent een
en ander qua geluidproduktie praktisch
geen verschil; geluidniveaus van 85 à
90 dB(A) treden op 1m afstand op, de
spectrale verdeling is vlak, zie afb. 12.
5.5. Bellenbeluchting
Bij bellenbeluchting kan men qua geluidproduktie een onderscheid maken tussen
fijne en grove bellen. De geluidniveaus zijn
afhankelijk van de hoeveelheid lucht. Een
evenredigheid met 10 log Q, waarin Q de
hoeveelheid lucht in m 3 / h is,is te constateren.
Een voorbeeld van de spectrale verdeling

Afb. 15 - Voorbeeld van een prognose van de
geluidniveaus in dB(A) rondom een rioolwaterzuiveringsinstallatie MET slibgistingstanks. Geluidniveau t.p.v. boerderij 35 dB(A). Equi-dB(A)contouren van 55, 50 en 45 dB(A) zijn aangegeven.
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^4/è. 76 - Lijst met dominante geluidbronnen.

6. Mogelijkheden tot geluidbeperking
Het beperken van geluid kan nodig zijn bij
zowel bestaande als bij nieuwe installaties,
zowel ten behoeve van de omgeving alsook
ten behoeve van de arbeidsplaats.
Bij bestaande installaties kan bijvoorbeeld
door verschuiving van de grenswaarde ten
gevolge van veranderde externe omstandigheden in de omgeving het geproduceerde
geluidniveau als hinderlijk worden ervaren.
Na vaststelling van de norm kan op grond
van metingen van de gehele installatie een
eventuele overschrijding van deze norm
geconstateerd worden. Door metingen van
de onderdelen van de installatie kan de
bijdrage van elk onderdeel berekend
worden.
Voor nieuw te bouwen zuiveringsinstallaties
is het mogelijk prognoses te maken van de
totale geluidproduktie van de installatie
d.m.v. berekeningen m.b.v. een computer.
In de ontwerpfase kan met deze prognose
reeds rekening worden gehouden in de
vorm van de planologisch verantwoorde
keuze van de plaats van de installatie,
lay-out van de installatie (bijv. afscherming
van geluidproducerende onderdelen door
hogere onderdelen van de installatie),
situering van richtingsgevoelige onderdelen
zoals vijzels en akoestische voorzieningen.
Afhankelijk van de bijdrage van de verschillende onderdelen van de installatie
kunnen zowel bij bestaande alsook bij
nieuwe installaties per onderdeel de noodzakelijke akoestische voorzieningen worden

gedimensioneerd. Een voorbeeld van een
dergelijke prognose wordt gegeven in
afb. 14 en 15waaruit duidelijk blijkt de
invloed van de akoestisch afschermende
werking van twee gistingstanks. Men kan
bij dergelijke computerberekeningen ook
voor elke rekenpositie een lijst met de
partiële bijdragen in acht octaaafbanden en
in dB(A) van de verschillende bronnen in
volgorde van dominantie vragen. Op grond
van dergelijke lijsten, zie afb. 16,kan men
dan bij een eventueel noodzakelijke reductie
van het geluidniveau in die rekenpositie
overwegen hoeveel geluidbronnen gereduceerd dienen te worden, in welke mate en
hoeveel de kosten van een dergelijke
geluidreductie zullen bedragen.
Afb. 17 - Omkasting puntbeluchter.

6.1. Overstorten
Bij overstorten kan het geluidniveau actief
gereduceerd worden door de valhoogte te
beperken, dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd
worden door het hoogteverschil van de
waterstanden klein en constant te houden.
Twee in cascade geplaatste overstorten met
elk de halve valhoogte geven een lager
geluidniveau dan een met de gehele valhoogte. Ook een geleiding van het vallende
water met behulp van een gebogen overstortrand, geeft een aanzienlijke geluidreductie. Verder kunnen overstorten nog
afgeschermd of afgedekt worden, waarbij
een juiste dimensionering van de toe te
passen materialen vereist is.
6.2. Vijzels
Daar vijzels in het merendeel van de gevallen een sterke richtkarakteristiek hebben
(verschillen tussen voor en achter het
vijzelgemaal in de orde van grootte van
20 dB(A)), kan in het ontwerpstadium
vaak een draaiing van het gemaal reeds
gunstige gevolgen hebben. Veranderingen
in de constructie van de vijzel (verkleinen
van de spoed) zijn niet in de praktijk
toegepast.
Een eenvoudige manier tot geluidreductie
is de vijzelgoot dichtzetten met een geluidisolerende constructie (dit is veelal toch
nodig i.v.m. thermisch kromtrekken van de
vijzel).
6.3. Puntbeluchters
Het geluid van de electromotor en de
tandwielkast van de puntbeluchters kan
reeds aanzienlijk gereduceerd worden door
aanpassing van de bouwwijze. Door toepassingvan een op akoestisch verantwoorde
wijze geconstrueerde koelventilator kan men
reducties in de orde van grootte van circa
8 dB(A) bereiken, en door gebruik te maken
van speciale tandwielkasten reducties van
circa 7dB(A) t.o.v. standaarduitvoeringen.
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Afb. 20 - Akoestisch spatscherm (polyester)
puntbeluchter.

ties van ca. 10dB(A) mogelijk, terwijl met
een scherm van hout of polyester reducties
van 15tot 20 dB(A) bereikt zijn.

Afb. 18 - Omkasting puntbeluchter en afdekking spattend water.

Indien op deze wijze geen voldoende geluidreductie gerealiseerd kan worden, kan
overgegaan worden tot totale omkasting
van motor en tandwielkast, waarbij geluiddempers worden toegepast in de koelopeningen (zie ook afb. 17en 18).
Een dergelijke kast kan bijvoorbeeld bestaan
uit beton of metselwerk of opgebouwd
zijn uit plaatstaal met mineraalwol en geperforeerde plaat aan de binnenzijde. De
dempers zijn bijv. opgebouwd uit geluidabsorberende koelissen. Reducties tot ca.
25 dB(A) zijn mogelijk.
6.4. Spattend water bij puntbeluchters
Het geluid van het spattend water kan een
probleem vormen. Als mogelijkheden tot
beperking van het geluid kunnen genoemd
worden akoestische barrières, die kunnen
bestaan uit verhoogde bassinranden, dan
wel aarden wallen of muren in de omgeving van het bassin. Bij caroussel-instal-

laties moet rekening gehouden worden met
c.q. kan gebruik gemaakt worden van de
richtingsgevoeligheid van het beluchtingsgedeelte van de installatie.
Indien akoestische barrières niet mogelijk
zijn of onvoldoende resultaat opleveren
zal overgegaan moeten worden tot een
volledige afscherming van beluchter en
spattend water. Een oplossing in deze
richting is mogelijk door een volledige
overkapping van het beluchtingsgedeelte
zoals is aangegeven in afb. 18 of door een
scherm zoals aangegeven in afb. 19 en 20.
Bij een volledige overkapping moet rekening gehouden worden met de invloed
hiervan op de beluchting. In de oplossing
van afb. 18 is hiervoor een spleet van
10cm opengehouden. Voor een oplossing
zoals in afb. 19 en 20 worden toevoeropeningen voor lucht in het scherm aangebracht.
Met een volledige overkapping zijn reduc-

Ajb. 19 - Akoestisch spatscherm (hout) puntbeluchter.
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6.5. Watergeluid van borstelbeluchters
Bij borstelbeluchters is ter reductie van
het watergeluid een omkasting mogelijk.
Dergelijke omkastingen kunnen aan de
toevoerzijde bestaan uit verzwaarde kunststofgordijnen of polyester en aan de uitstroomzijde uit metalen of polyester spatschermen, zie afb. 21.Reducties van 5 à
10dB(A) zijn hiermede te realiseren.
6.6. Bellenbeluchting
De geluidproduktie van het beluchtingscircuit van een bellen-beluchtingsinstallatie
kan gereduceerd worden door akoestische
barrières of door afdekking.
Speciale aandacht dient besteed te worden
aan de eventuele geluiduitstraling van de
leidingen.
6.7. Overige geluidbronnen
De overige geluidbronnen behoren niet specifiek tot een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
In het merendeel van de gevallen wordt
met behulp van bouwkundige constructies
het geluidniveau gereduceerd. Voor bijv.
gasmotoren en blowers vormen behalve
geluidhinder ook gehoorbeschadiging of
communicatiestoornis overwegingen om het
geluid van de machines te reduceren. In
dit bestek zal hier niet nader op ingegaan
worden.

7. Conclusie
Afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen
vooral in relatief stille en geluidgevoelige
omgevingen geluidoverlast veroorzaken.
Geluidoverlast is te voorkomen, maar kan
met name daar waar hoge eisen worden
gesteld aan het geluidniveau uitgebreide
voorzieningen noodzakelijk maken. De

Afvalwaterzuivering en ruimtelijke planning

Voordracht uit de 15e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Milieu-effektrapportage',
gehouden op 8 en 9 mei 1980 te Delft.

Wat is de rol van afvalwaterzuivering in
de binnenkort in werking tredende milieueffectrapportage (mer), vooral voor wat
betreft de aan het oppervlaktewaterbeheer
verbonden ruimtelijke aspecten. Alvorens
in te gaan op de ruimtelijke problemen
wordt eerst aangegeven wat nu precies het
nieuwe en mogelijkerwijs belangrijke is dat
de mer ons brengt (2) en wat de uitgangspunten behoren te zijn voor een optimaal
waterkwaliteitsbeheer (3). Uitwerking van
de ruimtelijke aspecten geschiedt door het
achtereenvolgens bespreken van het belang

Afb. 21 - Akoestisch spalscherm (loodrubber)
borstelbeluchter.

situering van een installatie is dan ook uit
het oogpunt van geluidhinder belangrijk in
verband met de te treffen voorzieningen.
De situering van bepaalde onderdelen van
een installatie is belangrijk met name met
betrekking tot de richtingsgevoeligheid en
afscherming door akoestische barrières.
Op basis van bekende gegevens is het
mogelijk een prognose te maken voor de
geluidproduktie van een groot aantal
onderdelen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en kunnen eventuele mogelijkheden tot geluidbeperking ontworpen
worden.
Een aantal geluidbronnen behorende tot
de mechanische apparatuur (zie tabel III)
verdient aandacht uit hoofde van gehoorbeschadigingspreventie op de arbeidsplaats.

IR. W. DE HERDER
Technische Hogeschool Delft
Vakgroep Civiele Planologie

van de bestaande ruimtelijke plannen in
verband met afvalwaterzuivering (4), de
meestal toegepaste planmethode (5) en het
uitwerken van de bij de planning aan de
orde komende relevante beoordelingscriteria, zowel op lokaal (6) als op regionaal
nivo (7). Allereerst echter een algemene
plaatsbepaling van afvalwaterzuivering
t.o.v. mer.
Het water vormt een van de belangrijkste
elementen van het natuurlijk milieu en het
ligt dan ook voor de hand dat bij een
eventuele invoering van mer de afvalwaterproblemen een belangrijk onderdeel van
de op te stellen milieu-effectrapporten

Literatuur
1. Eldred, K. M. 'Assessment of community
response'. Noise Control Engineering. Vol. 3,
No. 2, 1974.
2. ISO (International Organization for Standardization), Recommendation R 1966, 'Assessment of
noise with respect to community response',
eerste editie, mei 1971.
3. ISO Standard 1999, 'Assessment of ocupational
noise exposure for hearing conservation purposes',
eerste editie, augustus 1975.
4. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 'Circulaire Industrielawaai', 1 september
1979.
5. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 'Geluidhinder'. 28 augustus 1973, met
aanvulling d.d. 1mei 1974.
6. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nota Milieuhygiënische Normen 1976,
Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14318, no. 1-2.
7. STORA (Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater), 'Geluid van puntbeluchters'
(project 8c), dossier 1-2564-0202, mei 1978.
8. Schuller, W. M. 'Noise and sewage purification
plants', Inter Noise, Zürich, 1977.
9. Schuller, W. M. 'Geluid en rioolwaterzuiveringsinrichtingen'. H 2 0 (10), 10 mei 1977.
10. 'Lärmschutz an Klärwerken', ITA, MAGS,
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1978.

• •

•

zoals in de kartonindustrie of het terugwinnen van waardevolle stoffen zoals eiwit
in de aardappelmeelindustrie en chroom

Afb. 1 - Situering op een andere plaats heeft
misschien iets minder ernstige gevolgen, maar nog
beter is natuurlijk geen lozing. Misschien dat mer
een aanzet hiertoe kan vormen.

(MER'n) zullen gaan uitmaken. Voor een
duidelijk beeld van de plaats van het afvalwater in een MER is het nuttig het
volgende onderscheid aan te brengen:
categorie A: Het afvalwater vormt slechts
één van de problemen die in het MER
worden behandeld. Dit zal meestal het
geval zijn. Bij de plannen voor een nieuwe
petrochemische industrie of voor een
wenselijk geachte rijksweg wordt immers
naast het afvalwater ook aandacht besteed
aan lucht, bodem, geluid, etc.
categorie B: Het afvalwater vormt het
centrale thema van het MER. Hieronder
vallen zowel bouwplannen voor grote RZI's
als beleidsplannen m.b.t. het beheer van de
waterkwaliteit (IMP's en waterkwaliteitsplannen). Ook nauw verwante activiteiten,
zoals grote persleidingen of de berging van
havenslib kunnen hiertoe worden gerekend.
Het essentiële verschil tussen beide categorieën is dat in de eerste het te realiseren
hoofddoel geen betrekking heeft op het
verbeteren van de milieukwaliteit, afvalwaterproblemen worden samen met andere
moeilijkheden zo 'goed' mogelijk opgelost,
terwijl in de tweede categorie de hoofddoelstelling neerkomt op het actief verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu.
In het ene geval moet gekozen worden uit
zeer slecht, slecht of een beetje slecht,
terwijl in het tweede geval de keuze eerder
gaat om goed, beter, best.
Verdiensten nier (2)
Op een aantal punten biedt de mer duidelijke voordelen in vergelijking met de
huidige plan- en besluitvormingsprocedure.
De belangrijkste zijn:
a. milieu-effectanalyse
b. verplichte uitwerking alternatieven
c. aangeven noodzaak voornemen
d. uitwerken mitigeringsmaatregelen
e. integrale benadering
f. meer mogelijkheden voor belangengroepen
g. betere voorlichting besluitvormers
-* (hopelijk) betere besluiten.

(foto prof. Huisman)

mogelijk de lozingen tot nul terug te
brengen, terwijl nog geen tien jaar geleden
in ernst werd voorgesteld om het Eems-

ad a. De milieu-effectanalyse, d.w.z. het
vooraf zo goed mogelijk aangeven van de
consequenties van een voorgenomen activiteit voor het milieu, is waarschijnlijk het
best bekende onderdeel van een MER. Bij
afvalwater zullen de effecten natuurlijk
hoofdzakelijk betrekking hebben op het
aquatisch milieu. Over milieuhygiënische
effecten zoals zuurstofverzadigingsgraad en
concentratieverloop zijn veelal redelijk
nauwkeurige voorspellingen te doen. Veel
moeilijker wordt het echter wanneer iets
voorspeld moet worden over werkelijk

regionaal
lokaal

streekplan
structuurplan
bestemmingsplan

waterkwaliteitsplan
RZI

