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nische aspecten. 
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Voorwoord. 

Dit afstudec]rversla!s is geschreven in het kader van de R.T.S. 

opleiding, die ik momenteel vol~. 

De opdracht zoals die geformuleerd is, is voort fevloeid uit 

de laatste stageperiode, die ik heb doorgebracht op de Tech

nische Ho~eschool te Eindhoven. 

Gedurende deze periode heb ik rneegewc)rkt aaneen kunstlong pro 

ject. 

In september 1975 is met het afstuderen beg-onnen waarover dit 

rapport handelt. 

Ret afstudeerwerk heeft zich voornamelijk toejespitst op het 

ontwerpen van een oxy enatiesysteern dat berust op het experi

menteel model dat ontwikkeld is door THE. 

De opdracht, die ikzelf nag niet geheel voltooid vind, heb 

ik als leerzaarn en interessant ervaren. 

Het is dan ook vanzelfprekend, dat er een woord van dank uit

gaat naar de heren Bartholomeus en Oomens voor hun medewerking 

en kritische opmerkingen. 

Andre P.P. Donders, 

Helmond, april 1976. 



Samenva ttin,cf. 

t ontwikkelen van oxygenatiesystemen behoort tot een van de 

vele vooruitgangen in de geneeskunde. 

Oxys-ena toren of kuns tlone'en worden l','e bruikt om de funotie van 

een long geheel of gedeeltelijk voor relatiefkorte tijd te 

vervangen. 

Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt veel op het 

gebied van ga8uitwisseling in een oxygenatiesysteem gedaan 

m.b.v. een systeem, dat is ontwikkeld door T.R.E. 

Aangezien de resultaten tijdens experimenten ,';oed waren, is 

besloten on het systeem eventueel bruikbaarte maken. Hiertoe 

is een aantal bestaande systemen constructief bestudeerd en 

vervol(,'ens is een nieuwe construotie gBmaakt, die in het ver

sla~ wordt besproken. 

Ook de alternatieve mogelijkheden worden nader besproken. 

De belangrijkste constructieond(~rdelen zijn in dit verslag be

rekend. 

Aan het einde van di t versla!; word t het nieuwe sy:cteem verp;e

leken met de bestaande systemen waarna vervolgc",ns een aantal 

conclusies wordt getrokken alsmede eni~e aanbevelingen worden 

.redaan. 

De in 1it verslag besproken constructie is een min of meer 

speculatief model van een systeem dat eventueel ,;ebruikt zou 

kunnen worden in een kliniek. 
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Inleiding. 

Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, doet men gedurende 

een viertal jaren onderzoek aan de gasuitwisselingsproblemen 

in z'n algemeenheid. 

Men stelde zich aanvankelijk tot doel om de gasoverdracht in 

een long nader te bestuderen en hiervoor een model op te zet

ten. Aangezien men goede resultaten verkreeg met het expsri

menteren aan een nieuw soort axygenatiesysteem (ontwikkeld 

door ~.H~ Eindhoven), zijn voorstellen gedaan am de experi

menteleopstelling te vergroten tot een eventueel klinisch 

bruikbaar systeem. 

Aan het ontwerpen van een klinisch bruikbare kunstlong heb ik 

een groot deel van mijn afstudeer-periode gewerkt. 

De eerstetijd van deze periode is een soort inventaris ge

maakt van de reeds bestaande oxygenatoren. Vervolgens is ge

prabeerd een aantal belangrijke oxygenatoren op hun constructie 

en werking te beschrijven. 

Met de verkregen kennis op het gebied van oxygeneren en oxy

genatoren is sen start gemaakt voar het ontwerpen van een 

nieuw saart oxygenatiesysteem. 

Dit antwerp wardt uitvoerig besproken en aan het eind wordt 

het systeem constructief gezien vergeleken met de in het be

gin beschreven oxygenatoren. 
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Hoofdstuk I Oxygeneren en oxygenatoren. 

1.1 Oxygeneren. 

De longen in het menselijk lichaam dienen er toe om am het 

bloed te verrijken met zuurstof, die zieh in de ingeademde 

Jueht bevindt en am het afgewerkte gas, het koolzuur, af te 

voeren. Dit gehele proces duidt men in de geneeskunde en aI

le verwante wetenschappen aan met "oxygeneren". 

Het oxygeneren, dat niets anders is dan het transporteren 

van gassen (respectievelijk zuurstof en koolzuur) vindt als

volgt plaats. 

Het bloed bestaat uit bloedlichaampjes (rode en witte), uit 

bloedplaatjes en uit plasma ( bulkvloeistof waarin zowel de 

lichaampjes als de plaatjes zweve~. Het rode bloedlichaam, 

of ook weI rode bloedcel genaamd, verzorgt het zuurstoftrans

port. De rode bloedcel bestaat uit een dun eelmembraan dat 

gevuld is met een vloeistof, die in hoge concentratie haemo

globine bevat. Een molekuul haemoglobine is in staat om 4 
zuurstofmolekulen te binden. 

Het op deze wijze met zuurstof verrijkte bloed stroomt via 

het aderenstelsel door het gehele lichaam, waar de witte 

bloedlichaampjes de zuurstof"verdelen~ 

Het afgewerkte gas (koolzuur) wordt afgevoerd door het plas

ma. Het koolzuur verbindt zich namelijk overwegend met water 

en alkaliionen tot biearbonaten en kan op dez~ wijze getrans

porteerd worden en door middsl van de longen aan de omgeving 

worden afgevoerd. 

De bloedplaatjes zorgen ervoor dat het bloed gaat stollen waar 

dit noodzakelijk is ombloedverlies te voorkomen. (bijv. bij 

een verwonding) 

1.2 De oxygenator. 

Analoog aan de definitie van oxygeneren kan gesteld worden, 

dat een oxygenator een apparaat is dat de gaswisselfunctie van 

de menselijke longen geheel of gedeeltelijk overneemt. Men moet 

hierbij dan niet denken aan een apparaat dat operatief in de 

borstkast ingebracht kan worden, maar aan een systeem dat ex-
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tern aan de patient kan worden aangesloten. 

Aan deze vervanger voor relatief Korte tijd is in aIle delen 

van de were1d gewerkt en het is daarom overbodig te verme1den 

dat er zovee1 uitvoeringsvormen zijn. 

IVlet behulp van fig. 1.1 wordt nagegaan wat er in een oxygena

tor plaatsvindt. 

Een oxygenator kan worden verdeeld in een drietal fasen name-

i lj K: 

Veneus 
bIDed 

I II 

Fig. 1.1 Principeschema va.n een oxygenator 

III 
Arterieel 
bloed 

-1 Het zuurstofarme (veneuze) bloed stroomt de veneuze kamerI 

binnen. Hier wordt het bIDed van de patient samengevoegd 

met het bloed dat afgezogen wordt uit het operatievlak. 

-2 Het bloed stroomt vervolgens in een ruimte II waar het 
.' 

wordt voorzien van zuurstofenwaar het koolzuur wordt af-

gegeven aan de omgeving. 

-3 Het met zuurstof verrijkte bIDed stroomt naar een verzamel

vat III dat fungeert als buffer voor arterieel bloed. 

f1en gebruikt een oxygenator in combinatie met een of meer pom

pen. Dit is afhankelijk van het type oxygenator. De gebruikte 

pomp of pompen vervangen het hart. Indien een patient een open 

ha:>:"t operatie ondergaat, dan is het hart niet meer in staat om 

het bloed rond te pompen. Daar in zoln situatie zowel longen 

als hart niet kunnen werken wordt gebruik gemaakt van een in

stallatie die schematisch is weergegeven in fig. 1.2. 

Het bloed stroomt uit de patient in het veneuze reservoir en 

wordt door middel van pomp 1 in de oxygenator gepompt. 

Vanuit de oxygenator stroomt het zuurstofrijk bloed het ar

teriele vat in. Pomp 2 verpompt het bloed weer naar de patient. 

Om nu een leegpompen van de oxygenator te voorkomen is de flow 

van pomp I ongeveer 5 % groter dan de flow van pomp 2. 
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Men kan de oxygenator op verschillende manieren op de patient 

aansluiten al naar gelang het doel van de behandeling en of 

ingreep. 

Omdat dit niet in het kader van het verslag past,wordt hierop 

niet nader ingegaan. 

Veneust--:-.-I 
vat 

Operatievlak 

Patient 

Arterieel 
vat 

Oxy
genator 

Pomp 2 

Fig. 1.2 Aansluitschema van een oxygenator 
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Hoofdstuk II Bestaande oxygenatoren. 

2.1 Ontwlkke1ing. 

Voordat een inde1ing wordt gemaakt van de oxygenatoren en deze 

nader worden beschreven, is het nuttig om eerst een historisch 

overzicht te geven van de ontwikkeling van de oxygenator. 

Hen kan de oxygenatiehistorie verde1en in dria stadia name1ijk 

het experimente1e stadium (1812 - 1936), de pre-k1inische pe

riode (1937 - 1952) en de k1inische periode (vana1 1953). 

In 1812 kwam LeGal10is op het idee dat het mogelijk moest zijn 

een b10edcircuit aan te leggen buiten het lichaam om. 

Via de experimenten van Ludwig en Schmidt in 1868, waarbij het 

bloed in een met zuurstof gevulde ba1lon geschud ward, kwam 

Von Schroeder tot zijn aerste bubble oxygenator. (1882) 

Twee jaar later ontwikkelden Von Frey en Gruber de eerste bloed

fi1moxygenator. 

Het grote probleem was, dat tijdens een experiment het bloed 

begon te stollen. Toen echter in 1918 Mclean e.a. het heparine 

(anti-stolmiddel) uitvonden, was het experiment met proefdieren 

niet groot meer. 

We zijn nu aangeland in het pre-klinische stadium, waarGibbon 

in 1937 de eerste hart-longmachine ontwikke1de. (het principe 

zagen we reeds in fig.I.2). 

De ontwikkeling ging gestaag voort en dit resulteerde in goed 

gedimensioneerde bubble en fi1moxygenatoren. In Japan werd in 

1 6 de eerste open hart operatie verricht door Manabe e.a., 

waarbij gebruik werd gemaakt van een bubbleoxygenator. 

Ook begon toen de ontwikkeling en realisatie van een de·rde 

saort oxygenator namelijk de membraanlong. Men hield zich al 

geruime tijd bezig met de mogelijkheid om bloed indirect te 

voorzien van zuurstof. Theoretisch was reeds veel onderzocht 

maar men moest wachten op de ontwikkeling in de kunststoftech

nologie. Men was niet in staat om dunne semipermeabele membra

nen te maken. In 1969 lanceert Lande - Edwards de eerste vol

waardige membraanoxygenator. 

Na 1970 gaat de ontwikkeling steeds verder in de richting van 

de membraan oxygenatoren. De laatste oxygenatoren zijn de Kolo

bowen de Teflo kunstlong. 
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Op veel wetenschappe1 ke instituten vindt nog intens onder

zoek p1aats op het gebied van gasuitwisseling en oxygenatie-

systemen. 

Aan de T.H. te Eindhoven heeft men een nieuwe manier van oxy

generen ontwikkeld, waaraan op dit moment nog wordt gem~ten 

aan de gasoverdracht. 

Dit systeem berust op het membraanprincipe en werkt met een 

secundaire flow. 

Als laatste ontwikkeling op het gebied van oxygeneren kunnen 

wenoemen de kunstlong, die berust op het v1oeistof-vloeistof 

principe. Deze is echter nog in een experimenteel stadium. 

2.2 Uitvoeringsvormen. 

2.2.1 Indeling naar principe. 

Uit paragraaf 2.1 voIgt dat men de bestaande oxygenatiesyste

men kan verde len in drie groepen, namelijk: de bubble oxygena

toren, de filmoxygenatoren en de membraanoxygenatoren. 

Het verschil bestaat slechts daarin dat onderscheid wordt ge

maakt in de manier waarop het bloed in contact gebracht wordt 

met zuurstof. We kunnen de drie principes alsvolgt schematisch 

weergeven. (fig. 2.3) 

Bubble principe Film principe Membraan principe 

Fig. 2.3 Oxygenatieprincipes 

-1 Het bubble principe. 

Het veneuze bloed wordt in een verzamelkolom gebracht waar 

van onderuit zuurstof wordt toegevoerd. De zuurstofmolekulen 

binden zich ve~volgens aan het haemoglobine. Het op deze 

wijze verzadigde bloed wordt aan de bovenzijde van de bubble

kolom afgevoerd en ontschuimd. (tijdens het vermengen van 
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het bloed met zuurstof ontstaan bellen). 

-2 Het filmprincipe. 

Het bloed wordt over een aantal platen, die parallel staan, 

door de zwaartekracht uitgesmeerd tot een dunne film. 

Doordat deze platen staan opgesteld in een zuurstofatmos

feer wordt het bloed verzadigd met zuurstof. 

-3 Het membraan principe. 

Bij daze wijze van oxygeneren zijn bloed en zuurstof van 

elkaar gescheiden door een semipermeabele wand. (membraan) 

Het bloed kan niet door het fijnmazige membraan heen dringen; 

de zuurstof daarentegen kan weI door het membraan diffunderen. 

Het grote voordeel van het laatste principe ten opzichte van de 

eerste twee is dat het bloed niet direct in contact komt met 

de zuurstof. 

Het nadeel van direct bloed-gascontact is, dat er eiwitdanatu

ratie optreedt. Dit is het beschadigen van de eiwitten die in 

het bloed zitten. 

Dit maakt duidelijk dat er de laatste jaren erg veel is gedaan 

op het gebied van de membraanoxygenatoren. 

Op de vierde groep van oxygenatoren, wordt niet verder ingegaan. 

We zullen volstaan met het principe. Het bloed wordt in contact 

gebracht met de vloeistof fluorcarbon, die in hoge mate zuur

stof bevat. Tijdens het oxygenatieproces diffundeert de zuur

stof uit het fluorcarbon in het bloed. 

'iJe hebben de grondprincipes gezien en kunnen de oxygenatiesy

stemen nader gaan specificeren. 

In het schema op de volgende bladzijde (fig. 2.2) is een alge

mene indeling van de oxygenatiesystemen weergegeven alsmede de 

belangrijkste commerciele kunstlongen. Eveneens is aangegeven 

de plaats van de T.R.E. oxygenator. 

De 7 genoemde oxygenatoren vormen maar een dee I van het totals 

aantal oxygenatiesystemen. Ze zijn representatief voor de ga

hele groep van oxygenatoren. 
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Oxyg-eneren 

I 
Vloeistof-g-as 
principe 

I 
Direct I 
Vloeistof-gascontact 

principe 

Niet roterend Niet koterend 
I 

Roterend 

• Rygg- K!Vgaard 
oxygenator 

"Bentley 
oxygenator 

. I Screen 
oxygenator 

I 
·Disk 
oxygenator 

Fig. 2.2 Overzicht van de bestaande oxygenatiesystemen 

Indirect 

Vloeistof-vloeistof 
principe 

I 
I 
I 

Fluor-Carbon 
oxygenator 

Vloeistof-gascontact 

Niet roterend 

I 
• Lande-Edwards 
oxygenator 

"Teflo oxy
genator 

·Kolobow oxy
genator 

Roterend 
• • , 
• 

(THE'ox. ) 



2.2.2 Direct vloeistof-gascontact oxygenatoren. 

1 De Ryggs-Kyvgaard oxygenator. 

De Ryggs-Kyvgaard oxygenator is een eenmalig te gebruiken (dis-

posable) en van kunststof vervaardigde oxygenator. 

De oxygenator berust op het bubbleprincipe 

en is uitgevoerd zoals in fig. 2.3 is 

weergegeven. De oxyge

nator bestaat uit een 

gaswisselkolom, een ont

schuimspons en een ver

zamelvat met drie zeven 

die het bloedbezinksel 

uitzeven en vasthouden. 

Het bloed wordt d.m.v. 

de veneuze pomp in de 

gaswisselkolom gepompt en _Arterieel 

O2 

t 

Gas
wissel
kolom 

daar verzadigd 
b 1 oed O

2 
___ Q~7j~:;;)":;;:;;-? 

Ret bloed wordt vervolgens 

door een spons gevoerd om 

het bloed schuimvrij te maken. 

Fig. 2.3 

Wneus 
bloed 

Ryggs-Kyvgaard 
oxygenator 

Tijdens dit proces ontwijkt het koolzuur en het overtollige 

toegevoerd zuurstof. Het verzadigd bloed stroomt door een 3-
tal zeven naar het verzamelvat. D.m.v. de arteriele pomp 

wordt het bloed weer naar de patient gevoerd. De oxygenator 

kan ook worden uitgevoerd met een ingebouwde warmtewisselaar. 

Het geheel is gemaakt van polystyreen. Voor nadere gegevens 

zie tabel 1. 

2 De Bentley oxygenator. 

De Bentley oxygenator is op het moment de meest toonaangevende 

bubble oxygenator. 

De oxygenator bestaat uit 2 cilinders die voor een goed 

functioneren te waarborgen een hoek met elkaar maken. (fig.2.4) 

De bovenste cilinder bevat de gaswisselkamer en de ontschuimer. 

De onderste cilinder bevat het arteriele vat en de warmtewis

selaar. Het veneuze bloed, afkomstig van de patient en van de 

afzuiging in het operatievlak wordt d.m.v. de veneuze pomp in 
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de oxygenator gepompt. 

In de convergerende en divergerende ~aswisselkolom wordt het 

bloed verzadigd met zuurstof. 

De convergerende en diver-

gerende vorm van de gaswissel

kolom dient ertoe om het bloed 

effectief te laten verzadigen 

met zuurstof en om later de 

zuurstof bellen te laten ex-

panderen. 

t bloed stroomt door het ont

schuimfilter en via een nylon 

zak naar hetarteriele vat. 

De gaswisselkolom is gemaakt 

van polypropeen evenals het 

filter. De gaswisselkolom is 

gecoated met een laagje sili

conenrubber. De warmtewisselaar 

is van polystyreen en is ge-

coated met eenlaagje polyure

thaan. 

Water in 

/ \ 

Gaswissel
kolom 

Arterieel bloed 

Fig. 2.4 Bentley oxygenator 

De schelp waarin zich aIle bovengenoemde onderdelen bevinden is 

gemaakt van pelycarbonaat. Voor nadere gegevens zie tabel 1. 

3 De Screen oxygenator. 

De Screen oxygenator is een oxygenator die berust op het film

principe. 

Deze oxygenator is disposable. 

Het bloed stroomt door de 

zwaartekracht in de oxy-

genator en er vormt zich 

een film over de 50 als zeef 

uitgevoerde pijpen. Deze 50 

pijpen vermen samen een unit. 

Om de gewenste hoeveelheid 

geoxygeneerd bloed te kunnen 

afleveren, plaatst men 5 of 

10 van deze eenheden gezamen

lijkin een verzamelbak, die ver

vaardigd is uit polycarbonaat. 
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4 De Disk oxygenator. 

De disk oxygenator of ook weI de rotating disk oxygenator is 

het grootste sueoes geweest van de filmoxygenatoren. De oxy

genator is niet disposable en bestaat uit een roterende as 

waarop een aantal roestvast stalen schijven zit gemonteerd. 

(zie fig. 2.6) Veneuze eindplaat 

Arteriele uitlaat 

Fig. 2.6 Disk oxygenator 

Afdichting 

Lager 

eneuze 
inlaat 

D.m.v. een glazen cilinder en r.v.s. eindplaten wordt een huis 

gevormd waarin het veneuze bloed d.m.v. de zwaartekraeht in

stroomt. Door het roteren van de as met sehijven, wordt het 

bloed omhooggesleept en vormt een dunne film op elke plaat. 

Door zuurstof toe te voeren wordt op effectieve wijze het bloed 

verrijkt met zuurstof. Voor nadere gegevens zie tabel 1. 

2.2.3 Indirect vloeistof-gascontact oxygenatoren. 

1 Lande Edwards oxygenator. 

De Lande Edwards oxygenator is een succesvolle membraanoxygena

tor geweest. Het silastic membraan met een appervlak van 3 m
2 

wordt op zig-zag wijze am en tussen een aantal steunplaten van 

polyetheen gevouwen zoals te zien is in 

figuur 2.7. De steunplaten zijn zodanig 

ui"t5'evoerd dat ze kanalen in het membraan 

vormen(fig.2.8) waardoorheen het bloed 

stroomt. De zuurstof wordt oak langs elk 

kanaal geblazen. 
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Tussen elke' twee steunplaten, die tesamen een bloedlaag vor

men (58 in totaal) vindt een complete toe en afvoer van bloed 

plaats. De distributie vindt plaats zeals in figuur 2.9 wordt 

getoond. 

Fig. 2.8 

ufr 
in 

Uit 
In -
Uit 

Fig. 2.9 

"fL_ 

steunplaat 

.Bleedteeveer 

.Bleed 
uit 

Gas 
weg 

De haemelyse van het bloed tijdens het oxygeneren 1 veel 

lager dan bij de reeds besproken bubble en film oxygenateren 

Om de benodigde hoe

veelheid bleed per tijds 

tijdseenheid te kun

nen oxygeneren scha

keld men twee ef meer 

eenheden parallel. 
2 Een unit met 3 m mem-

braan wordt geteend in 

figuur 2.10. Veer na

dere gegevens zie ta

bell. 

Fi5 • 2.10 in 
Lande-Edwards exy&,enater 
-15-
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2 De Modulung Teflo oxygenator. 

De teflo oxygenator is een van de laatste nieuwe membraan oxy

genatoren en is disposable. Deze oxygenator is erg bijzonder 

omdat deze in staat is om zichzelf te regelen. D.w.z. de kunst

long is in staat om een hoeveelheid bloed binnen bepaalde gren

zen te oxygeneren. De oxygenator bestaat uit een siliconen 

rubQeren membraan dat zig-zag gevouwen wordt (fig. 2.11). 

Het membraan wordt aan de 

bloedzijde voorzien van 

wijdmazige polyester 

supports, terwijl de gas-

vormer 
Siliconen 
rubberen 
m.embraan 

zijde van het membraan wordt 

voorzien van 'n eenmaal ge

vouwen fijnmazig vinylgecoat fi

berglas. Ret geheel bevindt zich 

Fig. 2.11 

in een silicinen rubberen huis. Zie 

figuur 2.12. Aan de in- en uitstroom

openingen van hetbloed is het membraan 

vastgeplakt met siliconenlijm. 

De zelfregelbaarheid van deze oxygenator berust op de partiele 

drukken van het zuurstof en het koolzuur. Wordt namelijk de 

pC02 hoger, (dus te weinig CO2 afvoer) dan kan de ~xy;enator 

zich wat opblazen waardoor de Gas in 

bloedlaag dikker wordt. Het zuur-

stofgedeelte wordt door het op

blazen van het bloedgedeelte kleiner 

waardoor er meer zuurstof moet 

ontwijken en weI naar de bloed

zijde. De oxygenator komt na e-

nige tijd weer in evenwicht en 

blijft dus constant de juiste 

hoeveelheid bloed oxygeneren. 

\ 

vormer 
supportB;oed in 

Fig. 2.12 Teflolong 

Bloed 
uit 

Van buitenaf behoeft niet te worden ingegrepen. Voor nadere ge

gevens zie tabel 1. 

3 De Kolobow oxygenator. 

De Kolobow oxygenator is evenals de Teflolong een bekende dis

posable oxygenator. Bij deze oxygenator stroomt niet het bloed, 
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maar de zuurstof door een afgesloten membraan. (fig. 2.12) 

De zuurstof wordt cyclisch toegevoerd 

en met een onderdruk afgezogen. Het re

s~taat is,dat het membraanoppervlak 

groter wordt, dus dat er meer gaswordt 

uitgewisseld. 

Het membraan dat zich om een vinylge

coat fiberglas geraamte bevindt, zit 

opgerold op een polycarbonaten kern. 

Het geheel zit opgesloten in een zachte 

blnststof (polystyreen). Voor nadere 

gegevens zie tabel 1. 

Fig. 2.13 Kolobow oxycenator 
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HYG';s- Den tley ;.)creen DisK Lande-Edwards Teflo Kolobow 
Kyvgaard 
oxygenator oxygenator oxygenator oxygenator oxygenator oxygeni:tor oxygenator 

Flowrate liter/min 3 5 10 6 1 * 3,) 3£ 1 -* 

Vulvolume liter 0,9-2 1 0,4-1 3 0,5 0,4 0,26 

Autom. regelen nee nee nee nee nee ja nee 

Aandrijving nee nee nee ja nee nee nee 

Disposable ja ja ja nee ja ja ja 

Aantal pompen 2 2 1 1 1 of 2 2 1 

Warmtewisselaar ja ja nee ja nee nee nee 

Membraanoppervlak 2 nvt nvt nvt nvt 3 1,5 2,5 m 

L x B x II em 65 x 15 x 60 40 x 15 x 50 75 x 30 x 60 65 x 30 x 35 25 x 25 x 20 30 x 10 x 20 30 x 20 x 20 

Gewicht kg 1 2 15 6 2 1,5 

rvIaterialen 

Huis + aansluiting PS PC PC rvs + glas PC SIR PS 

Warmtewisselaar rvs PS + PUR 

Gaswisselkolom PS PP + SIR 

Ontschuimer PS PP 

Zeven PS PA PA 

Filmvormer PC ·rvs 

Membraan Silas tic SIR Silastic 

Steunplaten PE PC 

Supports Polyester/ Vinyl gecoat 
vinyl gecoat fiberglas 
fiberglas 

PS Polystyreen PUR Polyurethaan 3£ Dit is de flowrate in liters per minuut pE 

PC Polycarbonaat SIR Siliconenrubber vierkante meter membraan. 

PA == Polyamide rvs Roestvast staal 

PP Polypropeen 

PE = Polyetheen TABEL 1 



Hoofdstuk III Aanzet tot een klinischekunstlong. 

3.1 Eisen waaraan een oxygenatiesysteem moet voldoen. 

Het systeem waarover in het vervolg wordt gesproken, is het 

oxygenatiesysteem dat ontwikkeld is door T.H.E. 

Het oxygenatiesysteem berust op het membraanprincipe. Bij 

de ontwikkeling van het nieuwe type heeft men geprobeerd de 

constructie zodanig te maken dat geen grote drukval over de 

oxygenator nodig is. Bij de huidige oxygenatoren is dit weI 

het geval. Dit resulteert dan in systemen die erg groot zijn. 

'Als sprekend voorbeeld kan ~iervoor genoemd worden de Land'

Edwards oxygenator. De vloeistofkanalen moeten relatief groot 

zijn om de drukval over de oxygenator te reduceren. Ook het 

vulvolume van de huidige membraanoxygenatoren is relatief 

hoog-. 

Om beide g-enoemde nadelen te elimineren, is door T.H.E. een 

systeem ontworpen dat zowel de mogelijkheid bledt om de gas

uitwisseling te bestuderen als am eventueel een nieuw principe 

oxygenator te introduceren. 

Bij het ontwikklen van het nieuwe systeem is men uitgegaan van 

de volgende overwegingen: 

I In de oxygenator moet een mengstroming kunnen worden opge

wekt aangezien dit de zuurstofopname in het bloed bevordert 

Tijdens deze mengstroming zijn de bloedcellen in staat om 

snel zuurstofmolekulen te binden. 

2 Het vulvolume van de oxygenator moet klein zijn, om donor-

bloed of vreemd bloedplasma in de bloedbaan zoveel mogelijk 

te reduceren. 

3 De dikte van de bloedlaag moet zo dun mogelijk zijn, daar 

aIleen op deze manier de zuurstofdiffusie zo effectief mo

gelijk is. 

4 De oxygenator moet uitgevoerd worden als een membraanlong. 

Dit om direct vloeistof-gascontact te voorkomen en dUB 

bloedbeschadiging. 

5_ Er behoeft geen grote drukval nod 

te laten functioneren. 

te zijn om het systeem 

6 De oxygenator moet zo eenvoudig mogelijk zijn. 
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De oxygenator, die met de geformuleerde uitgangspunten is ge

vormd, staat schematisch weergegeven in fig. 3.1 

Beschrijving van de oxygenator met tangentiele flow of T.R.E. 

oxygenator. 

Het membraan wordt met een voorspanning op de cilinder aan

gebracht evenals de pakkingsring, die zorgt voor de afdichting 

aan de kopse kant. De afdichting tussen cilinder en brugstuk 

wordt gerealiseerd met behulp van spanmessen. De spanmessen 

drukken het membraan en de pakkingsring in de V-groef van de 

flenzen en tegen de schuine zijde van het brugstuk. Het bloed 

wordt in het bovenste brugstuk toegevoerd en stroomt tussen 

het membraan en de cilinder aan weerzijde naar beneden, waar 

het wordt afgevoerd. Het voorgespannen membraan komt los te 

liggen van de binnaoilinder. Hierdoor ontstaat de mogelijk

held om de binnencilinder te laten roteren, zonder dat het 

membraan wordt beschadigd. Aan de gaszijde wordt een zuurstof

atmosfeer gevormd. De ~uurstof diffundeert door het membraan 

en voorziet het bloed van zuurstof. 

3.2 Eerste ontwerp. 

In juni 1975 werd op een kunstlongsymposium een voordracht ge

houden over het principe van de· oxygenator met tangentele 

flow. (lit.,) De hiertoe geformuleerde schaalregels worden in 

dit verslag gebruikt voor het be palen van de afmetingen voor 

een klinisch bruikbare oxygenator. De optimale oxygenator zou 

een cilinderlengte van 0,6 meter en een diameter van 0,36 me

ter moe ten hebben. 

Met deze gegevens is een oxygenator ontworpen die analoog is 

aan de bestaande experimentele opsteJling. Als enige verander

ing kan genaemd worden dat hier de mogelijkheid is geschapen 

om oak aan de binnenzijde van de cilinder zuurstof tot te voe

reno Dit is gedaan om de gasuitwisseling nog effectiever te 

maken. 

De constructie die aan genoemde voorwaardenmoet voldoen wordt 

getoont in figuur 3.2 (overzichtstekening I bijlage). Hierbij 

is ook rekening gehouden met de constructieve problemen, die 

bij de experimentele opstelling optraden. 

-20-



Oxygenator met tangent1ele flow. 

De zwarte pijlen geven 
de b1oedstroomrichting aan. 

A = Binnencilinder 
B "" Flens 
C = Brugstuk 
D = Hembraan 
E ... Pakkingring 
F '" Spanmes 

Fig. 3.1 Overzicht van de componenten waaruit de oxygenator is 
opgebouwd. 



Beschrijving van het eerste ontwerp. 

De binnencilinder, Y2ryaardigd uit r.Y.s., is van binnen hoI 

en aan de buitenz de voorzien van een dun laagje foam. (me

taal of kunststof) Dit foam is te vergelijken me~ een spons. 

In de cilinder wordt in langsrichting een zwaluwstaartYormige 

gleuf gemaakt, waarin een tweetal staven past, die dezelfde 

yorm hebben als de zwaluwstaart. De cilinder is aan beide 

zijden voorzien van eindplaten met astappen. 

Het membraan wordt op de juiste maat afgeknipt en ae.n weers

zijde van een Ius voorzien. De staven worden vervolgens in de 

lussen geschoven. Het membraan wordt door middel van de staven 

in de zwaIuwstaartvormige sleuf geklemd. Op deze wijze is de 

gehele cilinderomtrek voorzien van een gesloten membraan, dat 

aanligt aan het foam. Door de gaten in de cilinder, is de zuur

stof in staat om via'het foam door het membraan.heen te diffun-

deren. 

De afdichting van de cilinder tegen zuurstoflekkage is gerea~ 

1 erd door middel van twee rubberen ringen. Het buitenste 

membraan is bevestigd zoals schematisch wordt weergegeyen in 

Fig. 3.3 

Principe van 
membraanklemming 

D 

A Membraan /'" 
13 - Klemhoed 
C - Brugstuk I /,' 

D Cilindrische L/ 
flens ~._ 

E - Stalen pen ; 
F - Stijve staaf 

13 

A 

Het op juiste maat afgeknipte membraan wordt voorzien van 

lussen waardoorheen tweestaven worden geschoven. De staven 

(een ervan is in fig 3.3 aangegeven) worden achter de stalen 

pennen gehaakt; die zich in een van de beide brugstukken be

vinden. Deze pennen zijn in de constructie de aanvoertuiten. 
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De klemming wordt gerealiseerd door een ktlnststof ache ,die 

aanl tegen di~ vlakken waar geen lekkage mag optreden. 

Daar waar de sche niet aanligt, wordt de zuurstof toevoer 

aangesloten. Hierdoor ontstaat tussen membraan en schelp een 

zuurstofatmosfeer. 

De flenzen, die vastzitten aan de beide brugstukken, zijn voor

zien van een brede ring kunststof (teflon) Deze kunststof-

ring is zodanig uitgevoerd, dat deze aanligt tegen de.kopse 

kant van de cilinder. Op deze wijze wordt de icht aan 

de kopse zijde gerealiseerd. 

3.3 Analyse van de constructie. 

Met deze beschreven constructie als startpunt kan een aantal 

belangrijke aspecten worden besproken, die tijdens het constru

eren of ontwerpen vande oxygenator belangrijk zijn. Het zojuist 

beschreven systeem is op te splitsen in de volgende essenti

ele grondproblemen. 

1. Rotatie + relatieve beweging 

2. Fixering van onderdelen t.o.v. elkaar 

3. Materiaalkeuze 

Als vierde punt kan genoemd worden de manier van aansluiten 

van ae slangen en andere tijdens het gebruik eventuele benod 

de hulpmiddelen. 

Aangezien deze laatste groepniet interessant is voor de wer

kelijke constructie wordt dit buiten beschouwing gelaten. 

Op de materiaalkeuze, wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 

1. Rotatie + relatieve beweging. 

Indien een roterend systeem wordt ontworpen, dan behoort hier

bij een aandrijving en een relatieve beweging van twee lich

amen t.o.v. elkaar.De aandrijving kan op drie voor de hand

liggende manieren geschieden namelijk: electrisch, pneumatisch 

en hydraulisch. 

Het nadeel van een electrische aandrijving is, dat hoge eisen 

worden gesteld aan de veiligheid. Het is hiermee niet gezegd 

dat een electrische aandrijving niet toelaatbaar zou zijn. 

Ee.n voordeel van een pneumatische of hydraulische aandrijving 
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is, dat de krachtbron -de installatie- buiten ~e operatieka

mer opgesteld kan worden. Een oxygenator uitgerust met een 

electrische aandrijvin~ moet als geheel bij elkaar wor

den geplaatst. (Men kan weI een slang op de vloer toelaten, 

terwi,j I een as door de muu!' ontoelaatbaa.r is). 

Sen pneumatisch werkende oxygenator heeft het voordeel dat 

deze kan worden aangesloten op de persluchtleiding, die meest

al in operatiekamers aanwezig is. Er moet weI een zodanige 

oploss worden gevonden, dat de afgewerkte lucht niet in 

de operatiekamer wordt afgebazen. Bij het toepassen van een 

hydraulische aandrijving is een gesloten systeem noodzakelijk. 

Ret nadeel van een hydraulische aandrijving is, dat aIle ge

bruikte componenten (en dat zijn er relatief veel) voorzien 

moeten worden van lekolieleidingen. 

In onderstaande tabel staat aangegeven welke componenten no

dig zijn bij elke aandrijving. 

Aandrijving I Benodigde componenten 

Electrisch I electromotor (eventueel met reductieka.st) 

1 aan-uit schakeling 

Hydraulisch I pomp + overloopventiel 

I oliemotor 

I stuurschulf 

I zeef 

1 olietank 

Aan- en afvoerleidingen 

Lekolieleidingen 

Pneumatisch 1 luchtmotor 

Aan- en afvoerleidingen 

TABEL 2 

Ten gevolge van de rotatie ontstaat een relatieve beweging van 

twee lichamen t.o.v. elkaar. Dit houdt in, dat een lagering 

toegepast moet worden. Aan het begrip lagering zijn behalve de 

lagers ook de afdichting en het huis gekoppeld. 

De twee mogelijkheden om te lageren zijn: 

1 Lageren met rollenlagers en 

2 Lageren met glijlagers 
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De specifieke eigenschappen van de beide soorten laGers zijn 

voor een oxygenatiesysteem niet maatgevend. Beide lagertypen 

kunnen in principe worden gebruikt. Binnen het domein van de 

kogellagers is een grote verscheidenheid van mogelijkheden 

aanwez • (kogellagers, naaldlagers,tonlagers etc) Glijlagers 

kunnen naar de gewenste vorm gemaakt worden. Indien een 

bepaald type wordt geprefereerd kan vervolgens worden gekozen 

voor een uitvoering al of niet vervaardigd ult kunststof. 

Het afdichtingsprobleem in de oxygenator is niet zo eenvoudig 

op te lossen. TIe moeilijkheid is, dat zich tweeeriei proble

men voordoen namelijk: 

De afdichting is dynamisch en moet zowel de gaskant als de 

bloedkant afdichten. 

De standaardafdichtingen (Oliekeerring, O-ring en labirlntaf

dichting) zijn hier niet toepasbaar daar ze respectievelijk 

te groot zijn om te worden ingebouwd in de terbeschikking 

staande ruimte of het bloed beschadigen. 

Tijdens het ontwerpen van de lagering ontwikkelt zich vanzelf 

de vorm van hethuis waarin lager en afdichting zijn onderge

bracht. 

Het laatste facet, dat meespeelt bij de relatieve beweging is 

de zuurstof toevoer. De zuurstoftoevoer aan de buitenzijde van 

de oxygenator is eenvoudig te realiseren. Deze zijde is geheel 

statisch en hierop kan een slang worden gemonteerd. De zuur

stoftoevoer aan de binnenzijde is goed realiseerbaar. Hiervoor 

kent men in de praktijk bepaalde standaardoplossingen. (b.v. 

een roterende snelkoppeling). 

2. Fixering~ 

De oxygenator moet als een geheel worden uitgevoerd en er mag 

tijdens bedrijf geen enkel onderdeel losraken. Hier wordt het 

terrein betreden van de fixering in zijn algemeenheid. 

Het fixeren -verenigen van onderdelen tot een geheel- kan wor

den verdeeld in: 

I Niet of moeilijk losneembare verbindingen 

2 Losneembare verbindingen 

Niet of moeilijk losneembare verbindingen kunnen worden ver-
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kregen d.m.v. las- soldeer- en lijmtechniek alsmededoor 

bout- en schroefverbindingen. 

Losneembare of borgende .verbindingen kan men op de volgende 

manieren realiseren: Radiaal, tangentiaal en axiaal. 

Radiaal borgen is het b~rgen tegen op en neer gaande bewe

gingen (speling uit de lagers halen d.m.v. conische trek

of drukbussen). 

Tangentiaal borgen is een roterende beweging verhinderen (b.v. 

d.m.v. In klemringof een perspassing). 

Axiaal borgen is het zekeren van een onderdeel zodanig dat 

het niet kan bewegen in axiale richting. (b.v. klemring of 

bajonetsluiting). 
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Hoofdstuk IV Materiaalkeuze. 

4.1 Algemeen. 

Bij de keuze van het materiaal in een oxygenator zijn drie 

factoren belangrijk~ 

1. Het materiaal dat met bloed in aanraking komt, mag geen 

schadelijke invoed hebben op het bloed. 

2. Het materiaal moet sterk genoeg en vormvast zijn am Z'n 

functie te vervullen. 

3. Het materiaal moet steriliseerbaar zijn. 

Het materiaal dat met bloed in aanraking komt, moet in hoge 

mate_- chemisch inert zijn en weerstand bleden tegpn corrosie. 

Het moet een glad oppervlak en een lage oppervlakteenergie be

zitten. De materialen die hiervoor in aanmerking komen zijn 

de kunststoffen en weI de polymeren. (lit. 4) Het materiaal 

dat niet in contact komt met bloed en de constructieonderde

len,die de krachten moe ten opnemen kunnen van elk willekeurig 

ander materiaal zijn. 

Aangezien men in de geneeskunde steeds meer tendeert naar het 

eenmalig gebruik, ligt het voor de hand dat ook de onderdelen 

die niet in contact komen met bloed van kunststof worden ver

vaardigd. (Kunststof onderdelen zijn goedkoop te fabriceren) 

Bij het ontwerpen van een nieuwe oxygenator zal men geneigd 

zijn om de constructie te projecteren in kunststoffen. Ook een 

rol bij het gebruik van kunststoffen, spelen de factoren be

werkbaarheid en verwerkbaarheid, de soortelijke massa en de 

levensduur. (prijs) 

4.2 Kunststoffen in een oxygenator. 

Indien men kunststoffen wil toepassen, dan moet rekening wor

den gehouden met de materiaaleigensanappen voor datgekozen 

materiaa!. Als belangrijkste eigenschappen kunnen genoemd 

worden: 

Sterkte- Hoe taai is een materiaalj wat zijn de maximaal 

toelaatbare spanningen. 

In de T.H.E. oxygenator speelt het krachtenspel een grote 

rol in tegenste ing tot de meeate andere oxygenatoren. 

- Elasticiteit- Hoever kan een materiaal belast worden voor-
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dat de oorspronkelijke vorm gaat veranderen. 

Bij een roterend systeem is belangrijk dat vooral de on

derdelen, die essentieel zijn voor de roterende beweging 

niet van vorm veranderen. 

- Kruip en spanningsrelaxatie- Indien bepaalde bela.stint'Sen 

worden toegelaten, dan is het mogelijk dat de E-modulus 

en de spanning afnemen. 

Men moet in de constructie de"zwakste" plaatsen opsporen 

en onderzoeken of dit verschijnsel optreedt. 

- Chemische weerstand - Corrosie- Het gebruikte materiaal 

mag het bloed niet aantasten en omgekeerd. 

- Warmtegeleiding- In de gevormde bloedlaag wordt tijdens het 

roteren warmte ontwikkeld. De ontwikkelde warmte kan of door 

het bloed of,door het kunststof of door beide worden afge

voerd. Indien het warmte transport via het kunststof ver

loopt, moet dit ook in staat zijn om deze taak te vervullen. 

- Toelaatbare temperatuur- Warmteontwikkeling in een systeem 

brengt een temperatuursverhoging met zich mee. Het is daar

om belangrijk te weten of te maximaal toelaatbare tempera

tuur niet wordt overschreden. 

Slijtage- Zitten er onderdelen in de constructie, die on

derhevig zijn aan slijtage (b.v. kunststof glijlagers), dan 

moet worden nagegaan of deze slijtage toelaatbaar is. Hier

bij speelt ook het probleem van de warmtegeleiding en de 

maximaal toelaatbare temperatuur mee. 

- Vochtopname- Indien het gekozen kunststof de omgevende media 

doorlaat en dus de constructie gaat zwellen t kan dit nade

lig inwerken op het systeem. (De oxygenator zou b.v. niet 

meer voldoen als oxygenator). 

- Electrostatische eigenschappen- Het materiaal voor een oxy

genator moet zodanig gekozen worden dat het ophopen van 

statische electriciteit onmogelijk is. In een operatie si

tuatie zouden door het gebruik van een statisch geladen oxy

genator en explosieve narcosegassen de gevolgen desastreus 

kunnen zijn voor de patient. 

- Verwerkbaarheid - bewerkbaarheid- Ret materiaal dat gekozen 

wordt vanwege z'n goede eigenschappen kan b.v. niet gebruikt 

worden om het gewenste product te fabriceren. Een thermo

harder b.v. is niet lasbaar en een materiaalhechting zal moe-
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ten geschieden d.m.v. een lijmverbinding. 

Als laatste kan genoemd worden de soortelijke massa en de 

levensdhur. Men zal er naar streven om de gehele conDtructie 

zo licht mogelijk te maken. De levensduur levert hier g'een 

problemen op aangezien men uitgaat van een disposable appa

raat, dat gedurende Korte tijd behoeft te werken. 

De meestgebruikte kunststoffen in ziekenhuisbenodigdheden 

zijn de thermoplasten: polypropeen, polyethyleen, nylon, tef

lon, polycarbonaat en arnite. 

De messt geschikte material~n lijken polypropeen en polyetheen 

indien de prijs in ogenschouw wordt ~enomen. 

Andere kunststoffen, die in ziekenhuisutensilien gebruikt 

wordenzijn: p.v.c., perspex, polyurethaan en silieonenrubber. 

Bovengenoemde materialen worden met sueees toegepast en zijn 

goed steriliseerbaar. Men kent een aantal sterilisatietechnie

ken, die goed voldoen om disposable materialen te steriliseren. 

Voorbeelden hiervan zijn: het steriliseren door infrarode stra

len en door gamrnastraling. Het grote voordeel van deze teehniek 

Is, dat er grote hoeveelheden 3elijktijdig kunnen worden ge

steriliseerd. Dit is niet hetgeval bij het autoclaveren of 

het steriliseren d.m.v. hetelucht of ethyleenoxide. (lit. 11) 

In tabel 3 worden de kunststoffen vermeld met enige van hun 

relevante eigenschappen. Deze gegevens worden verder in het 

verslag gebruikt om berekeningen uit te voeren. Men moet deze 

gegevens niet als absolute waardes zien maar als riehtlijnen. 

AIleen de harde materialen zijn weergegeven. Omdat polyurethaan 

en siliconenrubber meestal als coatlaag wordt gebrulkt zijn 

deze materialen niet in de tabel opgenomen. De waardes in de 

tabel zijn overgenomen uit de brochure van Vink B.V. 
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Hoofdstuk V Een klinisch toepasbare kunstlong. 

5.1 Inleiding. 

In de twee voorgaande hoofdstukken zijn constructief gezien 

de meest belangrijke aspecten belicht en aangegeven welke mo

gelijkheden (alternatieven) bruikbaar zouden kunnen zijn. 

Resumerend wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden, 

die verwerkt kunnen worden in de constructie. 

Lagering: Rollenlagers - glijlagers 

Fixering: Verbindingen maken d.m.v. lassen, solderen,lijmen, 

bou ....... ten en schroeven of het borgen d.m.v. spie, klembus, ba

jonetsluiting en perspassing. 

Materialen: AIle in hoofdstuk IV genoemde materialen, evenals 

r.v.s. en glas. 

De oxygenator, die is weergegeven op tekening fig 5.1 (bijlage) 

is het resultaat van gedachtenuitwisseling over het punt: "Hoe 

moet een kunstlong eruit zien". Ben belangrijk punt dat tij

dens het ontwerpen heeft gespeelt is am de oxygenator zo "kli

nisch ll mogelijk te laten lijken. Aan het begin van het ontwerp

proces is gekozen voor een hydraulische aandrijving. Voor aIle 

andere mogelijkheden is tijdens het construeren gekozen. Ret 

voor egen hebben van een principe eonstructie sluit namelijk 

een aantal te gebruiken alternatieven uit. 

5.2 Constructie. 

De oxygenator is alsvolgt opgebouwd. (fig. 5.1) 

De oxygenator bestaat in haofdzaak uit twee schalen, respectie

velijk een binnen- en een buitenschaal en een tweetal kogel

lagers. De buiten- en binnenschaal worden d.m.v. een spiever

binding in respectievelijk de buiten- en binnenring van de ko

gellagers in tangentiele richting geborgd. De binnenschaal is, 

behalve aan de twee uiteinden, verschraald. Deze verschraling 

biedt plaats voar een sponsachtig materiaal, dat dient om de 

zuurstof toe te voeren. 

De binnenomtrek van de buitenschaal en de buitenomtrek van de 

binnenschaal worden voorzien van een membraan. De beide membra

men worden in axiale richting opgespannen en aan de uiteinden 

radiaal vastgelijmd op de schalen. 
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Daar waar ze elkaar overlappen (dus in lengterichting) worden 

de membranen vastgeljmd op de buiten- respectievelijk binnen

:cllaal. De afdichtin,g word t gevormd door in beide lagers een 

kunststofring te leggen, die op een metalen versteviging zit. 

Door het monteren van de schalen, in de lagers kan de kunst

stofring ~rvormen en gaan aanliggen aan het vlak, dat beweegt. 

De zuurstoftoevoer aan de binnenzijde geschiedt middels de 

driearmige York. Deze York zit tijdens bedrijf geklemd in de 

spantang en houdt op deze wijze de beide kogellagers en de bei

de sahalen als ~~n geheel vast tegen de steunplaat. De zuurstof 

wordt door de spantang ~n de hal uitgevoerde spanvork aan het 

foam toegevoerd, vanwaaruit diffusie door het membraan in het 

bloed plaats heeft. De zuurstoftoevoer aan de buitenzijde wordt 

gerealiseerd door ~~n enkele aansluiting aan de buitenschaal 

te maken. 

Tussen het membraan en de buitenschaal vormt zich dan een zuur

stofkamer van waaruit de zuurstof via het membraan in het bloed 

kan d1ffunderen. 

Indien de constructie opgespannen zit, kan de oxygenator ge

vuld worden met bloed. Door de rotatie van de binnenschaal 

vormt zich tussen de beide membranen (van buiten- en binnen

schaal) een dunne bloedfilm. ( de binnencilinder roteert met 

een snelheid van 2 mis, toerental is 106 omw/min, lit. 3) 

De spanmogelijkheid wordt gerealiseerd door het feit, dat de 

motor in axiale richting kan bewegen. Tijdens het monteren wor

den de schalen als ~~n geheel in de lagers geplaatst. (de e

ventuele fabrikant verzorgt het opplakken van de membranen 

en het inelkaar schui~ven van de schalen met I mm speling.) 

Het geheel kan tijdens de montage steunen op de montage armen, 

die vrij simpel kunnen worden aangebracht. De as van de drie

armige york wordt in de spantang geschoven, terwijl de drie 

armen zich zoeken in de openingen van de binnenring van het 

lager. Door de drukdoos te bekrachtigen, wordt de motor plus 

span tang naar links bewogen. De spantang zal eerst de as van 

de york klemmenen vervolgens d.m.v. de york de schalen plus 

de lagers vastklemmen tegen de steunplaat. Door het tQepassen 

van de schotelveren, wordt de constructie op de juiste voor

spanning gehouden. 
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De constructie is van opzet 1 anders dan de in hoofdstuk 

II besproken systemen. Het bijzondere van deze OXYGenator is, 

dat het krachtenspe1 een ro~l :s-aat spe1en. 'y,!e krij'sen hier te 

maken met een belastin3, die bewust moet worden aangebracht 

om het systeem te kunnen laten functloneren, (aantrekkracht 

en wrin~moment) en een belastine; die optreedt tg.v. de ~eo

metrie van de constructie. (bui.,",'end moment t.g.v. het eig'en 

gewich-t) • 

5.3 Berekeningen. 

Om iets te kunnen zeggen of het ontwerp voldoet aan de sterkte 

eigenschappen is belangrijk om het krachtenspel te weten. 

Als de constructie voldoet aan de mechanische eisen, dan moet 

nag worden nagegaan of de schalen niet te ver uitzetten en dat 

de ontwikke1de warmte voldoende kan worden afgevoerd. 

De berekeningen, die worden uitgevoerd zijn achtereenvolgens: 

1. Benodigd motorvermogen om het systeem te kunnen laten fun

ctioneren. 

2. Berekening van de dikte van de schalen. 

3. Berekening van de ontwikkelde warmte en de consequenties 

voor het materiaal. 

4. Berekening van de uitzetting. 

5. Beschouw·ing over het dynamisch gedrag. 

De gebruikte formules z~Jn afgeleid in respectievelijk bijlage 

1 en 2. In de volgende passages worden de formules zonder toe

lichting gebruikt. (zie bijlage) 

Vaste gegevens waarmee gerekend wordt"zijn: 

R 0,18 m g 10 m/s2 

1 = 0,6 m n 106 omw/min 

f' = 4.10- 3 kg/ms v 2 m/s 

~;- 2,5.104 lis f ~ 0,5 
sw= 4,2.106 J/m30C d = 1.10-3 m 

Aangenomen waardes: 

dL 
-2 -2 3.10 m d = 1.10 ill Uit form. 5 voIgt 
-2 s 

1L = 3.10 m 1 0,6 m dat L 0,66 m 

(\ 3.103 kg/m3 0 3 z 

J == 1,).10 kg/m/ Form. 6 geeft.dan 
0( 12 J/s m °c >. 0,245 J/8m °c dat ~ "" 11,7 kg/m 
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1. Benodigd vermo0en om het systeem te kunnenlaten roteren. 

Indien in verge1ijking 13 aIle gegeven waardes worden inge

vu1d dan voIgt hieruit dat het benodigd vermogen l' = 1105 J/s 

Indien een motor wordt gekozen, dan moet d8ze een vermogen 

hebben van minimaal 1,105 kW. 

2. Berekening van de schaaldikte. 

Indien we de sehaaldikte van 1 em in vergelijking 16 invu11en, 

dan voIgt hieruit een optredende spanning in de schaal die ge

lijk is aan: 34 .10- 3 kN/em2 . Aangezien de toelaatbare spanningen 

liggen tussen 2 en 7 kN/cm2 (zie tabel 3) is deze spanning ruim 

toelaatbaar. 

We moe ten nu de schaal nog op knik controleren. 

Dit is te realiseren met vergelijking 17. Daar de elastieiteits

modulus voor verschillende kunststoffen nogal varieert wordt 

de grootheid F/E bepaald. (zie onderstaande grafiek) • 

• 10-

2 

~(l/~) Knikgebied 

1 
1 

O· 
0 1 2 345 

--_. dsCem) 

Voor een F -2 / 

Daar F == 

dikte van 1 em ge1dt: E <0,47.10 1 m. 

485 N, betekent dit voar de E-modulus: E >10,3.10-3kN/cm2 

Daar de E-moduli van de beschoude kunststoffen in tabe1 3 va

rieren van 40 tot 350 kN/cm2 zal dus geen knik optreden. 

3. Berekening van de warmteontwikkeling en afvoer. 

De warmte, die in d 0 bloedlaag wordt ontwikkeld kan worden be

rekend met verg'e1ijking 1:; (zie bijlag'e 2). 

Substltueren van de bekende waardes ;eeft, dat de ontwikk1ede 

warm te goe 1 i j k is aan: -"Q'-----=1~OJ;,..;;;8..;;;6__=.J..L.I...:::.s 
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We gaan twee gevallen berekenen namelijk: 

1. De mo,~elijkheid, dat het bloed de warmte zelf afvoert. 

Dit houdt in, dat het bloed in temperatuur verhoogt. 

Met vergelijkinf, 20 kan het temperatuurverschil worden 

berekent. 6T =O,004°C 

Dit betekent dat het ingaande bloed G,004graden C in tempe

ratuur wordt verhoogt ala het door de oxygenator stroomt. 

Daar men gedurende een operatie de patient en dus zijn 

bloed onderkoeld tot een temperatuur, die lii"t tussen de 

27 en 30 graden C. is bovengenoemde temperatuursverhoging 

geen bezwaar. 

2. De mogelijkheid dat de sahalen de warmte afvoeren. 

Dit houdt in, dat de sahalen in temperatuur worden verhoogt. 

We rekehen nu met vergelijking 26 het temperatuursversahil 

uit dat ontstaat indien de warmte zou worden afgevoerd 

aIleen door de schalen. 

Hieruit voIgt dan, dat de temperatuursverhoging van de scha

len bedraagt: b.T =: 0,66 °c 
Deze temperatuursverhoging is ruim toelaatbaar (zie tabel 3) 

In werkelijkheid zullen de beidec;enoemde f~'evallen gezamenlijk 

optreden en zullen zowel het bloed als de sahalen zorgen voor 

de warmteafgifte. 

4. Uitzetting van de schalen. 

Indien wordt aangenomen dat de kubieke uitzettingscoefficient 

gelijk is aan drie maal de line uitzettingscoefficient en 

oak dat het materiaal niet in lengterichting maar in tangentiale 

en radiale richting uitzet , kan het volgende worden gezegd: 

Het volume na verwarrning kan worden 1Iepaald met de formule: 

Vtl = Vto (I + 3 ~T) waarin ~ = lin. uitz. 
coeff. (l/oe) 

Voor de binnenschaal is V to in{C 2R)..t - (2R - 2d)}-1 

Berekening geeft d'a t V tl ~ V to zo ook voor de bui tenschaal. 

(Let weI: voor buitenschaal is Vto '" i7Z"\(2R + 2d):J.. - (2R)S" 1 

Voor is gekozen de lin.uitzettin~sco§fficient van polycarbo

naat 0 = 60.10-6 l/oC 
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5. Beschouwing over het dynamisch ,~edrag·. 

Het dynamisch;ecrag speelt in de constructie een rol. Dit 

kan dikwijls bepalend zijn voor een constructie. We zullen 

enkele punten van het dynamisch gedrag bespreken. 

We kunnen de constructie alsvolgt bekijken. Stel we beschouwen 

de binnenschaal. Deze is voor te stellen door een torsieveer 

met een veerstijfheid c
t 

en een massatraagheidsmoment,dat 

g-elijk is aan 1/3 van de. massatraagheid van de binnenschaal •. 

Zie fig. 5.3. Uit de sterkteleer is bekend, dat 

. IVI 1 
sP= -L 

G I 

waarin Cf'= hoekverdraaiing (radalen) 

Mt = torsiemoment eNm) 
1 lenete van de schaal (m) 

G = glijdint~smodulus (N/m
2

) 

I =: traagheidsmoment (m4) 

Men definieerd nu Mt = C
t 7 

dus hieruit voIgt dat 

J veer = 1/3 Jschaal 
Het massatraacheidsmoment van 

de vervangende torsieveer is 

1/3 J == 1/3 m R2 

FiC. 5.3 Schema van 

Voor de trilliw;stijd kunnen we 

noteren: Tt • 2'lJIL3 m H
2' 

binnenschaal c t 

waarin m 

R 

de massa van de binnenschaal (kg) 

straal van de schaal (m) 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt, dat de trillings

tijd van het systeem kan worden gereduceerd op de volgende 

wijzen: 

1. De massa verminderen 

2. De stijfheid van de veer verhogen, dit kan alsvolc;t: 

- Sen materiaal kiezen met een hoee {dijdingsmodulus 

- Het traagheidsmoment verroten, (b.v. door ribben op de 

schaal te maken.) 

- De lengte zo kort mogeaijk houden 
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5.4 Constructiebespreking. 

Uit de berekeningen van de vorige paragraaf bleek, dat de 

onderdelen (met name de schalen) sterk genoeb zijn en in staat 

zijn om de ontwikkelede warmte af te voeren. In deze paragraaf 

wordt nader ingegaan op constructie mogelijkheden, die even

goed toepasbaar zijn. 

Alvorens te gaan construeren stond vast,dat de aandrijving 

niet electrisch moest ceschieden. Indien een hydraulische in

stallatie gebruikt wordt, ligt het voor de hand dat het spannen 

ook hydraulisch geschiedt. Dit maakt· een compactere bouw mo

gelijk. Indien electrisch of pneumatisch wordt aangedreven, 

dan moet gezocht worden naar een mechanische spanmogelijkheid. 

Dit resulteert dan in grote hefbomen en veren, die nodig zijn 

om de gewenste slag' te kunnen leveren. 

De roterende beweging wordt in de opstelling gerealiseerd door 

kogellagers (draadlag-ers). De bui ten- en de binnenring van de 

beide lagers zijn gemaakt uit kunststof (b.v. Arnite of poly

amide). In deze ringen worden vier metalen ringen gelegd. De . 

bui tenring van het laFer bestaat ui t twee delen. De ko':!,'els dire) 

~ebruikt worden ~Qnnenvervaardig worden uit kunststof. Bij deze 

constructie komen de kunststoffen niet met elkaar in aanrakin?:. 

Het voordeel van deze constructie is, dat het lager licht in 

gewicht is. Het nadeel is, dat hat lager veel onderdelen bevat 

en dat vakmanschap nodig is am het lager in elkaar te zetten. 

Men Zou eventueel stalen kogels kunnentoepassen, maar dan zal 

het lagermateriaal gaan vervormen. De kogels zijn stijver dan 

de binnen- en bui tenring hetgeert constructief i1'ezien onjuist is. 

Een elegantere oplossing is, die waar gebruik wordt gemaakt van 

kunststof binnen- en buitenring'en glazen geslepen kogels (of 

eventueel keramische kogels). 

De stijfheid is van beide materialen evengroot en er zal geen 

vervorming van de onderdelen optreden, mits de belasting niet 

te hoog wordt. Een nadeel is echter weI dat geen spanningsaf

bouw in de kogels plaats vindt. Hierdoor bestaat de mOFelijk

heid dat ~~n of meerdere kogels knappen. Aangezien de lagers 

axiaal wordenbelast, wil men een lager gebruiken dat uitge

voerd is zoals setekend is in fig.5.4a 
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Alvorens een beslissing te nemen in de vorm van het lager, en 

dan vooral wat betreft het loopvlak is het verstandig- om de 

beste vorm te gaan onderzoeken. Een mogelijke oplossing zou 

kunnen zijn een lager dat uitgevoerd is zoals fig. 5.4 b aan

geeft. 

Het voordeel· van kunststofla~Ters met glazen kogels, is da t ze 

eenvoudlg te steriliseren, monteren en licht in gewicht zijn. 

De oxygenator zou ook kunnen worden uiteevoerd met een lager. 

Deze constructie is weergegeven in fig. 5.5 (volgendebladz.) 

De binnenschaal wordt op de binnenrino; van het taatslager ge

schoven, dat met de binnenring vast verhonden zit aan desteun

plaat. D.m.v. een analoge opspanconstructie, zoals in de vorige 

paragraafwerd uitgelegd wordt ook deze oxygenator vastgetrok

ken, op het lager. (De schaal past met een spieverbinding in 

de buitenring van het lager. ) De buitenschaal wordt aan de 

steunplaat bevestigd d.m.v. een bajonetsluiting. (vergelijk 

dlt met een afsluitdop van een benzinetank) De opspanning van 

de membranen, de zuurstoftoevoer en de afdichting vindt op 

dezelfde wijze plaats als bij de reeds beschreven oxygenator. 

De voordelen van deze constructie zijn 

1. De opspankracht word t kleiner. AIleen de binnenscha~Jl be

hoeft te worden vastp'ehouden. 

2. De constructie is st~sch bepaald. 

3. Er wordt slechts een lager gebruikt wat inhoudt, dat het 

aantal onderdelen wordt gereduceerd. 

4. Montage is eenvoudig. 

Nadeel: 

Het lager moet erg nauwkeurig worden uitgevoerd en het moet 

voldoende steun geven aan de schaal om het "slaan" van de con

structie te voorkomen. 

Een laatste mogelijkheid zou zijn am de oxygenator te voorzien 

van glijlagers. Het probleem hierbij vormt altijd de warmteaf

voer. Om warmte af te kunnen voeren moet men : ebruik maken van 

smeermiddelen. Dit is echter een punt, dat men wil vermijden. 

In documentatie van leverancies, leest men dat gesmeerd kan 

worden w;"t het slijpsel afkomstig van de i;ebruiktt:: kunststoffnn. 

Dit mag dan weI waar zijn, maar het is ontoelaatbaar om dit 
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slijpsel de kans te geven zich met hat bloed te vermengen. 

Opm. Er bestaat geen enkele kunststof, die zelfsmerend is. 

In beide oplossingen zien we dat geen gebruik is g-amaakt van 

las- lijm- en soldeer- of boutverbindingen. Het systeem is 

zodanig uitgevoerd dat aIle onderdelen eenvoudig uitelkaar 

te halen zijn. 

,;ezien de belastingen, die optreden zouden we aIle materialen 

kunnen pebruiken die g-enoemd zijn in tabei 3. 

De material en Arnite, Polycarbonaat, perspex, PVC en poly

styreen bij voorkeur gebruiken voor die onderdelen, die de be

lasting dragen. (t.SeV. hun grate trek- an buigsterktes en 

stijfheid.) 

De onderdelen van de oxygenator, die geen belasting opnemen -

de afdichtingsrint'en en het foam- kan men het beste fabriceren 

uit polypropeen, polyethyleen ~ teflon,gezien hun gunstige 

elasticiteit. 

Voorde onderdelen die nauwkeurig moe ten passen moet een materi

aal gekozen worden met een geringe vochtopname. Ook voorkeur 

verdienen die materialen met een hoge warmtegeleidingscoeffi

cient. AIle in tabel 3 genoelll.de waarden kunnen wordengesteri

liseerd. Ook de levensduur van circa 10 uur is voor aIle 3:e

noemde materialen ruim haalbaar. 

In tabel 4 worden enkele gegevens van de oxygenator verstrekt 

alsmede een aenbeveling voor de te gebruiken materialen. De 

vormgeving van de diverse onderdelen kan plaats vinden d.m.v. 

spuitgietwerk. De haalbare nauwkeurigheid is circa ~ 0,1 mm. 

Dit bij minimale vochtopname, dus in een gecondltioneerde ruimte. 
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Gegevens van de THE oxygenator. 

Flowrate 

Vulvolume 

liter/mini m2 membraan 

liter 

Automatisch regelen 

Aandrijving 

Disposable 

Aantal pompen 

Warmtewisselaar 

Membraanoppervlak 

L x B x H 

Gewicht 

Materia1en. 

2 m 

em 

kg 

Lagers: binnen- plus buitenring 

kog-els 

Draden 

of: binnen- plus bUitenring 

koge1s 

Scha1en 

Foam 

Afdichting 

Nembraan 

No.:;elijkheden om te lageren. 

1. Metalen kogella.:sers 

3,75 
0,1 

nee 

ja (hydraulisch) 

65 

Arnite 

Arnite 

r.v.s. 

ja 

2 

nee 

1,34 binnen/buiten 

x 40 x 40 

25 

Polyamide (Nylon) 

glas (pyrex) 

Polycarbonaat, Perspex 

Polystyreen 

Polyetheen, polypropeen 

of polystyreen 

Silas tic 

2. KUnststof kogellag'ers met stalen kogels 

3. Draadlagers; bestaande uit kunststof ringen en kogels 

4. Kunststoflagers met glazen kogels 

5. Glijlagers 

TABEL 4 
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Hoofdstuk VI Het nieuwe systeem contra de bestaande systemen. 

6.1 Algemeen. 

In hoofdstuk II zijn een aantal bekende systemen nader beschre

ven en ondergebracht in een schema. (fig. 2.2) 

Aangezien het vloeistof-vloeistof principe nog in aen experi

menteel stadium is, wordt dit systeem bij de vergelijking bui

ten beschouwing gelaten. We beperken ons tot de systemen die 

berusten op het vloeistof-gascontact. In onderstaande para

graaf wordt de nieuwe constructie ver~:~eleken met de bestaande; 

dit enkel en aIleen op het principe en op de constructie. 

6.2 Vergelijking. 

Als wordt uitgegaan van schema fi~. 2.2 dan kan als eerste wor

den opgemerkt dat er twee manieren zijn am het bloed door een 

oxygenator te transporteren. Dit kan geschieden door gebruik 

te maken van een drukgradient en van een snelheidsgradient. 

Indien getransporteerd wordt d.m~v. een snelheidsgradient is 

het noodzakelijk dat de oxygenator een onderdeel bevat, dat de 

benodigde snelheidsgradient kan realiseren. Men kan in zo'n 

geval spreken van een roterende oxygenator. Voorbeeld hiervan 

is de diskoxygenator en de THE oxygenator.Alle andere systemen 

zijn stationaire tijpen. De drukval bij daze systemen wordt 

geleve;rd door de pomp, die het bloed de oxygenator inpompt. 

Om tot een vergelijking te komen, worden de in hoofdstuk II 

besproken oxygenatoren nader belicht op hun voor- en nadelen. 

Ryggs Kyvsgaard oxygenator. 

Voordelen: 

1. Het systeem werkt met een drukgradient. Dit houdt in dat 

geen aandrijving nodig is. 

2. Het systeem is compact, eenvoudig en disposable. Het systeem 

kan geheel worden opgevouwen en dus eenvoudig te transporteren. 

3. Het systeem heeft een ingebouwde warmtewisselaar. 

4. Het systeem bevat weinig componenten. 

Nadelen: 

1. Open bloed-gascontact. 

2. Relatief lage flow en relatief groot vulvolume. 
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Bentley oxygenator. 

Voordelen: 

1. Het systeem heart geen aandrijving. 

2. Compact systeem, dat licht in gewicht is en een ingebouwde 

warmtewisselaar heeft. Het systeem is disposable. 

Nadelen: 

1. Open bIDed-gas ~ontact. 

2. Systeem bevat veel componenten. 

Screen oxygenator. 

Voordelen: 

1. Mogelijkheid om veel bloed per tijdseenheid te oxyg~neren. 

2. Het systeem werkt zonder acndrijving en is disposable. 

Nadelen: 

1. Open bloed-gas contact. 

2. Het systeem is groot, en bevat veel onderdelen. 

3. ~een in~ebouwde warmtewisselaar. 

Disk oxygenator. 

Voordeel: 

1. Ingebouwde warmtewisselaar. 

Narelen: 

1. Open bloed-gas contact. 

2. Het systeem bevat een aandrijving en is niet disposable. 

3. Oxygenator bevat veel componenten. 

4. De oxygenator kent geen twee verschillende reservoirs voor 

arterieel en veneus bloed. Beide soorten bloed bevinden zich 

onder in ds oxygenator. 

S. IVlontage van het systeem is er;; arbeidsintensief. 

6. hen moet zelf de oxygenator voor gebruik steriliseren. 

7. Het systeem is zwa2r (circa )en heeft een groat vul-

volume. 

Land6 Edwards oxygenator. 

Voordelen: 

1. Indirect bloed-gas contact. 

2. Het systeem werkt zander aandrijvinl~ en is disposable. 

l'ladelen. 

1. Systeem heert een g-root membraanoppervlak, dus het systeem 

is g'root. 
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2. Om voldoende bloed per tijdseenhcid te kunnell oxyc~eneren, 

moet men een aantal unitG parnllcl schakelen. 

3. Het systeem bevat geen warmtewisselaar. 

Teflo oxygenator. 

Voordelen: 

1. Indirect bloed-gas contact. 

2. Geen aandrijving nodig en het systee~ ,is disposable 

3. Het systeem kan zich binnen bepaa.lde grenzen zelf regelen. 

4. Klein membraanoppervlak, voor een normale flowrate. 

5. Laag vulvolume. 

6. compact systeem en licht in gewicht. 

Kolobow oxygenator. 

Voordelen: 

1. Indirect bloed-gas contact. 

2. Het systeem is disposable en behoeft geen a ndrijving. 

3. Laag vulvolume. 

4. Het systeem is compact en licht in gewicht. 

Nadeel: 

Oxygenatiecapaciteit relatief laag. 

THE oxygenator. 

Voordelen: 

1. Het systeem heeft een klein membraanoppervlak. 

2. Relatief een hogeflowrate. 

3. Indirect bloed-gas contact. 

Nadelen: 

1. Het systeem werkt met een aandrijving. 

2. Het systeem is erg zwaar. (circa 25 kg) 

3. Het systeem neemt veel ruimte in beslag. Ook het transpor-

teren moet met voorzichtigheid geschieden. 

Doordat de THE oxygenator een roterend systeem is en daarom in 

stae.t is om per tijdseenheid veel bloed te oxygeneren heeft de 

oxygenator een klein membraanoppervlak. Door het gebruik van 

de zware schalen en de kogellagers valt het systeem zwaar uit. 

A.ls we de fJ.'HE oxygenator gaan vergelijken met een ander oxyge

natiesysteem t dan moet dit in eerete plaats met een systeem dat 

-45-



ui tgerust is met membranen. Andere membrac;.nlongen zijn o.a. 

De Lande 8dwards-, 'lIe fl 0-, en de Kolobow oxyg-enator. 

Het voordeel van de THE oxygenator in vergelijking' met de L.E. 

oXY6enator is dat het membraanoppervlak veel wordt gereduceerd. 

l\jai:Jlen van de THE oxy,g-enator t.o.v. de L.E. oxygenator is, 

dat het systeem nag groter is, en daarenboven een aandrijviniS 

nodig is. 

De Teflolong is constructief gezien op aIle punten in het voor

deel op de THE oxygenator. 

Op de kolobowlong heeft de Tm~; oxygenator voar, dat zij werkt 

met een hogere flawrate en dus in staat is om meer .blaed per 

tijdseenheid te oxygeneren. 

Indien men de Tm~ oxygenator vergelijkt, met de systemen, die 

werken met een direct, blced-gas contact, dan ziet men dat het 

grote voordeel van de THE oxygenator ligt ap het gebied van 

de zuurstofoverdracht in het systeem; dit gebeurt namelijk in

direct. 
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Hoofdstuk VII Conclusie. 

Ret resultaat van het eerste ontwerpproces is, dat er een oxy

genator geconstrueerd is, die tataal and~rs is dan de experi~ 

mentele opstelling. Dit heeft ~eresulteerd in een relatief 

compact systeem. 

De compactheid van de constructie is vooral te danken aan het 

ge bruik van de grate . lagers en de apspanmoi~elijkheid. 

Hoe de lagers uitgevoerd moeten worden is nog een vraag aange

zien men niet beschikt over ver~~elijkende eisen van andere 

ook met lacers werkende oxygenatoren. Men moet aIle informatie 

omtrent het lager verkrijgen uit experimenten. Door het experi

ment kan men oak een inzicht verkrijgen in de vraa,' of er een 
of twee la/ers toel~€past moe ten worden. Bij di t onderzoek zal 

het dynamisch ~edrar een rol spelen. 

De THE oXyffenator moet men, uitgaande van debei~'ineisen plaatsen 

teg-enover de membraan oxygenatoren en vooral tegenover de Tef

lolong en de Kolobow oxygenator. 

Resumerend kan men van de ontworpen oxygenator zeggen; 

1. Het systeem heeft een klein membraanoppervlak, 

2. De drukval over het systeem is na{€noers nul. (aIleen een 

drukval t.g.v. de wrijving) 

,. AIle onderdelen, wat er relatief veel zijn, zijn zodanig met 

elkaar verbonden dat de oxygenator eenvoudig te monteren 

en te demonteren is. 

4. De oxygenator is zwaar en re1atief groat in z'n afmetill;'','en. 

5. De oxygenator is disposable (behalve de centrale steun, de 

motor en de spaninrichtin~) 

6. De oxygenator staat gedurende bedrijf onder mechanische 

spanning, die ontstaat t.g.v. verschillende soorten belas

tingen. 

7. De kunststofonderdelen waaruit de oxygenator bestaat worden 

verkreeen m.b.v. spuitgietwerk. 

Eindconclusie. 

De in dit versla,g besproken oxy[enator is een min of meer 

specu1atief ontwerp van een klinische kunstlon{;. Deze oxyrse

nator zou een waardige tegenhanger moe ten zijn van de bestaande 

.• oed ul t,";'evoerde membraanoxygenatoren. (Teflo- en Kolobowlong). 
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Dit eerste ontwerp kan dienen a10 startpunt voar verdere ont

wikkeling van de THE oxyg·enator. 

Aanbeveling. 

Indien men beslui t om verder te tS'aan met het ontwikkelen van 

een klinische oxygenator moet men de volgende stappen onder-

nemen: 

1. Nauwg-ezet bestuderen of er behoeft is aan eEm al terna tief 

voor de op het moment bestaa.nde goede oxygenatoren. 

2. Indien dit wenselijk is, moeten technicus, fysicus en kunst

stoftechnoloog bestuderen welke alternatieven mogelijk zijn. 

Het zal hUn taak zijn om na te gaan of het systeem klinisch 

bruikbaar is en dat het zowel constructief a13 fysisch vol

doet aan de gestelde eisen. 

De kernpunten Van dit onderzoek zullen moe ten zijn: 

1. De invloed van de kunststof op het bloed en omgekeerd. 

2. Het dynamisch gedrag van hetsysteem. 

- Welke kunststoffen worden waarom het meest geprefereerd, 

en welke vulstoffen past men toe. (sterk en stijf con

strueren en dtatische electriciteit ophoping voorkome~ ) 

3. Met een adviee van bovengenoemde specialisten kan het over

leg beginnen met de medicus, de perfusionist, de electro

technicus en de industrieel vormgever. 

Samen kan men tot de {Jewenste oplossing komen al of niet door 

het doen van compromiS3en. 

Het aIleen ontwerpen van e .n oxygenator is een onmogelijkheid 

aangezien te veel specialistische facetten eenbelangrijke rol 

spelen. 
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Bijla~e 1 Afleidin~ van gebruikte formules. (mechanica) 

Bij de onderstaande afleiding, is gebruik gemaakt van het on

derstaande model. 

A 
I 

B 

t 
Aannames: 

- De massq van de binnen-I m I , I 
m' 
~ mIl r schaal is gelijk aan de 

massa van de buitenschaal 

(R is in verhouding veel 

m 
I 

...... - -_._----_._-- ---J grater dan de schaal

dikte) • -1 1 .-:---L 
- De massa!s van de lagers 

zijn oak gelijk. 

- De lagers worden beschouwd als cilindrische ringen met een 

lengte lL en een dikte dL 
R is de straal van de bloedlaag en is gelijk aan de binnen

straal van de buitenschaal en aan de buitenstraal van de bin

nenschaal. 

- Ter plaatse A en B ontstaat de wrijvingskracht t.g.v. het ro

teren van de lagers. Beide lagers zijn identiek. 

De drie optredende belastingen zijn achtereenvolgens: 

1. F aandrukkrachtom aIle onderdelen vast te houden. 

2. Mb buigend moment dat optreedt t.g.v. het eigen{.S'ewicht • 

3. Mt wringend moment dat wordt afgegeven door de aandrijvende 

motor. 

ad 1. De aandrukkracht F zal gelijkmatig worden verdeeld over 

de beide schalen. Bij de berekening echter wordt uitge

gaan van van de mogelijkheid, dat een van beide schalen 

de totale drukkracht opneemt. 

ad 2. Het buigend moment voor de bui tenschaal is g'elijk aan 

dat voor de binnenschaal namelijk: het moment t.g.v. 

de buiging van een schaal plus twee halve lagerdelen (of 

een geheel lager). 

ad 3. Op beide schalen werkt het motormoment. Het motorvermo

gen en dus het moment moet grater of gelijk zijn aan het 

benodigde verrnogen en momnnt drtt nodL; 1~: om 1'1(; \; systeem 

te In ten werken. (!let mi n I.lflaa I lllornnnt wor'd t dnor' d<'! 
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stippellijn voorgesteld in de wringend"e momentenlijn). 

Voorde beide schalen kunnen nu de belastingslijnen worden ge

tekend. (zie onderstaande tekening) 

Binnenschaal Buitenschaal 

Mb- lijn 

Ipds. ~ VV 
~b max 

Ipols. ~ 
[j--v 
~ max 

M t motor Nt motor 

_ J_lsL 
-_ .... -

__ i,..- .... _1..--
-1_1 _ -- -"'- .. - -- -- --r-L-- -- - Min. benodigd lV1t Min. benodigd 1\ -- , 

I 

Mt - lijn Mt - lijn 

N- lijn N- lijn 

negatief negatief 

-F -F 

Belastingslijnen van de oxygenator. 

Uitdrukkingen van de massa's in de soortelijke massa. 

Voor het lager geldt; 

waarin: mL "" massa van het lager (kg) 

R = straal van de schaal (m) 

dL 
::::: dikte van het lager (m) 

I 
I 

1 

PL soortelijke massa van het lager(kg/m~ 

Voor de schalen geldt: 

waarin: m massa van de schaal(kg) 
-50-
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R = straal van de schaal (m) 

d~ dikte van de schaal (m) 

p= soortelijke massa v/d sChaal(kg/m3) 

- Afleiding drukkracht F. 

Hiervoor kan het onderstaande model worden opgezet. 

Er is een evenwichtssituatie. 

Hier geld t dus; .,::;e:rvf "" 0 

, .. 
1 

F z 

Met formule 1 en 2 geeft dit: 

1 
of: ~ FoR + Fzo2 = 0 

Dit geeft: 

Waarin: F z 

F 
1 

2R
oF

z 

Dit geeft nu een uitdrukking voor de aandrukkracht 

waarin: F aandrukkracht (N) 

4 

2 
g = versnelling van de zwaartekracht(m/s ) 

1 = lengte van de oxygenator (m) 

De lengte van de oxygenator kan worden uitgedrukt in: 

1 = 1 + 2 11 5 

Aangezien de notatie d1 11 f1 + d&l;O regelmatig voorkomt wordt 

deze uitdrukking gedefinieerd als zijndej3 • Dus: 

P = massa per meter (kg/m) 

Vergelijking 4 en 6 geven: 

F = 27f1 g() 

- Afleiding Buigend moment Mbo 

6 

7 

We gaan ervanuit dat dit moment voor beide schalen gelijk is. 

Zoals reeds is besproken wordt hiervoor slechts ~~n schaal en 
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sen lage~" Dus de zwaartekraoht is nu gelijk aan i. Fz ' 
besohouwd 

L 

~F 
2 z 

R 
F 

~1 == iF.·~ L b max z 

Met vergelijking 3 en 6 

geeft dit: 

8 

- Afleidi~~ Wringend moment Nt" 

r 

Voor het totale benodigde moment kan genoteerd worden: 

waarin: M
t 

b == Moment dat nodig is om het bloed 

met een gewenste snelheidsgradient 

te kunnen laten roteren. 

M
t 

L = Moment nodig om de lagers te kun

nen laten roteren, aangezien zij 

beide axiaal belast worden met 

een a·jndrukkraoh t F. 

Afleiding Nt b. 

-R v 

De kraoht, die nodig is om de bloed

laag te laten roteren is: 

F b == A.7: 

{ dV} A '" 2 7l'R 1 en 1: =)' dr r=R 

Hieruit volgt: Fb= 27ZR lfi idVJ 
tdr r=R 

Aangezien Nt b = Fb.R, geeft dit 

Afleiding r.1 t L. 

1 {dV:l 
)J dd 

r=R 

::Beide lagers worden axiaal belast met een kracht F. 

De wrijvingskracht F 
w 

Het moment is dus: M
t 

L 

invullen: 

f.F, waarin f = frictiecoefficient. 

F R,of indien we vergelijking 7 
w 

27l'R L f gjj 11 
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De ver;elijkingen 9, 10 en 11 [,;even een uitdrukkin'~ voor 

het totals wringend moment Nt" 

[ 
waarin: Nt Wringend moment (Nm) 

R straal van de schaal (m) 

1 lengte van de sc1haal (m) 

~ viscositeit (kg/ms) 

{~;} = snelheidsgradient aan de 

r=R binnencilinder (l/s) 

12 

L totale lengte van de oxygenator (m) 

f frictiecoefficient 

g versnelling van de zwaartekracht 

(m/s 2 ) 

- Berekening van het motorvermogen. 

Met het zojuist bepaalde wringmoment kan het minimaal be

nodigd vermogen worden uitgerekend. 

Algemeen geldt: P = Mt'~ 
27l" n Daar ~ ~ is en gebruikmakend van verg. 12 geeft dit: 

p 

waarin: P = vermogen (J/s) 

n "" toerental (l/min) 

- Berekening schaaldikte. 

13 

De spanning in de schalen kan alsvolgt worden uitgerekend. 

De beide momenten (Mt en Nb ) kunnen worden samengesteld vol

gens Huber -Henky tot een idiee1 vervangend moment, dat be

schouwd mag worden als zijnde een buigend moment. 

Volgens Huber-Henky geldt: Nt ='\II'lb2 
+ 3/4 Mt

2 

De spanning t.g.v. M.: G. = Mi 
~ ~ 

Wb 

Wb 0,1(2R)4 -2~2R - 2d)4 is voorde binnen-

sohaal en 

W 
b 

voor de buiten-
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schaal. 

Daar het weerstandsmoment van de binnenschaal kleiner is dan 

dat van de bUitenschaal, wordt de schaaldikte bepaald met 

het kleinste weerstandmoment. Dit geeft: 

[ 20 R . M. 
(2R)4 - (2R -2~)~ ~ 

De spanning t.g.v. de aandrukkracht is: 

F 
G F = 21T:R ds 

De spanningen G
i 

en b F z~Jn optelbaar. Hierdoor verkrijgt 

men de spanning in de schaal. Dus: G' hI'" G'. + ~F se aa ]. 

Met de relatie van Huber-Henky en de vergelijkingen 7,8 en 

12 geeft dit: 

waarin: 2 
G - spanning in de schaal (N/m ) schaal -

~= dikte van de schaal (m) 

R straal van de schaal (m) 

g versnelling van de zwaartekracht(m/s 2 ) 

L = lengte van de oxygenator (m) 

1 

f 

snelheidsgradient (l/s) 

lengte van de schaal(m) 

frictiecoefficient 
F 

- Knikgevaar. 

Voor knik geldt in het onderhavige model: 

L 

Daar F<Fk voIgt uit de vorige vergelijking: 

Indien voor I = 0,05t(2R)4_(2R-2d)~ 
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wordt ingevuld, verkrijgt men de volgende vergelijking: 

l 
!. ~ 7{;2 0,05 { (2R)4 - (2R-2d)4J 
E La. 

waarin: F de aandrukkracht eN) 
E elasticiteitsmodulus(n/m

2
) 

L = lengte van de oxygenator (m) 

R :::: straal van de schaal (m) 
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Bijlage 2 Afleiding van gebruikte formules. (warmteontwikkeling) 

De ontwikkeldewarmte in de bloedlaag is alsvolgt te berekenen: 

r 
R 

- v 

In dit model geldt 

daar Z =.;) dv,{ 
tdrj r=R 

geeft dit: 

algemeen: Fb'" A.7: 

en A '" p.q 

Arbeid: W = Fb S, met S v t geeft dit: 

W p q~{~;J r=R v t 

Ind.ien oi t per tijdseenheid beschouwd 

wordt, en voor In elementair volumedeeltje 

wordt genoteerd, resulteert dit in de volgende vergelijking: 

P v fdv} 
V ==}l d l dr r=R 

waarin V == P q d 

Aangezien de snelheidsgradH$nt lineair is, kan de vergelijking 

geschreven worden als: 

2 , v 
P =!'- d 2 

18 

waarin:P'= vermogen per volume eenheid (J/sm3) 
;u viscositeit van het bloed (kg/ms) 

v == snelheid van de binnencilinder (m/s) 

d spleetbreedte (m) 

Daar de warmteontwikkeling van een volume elementje bekend is, 
I 

is de totaal ontwikkelde warmte Q te berekenen door P met het 

totale volume te vermenigvuldigen. Hieruit voigt dan: 

2 
v 

Q == 271 R l~ d 

waarin: Q == ontwikkelde warmte (J/s) 

R straal van de schaal (m) 

1 == lengte van de schaal(m) 

-56-

19 



De ontwikkelde warmte kan op de volgende manieren worden af

gevoerd: 

1. Door het bloed zelf. 

Dit geschiedt als het bloed snel door de oxygenator stroomt. 

2. Door de buiten- en binnenschaal. 

Dit geschiedt alshet bloed zich gedurende een langere tijd 

in de oxygenator bevindt. 

Beide mogelijkheden worden geanalyseerd. 

1. Het bloed voert zelf de warmte af. 

Indien het bloed een hoeveelheld warmte afvoert, dan wordt 

hierdoor de temperatuur verhoogd. Hiervoor geldt de verge

lijking: Q = v. sw. ATj 

Wordt echter tn elementair volume deeltje beschouwd, dan , 
wordt de vergelijking: P = sw.A T. , 
Daar vergelijking 18 een ultdrukking gaf v~~r P in bekende 

grootheden, kunnen we voor het temperatuursverschil AT ook 

noteren: 

waarin: AT :::: temperatuursverschil van het bloed 

(tussen in- en uitgang)(oC) 

~ = viscositeit (kg/ms) 

v :::: 

sw 

snelheid van de binnenschaal 

soortelijke warmte (J/m3oC) 

(m/s) 

2. De schalen zorgen voor de warmteafvoer. 

Bij de afleiding wordt gebruik gemaakt van het vo16ende mo

del. 

- De ontwikkeld~ warmte wordt door de beide schalen af~e

voerd. redere schaal voert hierbij een gelijke hoeveelheid 

warmte af. 

Het probleem is te delen in twee identieke delen namelijk: 

de warmte afvoer door de buitenschaal en door de binnen

schaal. 

- Bij de afleiding wordt er vanuit gegaan dat de beide scha

len identiek zijn. 

Aannames: 

qi = qi' De hoeveelheid afgevoerde warmte is voor de bin

nenschaal geIijk aan die van de buitenschaal. 
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A=)...' Het materiaal is voor beida schalen gelijk. 

ex: oc' =0( 
u 

Het aangrensend medium in lucht. 

r. De bloedfilmdikte is klein (1 mm) t.o.v. de andere 
~ 

maten van de oxygenator. 

T T =: T Temperatuur van het aangrensend medium. mu mu m 
T T I 

== T. T. t =: T Tempera tUtl.r van de bron is ge-
mi mi ~ ~ 

lijk aan de temperatuurvan de 

buitenomtrek van de binnenschaal en aan de binnenomtrek van 

. de buitenschaal. (dit indien het systeem z'n bedrijfstem

peratuur heeft bereikt.) 

Ui t deze aanname voIgt meteen: ()(i eX.' =00 
~ 

q --11+___�� .... 

Fig. a Ruitenschaal Fig. b Binnenschaal 

De afleiding heeft betrekking op fig a. 

qi i~ 
·2 7Z"r. l} qi r r. 

l Hieruit voIgt: u of 1 
== qu =: qi 

i~ qu r i r u 
qu == 27lr I u 

of algemeen: r. (A) qr "" qi 1 

r 

Warmteovergang bron-wand: ql' ;;;; 0(. (T. - T.) 
l ml J. 

Warmtegeleiding materiaal: dT 
qr == - >- dr ofmet (A) q ri =: _\...21. 

i- "'dr 
r 

fdT =: - qi f.J~r 
r. 

T = - qi ~l In /r/ + C 

Hieruit voIgt: 

T. - T 
1 U 

r. 
== q l In 

i >-
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Warmteovergang wand-omgeving: q 
J - .u 

met vergelijking'(A) 23 

De vergelijkingen 21, 22 en 23 geven achtereenvolgens: 

T T. I 
mi - :: 

o(i qi l r 
T· T 

r. In u - l - q. i u ~ r. l 
l 

T - T = 1- qi u mu 0<11 r u + 

=t 1-
r. r 

1. rJ T T 
l In u - +- +- qi . mi mu O(i >. r. O(U l 

Voor de binnenschaal kan een soortcelijke formule worden 

af.:.seleid. Deze Iuidt: 

=[ ~ 
r! r' 1 ri j T I T I l In u , - + - + qi m! mu «i )..' r! 0(' r' 

l u u 

Indien in twee bovengenoemde formules de aannames worden in

gevuld gaan de vergelijkingen over in: 

r. r 
1 

r. 
T T l In u l 24 - = + -- q! m >- r. ex. r 

l u 

r. r , r. 
T T l In u 1 l 25 - - + -- q! m ).. r. 0( r I 

l U 

Indien nu voor r. = R, r "" R + d en 
l u S 1 

r '= R d en voor q. '" 
:.r2. 

u s l 2nR 1 

wardt ingevuld in de vergelijkingen 24 en 25 en deze ver-

volgens worden opgeteld, dan volg·t hieruit de vergelijkin,g: 

T - T m 
2 d? In R - • 

R2 

waarin: T = temperatuur van de bIoedlaag(OC) 

T '" temperatuur van omringend medium eC) m 
~ = geleidingscoefficient (J/s m °c) 
0(::: warmteover{~an!scoefficient (J /s m2 °C) 

26 

Q ontwikkelde warmte per tijdseenheid (J/s) 
1 lengte schaal(m), d& dikte scha~l (m) 
R straal van de schaal (m) 
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