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Bijlagen 
Ten behoeve van het St, Elisabeth Ziekenhuis worden de geregistreerde 
meetgegevens in enkelvoud bijgeleverd. 



3 

1. Inleiding 

In het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg is vrij recent een afdeling 
voorzien van een nieuwe vloerbedekking. Het negatief gevolg was onder 
andere dat de mensen die de bedden regelmatig van en naar die afdeling 
transporteerden, klaagden over een hogere werkbelasting. In eerste in- 
stantie is gedacht dat een andere rolweerstand verantwoordelijk zou kun- 
nen zijn voor die hogere belasting. Voor een beperkt aantal bedden is 
vervolgens een nieuw wielstel gemonteerd. Omdat de subjectieve indrukken 
van de transporteurs en de mening van de Technische Dienst van het zie- 
kenhuis niet volledige overeenstemden is gezocht naar een meer objectieve 
benadering van het probleem. 
Aan de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven is gevraagd assistentie te verlenen bij metingen die een beter 
inzicht zouden kunnen geven in de benodigde kracht om een bed te verrij- 
den, afhankelijk van vloerbedekking en soort onderstel. 
In dit verslag wordt melding gemaakt van de gevolgde procedure en van de 
resultaten die tijdens de metingen verkregen werden. 
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2 .  Heetprocedure 

Gezien de noodzaak ora drie verschillende wielstellen te beproeven en om 
een snelle verwisseling van meetinstallatie te realiseren is gekozen voor 
krachtmeting op een demonteerbaar achterschot van een bed. 
De achterschot-beugel mag min of meer ingeklemd gedacht worden in het 
frame van het bed. Krachten, uitgeoefend door de transporteurs, worden 
via de bovenbuis omgezet in buigende momenten in de verticale delen van 
de beugel. 
Het buigende moment is het grootst net bij de overgang naar het frame. Op 
grond van orihterende metingen met behulp van een veerkrachtmeter in 
quasi-statische situaties bleken krachten van 40 tot 100M nodig om een 
bed in beweging te krijgen. 
Qm een redelijk nauwkeurige meting ook bij lage belasting te realiseren 
bleek de dwars-doorsnede van de beugel te groot. 
Er is een tussenstuk gemaakt met kleinere diameter en kleinere wanddikte, 
ter lengte van circa 5cm., dat in elk van de verticale delen van de beu- 
gel is opgenomen als meetelement. De totale hoogte van de beugel is niet 
gewij zigd. 

Fig. 1. Achtesschotbeugel. 
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Fig. 2 .  Heetplaats Fig. 3 .  Rekstrookschakeling 

Op elk tussenstuk zijn vier één-filament-rekstrookjes geplakt. Diametraal 
tegenover elkaar liggende rekstrookjes worden samen als z.g. halve brug 
in een Wheatstone'se brug opgenomen. Daardoor is in temperatuurcompen- 
satie voorzien en worden alleen rekken als gevolg van buiging gemeten. De 
rekstrookjes 1 en 2 meten uitsluitend rekken veroorzaakt door krachten 
die uitgeoefend worden in de lengterichting van het bed. De strookjes 3 

en 4 reageren alleen op krachten in dwarsrichting. Deze krachten zullen 
nodig zijn bij het manoevreren van het bed en bij het nemen van bochten. 
De rekken worden gemeten met een dynamische rekstrookmeetbrug: 
fabr. Peekel, type CA 110 
De registratie van het analoge signaal vindt plaats op een recorder: 
fabr. Honeywell, 1858 Visicorder. 

IJkprocedure 

In het laboratorium van de vakgroep WFW is de achterschotbeugel geijkt. 
Eet behulp van een dood gewicht is een belasting aangebracht, loodrecht 
op het vlak van de beugel. 

------------ 

Fig. 4 .  IJkprocedure. 
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De belasting is op drie plaatsen aangebracht: 
A: 350 mm links van het midden 
B: in het midden van de beugel 
C: 350 mm rechts van het midden. 
De punten A en C komen grofweg overeen met de plaatsen waar een transpor- 
teur de beugel vastgrijpt. 

Resultaten 

Belasting Linkerstijl Rechters tij 1 Gemiddeld 

200M 
A: 6,44 TI 4,35 V 5,39 v 
B: 5,51 V 5,07 V 5,29 V 
C: 4,76 V 5,91 V 5,34 V 

Hoewel de beide stijlen niet exact symmetrische meetwaarden leveren is 
uit de registratie van de belasting op de plaatsen A en C, de meest voor- 
komende belastingssituatie in de praktijk, de volgende ijkwaarde te des- 
tilleren: 

k = (5,39 + 5,34)/2 = 5,36 V/200H 

$4 

De instelling van de recorder is tijdens de meting niet gewijzigd en 
vastgelegd op 2V/div. 
Dit betekent dat de schaalwaarde gelijk is aan: 

s = -  200H x 2 = 74.6 M/div. 1 5,36 

Aangezien 1 div = 25,4 mm op het registratiepapier geldt voor de schaal- 
waarde, berekend naar de uitslag op papier: 

s = - -  7446 - 2.94 N/mm. 2 25.4 

B: Deze waarde geldt voor het gemiddelde van de twee geregistreerde 
signalen. 
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Bedden 

De volgende bedden zijn tijdens de meting gebruikt: 

------ 

bed 999, met grijze wielen 
bed 25, met zwarte wielen 
bed 640, met VLI-wielen. 

Elk bed was gedekt met een matras. Als extra belasting is 70 kg. aan ge- 
wichten aangebracht. Bovendien is ook de meetapparatuur met een totaal- 
gewicht van circa 30 kg op het bed geplaatst. 
De totale extra belasting bedraagt dus circa 100 kg, 

Het transport van de bedden is bij alle metingen steeds uitgevoerd door 
dezelfde transporteur. 

Rij routes 

1. Transport over een harde vloer. 
Hierbij wordt een rit gemaakt over de tegelvloer op de Begane Grond. 
De rit gaat vrijwel steeds rechtdoor en er worden geen scherpe bochten 
gemaakt. 

--------- 

2.  Transport op een gang- 
Zowel op afdeling B als afdeling C wordt een rit gemaakt waarbij op de 
gang gestart wordt en een stuk rechtuit gereden wordt. 

3 .  Transport van een patiëntenkamer naar de gang. 
Op afdeling C wordt vanuit kamer 14, met gladde vloerbedekking, het 
bed uit de kamer gemanoevreerd en in de gang verder gereden. 

4. Transport vanuit de lift. 
Zowel op afdeling B als op afdeling C wordt gestart vanuit de lift. 
Daarna wordt er een aantal scherpe bochten genomen om in een gang te 
komen met patiëntenkamers. 
Op afdeling C is vervolgens kamer 14 ingedraaid. 

De rijroutes zijn met alle drie de bedden afgelegd. 
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3. Resultaten 

Algemeen -------- 
Elke meting geeft globaal het volgende beeld. 
In het begin is een grote kracht nodig om het bed in beweging te krijgen. 
In sommige situaties wordt een zo grote kracht geleverd dat vlak daarop 
het bed weer lichtelijk wordt afgeremd. De hoogte van de aanzetkracht 
varieert sterk. 

Voor relatief korte stukken van de afgelegde trajecten, een pas of vijf, 
zes ,  is een gemiddelde te bepalen. Wel is bij iedere stap van de trans- 
porteur een krachtsverhoging merkbaar. 

Tijdens de rit zijn incidenteel grote krachten nodig om het bed opnieuw 
in de gewenste richting voort te bewegen. Dit effect treedt vooral op na 
het nemen van bocht en na het afremmen voor een obstakel. 

De resultaten worden eerst per rijroute gepresenteerd; vervolgens worden 
de metingen gegroepeerd naar de grootte van benodigde kracht. 

De onderste twee signalen op het registratiepapier zijn het gevolg van 
een belasting in bedlangsrichting. In de tabellen wordt het gemiddelde 
van deze twee signalen opgenomen. 
De bovenste twee signalen hebben betrekking op dwarsbelastingen en zijn 
een orde lager dan de eerstgenoemde. In het vervolg worden deze signalen 
niet meer vernoemd. 

3.1 Tegelvloer, begane grond ........................ 

Wiel aanzet gemiddelde tussentijdse 
kracht kracht maxima 

grijs 285 40 115 : 80 
zwart 300 45 125 : 130 
VLI 220 45 - 65 a20 ; 95 

NB Alle krachten worden uitgedrukt in [i?] en afgerond op veelvouden 
van 5. 
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De verschillen tussen grijze en zwarte wielen zijn niet significant. Het 
VLI-wiel lijkt bij het aanzetten wat in het voordeel, maar op sommige 
deeltrajecten is de gemiddelde kracht hoger dan bij de andere wielstel- 
len. 

Wiel aanzet gemiddelde maxima 
B C B c B c 

grijs 258 - 8 5 ~ 7 0  - 145 - 
zwart 270 390 75 110-70 120 145 
TTLI 210 300 80; 60 65 125 105 

De aanzet in afd. C vereist meer kracht dan in afd. B; de zwarte wielen 
lijken hier in het nadeel. 
De extreem hoge aanzet in afd, C bij zwarte wielen is mede veroorzaakt 
door het snel in gang brengen van het bed, want korte tijd later is het 
krachtsnivo weer tot nul gedaald. 
De gemiddelde waarden liggen boven die van de tegelvloer. 
Uit de onderlinge verschillen zijn nog geen houdbare conclusies te trek- 
ken s 

Wiel Kamer Gann 
aanzet bocht aanzet gemiddelde maxima 

grijs 215 210 185 95 180 
zwart 200 205 185 100 165 
VLI 230 215 155 85 125 

De onderlinge verschillen tussen de verschillende wielstellen zijn niet 
significant. Opvallend is de lagere aanzet op de gang in vergelijking met 
de resultaten uit 3.2. Dit komt waarschijnlijk doordat in deze situatie 
het bed niet vanuit stilstand wordt aangezet. 
Voorzoverre op kamer C14 een constante waarde van de duwkracht bereikt 
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wordt is deze vergelijkbaar met die op de tegelvloer (zie 3.1) 

Wiel Lift Aanzet Bocht Gemiddelde Maxima 
B c B c B C B c B C 

90 - 
95 - 
85 - 

- grijs 385 345 175 220 165 225 70 
zwart 485 355 175 230 150 245 65 
VLI 455 410 170 260 175 240 65 

- 
- 

Op afd. C. is vaniiit de gang het bed In kamer 14 gereden, daarbij treden 
maxima op van: 220, 280 resp. 425N voor grijze, zwarte resp. VLI wielen, 

Bij de registraties op afd. C is het bepalen van een gemiddelde vrijwel 
niet mogelijk. Er zijn te veel variaties binnen een kort tijdbestek, 
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3.5 Resultaten bi2 het (opnieuw) aanzetten 

in de voorafgaande tabellen is steeds het resultaat van een rijroute ver- 
meld. In de nu volgende tabellen worden de resultaten per actie gebun- 
deld. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het op gang brengen van 
het bed vanuit stilstand of na het nemen van een bocht en de situatie dat 
een min of meer constante snelheid is bereikt. Alle krachtwaarden (in 
Newton) komen al voor in de eerder gegeven tabellen. 

-__---_------ ........................ 

Wiel Lift Tegelvloer Afd. B Afd. C c14 
grijs 385 285 250 - 

345 210 215 
185 

175 220 
165 225 

zwart 485 300 270 3 90 

455 205 200 
185 

175 230 
150 245 

VLI 455 220 210 300 

410 215 230 
155 

170 260 
175 240 

Voor alle wielstellen geldt dat het vertrek vanuit de lift de grootste 
kracht vereist. 

Op gladde vloeren: de tegelvloer op de begane grond en de vloer in kamer 
C14 treden toch aanzienlijke verschillen op. Wellicht worden die 
veroorzaakt door de gewenste eindsnelheid van het bed. In een 
patiëntenkamer is de manoevreerruimte klein, moet een kleine afstand 
worden afgelegd en dientengevolge is een hoge snelheid ongewenst. Op de 
begane grond daarentegen is er ruim baan. De neiging om flink op te 
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schieten zou daar verantwoordelijk kunnen zijn voor een wat hogere 
krachtsinspanning. 

Vergelijking van de resultaten voor afd, B en C levert in het gemiddelde 
voor alle wielstellen hogere aanzetkrachten in afd. C dan in afd. B. 
In afd. B zijn de verschillen tussen de wielstellen niet significant. In 
afd. C levert het grijze wielstel de laagste en het zwarte wielstel de 
hoogste gemiddelde aanzetkracht. 

3.6 

In onderstaande tabel z i j ~  de waarden. gegroepeerd die verkregen zijn bij 
het rijden bij een min of meer constante snelheid, meestal bij het recht- 
uit rijden in een deel van de gang. 

Resultaten bi2 het "normaal riaden" ------------- ---------------- ---- 

Op de tegelvloer zijn de gemiddelden voor alle wielstellen significant 
lager dan op de afdelingen. De onderlinge verschillen per wielstel zijn 
niet duidelijk. 
Evenals bij het aanzetten zijn ook hier de gemiddelde krachten nodig om 
een bed in beweging te houden, op afd C E  licht groter dan op afd. B. 
Grijze en zwarte wielen ontlopen elkaar in effect weinig. Het VLI-wiel 
lijkt op afd. C ligt in het voordeel. Het is echter de vraag of, gezien 
de variaties in de omstandigheden, wel van een statistische significant 
verschil geproken kan worden. 

Wiel Afd. B Afd. C Tegelvloer 
grijs 85 40 

70 
70 95 

zwart 75 

65 

110 

70 

100 

45 

VLI 80 - 60 65 

65 85 
45 - 65 
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4. Conclusies 

De resultaten van het meten van de kracht die nodig is om een ziekenhuis- 
bed onder praktijkomstandigheden te verrijden, vertonen zeer grote fluc- 
tuaties. De maximale waarden zijn sterk afhankelijk van de manier waarop 
de transporteur het bed in beweging brengt. De verschillen die daardoor 
ontstaan versluieren de effecten van wielkeuze of vloerbedekking in hoge 
mate. 
Slechts voor korte perioden, vier a vijf passen kan tijdens een testrit 
gesproken worden over een repeteerbaar patroon, waaruit een gemiddelde 
bepaald kan worden. Dan nog zijn de variaties zo groot dat opnieuw ver- 
schillen tussen wielstellen en vloerbedekkingen niet duidelijk zijn op te 
merken. 

Aangezien tijdens de testritten bleek dat herhaaldelijk opnieuw raoest 
worden aangezet, een situatie die normaliter vaker zal voorkomen omdat 
tijdens een rit zoveel mogelijk vrij baan was gemaakt, wordt aan die si- 
tuatie het zwaarste gewicht toegekend. 
Uit de resultaten, gegroepeerd in 3.5 blijkt afd. C dan licht in het na- 
deel ten opzichte van afd. B. 
Een keuze voor een wielstel dat significant betere resultaten geeft, is 
op grond van deze metingen helaas niet te maken. 

Netingen, waarbij een bed door mechanische middelen in beweging gebracht 
zou worden, onder constante kracht o f  constante snelheid, zouden waar- 
schijnlijk minder variaties in de resultaten geven dan tijdens onderha- 
vige praktijktest. Maar dan zijn interpretaties naar de werkbelasting van 
de transporteurs weer veel moeilijker te maken. 


