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HOOFDSTUK 0 

SA.HENVllTT ING. - ,_ 

Uitgaande van problemen in theorie en praktijk van een 

operatieafdeling zijn de volgende onderdelen bestudeert: 

organisatie 

- de klimaatinstallatie 

- de bouwfysische aspecten. 

Om het geheel een vorm te geven is uitgegaan van een operatie

pavil joen voor een z kenhuis met ca. 6 0 0 bedden. 

De organisatie hee zich voornamelijk toegespitst op het ver

krijgen van een verantwoord organisatieschema uitgaande van: 

1. de diverse verkeersstromen binnen het operatiekomplex 

2. een zoneverdeling, afhankelijk van de eisen die aan de 

diverse ruimten gesteld worden. 

Vanuit deze gegevens is gekomen tot een principe antwerp 

bestaande uit een negenhoekig paviljoen met een overgangs

gebied naar de rest van het ziekenhuis. Deze indeling, met 

een centrale ligging van de spoel- en installatieruimte 

blijkt bovendien ook grate voordelen te bezitten voor de 

klimaatinstallatie en de bouwfysische aspecten van het totaal. 

Het onderdeel installaties bestaat uit drie delen n.l.: 

l. het ventilatiesysteem van de operatiekamer 

2. verlichting 

3. een capaciteitsberekening gecombineerd met de materiaal-

keuze van de draag- en afbouwkonstrukties. 

Voor het ventilatiesysteem is op grand van economische over

wegingen gezocht naar een verantwoorde (i.v.m. mogelijke 

postoperatieve wondinfecties) oplossing van een turbulent 

mixing systeem. D~t systeem is erop gebaseerd dat de ge

contamineerde ruimtelucht vermengd wordt met de toe te voeren 

gefilterde lucht om zodoende de besmettingsgraad van de 

operatiekamer zo laag mogelijk te houden. Gekomen is tot een 

luchtverdelingssyteem dat bestaat uit twee delen: 

- een luchttoevoer via de operatielamp hetgeen een overdruk 

boven de ope~atieta creeert. 
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een luchttoevoer via het plafond (geperforeerde stroken) om 

de rest van de ruimte te conditioneren. 

Een en ander is onderzocht in een proefruimte op ware 

grootte en heeft in eerste instantie bevredigende resul

taten opgeleverd. 

Voor de verlichting zijn naast de normale verlichtings

ornamenten een viertal spots in het plafond aangebracht. 

Dit heeft tot gevolg dat de maximale luminantieverhoudingen 

tussen oogtaak, achtergrond en omgeving (10 : 3 : 1 ) niet 

overschreden worden, hetgeen ten goede komt aan de werksfeer 

in de ruimte. 

Voor de capaciteitsberekening was voor de diverse draag- en 

afbouwkonstrukties een hoog accumulatievermogen gunstig, 

reden waarom in principe gekozen is voor zware materialen 

als baksteen en beton. Dit gecombineerd met een lichthouten 

paraplubak en het feit dat weinig glas in de ruimte nodig is, 

is een ~~n-kanaalsysteern voor de luchtverdeling mogelijk. 

Het belangrijkste bouwfysische probleem is de ruimteakoestiek. 

Het probleem hierbij is het maken van een akoestisch goede 

ruimte zonder gebruik te maken van poreuze absorptiematerialen 

met het gevaar van bacteriekweek in de porien. Dit probleem 

is te ondervangen door gebruik te maken van een plaat met 

microporien en een speciale bacteriedodende toplaag, ge

combineerd met een veerkrachtig p.v.c. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING. 

5) 
Dit onderzoek is een vervolg op een stage (lit.l.,blz.J-1) 

in het eerste jaar van de afstudeerperiode, waarin de pro

blemen van een operatieafdeling in theorie en praktijk be

studeerd zijn. Een algemene konklnsie van die studie was, 

dat bij het ontwerpen van een dergelijke afdeling ten zeerste 

gelet moet worden op de bouwkundige opzet, de klimaat

installaties en de bouwkundige detailleringen, en in het 

bijzonder op de onderlinge relaties. 

Het onderzoek heeft zich in eerste instantie op dit laatste 

toegespitst. 

Als uitgangspunt is gekozen voor een denkbeeldig ziekenhuis 

van ca. 600 bedden met 7 operatiekamers. Omdat het niet 

mogelijk is de relatie van het operatiekomplex met de rest 

van het ziekenhuis in een dergelijk onderzoek aan te geven, 

is uitgegaan van een paviljoen dat via een gang in verbinding 

staat met het gekozen ziekenhuis. 
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HOOFDSTUK 2 DE ORGANISATIE 

2.1. Het organisatieschema (lit.2) 

Binnen het operatiekomplex onderscheiden we een viertal 

verkeersstromen van personen c.q. goederen: 

- het chirurgisch personeel (~7~~~~~-~) 

- de patient(------

- het benodigde instrumentarium (---------) 

- het schoonmaakpersoneel ( •.•........ ) 

Aan deze verkeersstromen worden de volgende basiseisen gesteld: 

a. het personeel moet in staat zijn om van de ene a-septische 

ruimte naar de andere a-septische ruimte te gaan zonder 

een septische ruimte te passeren; 

b. de voorbereiding van patient en chirurgisch personeel moet 

als het ware worden opgelegd. 

In bijlage I (een gedeelte van het rapport van de stage uit de 

eerste fase van de afstudeerperiode) zijn de ruimten en hun be

nodigde oppervlakten aangegeven. 

Hier wordt volstaan met het geven V2 , een relatieschema in 

figuur 2.1. met de zoneverdeling die in bijlage 7.1. aangebracht 

is. 

2.2. De ruimtelijke organisatie. 

Om een beter overzicht te verkrijgen is het noodzakelijk 

de verschillende ruimten nader te beoordelen en in kategorien 

onder te brengen, t.a.v. verkeersstromen. 

Zo ontstaan een drietal groepen: 

1. Ruimten die specifiek behoren tot de operatieafdeling en 

gebruikt worden voor de voorbereiding, de behandeling 

en de nabehandeling van de patient. 

De ruimten die tot groep 1 behoren zijn: de voorbereidings

ruimte, de narcoseruimte, de operatiekamer, de recovery; 
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III 

I ruimten behorende tot groep 1 
II ruimten behorende tot groep 2 

III ruimten behorende tot groep 3 

Figuur 2.2. Globale struktuur van het 
gebouw 
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Figuur 2. 3. Struktuur van groep 1. 
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]UUr 2.4. Gewijzigde struktuur van het ge- Figuur 2. 5. Struktuur van groep II. 
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2. Secundaire ruimten voor ondermeer technische 1nstallaties 

en opslag, vervoer en sterilisatie van te gebruikengoederen. 

Gewenst zou zijn dat deze centraal gesitueerd liggen. 

Een grater bouwvolume en meerdere medische en technische 

apparatuur moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. 

De ruimten die tot groep 2 behoren zijn: 

-de spoelruirnte, de steriele voorraad,de installatieruimte. 

3. ruimten die de overgang vormen tussen de operatieafdeling 

en de rest van het ziekenhuis en zodanig als sluis fungeren. 

(was/kleedruimte, bedwissel). 

Zo ontstaat de globale struktuur van het gebouw (zie figuur 

2.2.) Door elke groep nader te analyseren kan deze struktuur 

uitgedetailleerd worden. 

ad ·1. De ruimten van groep 1 vormen een eenheid als in 

figuur 2.3. wordt voorgesteld, die per operatiekamer 

eenmaal voorkomt. 

Op grond van de volgende overwegingen zijn de recovery's 

van de verschillende eenheden samengevoegd tot een centrale 

recovery: 

voor de bewaking van de pati~nt en het mogelijk direkt 

ingrijpen, is het noodzakelijk dat iemand in de direkte 

omgeving van de pati~nt blijft. Dit zou echter inhouden 

dat voor elke recovery minstens l personeelsli.d be

schikbaar moet zijn. 

Door de centralisatie van de recovery's is het dus moge

lijk de personeelsbezettinq lager te houden en kan boven

dien bespaard worden op de bewakingsapparatuur die niet 

voor elke recovery aangeschaft behoeft te worden. Aldus 

ontstaat de gewijzigde struktuur van figuur 2.4. De 

recovery en de controlekamer zijn dus samengetrokken. 

ad. 2. De spoelruimte en de steriele voorraad behoren bij 

elkaar (figuur 2.5.) maar worden gescheiden door zgn. 

doorgeefsterilisatoren. Beide ruimten moeten in 
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Figuur 2.6. Plattegrond van het gebouw. 
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verbinding staan met de operatiekamer, waarbij de ver

binding tussen de steriele voorraad en de operatiekamer 

een loopverbinding moet zijn om onafhankelijk te zijn 

van een technische storing in mogelijke transportsystemen. 

In figuur 2. 6. is een plattegrond en iel f; · uur 2. 7. een 

doorsnede van .het gebouw gegeven, waarbij de installatie

ruimte boven de spoelruimte is gesitueerd. t~t een centrale 

installatieruimte zijn de toe- en afvoerkanalen naar de om

liggende ruimten zo kort mogelijk. 

ad.a. zoals in de vorige paragraaf aangehaald is, moet de 

voorbereiding van pati~nt en chirurg als het ware worden 

opgelegd en zou het overgangsgebied, met o.a. de bedwissel 

en de was- en kleedruimten eruit kunnen zien zoals in 

figuur 2.6. getekend is. 

In de bijlage 7. 3. zijn tekenin~ _ n o; ~nomen waarin de bouw

kunidge struktuur omgezet is in _att gronden en een doorsnede 

met een globale maatvoering. De vorm, 9-hoekig, is ontstaan 

door de cirkel in het aantal gewenste moten te verdelen en de 

gebogen lijnen om economische redenen te vervangen door rechte, 

zonder verder architectonische rnotieven te hanteren. 

Bij dit plan zijn nog enkele ondergeschikte wijzigingen 

aangebracht: 

de spoelruimte is alleen te reiken via het souterrain, 

zodat een kruising van de verschillende verkeersstromen wordt 

voorkomen en gebruikte goederen niet via bacteriologisch 

schonere ruirnten behoeven te worden afgevoerd; 

op de hoeken van de opera.tiekamers zijn technische ruirnten 

gedacht met de volgende functies: 

a. reparatieruirnte voor de apparatuur die in de wand die aan 

de operatiekamer grenst, is i :.1wd, waardoor herstel hier-

van :r:1ogelijk i zonder de opt:rc:t.ie]:arner te becreden; 



a 

g 

8 

7 

6 

5 

2 

1 

0 

-11-
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bed (m) afhankelijk van het totaal aan ziekenhuis
bedden. 



-12-

b. in deze ruimte is bovendien een stortkoker aangebracht, die 

via een lopende band in verbinding staat met de spoelruimte 

voor de afvoer van de gebruikte goederen. Het toegangsluik 

bevindt zich in de wand tussen de operatiekamer en de tech

nische ruimte. 

c. verzamelpunt van de diverse toe- ei. ciLV0erkanalen (persgas, 

lachgas, vacuum, elektriciteit, waterleiding, riolering etc.); 

- een aantal minder belangrijke ruimten zijn in de bijbehorende 

zone (zie figuur 2.1.) aangebracht: de centra ingang, de 

administratie, de koffiekamer, de kamer voor de hoofdzuster en 

de dienstruimte. 

Opm. Het antwerp kan op gelijksoortige wijze worden opgezet 

voor een ziekenhuis met een ander beddenaantal door de cirkel 

van figuur 2.6. in meer of minder moten te verdelen, al naar 

gelang het aantal operatiekamers (zie ook de volgende paragraaf). 

Dit doet niets af aan de opzet ••an ~ operatieafdeling. 

2.3. Het gebruik van de ruimte. 

Het aantal operatiekamers en het totaal oppervlak van de 

operatieafdeling per ziekenhuisbed kan worden afgelezen 

in figuur 2.8. Beide grafiekjes zijn opgesteld aan de 

hand van gegevens van een groot aantal ziekenhuizen, waarvan 

o.a. Nedelkov (lit.3) bij zijn anal~ses ook gebruik maakte 

en van het Nationaal Ziekenhuis instituut. Hierbij moet wel • 
opgemerkt worden dat zowel het percentage operatie-patienten 

als de gemiddelde verpleegduur per gewest (in Nederland) 

verschillend is, a ankelijk van de geboden kapaciteit 

aan ziekenhuisbedden. Een tenden~ is merkbaar naar een 

kortere verpleegduur (1970 : 18,7 dagen en 1972 : 15,9 dagen) 

omdat er steeds meer gestreefd wordt naar een verantwoord 

economisch beheer van de capaciteit van de ziekenhuizen. 

Dit resulteert o.a. ook in een stijging van het percentage 

operatiepatienten, omdat steeds meer kleinere ingrepen 

poliklinisch gebeuren, waarvoor gee~ zi enhuisopname 

meer noodzakelijk lS, 
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In dit geval zouden dus 7 

en zou het totale oppervJ 
2 

1,6 x 600 = 960 m moeteL 

'er Lekamers benodigd zijn 

va le 1, ·eratieafdeling ca. 

tt·:Jen. "ls we di t vergeli jken 

met het struktuurontwerp dan blijkt dat de oppervlakte ca. 

140 m2 grater is. Dit is ontstaan door het gangenstelsel 

binnen het komplex en de grate centrale ingang naar de 

rest van het ziekenhuis. In de figuren 2.9 en 2.11 is 

het ruimtegebruik geschetst van de belangrijkste ruimten: 

de operatiekamer met de voorruimten en de recovery. In 

figuur 2.9 is het gecombineerde operatiegebied voor een 

aantal operaties weergegeven met daarbij de plaats waar 

de bewakingsapparatuur kan worden ingebouwd, zodanig dat 

reparatie mogelijk is vanuit de technische ruimte (zie 

ook figuur 2.10) 

Het aantal operaties dat per dag verricht wordt, is op de 

volgende wijze te berekenen: 

aantal patienten: 600 

percentage operatie-patienten: 35% 

gemiddelde verpleegduur: 1& dagen. 

aantal dagen dat per maand geopereerd wordt: 21 

dit geeft per dag een gemiddelde van 

30 x 600 x 0,35/(18 x 21) = 17 operaties. 

De gemiddelde duur van een operatie is ca. l uur (40% van 

de operaties duren ca. 0.~ uur, 10% duren ca. 1 - 1.5 uur 

en slechts 20% duren lagen dan ~.5 uur). 

Na afloop wordt de operatiekamer schoongemaakt en worden 

voorbereidingen getroffen voor de volgende operatie. Hier

door is het mogelijk dat in elke operatiekamer dagelijks 

4 operaties verricht worden met in ons geval dus een totaal 

kapaciteit van 28 operaties per dag. Een operatiekamer wordt 

echter in het algemeen gereserveerd voor spoedoperaties 

(gemiddeld 2 per dag). De tijdsduur van het verblijf van 

de patient na de operatie op de recovery staat n t vast 

omdat deze afhankelijk is van de aard van de operatie en 

de lichamelijke conditie van de patient zelf. De praktijk 

ui tgewezen da t Eer tie:-~ tal van de recovery 

voldoende is. Zie f :~ . ll . 
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Figuur 3.1. De "laminair flow". 

) 

Figuur ·. 2. D, "turbulent mixing". 

iguur 3.3. Principe stromingspatroon. 
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HOOFDSTUf': 1 DE INSTALLATIE 

In dit hoofdstuk worden het luch andelingssyteem, 

(lit. 4) de nc verlichting en de capaciteitsberekening 

van de klimaattcchnische installatie met de materiaa euze 

van wanden en vloeren aan de orde gesteld. 

3.l.Eet ventilatiesystee!U van de operatiekamer (lit. 5) 

In 7.1. is een uitgebreide beschrijving gegeven van de 

verschillende ventilatiesystemen. Samengevat kunnen we 

deze onderve len in een eweetal : de "larninair 

flow'' (figuur 3.1) en de "turbulent mixing" (figuur 3.2.) 

Bij de "Laminair flow" wordt de gecontamineerde lucht 

d.w.z. met bacte n besmette,a door verdringing 

m.b.v. een gerichte luchtstroming. De luchtsnelheid zal 

in de ruimte, ca. 0,5 (m/s) moeten bedragen om de gerichte 

luchtstroming te kunnen handhaven. (lit.6) 

Om dit te kunnen realiseren heeft dit een ventilati 

van 200 - 500 tot gevolg. 

Bij de 11 turbulent mixing" wordt gecontaminee:::de lucht 

vermengd met toegevoerde gcfil lucht welke zo sncl 

mogelijk wordt afgevoerd. Een ventilatievoud van 15 vo et 

bij dit systeem. Bij een vergelijking van de twee genoemde 

systemen blijkt dat de gebruikskosten van de "laminair 

flow" ca. 10 maal hager zijn als bij de "turbulent mixing" 

Als we de voor en nadelen van ze beide systemen (zie g. 

bedrijfskosten elkaar afwegen meet 7.1} samen met 

de voorkeur ui naar een !!turbulent mixingu systeem. 

3. 2. De "turbulent mix.~ng" 

We kunnen als eis stellen dat de luchts c.:r:oming, in het ratie-

gebied, van tignt af is yericht zodat de kans op be-

smetting met gecontamir.eerde un•s 
wordt. Dit i liceert dat in et 

lucht zo klein mogelijk 

ratiegebied een lucht-

toevoer aangebracht meet word 

veroorzaken zeals in-figuur 3. 

1 uch t.toevoer 1, ,,ner: vJJ j cJc nkc:; 

. ~;i ZOt1 een s troming troon 

rd "OOr,:Jes::e:d. Voor deze 

:o~gende mogel jkheden: 
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1. een luchttoevoer in de rand va 

door het operatielaken of door c. 

rat ~tafel. De ze kan 

urs fgedekt worden. Het 

stromingspatroon dat dan zou ontstaan maakt het mogelijk dat 

bacterien die door het chirurgisch team verspreid worden naar 

de patient toegevoerd worden. 

2. een luchttoevoer rand de wand m.b.v. een geperforeerde ring, 

waardoor de lucht toegevoerd wordt. Dit zou praktische moeilijk

heden bij het opereren geven. Bij een complicatie zou de opera

tiewond grater kunnen worden dan de ring die rand de wand is 

aangebracht en bovendien zou het aanbrengen van de ring b.v. 

bij hoofdoperaties, problemen met zich meebrengen. 

3. Een luchttoevoer via de operatielan1p. Eij rr.ogelijke verdraaiing 

van de lamp wordt daardoor naast de llchtDundel ook de lucht

bundel op de wond gericht. Door bijmening aan de rand van 

de stralenbundel kan gecontamineerde omgevingslucht meegevoerd 

worden. Een lage bijmengfactor (dit is de verhouding tussen 

de bijgemengde omgevingslucht en de toegevoerde luchthoeveel

heid) is dus noodzakelijk. 

Om na te gaan of aan deze rnogelijkheid een praktische waarde 

toegekend mag worden zal deze nader worden onderzocht . 

. 2.1. De theorie. 

We kunnen het luchttoevoersysteem tw ' gecl 'el ten opsplitsen: 

l. Het systeem waarbij de luchttoe ::r a de opera.tielamp geschied 

2. Het systeem waarbij de ventilatielucht benodigd om de opera tie-

kamer te klimatiseren in de ruimte wordt gebracht. 

De luchttoevoer via de operatielamp. 

De eisen die hieraan gesteld worden zijn: 

a. de temperatuur, de luchtsn9lheid en de relatieve vochtigheid 

van de toe te voeren lucht rnoet zodanig zi~n dat het vocht

verlies door verdarnping van de operatiewond en eventuele 

tochtverschijnselen voor het chirurgisch earn zoveel rnogelijk 

beperkt wordt . 

... ~· 
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Figuur 3.4. Het verband tussen de verdamping en de luchtsnelheid voor een 
aantal waarden var. de relatieve vochtigheid. 

~---
u :uitblaassnelheid (m/sJ 

0 

d : doorsnede uitblaasopening (m) 
0 

X : kernlengte (m) 
0 

m menggetal 

X straallengte (m) 

X u maximum snelheid op X (m/s) 
m 

yk: straaluitbreiding kern (m) 

y straaluitbreiding (m) 

a hoek straaluitbreiding. 

Figuur 3.5. Schematische voorstelling van de luchtverdeling in de ruimte bij 
toevoer door een rcnde opening. -~ 
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b. een zo laag mogelijke bijmengfactor en een maximale straal

ui tbreiding ter breedte van de operatietafel '(ca. 60 em.) om 

bijmenging van omgevingslucht zo veel mogelijk te voorkomen. 

We kunnen deze eisen nader uitwerken voor: 

A.d a. . De behaaglijkheid~ criteria t~a.v. het d1irurgis_ch tea~~= 

3.2.2. 

Er moet gezorgd worden voor isotherme lucht met een maximale 

luchtsnelheid van 0,25 (m/s) op werknivo. 

He~ vochtverlies van de patient:(lit.6) 

We kunnen de uitdroging van de wond benaderen door de ver

damping te berekenen van een bak water van 37°C in een lucht

stroming ~et een temperatuur van 22°C, een luchtsnelheid van 

vm/sen een relatieve vochtigheid ¢ %. 

De verdampte hoeveelheid W is dan\·!= T{x"-x) kg/m2.h, waarbij 

T = 25 + 19 v het verdampingsgetal is, x" de maximale vochtinhoud 

in kg per kg droge lucht bij 37°C en x de vochtinhoud in kg per 

kg droge lucht van de toegevoerde lucht van 22°C. 

In figuur 3.4. is de verdamping W uitgezet tegen de luchtsnelheid 

v. (m/s) voor een aantal waarden van de relatieve vochtigheid ¢ % 

Hieruit kunnen we aflezen dat d j een 1 uur durende 

operatie bij een luchtsnelheid 3n 0,25 (.n/s), een relatieve 

vochtigheid van 70% en een operatiewond ter grootte van 0,04 m2 

ca. 0,04 x 0,97 = 0,038 kg vocht verliest. 

De patient verliest door transpiratie en door ademhaling 0,135 

kg/h, wat door verdamping bij de operatiewond met 29% verhoogd 

wordt. De 38 gr/h die de patient verlies is acceptabel t.o.v. 

het bloedverlies bij een operatic. 

De vorm van de luchttoevoeropening. 

De toepassing van een ronde opening voor de luchttoevoer 

".nnt t eerst in aanmerking omdat hierbij de straaluitbreiding 

ca. 19:bedraagt en bij rechthoekiqe openingen ca. 30° (lit. 7) 

1/ \)c.(,, .i2.c.~( -v ~ .. cl· l~?-\ Y ( ~ s ck VO [)fo., \ ~ Vt& b\2 ~ 6 ;~) ) 
De berekening van de luchtverdeling bij toepassing va~ een ronde 

opening. (lit. 7) 

Figuur 3.5. geeft een schematis 

deling. 

voorstelling van de luchtver-
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3.6. Het verband tussen de d.oo.rsnede d en de straaluitbreidinge 
0 
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Figuur 3.7. Het verband tussen de snelheid ter hoogte van de operatie
tafel u en de diameter van de uitblaasopening. 

m 
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De formules die voor berekening hiervan noodzakelijk zijn, 

zijn als volgt samen te vatten: 

kernlengte X = d
0

/m (m) 
0 

sne idsafname X < X 
0 

u = u (m/s) m 0 

X > X urn = u
0

.x
0
/x (m/s) 

0 

straaluitbreiding x = l. 5 (m) ( z no. 7. 2.) 

y = d
0 

+ 3xtg (~a) (m) 

indien yk nog staat:yk=(x -l,S)d jx (m) 
0 0 0 

volume toename V/V 
0 

H rbij wordt de verstoring van de operatietafel verwaarloosd 

omdat deze slechts een snelheidsafname veroorzaakt binnen ca. lOcrr 

boven de tafel. Aan rand van de straal zal een grote hoeveel

heid lucht bijmengen die door turbulenties in de straal naar het 

midden getransporteerd wordt. De beste oploss~ng is dus de 

operatiewond binnen het kerngebied te houden, waardoor alleen 

gefilterde lucht in aanraking komt met wond. Dus x
0 

> 1.5 (m) 

en yk > 0.20 (m). In figuren 3.6 en 3.7 zijn de resultaten 

van berekeningen uit no. 7.2. opgenomen, voor een aantal 

waarden van het menggetal m. 

Bij gestelde eis dat yk ~ 0.2 (m) kunnen we uit figuur 3.6 

af zen dat moet gelden: 

d
0 

> 0.4 (m). De totale straaluitbreiding (y) is hierbij 

echter al 0.9(m), dus al breder dan de operatietafel. Op grond 

hiervan moet gezocht worden naar een op ssing waarbij straal-

uitbreiding binnen de gestelde grenzen blijft. Een mogelijkheid 

hiervoor is de toepassing van meerdere ronde stralen. 
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primaire straaJzone 

CJ')•~rgangsgebied 

ds 

operatieget,ied 

fig.3.8. Schematische voorstelUng van de Juchtverdeling in de 

t 

I 

d: doorsnede uitblaasopening (m) 

t: H.O.H. afstand openingen (m) 

n: aantal stralen 

a: hoek totale straaluitbreiding 

-r 
! 
i 
! 

t 

I 
.4-

3.9. Onderaanzicht van de luchttoevoeropeningen. 

~··-·-·-· 

! 
-~ 

-~,r--d t d v/v0 . g/Q,..., s 
-~---

O.GS 0.27 0.54 0.21 7.5 
0.06 0.28 0.56 0.24 6.6 
0.07 0.29 0.58 0.27 5.9 
0.07 0.28 0.56 0. 28 5.8 
0.08 0.29 0.58 0.33 5.5 
0.09 0.30 0.60 0.36 5. 1 
0.09 0.29 0.58 0.37 4.9 
0. 10 0.30 0.60 0.39 4.4 

I 

I l 
Tabel 3.10 Een aantal mogelijke afmetingen. 

• 
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3.2.3. De berekening van de luchtverdeling bij toepassing van meerdere 

ronde stralen (lit.B); 

Figuren 3.8 en 3.9 geeft een schematische voorstelling van de 

luchtverdeling. 

Het operatiegebied moet liggen in het einde van het over

gangsgebied waar de luchtsnelheid nagenoeg geniveleerd zal 

zijn. Dus xm > 1,5(m): Dit is de afstand tussen de lamp en de 

operatieta 1. De straaluitbreiding mag weer niet breder zijn 

als de operatietafel. dus: DS < 0,6(m). 

De formules d voor de berekening van het stromingspatroon 

noodzakelijk zijn, zijn als Volgt samen te vatten. 

xkp "' 6. d (m) 

X "' 1, 8 (t-d) (m) p 1 
X "' (t-~d) /tg (~a) (m) m 
ds "' n.t. (m) 

Het voordeel van deze luchtverdeling is dat de straaluitbreiding 

gebeurt in de primaire straalzone en dat in het overgangsgebied 

nagenoeg geen bijmenging met het omgevingsgebied plaats heeft. 

Bij een straaluitbreiding x =19° en de eis x > 1.5(m) blijkt m 
dat t > 0.25(m) (zie 7.2) moet zijn. Samen met de eis dat d <0.6(rr s 
is berekend dat er maximaal 2 stralen-bundels naast elkaar voor 

mogen komen en dat t < 0.30 (m) moet zijn. 

We kunnen bovendien stellen dat x < 0.4(m) zodat 
p 

bijmeng-ing 

vlak onder de lamp plaats vindt en zo hoog mogelijk boven de hoofd

en van de chirurgen. 

In tabel 3.10 zijn de mogelijke waarden van de uitblaasopening en 

de onderlinge afstand gegeven, samen met de straaluitbreiding, 

de snelheidsafname op tafelnivo t.o.v. de uitblaassn~lheid en 

dezelfde verhouding tussen de luchthoeveelheden. 
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7,5 Q 
0 

l 

Figuur 3.11. Principe doorsnede van de operatielamp. 

D 

totale ventilatiesysteem van de operatiekamer. 

verlichtingsarmaturen 

geperforeerde stroken 

spots (zie ook 3.3.) 

Figuur 3.13. Aanzicht van het plafond. 
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De bijmengfactor Q/Q blijkt te varieren tussen 4.4 en 7.5, hetgeeJ 
0 

voor bijmenging met de omgevingslucht vrij hoog is. 

Door deze luchthoeveelheid aan de rand van de operatielamp 

zelf toe te voeren is bijmenging met omgevingslucht tot een 

minimum te beperken. Op grand hiervan zou de oplossing die 

weergegeven is in figuur 3.11 i.v.m. de kleinste straal

uitbreiding de beste zijn. Om de invloed van deze bijmenging 

na te gaan op het strorningspatroon en om na te gaan welke 

de beste uitblaassnelheid is, is een proefruirnte gebouwd waarin 

een en ander onderzocht is. 

3.2.4. De luchtverdeling in de rest van de operatiekamer. 

De luchtverdeling mag het stromingspatroon in de "binnenzone" 

niet verstoren en meet verhinderen dat lucht van de ''buitenzone" 

door terugstroming, naar de "binnehzone" wordt gevoerd. Om een 

lage luchtsnelheid te verkrijgen en een grate ternperatuur-gradient 

in de ruirnte te voorkomen is een gedeeltelijk geperforeerd 

plafond toegepast met een perforatie graad van 10%, een diameter 

van de perforat van 0,5 ern en een luchtsnelheid in de per

foraties van ca. 1.25 (m/s). Door de kleine~diameter is het 

ternperatuurverval in het eerste gedeelte van de straal vrij 

groat en bedraagt de luchtsnelheid in de behaaglijkheidszone 

slechts 10 - 15 (crn/s) (lit.9) 

De forrnules voor berekening zijn: 

hTx = hT 0 0,5 . x
0
/x, waarbij 6T

0 
het ternperatuurverschil is 

tussen de uitblaaslucht en orngevingslucht 

u=u {x /x + /Ar/m(ln(2.x/x + 1)}(rn/s) 
0 0 0 

Door in elke wand rninimaal een luchtafvoer aan te brengen 

kan een goede doorstrorning van de ruirnte verkregen worden. Boven

dien kan door het aanbrengen van een luchtafvoer aan de voet 

van de operatietafel voorkornen worden dat bacterien, die door 

het chirurgisch personeel aan het onderlichaam verspreid worden, 

verder de ruirnte in verspreid worden. 

Figuur 3.12 geeft samen met figuur 3.13 een totaalbeeld van het 

ventilatiesysteem in de operatiekamer. 
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Figuur 3.14. Schematische doorsneden van de proefruimte. 

overhead 
projector 

lichtmuu 

3.15a Verticale doorsnede 3.15b. Horizontale doorsnede 

Figuur 3.15. Opstelling overheadprojectoren. 

! l 
1!1 • IJ I I ~I ' - -4----

H+ +++ 
Figuu:r :l.16a. Figuur 3.16b. 

l 
;!"_ !I .t *· 1~1 ·~' .'! - - - --

Figuur -, c. Figuur 3.16d. '. 

Figuur 3.1G. De geteste mcdellen van de operatie]amp. 
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3.2.5. De praktijk. 

Om de invloed na te gaan van: 

1. de bijmenging via een secundaire luchttoevoer aan de rand 

van de operatielamp; 

2. verschillende uitblaassnelheden c.q. luchthoeveelheden; 

3. het ventilatiesysteem voor de rest van de operatiekamer, 

is een proefruimte gebouwd met de afmetingen van een kleine 

operatiekamer ( 6 x 4,2 x 2,9 (m}}. 

Figuur 3.14 geeft een schematische voorstelling van de proef

ruimte. 

Voor de isotherme luchthoeveelheid, die via de lamp wordt 

toegevoerd, wordt gebruik gemaakt van recirculatielucht die 

bij de voet van de operatietafel wordt afgezogen. De ventilatie

lucht voor de rest van de ruimte, die via een plenum en ge

perforeerde stroken in het plafond aan de ruimte wordt toege

voerd, wordt onttrokken uit de grate zaal waarin de proefruimte 

is gebouwd. De luchttemperatuur van deze zaal wordt op de ge-
o 

wenste temperatuur van de toevoerlucht gebracht (19.5 C). Om 

het stromingspatroon, m.b.v. de bellengenerator, boven de 

operatietafel zichtbaar te maken is een lichtmuur midden over 

de tafel aangebracht d.m.v. twee overhead pro~ektoren 

(zie fig.3.15). 

Figuur 3.16 geeft de modellen van de operatielamp die achter

eenvolgens zijn doorgemeten. 

Het eerste model dat getest is (figuur 3,16a}, heeft als be

langrijkste nadeel dat de secundaire luchttoevoer zelf nag 

omgevingslucht bijmengt. Het toepassen van verschillende lucht

hoeveelheden geeft geen verbetering. 
Om de bijmenging van deze luchttoevoer met omgevingslucht te 

beperken is de horizontale afscherming vervangen door een ge

perforeerde strook (figuur 3.16.b.) • 

... 
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Fig. 3.17. Met behulp van de bellengenerator worden zeep

bellen midden tussen en evenwijdig aan de O.K. 

lamp en de O.K. tafel geblazen. Voor beschrijving 

van de gebruikte bellengenerator zie KLIMAATBE

HEERSING, jaargang 2 no 6, juni 1973 pag. 316 e.v. 

- Geen luchttoevoer via de O.K. lamp. - Luchttoevoer gestart. 

- Situatie na ~ minuut. - Stationaire situatie na 1 minuut 
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Hierdoor zou i.p.v. omgevingslucht, lucht worden bijgemengd 

van een zelfde kwaliteit als die van de secundaire luchttoevoer. 

Er treedt echter een verslechtering op t.o.v. het vorige model. 

Vervolgens is de totale secundaire luchtstroming afgeschermd 

en luchttoevoer zo dicht mogelijk bij de primaire luchtstroming 

gebracht (fig.3.16.c.) Dit model heeft bij uitblaassnelheden 

van de primaire luchttoevoer grater dan 0.50 (m/s) vrij gunstige 

resultaten. Bij lagere uitblaassnelh0den, waarbij de luchtsnel

heid op tafelnivo lager dan 0,15 (m/s) is, wordt de invloed van 

verstoringen in de ruimte te groat. Het gebied dat door de over

druk in de binnenzone vrij wordt gehouden, is grater naarmate de 

luchthoeveelheid die via de lamp wordt toegevoerd hoger_~s met een 

maximum bij een uitblaassnelheid van l (m/s) en een totale 

luchthoeveelheid van l80(m3/h). 

De lucht die onder de operatielamp komt, blijft 11 kleven 11 en mengt 

langzaam de toegevoerde luchthoeveelheid bij. Dit kan grotendeels 

voorkomen worden door een klein opstaand randje te maken (ca.Scm) 

rond de luchttoevoer (figuur 3.16.d). De foto's van figuur 

3.17.e.v. geven een indruk hoe luchtstroming zich gedraagt 

bij het laatste, definitieve mo~el bij het in- en uitschakelen 

van de ventilatie en in stationaire toestand bij een luchttoevoer 

van ca. l80(m3/h) en een gemiddelde uitblaassnelheid van O,S(m/s). 
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· 3 18 Met rook wordt de luchttoevoer via de O.K. lamp F1g. . . 

zichtbaar gemaakt. 

- Luchttoevoer gestart. 

- Situatie na ~ minuut. - Stationaire toestand na 1 minuut. 

m/s 

r 
1. 0 

0.8 

v 0.6 

0.4 

0.2 

0 

\ ·· .... .. .. 
K··· ... 
I """ ···~ ..... 

..........._ .;-;······ I 
;~ ... 5 •••• ,. ..... 

!---+----r--

· · .. · · ·· theoretisch berekende 
snelheid 

gemeten snelheid in 
het midden van een 
straal 

~--~--~----~--~--~----~--~--~----+---~ -----gemeten snelheid 
0. 1 0. 2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 m. midden onder de lamp. 

X 

Figuur 3.20. De berekende en gemeten snelheden (v) op een afstand x van de lamp. 
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ruimte: :rewenst verlichtingsnivo aantal toeaepaste arma-
luxz · turen 

narcoseruimte 300 2 arm. 2 X 65 watt 

voorbereidinqsruimte 300 1 arm. 2 X 65 watt 

recovery 300 11 arm. 2 X 65 watt 

schone aanq 150 40 arm. 4 X 20 watt 

steriele qana 150 16 arm. 4 X 20 watt 

centrale inaanq 150 4 arm. 4 X 20 watt 

lvuile aana 150 12 arm. 4 X 20 watt 

bedwissel 250 8 arm. 4 X 20 watt 

kamer hoofdzuster 500 3 arm. 4 X 20 watt 

was/kleedkamer 300 12 arm. 4 X 20 watt 

was/kleedkamer 300 7 arm. 4 X 20 watt 

dienstruimt.e 250 2 arm. 4 X 20 watt 

administratie 500 3 arm. 4 X 20 watt 

koffiekamer 250 4 arm. 4 X 20 watt 

steriele voorraad 300 11 arm. 2 X 40 watt 

spoelruimte 300 18 arm. 2 X 40 watt 

Tabel 3.21, Verlichtingsgegevens. 
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3.3. De verlichting. (lit.10) 

Voor de algemene verlichting binnen het operatiekomplex worden 

inbouwarmaturen met een opa lichtkap, in verband met het onder

houd, en uorescentielampen TL 32 (kleurweergaveindex 87 

en kleurtemperatuur 3000°K) toegepast. De toegepaste mikropor

platen (zie hoofdstuk 4) hebben door de gebraken witte kleur 

een reflectiefactor van 0,5, die is aangehauden voor wanden en 

plafand. In Tabel 3.21 zijn de gewenste verlichtingsniva's en 

het aantal toepaste armaturen voor de diverse ruimten aange-

geven. Bijlage 7.3. ft een mogelij armatuurplaatsing. 

De verlichting van de aperatiekamer is gekompliceerder door het 

vrij hoge verlichtingsnivo op de aperatieta l (aan het wond

oppervlak is ca. 20.000 lux nodig vaar een maximale gezichts

scherpte (lit.11)en in de wand 40.000 tot 70.000 luX)i dit 

kan vrij grate luminantie-verhaudingen tot gevolg hebben. Om 

verblinding te voorkornen, mogen de luminantie-verhoudingen tusser 

oogtaak, de achtergrond en de amgeving de verhouding 10 : 3 : 1 

niet overschrijden. Bavendien mag het verschil tussen de reflec

tiefactor van de wond (0,1) en die van het operatielaken niet te 

groot zijn, reden waarom een groen operatielaken wardt toege

past met een reflectiefactor van 0,3. 

Uitgaande van verlichtingssterkte van 20.000 lux bedraagt de 

luminantie van de "'mnd 635 (cd/m2) en dientengevolge moeten 

luminanties van het aperatielaken en de wond van de operatie

kamer respectievelijk minimaal 190 (cd/m2) en 63,5(cd/m2) be

dragen. Dit haudt een verlichtingsnivo van 2000 lux ap de 

operatietafel en een algemeen verlichtingsnivo van 500 lux in. 

In bijlage 7.2 is op de berekening (lit.12) hiervan nader inge

gaan. Hieruit blijkt dat de verlichtingsnivo's als volgt kunnen 

worden gerealiseerd: 

algemene verlichting: 11 inbouwarmaturen met een opa lichtkap 

en fluorescentielampen TL 37 (kleurweer

gave-index 96 en een kleurtenperatuur van 

4100°K) 2 X 65 Watt . 

. He~ verlichtingsnivo bedraagt gemid. 525 

lux. 

, 
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Ruimte Verlich Apparatuur Personen Totaal 
ting Q voelbaar 0 1atent Qv Ql Qv Ql 

centrale ingang 400 400 

administratie 300 130 70 430 70 

was/kleedruimte 700 800 670 1500 670 

was/kleedruimte 1200 1360 1140 2560 1140 

voorbereidingsr. 160 300 160 460 160 

operatiekamer 2000 1000 560 670 3560 670 

koffiekamer 1200 520 350 1200 690 2920 1040 

kamer hoofdzuster 300 70 40 370 40 

bedwissel 800 1000 300 170 2100 170 

narcoseruimte 320 1000 170 100 1490 100 

recovery 1100 300 62fi 3_6_0 L MIQ 360 

spoelruimte 1800 13750 12000 120 70 15670 12070 

steriele voorraad 1100 13300 8600 70 40 14470 8640 

dienstruimte 200 120 70 320 70 

schone gang 4000 4000 

steriele gang 1600 1600 

vuile gang 1200 1200 

Tabel 3.22. Maximale interne belastingen in Watt. 
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boven de operatietafel 4 attralux cool 

spots 115 V, 150 Watt met een onderlinge 

afstand van 86 em (kleurweergaveindex 100 
0 en kleurtemperatuur van 2850 K). 

Het gemiddelde verlichtingsnivo op de 

operatietafel bedraagt 1920 lux. Bij het 

wegvallen van een spot doordat de operatie

lamp in de lichtbundel van die spot komt, 

wordt gebruik gemaakt van 1 attralux spot 

220V, 100 Watt in het midden van de opera

tielamp. 

De luminantieverhoudingen tussen oogtaak, achtergrond en omgeving 

bedragen nu 9,5 : 2,8 : 1 en voldoet aan de gestelde eis. De 

verhouding tussen het algemeen verlichtingsnivo en de verlichting 

op de operatietafel bedraagt 1 : 3.65. Dit is 'aanvaardbaar omdat 

deze maximaal 1 : 5 mag bedragen. 

Door de toepassing van de attralux cool spot is bovendien een 

afzuiging boven in de operatiekamer verkregen hetgeen als 

aanvulling geldt bij het gekozen ventilatiesysteem voor de lichte 

narcose gassen. 

In bijlage 7.3. is de plaatsing van de armaturen en de spots 

van de operatiekamer aangegeven. 

De capaciteitsberekening van de technische installatie. 

De capaciteitsberekening is gemaakt in eerste instantie m.b.v. 

een eenvoudige berekeningsmethode (lit.17) om te komen tot een 

globale materiaalkeuze. Vervolgens is met behulp van een com

puterprogramma dat binnen de groep fysische beheersing van :,et 

binnenmilieu is ontwikkeld, een definitieve berekeninc gemaakt. 

De aangehouden maximale interne belastingen in Watt zijn in 

tabel 3.22 opgenomen. 
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3.4.1. De materiaalkeuze. 

Do0r het ventileren van de ruimte onder het dak met buitenlucht 

kan de invloed van de zonbelasting van t dnk op de daaronder 

gelegen ruimten tot een minimum beperkt worden. Er ontstaat een 

zgn. paraplubak als in figuur 3.23. wordt voorgesteld. In 

bijlage 7.2. zijn gra eken opgenomen met temperaturen van deze 

ruimte, bij toepassing van diverse konstrukties en verschillende 

isolatiewaarden. De waarden die hierin zijn uitgezet zijn 

berekend zonder dat rekening is gehouden met het accumulatie

vermogen van de wanden en vloeren van de kruipruimte, waardoor 

nag een temperatuurdaling mogelijk is. Bij een onderlinge ver

gelijking van de konstrukties en materialen is gekozen voor de 

vrij lichte houten dakkonstruktie met 4 em. tempex (een totale 
0 R-waarde van l,7(m2 C/W) ) en een ventilatievoud van de ruimte 

onder het dak van 4. 

De resultaten van nauwkeuriger berekeningen, waarbij het 

ventilatievoud en de dikte van de tempex is gevarieerd, zijn op~ 

genomen in figuur 3.24. Hierbij is uitgegaan van buitentempera~ 

turen van 20 + 5°C. 

Uit deze figuren blijkt dat vooral bij toepassing van een laag 

ventilatievoud (lagere energiekosten) het verantwoord is om 4 em 

tempex i.p.v. 2 em tempex aan te brengen. Het verschil tussen de tem

peraturen bij toepassing van een ventilatievoud 4 of 8 is nag ca. 

1°C. Wat de invloed hiervan is op de totale capaciteitsberekening 

is weergegeven i~ de £iguren 3.25 en 3.26. Hierbij is uitgegaan 

van een tussenvloer van beton om het accumulatie-vermogen van de 

onderliggende ruimten te vergroten en om te voorkomen dat bij het 

belopen van deze vloer door trilling vuil loskomt. 

Bij deze twee mogelijkheden is bovendien nag onderzocht welke in

vloed het aanbrengen van e~tra isolatie onder de betonvloer heeft. 

Hierdoor wordt echter het accumulatievermogen van de onderliggende 

ruimte verlaagd, omdat het beton afgeschermd wordt door het tempex 

welk laatst materiaal een vrij hoge warmte-isolatiewaarde bezit 

(een toename van ca. 8 kW in de totale voelbare koellast.). 
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De wintersituatie is berekend zonder ventilatie van het dak, omdat de 

kans op condensat op luchtkanalen en het beton vrij groat is in

dien de temperatuur beneden de 14°C daalt en ventilatie bij deze 

lage temperaturen waarschijnlijk weer extra verwarming vereis~. 

Hierdoor is de wintersituatie van type I en II identiek. 

Evenals voor het dak zijn in bijlage 7.2 resultaten opgenomen 

van de berekeningen voor diverse wandkonstrukties met een variabele 

warmte-isolatiewaarde. 

Er is uitgegaan van een steenachtig materiaal omdat de buiten- en 

scheidingswanden tevens als dragende muren fungeren. Op grand van 

de resultaten is gekozen voor een spouwkonstruktie met een buiten

spouwb1ad van baksteen, 3 em. luchtspouw, 2 em. tempex en een 

binnenspouwblad van 10 em. durox. Hiervan is bij de berekening 

van de totale koellast reeds gebruik gemaakt. 

De maximale koellast van type I is ca. 3 kW groter dan van type II, 

hetgeen opweegt tegen het hogere ventilatorvermogen van type II. 

Uiteindelijk is gekozen voor type I. Figuur 3.27. gee een totaal

beeld van de materiaalkeuze voor dak, vloeren en wanden . 

De systeemkeuze. 

Omdat alle ruimten 6f inrandig 6f aan de gevel liggen zonder glas

vlak en de interne warmtelast van de meeste ruimten niet varieert, 

leent een een-kanaal systeem met een constante luchthoeveelheid 

en een variabele ondertemperatuur zich geed voor dit antwerp. 

Zeals in bijlage 7.1. reeds is aangehaald mag in een aantal 

ruimten niet met recirculatielucht gewerkt worden. Indien dit voor 

het gehele gebouw toegcpast wordt (een installatie) zou dit voor 

de winter encrm hoge bedrijfskosten met zich meebrengen omdat de 

tota . hoeveelheid telkens ca. 25°C meet worden opgewarmd. Daarom 

wordt met twee gescheiden systemen gewerkt, waarbij het ene systeem 

(voor operatiekarners, voorbereidingsruimten, narcoseruimten, steriele 

gang, sterie voorraad en recovery) zonder recirculatielucht en het 

tweede systeem (voor de overige ruimten) met recirculatielucht 

werkt. 
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1 ;h relatieve naver-
m 3 /h ternperatuur oc tvochtigheic warming 

:oevoer afvoe1 zomer winter % watt 
operatiekamer 1980 1714 

( 2307' 
18/17.~ 19,3/18.9 61% 1900 

I 
narcoseruimte 600 678 16/15 16.7/16 59% 815 

t-· . -.- ·~ 

voorbereidings-
166 183 16/15 16.7/16 65% .ruimte 

recovery 1660 1556 16/15 17.4/16.8 60% 875 

steriele aana 1200 703 16/15 15 8/15 8 57% 

steriele voorr. 4750 4750 16/15 15.8/15.8 72% 5850 

koffiekarner 685 685 16/15 24.7/22 68% 2010 

schone qana 2420 3955 16/15 29.6/27.8 57% 11000 

centrale qanq 336 370 16/15 17/16.4 57% 

bedwissel 850 877 16/15 17/16 4 59% 
470 

vu ile qana 940 940 16/15 15,8/15.8 57% 

kamer hoofdzus. 122 122 16/15 19.3/18.9 61% 

dienstruirnte 150 150 16/15 19.3/18.9 62% 690 

administratie 325 325 16/15 19.3/18.9 60% 

was/kleedruimte 805 906 16/15 19.3/18.9 64% 930 

was/kleedruirnte 1250 1351 16/15 20.8/17.4 65% 2060 
spoelruimte 5190 5190 16/15 16.7/16. 75% 1540 

Tabel 3.28. Luchttoevoercondities. 
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Uitgaande van de minimum ventilatievouden in de was/kleedruimten (10) 

de recovery (5-8(, de narcoseruirnten (10) en de operatiekamers (15) 

is een gemiddelde ondertemperatuur en bijbehorend luchthoeveelheid 

berekend, zodat in de zomer in elke ruimte met eenzelfde onder

temperatuur en een constante luchthoeveelheid gewerkt kan worden. 

Uitgaande van de operatiekamer zou een temperatuur van 18/17°C 

's morgens/'s avonds) een totale luchthoeveelheid (voor beide instal

laties van ca. 57.800 (m3/h) noodzakelijk zijn, terwijl bij een 
0 temperatuur van 16/15 C "slechts" ca. 4U,OOO(m3/h) totaal be-

nodigd zijn. Bij deze laatste luchttoevoercondities wordt nog 

net voldaan aan de eisen van minimum ventilatievouden voor de 

recovery en de was/kleedruimten. Wel is naverwarming voor de ope

ratiekamer noodzakelijk indien de gewenste temperatuur hoger is 

dan ca. 20°C (temperatuur regelbaar). Om de mogelijk grote variatie 

in de interne warmtebelasting op te vangen van de spoelruimte 

wordt bij deze ruimte gewerkt met een variabel volumesysteem, 

waarbij de niet gebruikte lucht naar de installatie terug wordt 

gevoerd. 

Bij de steriel voorraad wordt om de variatie in koellast op te 

vangen gewerkt met naverwarming, omdat een variatie 1n volume 

van invloed zou zijn op het dn.iksysteem in het gebouw. Ekstra 

naverwarming in de winter is voor diverse ruimten noodzakelijk. 

Een en ander is weergegeven in de :L>hel 3. 28 .. "en in de grand

schema's van de figuren 3.29 en 3.30. 

Wel is om tot een kostenbesparing te komen bij elke groep uan 

opcratiekamer, voorbereidingsruimte en narcoseruimte ee~ klep 

aangebracht met een drukregeling voor de toerentalregeling van 

de ventilator, waardoor het ventilatiesysteem in deze ruimte 

uitgeschakeld kan worden. 

De verschillen in de luchttoevoer- en afwoerhoeveelheden zijn het 

gevolg van de gewenste drukverdeling (lit. 13) in het gel:::ouw. Bij 

het antwerp is daarom dan ook reeds rekening gehouden met een "druk" 

zoneverdeling (voor de berekening van de drukverdeling zie 

bij lage 7. 2.) . 

. ,..,. 
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Bij beide installaties wordt gewerkt met een constante vochtinhoud 

van 9,6(gr/kg droge lucht), zodat in elke ruimte bij een drogebol 
0 

temperatuur van 22 C een minimum relatieve vochtigheid van 57% 

(lit. 14) gegarandeerd is. Voor de luchtbehandeling wordt gebruik 

gemaakt van twee kathabar installaties i.v.m. het gunstige r.even

effect van de bacteriedodende werking van het li-Cl bij een con

centratie hager dan 2,8% (lit.l5.) Een beschrijving van het systeem 

is gegeven in bijlage 7.2., waarin oak de capaciteiten van de instal· 

latie zijn berekend in een speciaal daarvoor bestemd psychometrische 

diagram. De totaal capaciteiten zijn: 

Installatie I zomer: koelcapaciteit 142 kW 

winter:verwarmingscapaciteit: 336 kW 

concentratie Li-Cl 10% 

Installatie II zomer : koelcapaciteit 49,2 kW 

winter: warmingscapaciteit: 10,9 kW 

concentratie Li-C1 10% 
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HOOFDSTUK 4 

In dit hoofdstuk wordt afbouw n r aan de orde gesteld, aan 

de hand van berekeningen voor de gewenste ruimteakoestiek en het 

vochttransport in de verschillende konstrukties. 

De ruimteakoestiek. 

Zoals in figuur 4.1. is weergegeven be trijkt de ruinteakoestiek 

het gebied tussen ca. 100 en 6400 Il . ( t.l6). De gewenste na

galmtijden binnen dit gebi zijn orgenomen in bij 7.1. De 

keuze tussen de mogelijke geluidsabsorberende materialen wordt 

beperkt door de eis dat alle materialen binnen het O.K. komplex 

gemakkelijk afwasbaar en schoongemaakt moeten kunnen worden. Reden 

waarom rforeerde pane len niet toegepast mogen worden. 'i'>Jel zou 

de toepassing van een ongeperforeerde aat op een luchtspouw 

mogelijk zijn. Hierdoor wordt echter slechts absorptie in de lagere 

frequenti den verkregen. Een materiaal dat ook in hog ere 

freq:uenties absorbeert is Hikropor "S": een spaanplaat met micro-

porien. Dit materiaal is namelijk verkrij met een speciale 

bacteriedodende toplaag (voor de gcluidabsorptiewaarden zic figuur 

4. 2. 

Onder normale droge omstandigheden, als een bacterie "slechts" 

een potent el gevaar vormt, zal de werking van de toplaag nihil 

zijn. Bij een schoonmaakbeurt met desinfekterende midde vormt 

deze, ook in verband met d microporien, een extra beveiliging 

en zal de afstervingstijd van de bact("ri waximaal 1 uur bedragen. 

Aangezien t Mikropor n t stootvast is.i.v.m. aanrijden met 

bedden, kan dit voor de wanden beneden 1,2(m) niet gebruikt worden. 

Gecombineerd met het Mikropor kan hiervoor een materiaal toegepast 

worden met een lagere absorptiewa:tr~e, b.v. een veerkrach 

als somvyl (absorptiewaarde figuu1 4.3.). 

p.v.c. 
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Voor de vloerafwerking kan gebruik gemaakt worden van een kunst

stofvloer met een ruglaag van geluiddempend vilt of kurk (b.v. 

Plastofoor) . Indien gewenst is deze vloer oak elektrisch geleidend 

te maken, hetgeen i.v.m. explosiegevaar van de narcosegassen in 

de operatiekamer en de narcoseruimte noodzakelijk is, door onder 

het p.v.c. een contactnet van roodkoper lint aan te brengen dat de 

verschillen tussen de statische lading van de apparatuur op de 

vloer vereffent. 

Figuur 4.4. geeft de m.b.v. de nagalmfomule van Sabine berekende 

nagalmtijden voor de belangrijkste ruimten bij toepassing van de 

hierboven beschreven materialen voor de afwerking van waarden 

(somvyl), vloer (kunststof) en plafond (Mikropor). Deze combinaties 

voldoen in alle ruimten aan de gestelde eisen. 

4.2. Contact- en luchtgeluidisolatie. 

De enige ruimten die problemen geven t.a.v. de geluidisolatie zijn 

de spoel-en installatieruimten (gemiddeld geluidsnivo80 dB). Om 

een aantal, in hoofdstuk 2, aangehaalde redenen zijn beide ruimten 

centraal gesitueerd tussen ruimten met een toelaatbaar geluidsnivo 

van 30 dB (A) . 

De luchtgeluidsisolatie zal dus 50 dB moeten bedragen, hetgeen 
3 

volqens de formule R = 12 + 5, 3 l,...g-d":""B:-- een wanf1C1 ik te van minimaal - m 
0,16 (m) inhoudt. Om contactgeluid te voorkorn>n' ~oet zm.;el de 

fundering als de konstruktie gescheiden worden van die van de om

liggende ruimten. De kern van gebouw met de installatie- en de 

spoelruimte is dus als het ware een losstaand gebouw in het komplex. 

Het gemiddelde geluidsnivo in het spraakgebied bedraagt ca. 60 dB, 

waardoor de gemiddelde luchtgeluidsisolatie tussen de overige ruimter 

30 dB moet bedragen. Bij toepassing van een halfsteens kalkzandsteen 

scheidingskonstruktie bedraagt de gemiddelde geluidsisolatie 

R = 12 + 5,3 ~=42 dB. m 
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4.3. Het vochttransport in buitenwanden en dak. 

Om het kweken van bacteriekolonies te voorkomen mag, ook onder 

ekstreme buitencondities, nergens condensatie optreden. In bijlage 

7.2. zijn de resulaten opgenomen van berekeningen m.b.v. de 

methode Glaser van het vochttransport in de buitenwanden en het 

dak voor de konstrukties zoals die in hoofdstuk 3 gekozen zijn 

(buitenkondities: -l0°C en 90% r.v.). 

Bij de berekening van het vochttransport in de buitenwand, zonder 

dat rekening is gehouden met de afwerking aan de binnenzijde, 

blijkt door de hoge dampspanning binnen, condensatie op te treden 

in de warmteisolatie van de spouw. Indien aan de binnenzijde het 

somvyl aangebracht wordt (w > 9.10 3 ) blijkt geen condensatie meer 

op te treden omdat het vochttransport aan de binnenzijde geremd 

wordt. 

Door de hoge dampspanning aan de binnenzijde treedt ook condensatie 

op in het dak. Dit kan vermeden worden door tussen het dakbeschot 

en tempex natuurlijk te gaan ventileren, door open verbindingen met 

de buitenlucht aan te brengen. Een ventilatiehoeveelheid van 

2,7 (m 3/h m') is hiervoor reeds voldoende en kan worden verkregen 

door in de dakrand per m' een ventilatieopening van ¢ 2,5 em aan 

te brengen. Bet warrnteverlies door deze ventilatie bedraagt slechts 

6, 1 (\'i /m), een toe name van 2, 8% t. o. v. het warmteverlies door tran.s-

Dissie. De definitieve doorsneden van de buitenwanden van het dak 

zijn weergegeven in de figuren 4.5 en 4.6. 
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Hoofdstuk 5 - CONCLUSIES 

- T.a.v. de bouwkundige opzet is het mogelijk een goede lay-out 

te maken indien tijdig (in het eerste stadium van het antwerp) 

rekening wordt gehouden met de verschillende verkeersstromen 

binnen het operatiekomplex en de eisen die aan de diverse ruimten 

worden gesteld. Het is echter niet te vermijden dat dit financiele 

gevolgen heeft zowel in investeringskosten (en ca. 10% hoger 

vloeroppervlak dan een vergelijkbare operatieafdeling in depraktijk 

als in gebruikskosten (extra personeel voor de spoelruimte) . Deze 

extra investeringen komen echter wel ten goede aan de veiligheid 

van zowel patient als personeel. 

- Het luchtverdelingssysteem zoals hier wordt voorgesteld zou een 

alternatief kunnen zijn voor de bestaande systemen. De overdruk 

boven de operatietafel garandeert een verantwoorde luchtcirculatie 

in de operatiekamer. Bovendien zijn de bedrijfskosten van een der

gelijk systeem laag t.o.v. bestaande laminair flow systemen die 

werken met ventilatievouden van 200 - 500. 

- Door de verlichting boven de operatietafel aan te passen aan de 

gestelde eisen zal verblinding t.g.v. te hoge luminatieverhoudingen 

niet meer voorkomen, hetgeen ten goede zal komen aan de concentratiE 

van de chirurg op zijn werk. 

- Door het dlaspercentage in de gevel zo laag mogelijk te h8uden 

(een zichtverbinding met buiten is in de mceste ~uimten ~iet 

nodig) krijgen we een relatief lage voelbare koellast en dus 

lagere bedrijfskosten van de klimaatinstallatie. Bovendien is het 

mogelijk een een-kanaal toe te passen. 
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Hoofdstuk 7- BIJLAGEN 

7.1. Samenvatting van de literatuurstudie. 

(Een hoofdstuk uit het rapport "Het operatiekomplex" uit de eerste 

fase van de afstudeerperiode.) 

De literatuurstudie is te verdelen in een drietal hoofdonderwerpen 

nl. de bouwkundige opzet, de klimaatinstallatie en de belangrijkste 

te gebruiken apparatuur binnen het O.K. komplex. 

7.1.1. De bouwkundige opzet. 

• 

Uitgaande van een aantal basiseisen kunnen we een relatieschema 

opzetten t.a.v. de bouwkundige opzet. Deze basiseisen zijn: 

a. het O.K. komplex moet onafhankelijk zijn van het verkeer van de 

rest van het ziekenhuis; 

b. de indeling meet zodanig zijn: 

1. dat het personeel in staat moet zijn om van de ene a-septische 

ruimte naar de andere a-septische ruimte te gaan zonder een 

septische ruimte te passeren; 

2. dat de voorbereiding van de patient en van de staf als het 

ware wordt opgelegd; 

3. dat het kontakt tussen de personen zo minimaal mogelijk is, 

zodat de kans op kruisinfektie ook zo minimaal mogelijk is; 

4. dat de apparatuur welke tijdens een operatie nodig kan zijn 

snel en steriel op de plaats van gebruik gebracht kan worden. 

Dit eisenpakket kunnen we vereenvoudigen door het O.K. komplex te 

verdelen in een aantal zone's nl.: 

de "beschermende zone": betreding toegestaan zonder speciale kleding. 

de "schone zone" 

de "steriele zone" 

hiertoe behoren: de centrale ingang 

de bedwissel 

de recovery 

de kleedruimten 

betreding slechts toegestaan met speciale 

kleding. 

hiertoe behoren: de narcose ruimte 

de voorbereidingsruimte 

de koffiekamer 

betreding slechts toegestaan door het opera

tie personeel. 
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hiertoe behoren: de operatiekamer 

de steriele voorraad. 

hiertoe behoren: de spoelruimte 

de vuile gang. 

Het relatie/loopschema en de bijbehorende zone-verdeling is 

weergegeven in figuur 7.1. 

N.B. D~ plaats van het O.K. komplex in een ziekenhuis is niet meer 

zo gefixeerd als vroeger, toen deze op de bovenste verdieping 

gesitueerd was i.v.m. de daglichttoetreding. Voor- en nadelen 

van een hoog gesitueerd komplex vindt U in tabel 7.2., met de 

bijbehorende mogelijkheden van oplossing of bestrijding. 

7.1.2. De klimaatinstallatie. 

Hiervoor kunnen we evenals voor de bouwkundige opzet een aantal 

basiseisen opstellen. Deze zijn: 

Algemeen: het verwarmings- en ventilatiesysteem moeten veilige en 

behaaglijke condities voor pati~nt en personeel verzekeren 

Dit houdt in: 

1. de luchtbehandeling moet geregeld worden los van de rest van 

het ziekenhuis; 

2. de installatie moet de O.K. van lucht voorzien, die tot een zeer 

hoge graad van zuiverheid gefilteerd is; 

3. het ventilatiesysteem moet in de operatiekamer het transport 

van bacterien, die door patient, chirurgisch team en de aan

wezige objekten verspreid worden, tot een minimum beperken en 

zo snel mogelijk afvoeren; 

4. het systeem moet voorkomen dat gecontamineerde lucht van de 

aangrenzende ruimten de operatiekamer binnendringt; 

5. het systeem zal voor een behaaglijk klimaat zorg moeten dragen; 

6. mogelijk explosiegevaar van narcosegassen zal vermeden moete~ 

worden. 
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Tabel 7.4. Behaaglijkheidseisen. 
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Deze eisen hebben tot gevolg dat: 

luchtfiltering vereist is voor stofdeeltjes groter dan 5 ~ 

omdat meer dan 90% van de bacterien voorkomt op stofdeeltjes 

van deze grootte. 

het toepassen van mechanische ventilatie geeft de mogelijkheid om 

de lucht, die naar de operatiekamers gevoerd wordt, tot een zeer 

hoge graad van zuiverheid te filteren. 

Afhankelijk van de mate van beweging van de personen kunnen 

enkele miljoenen stofdeeltjes met een grootte van 0,3 en groter 

per minuut vrijkomen. Omdat kan worden aangenomen dat de kans 

op besmetten van de operatiewond door bacterien uit de lucht 

ongeveer evenredig zal zijn met het aantal bacterien in de lucht 

zou het werken met zeer hoge ventilatievouden om de concentratie 

te verlagen voor de hand liggen. Zoals echter bij alle ver

dunningen verloopt de verdunning van de stofconcentratie niet 

evenredig met het ventilatievoud. In figuur 7.3. is dit aan

schouwelijk voorgesteld, waarbij is aangenomen dat de veront

reinigingsbron een constante produktie heeft en volledige 

menging optreedt. Uit deze figuur kan worden afgelezen dat 

onder deze omstandigheden grotere ventilatievouden dan 15 

weinig effekt hebben. 

ad. 4a. geen recirculatie toegepast mag worden, ook niet van de O.K. zelf. 

ad. 4b. een over-onderdruk systeem noodzakelijk is. 

Normaal gesproken heerst in de operatiekamer een overdruk t.o.v. 

de omliggende ruimten, maar bij een operatie waarbij veel 

bacterien vrij kunnen komen, moet de mogelijkheid bestaan een 

onderdruk te realiseren om verspreiding over het gehele complex 

te voorkomen. 

ad. 5. t.a.v. de thermische behaaglijkheid, (luchttemperatuur, wand

temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid), aan de 

gesteld eisen, zie figuur 7.3., wordt voldaan. In de tabel 7.4. 

zijn eveneens gegevens opgenomen t.a.v. de gewenste lichtsterkten, 

het gemiddelde en hoogst toelaatbare geluidsniveau en de ge

middelde benodigde oppervlakten van de trefffende ruimte. 

ad. 6. omdat narcosegassen in zuurstofrijke omgeving brandbaar en explo

sief zijn, is vereist: 
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a. goede controle van gascilinders en elektr.ische aansluitingen, 

die vonken kunnen veroorzaken bij het schakelen. Bovendien 

dienen deze aansluitingen zo hoog mogelijk aangebracht te 

worden, omdat de narcosegassen over het algemeen vrij zwaar 

zijn; 

b. een elektrisch geleidende vloer, die het verschil in laq1ng 

tussen de aanwezige apparatuur vereffend, om elektrostatische 

ontladingen te voorkomen; 

c. een hoge relatieve vochtigheid (50-70%), die ook de kans on 

elektrostatische ontladingen verkleind, maar tevens noodzakelijk 

is ter voorkoming van uitdroging van de wond; 

d. dat het gebruik van open vuur, b.v. branders, verboden is. 

opm. - plaatselijke verlichting bij b.v. werktafels 500 lux 

- verlichtingsniveau voor medisch onderzoek 1000 lux 

- verlichting van gangen 150 lux 

- de luchttemperatuur van de operatiekamer en de recovery 

dient regelbaar te zijn. 

7.1.3. De klimaatinstallatie op zich. 

Indien we de onderdelen waaruit de klimaatinstallatie kan worden 

opgebouwd beschouwen, komen we vrij snel tot de konklusie dat niet 

alle typen verwarmers, bevochtigers etc. toegepast kunnen worden 

i.v.m. de zware eisen die hier worden gesteld. B.v. een .. luchtwasser 

met recirculatiewater, omdat het snel vervuilende recirculatiewater 

een uitstekende voedingsbodem is voor talloze bacterien. Omdat in 

de handel talrijke typen en uitvoeringen van de verschillende 

installatieonderdelen bestaan, wil ik mij hier beperken tot het 

aangeven van de toepasbare onderdelen en de criteria waarop zij 

gekozen zijn. 

l. aanvoerrooster van de buitenlucht. 

het conventioneel type dat de weersinvloeden, welke de groei 

van bacterie-kolonies gunstig kunnen beinvloeden, uit het voorste 

gedeelte van de installatie weert, voldoet. 

• 
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2. luchtfiltering. 

omdat luchtfilters vrij duur zijn in aanschaf en meestal geen 

onbeperkte levenduur hebben, onderscheiden we in de hier te 

behandelen installatie 3 filters, het voorfilter, het normaal

filter en het absoluutfilter. Dit om vervuiling van het laatste, 

het absoluutfilter dus (dat vrij kostbaar is in aanschaf), zo vee: 

mogelijk te voorkomen en het aldus een langere levensduur te be

zorgen. 

Als criteria bij de keuze van het filtermateriaal hanteert men: 

- de afdichting random 

- de gcbruiksduur en onderhoud 

de veiligheid, bacteriologisch gezien. Hiermee wordt bedoeld: 

de kans dat gevangen bacteri~n wederom in de lucht verspreid 

worden. 

Als filtermateriaal kunnen we gebruiken: 

voorfilter - natte rolfilters 

- droge rolfilters 

normaalfilter - droge rolfilters 

- elektrostatische luchtfilters 

- luchtwassers met chemische componenten, zoals de 

Kathabar. 

absoluutfilter - droge rolfilters 

3. luchtbevochtiger. 

de criteria die hierbij gehanteerd zijn: 

- efficiency van het toegevoerde water 

- veiligheid, bacteriologisch gezien (zie voorbeeld begin van de 

paragraaf) 

Als bevochtiger kunnen we toepassen: 

- de spinning disk, waarbij het door de druppelvanger gevangen 

water wordt afgevoerd. 

- de stoombevochtiger. 
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4. ventilatoren. 

als criteria zijn gebruikt: 

- het door de ventilator geproduceerde geluidsniveau. 

- de grote hoeveelheid vereiste lucht met hoge druk. 

Als enige komt hiervoor de centrifugaal-ventilator in aanmerking. 

Opm.: de plaats van de ventilator bij voorkeur zo dicht mogelijk 

bij het aanvoerrooster, maar in ieder geval tussen het voor· 

en normaalfilter omdat stroomopwaarts de ventilator een 

onderdruk ontstaat, waardoor lucht uit de "vuile'' installa

tieruimte in het kanaal gezogen kan worden via altijd 

voorkomende lekkages in het kanalensysteem. 

5. verwarming. 

bij de keuze zijn de volgende criteria b~palend geweest: 

- de gebruikskosten 

- veiligheid i.v.m. het mogelijk explosiegevaar door eventueel 

aanwezig narcosegas (b.v. naverwarming). 

Als verwarmingsbron moet stoom of heet water gebruikt worden, 

wat stroomt door pijpen, waaraan warmtegeleidingsspiralen of 

platen bevestigd zijn, waar de lucht langs wordt gevoerd. I.v.m. 

de hoge r.v. moeten deze van roestvrij staal zijn uitgevoerd. 

Opm.: bij-verwarming van de operatiekamer, wanneer deze niet in 

gebruik zijn, kan nodig zijn om condensatie op wanden en 

vloeren te voorkomen bij het in gebruik nemen. Deze kan 

geschieden m.b.v. vloer- of plafondverwarming. Er mag nooit 

gebruik gemaakt worden van induktiekasten e.a., omdat deze 

stofnesten in de O.K. veroorzaken en een grote recirculatie 

in de O.K. zelf geven. 

6. Koeling. 

dient op dezelfde wij te geschieden als bij de verwarming, 

waarbij i.p.v. stoom of heet water de koelvloeistof, b.v. 

bronwater, gebruikt wordt. 

Het condenswater wat tegen de koe ontstaat, dient i.v.m. 

mogelijke bacteriegroei direkt te worden afgevoerd. 
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Figuur .5. De turo~l.enL mlxing. 
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7. aan- en afvoerroosters in de ruimte. 

hierop kom ik bij ·de behandeling van de verschillende ventilat 

systemen nog terug. 

Als A.C. systeem moet de voorkeur gegeven worden in verband met grotE 

verschillen in gewenste temperaturen en relatieve vochtigheden die 

mogelijk nog nageregeld moeten worden en omdat de ventilatievouden 

in zomer en winter hetzelfde moeten zijn, aan een systeem met 

constant volume en variabele temp~ratuur en r.v. Hieraan kan het 

beste voldaan worden door een systeem met een centrale voorbehandeling, 

die afgestemd is op de gemiddelde eisen van de verschillende 

ruimten, met een plaatselijke nabehandeling . 

. 4. Het ventilatiesysteem van de operatiekamer. 

T.a.v. de luchtcirculatie in de operatiekamer, die van belang is 

in verband met de air-borne bacteri~ri die zo snel mogelijk afge

voerd moeten worden, onderscheidcn we een tweetal ventilatie

systemen. N.l.: 

1. de turbulent mixing 

2. de laminair flow, welke weer onder ~e verdelen is in de down-

flow de cross-flow. 

ad 1. De turbulent mixing, zie schematische voorstelling in figuur 

7.5., is gebasserd op de toevoer van in hoge mate gefilterde 

lucht, welke gemengd wordt met de gecontamineerde lucht in de 

operatiezaal om zodoende de besmettingsgr~~d laaq te houden. 

De toevoer geschiedt bij dit systeem meestal v]a het plafond 

d.m.v. lijn- of rondanemostaten en de afvoer iets boven het 

vloeroppervlak (i.v.m. zware narcosegassen) en ergens boven 

in de ruimte (i.v.m. lichte ~arcosegassen). Het ventilatievoud 

bij dit systeem bedraagt ongev~er 20. Een nadeel bij deze 

luchtcirculatie is dat t.g.v. de turbulentie ook bacteri~n 

van buiten het operatiegebied hiernaar toe kunnen worden 

getransporteerd. Bovendien valt over de luchtstroming boven 

operatieta 1, die bij voorkeur van de pati~nt af is 

gericht, weinig te voorspellen. Bacteriologische onderzoeken 

in Amerika tonen aan dat het van belang is, in de gehele 

ruimte een goede doorstroming verkrijgen en dat het daarom 

noodzakelijk is om op elke wand tenminste een afvoerrooster 

aan te brengen. 
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7.7. De croc:s-f·l ~- ow. 
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ad. 2.De laminair flow, zie schem~tische voorstelling in de 

figuren 7.6 en 7.7. is gebaseerd op het verdringen van de 

gecontamineerde lucht. De lucht wordt als een gerichte~ 

luchtstroming via een wand of het plafond, wat dan geheel 

uit filtermateriaal bestaat, in de ruimte gebracht. In het 

eerste geval, de cross-flow, wordt de lucht afgevoerd via 

een rooster in het plafond, en in het tweede geval, de down

flow, via een rooster in de vloer. Beide hebben zijn nadelen: 

de down-flow: - turbulentie t.g.v. de operatielamp. 

- het systeem heeft eigenlijk een verkeerd gerichte 

luchtstroming, waardoor b.v. bacterien verspreidt 

door de neus van de chirurg naar de patient toe 

worden gevoerd. 

- in het rooster in de vloer zullen stofverzamelingen 

gemakkelijk voorkomen en dit rooster is dan moeilijk 

te reinigen. 

de cross-flow:- een geheel ononderbroken wand is in een operatie

kamer moeilijk te realiseren i.v.m. de aan te 

brengen apparatuur en de benodigde verbindingen 

naar buiten. 

- bacterien verspreid door het chirurgisch personeel 

moeten over de operatietafel heen w8g worden ge

voerd. 

Nadelen die gelden voor alle laminair flow systemen zijn: 

0 om de gerjchte luchtstroming te kunnen handhaven is een hoge 

luchtsnelheid vereist, 0,5 m/sec., met eer. gepaard gaande hoge 

luchttemperatuur, welke dus een zeer hoge capaciteit van de in

stallatie vergt (ventilatievouden van 200-500 zijn geen uit

zondering) . 

0 dP vervanging van de absoluutfilers zal vanuit de operatiekamer 

moeten gebeuren. 

0 de installatie mag niet worden stopgezet om vervuiling van de 

onderkant van het filtermateriaal te voorkomen. 
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In verband met de hoge vereiste capaciteit, en dus hoge gebruiks

kosten, is gezocht naar tussen oplossingen om deze te verlagen. 

Hiervan zijn er enkele in de figuren 7.8 en 7.9 weergegeven. 

Als illustratie van gedachtenspelingen t.a.v. het luchtstromings

patroon, zijn in figuur 7.10 enkele oplossingen weergegeven, die 

echter weinig praktijkwaarde bezitten. 

7 .1. 5. D.~ technische inrichting. 

Hieronder wordt verstaan de apparatuur die direkt of indirekt 

(b.v. verlichting) in of nabij de operatiekamer gebruikt wordt, 

en waarmee tijdens de bouw rekeninq zal moeten worden gehouden. 

Ik beperk mij hier tot een korte beschrijving van 

1. de verlichting 

2. de operatiezuil/pendel 

1. De verlichting. 

De verlichting van operatiekamers is een van de meeste gecompli

ceerde verlichtingsproblemen in het ziekenhuis. Voor de ver:

lichting van het operatieveld is een zeer hoge verlichtingssterkte 

(40.000-70.000 lux) vereist. Deze hoge verlichtingssterkte is 

geconcentreerd op een klein gebied met een diameter van ca. 30 em. 

De lichtinval moet gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de 

verschillende standen van de operatietafel, die bij verschillende 

soorten ingrepen voorkomen. 

In het algemeen worden dan oak speciale armaturen voor operatie

verlichting gebruikt. Veelal worden gloeilampen in optische 

systemen met spiegels en lenzen toegepast, zodanig voorzien van 

warmtefilters om het teveel aan infrarode straling te absorberen. 

T.a.v. de algemene verlichting van de operatiekamer lopen de 

meningen nogal eens uiteen. 

Gebruikt men n.l. uitsluitend de operatielamp dan is het contrast 

tussen het eigenlijke verlichte operatiegebied en de omgeving 

veel te groot. Ook in de omgeving van de operatietafel is een 

goede verlichting nodig b.v. verlichting van de instrumenten

tafels en zeker ten behoeve van de anesthenist. Soms prefereert 



-68-

men een relatief laag algemeen nivo (500 lux) dat plaatselijk 

verhoogd is {op instrumententafels); in andere gevallen vindt 

men een algemene gelijkmatige verlichting met een hoog nivo aan

bevelingswaardig. De meningen verschillen al evenzeer, of het 

nodig is in het algemeen een verlichtingssterkte te kunnen 

regelen of niet. De armaturen moeten stofdicht zijn afgesloten. 

Het normblad NEN 3006 beveelt voor verlichting in ruimte voor 

medisch, onderzoek c.q. behandeling lampen aan met een kleur

temperatuur van ca. 4000°K en een kleurweergaveindex van ten-

minste 90. 

Er moet bij de opstelling van de lampen gezorgd worden de 

chirurg niet te hinderen met een vrij hoge helderheid. 

In het algemeen wordt aangegeven dat voor een goede contrast

verhouding tussen oogtaak, achtergrond en omgeving het beste 

de verhouding 10:3:1 kan worden aangehouden. Dit betekent dat 

bij een verlichting van het wondoppervlak van vele duizenden 

lux zelfs een algemene verlichting van duizend lux nog aan de 

krappe kant is. In recoveryrooms waar de patient na een 

operatie enige tijd verblijft en waar enerzijds een rust 

sfeer moet heersen, maar anderzijds een spoedeisende ingreep 

verricht moet kunnen worden, is 

diffuse algemene verlichting. 

2. De operatiezuil/~endel. 

beste oplossing een zachte 

Hierop zijn alle aansluitingen aangebracht die nodig zijn om de 

in de operatiezaal aanwezige apparatuur te kunnen gebruiken met 

het doel om deze zo dicht mogelijk bij de oreratietafel te 

brengen om de overzichtelijkheid te bewaren. 

De volgende aansluitingen zijn aangebracht; 

- stekkerdozen 220 V 

en 24 V, met regeltransformator 

- narcosegas {b.v. lachgas) 

- zuurstof 

- perslucht 

- vacuum, met opvang~lacon van minimaal 4 liter. 
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Deze voorzieningen worden centraaJ gevoed om de volgende redenen: 

1. veiligheid t.a.v. - toevoer die continu geschiedt, omdat auto

matische overschakeling van lege op valle 

flessen mogelijk is. 

- transport met bacterien besmette flessen 

binnen het O.K. komplex 

- bij brand behoeven geen flessen geevacueerd 

te worden, maar kan de centrale toevoer 

eenvoudig worden afgesloten. 

2. ruimtewinst in de operatiekamer waar nu geen gasflessen, behalve 

de noodflessen, behoeven te worden geplaatst. 

De opstelling van de zuil kan op een drietal manieren be

schieden: 

- als een vaste vloerzuil, welke een obstakel tijdens de operatie 

en de schoonmaak van de operatiekamer vormt. 

- als verrijdbare zuil, waarbij de voedingskabel op de vloer als 

struikel objekt wordt ervaren. 

- als hangende zuil/pendel, welke naast het voordeel dat de grand 

vrij is van leidingen, de volgende nadelen heeft: 

- bel:errunering van de bewegingsmogelijkheden van de operatielamp 

- de hangende 'leidingen storen de overzichtlijkheid van de 

operatiezaal. 

een bijzondere konstruktie van de aansluitingen is vereist 

om losschieten van de kabels te voorkomen. 

- repatatie en onderhoud moeten buiten handbereik gebeuren. 

Ondanks de vele nadelen wordt de hangende zuil/pendel in praktijk 

geprefereerd boven de anderen. 
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7.2. Afleidingen en grafieken t.b.v. hoofdst~k 3 en 4. 

'.::.'.1. Enkele afleidinger: ~.-·.v. :ie ~ereke!·,inoen •:a;, d,:: ;,,.,:: '':oevoer via een ronde opening 
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7.2.2. De lut:httoevoer door meerdere ronde open1nqe:1 ,fig. A.i4' • 
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7.2.3. De verlichting van de operatiekarner 

Bij de aangehouden reflektiefaktoren voor wanden en plafond 

en de ruirnteindex kan men in de tabellen van het IES Lighting 

Handbook een lurninantie factor en een rendernentsfactor voor 

het toegepaste verlichtingsarrnatuur opzoeken. 

De Engelse ruirnteindex voor de operatiekamer bedraagt 

5.L.B/H(L+B)= 5,55. 

De uttiliantiefactor is hierbij 0,'125 en de rendernentsfactor 

0,37. 

De lurninantie van de operatie wond bedraacrt L=E.r/n=635(cd/m2). 

Bij de rnaxirnaal toelaatbare verhoudingen tussen oogtaak, 

achtergrond en orngeving houdt dit voor de operatietafel een 

lurninantie van 190 cd/rn2 en voor de wanden een lurninantie 

van 63,5(cd/rn2) in. D.w.z. een verlichtingsnivo op de operatie

tafel van E=L.n/r=2000 lux. en dat in de arrnaturen 

~ =L.n.Ov/0.12 59000(lrn) rnoet zijn geinstalleerd. 

Dit laatste betekent (op grand van de gewenste lurninantie van 

de wanden)dat bij toepassing van 11 arrnaturen 2 ~ 65 en TL 37 

het algemene verlichtingsnivo in de karner 525 lux bedraagt. Door 

toepassing van 4 attralux cool spots kan het verlichtingsnivo 

op de operatietafel verhoogt worden tot ca. 2000 lux. 

De figuren 7.15, 7.16 en 7.17 geven de lichtsterkte diagrarnrnen 

van de toegepaste verlichtingsorparnenten en de figuren 7.18 

en 7.19 geven de berekende verlichtingsnivo's op de operatietafel. 

7.2.4. Materiaalkeuze. 

Ten behoeve van een eerste globale rnateriaalkeuze zijn voor een 

aantal rnaterialen eigenschappen als de doorgelaten warrntestroorn 

en de tijdsvertraging voor de zomersituatie onderzocht. 

In de figuren 7.20 t/rn 7.23 zijn de resultaten hiervan voor de 

buitenwandconstructies weergegeven. In figuur 7.24 is de totale 

koellast van de schone gang gegeven. 

In de figuren 7.25 en 7.29 zijn de ternperaturen van de kruipruirnte 

uitgezet bij toepassing van diverse dakconstrukties van 

ventilatievouden. 
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7.2.5. DE KATHABAR 

Luchtbehandelingsproces overeenkomstig figuur 7.30 

- De buitenlucht treedt de luchtbehandelingsinstallatie binnen 

via het buitenluchttaanzuigrooster(l) 

- In een gro filter (2) wordt het stof uit de lucht verwijderd. 

- Een geruisarme centrifugaal ventilator (3) stuwt de lucht 

door de luchtbehandelingsinstallatie naar de steriele rui~ten. 

De ventilator wordt v66r de kathabar conditioner geplaatst 

opdat het gehele steriele luchtsysteem in en achter de 

kathabar conditioner op overdruk ten opzichte van haar omge

ving blijft. Hierdoor zal geen buitenlucht door spleten de 

installatie kunnen binnendringen en de behandelde lucht ver

ontreinigen. 

Voor het verlagen van het ruisnivo is het aan te bevelen een 

geluiddemper (4) toe te passen. Omdat deze demrers inwendig 

bekleed zijn met isolatiemateriaal worden deze dempers met 

het oog op steriliteit ook v66r de kathabar conditioner inge

bouwd. 

- In de warmwaterbatterij (5) zal de intredelucht worden voor

verwarmd, indien de temperatuur van de lucht uit de kathabar

installatie beneden de ingestelde waarde zal willen dalen. 

Deze voorverwarming wordt, aangepast aan de ogenblikkelijke 

behoefte, geregeld. Hoewel de verwarrning ook met stoorn kan 

geschieden wordt de voorkeur gegeven aan warrnwater 90/70°C 

ter verkrijging van een rustige en nauwkeurige regeling. 

- In de kathabar conditioner (6) passeert de lucht achtereen

volgens: 

o een luchtdiffusor (a) welke door een geringe weerstand een 

drukvereffening bewerkstelligt, die een gelijke luchtstroom 

over het totale oppervlak doet ontstaan. 

o de kathene-sproeisectie (b). Deze dient om een zo gelijk

matig mogelijke Kathene-stroom over de bevochtigingsstoom

batterij en koudwaterkoelbatterij te geven. 
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De bcsprocjing bestaat uit klcine kathenc druppels (geen 

nevel), die een goed kontakt met de lucht waarborgt. Teneinde 

dit intensieve kontakt te bevorderen zijn op de batterijen 

geen gladde lamellen toegepast maar is geknipte band op de 

pijpen gelast, waardoor kleine schoepen ontstaan onder een 

kleine spoedhoek. De lucht zal hierdoor een sterk wervelende 

en turbulente stroming hebben, waarbij de kleinste stofdeelt

jes en bacteri~n, die achter het filter nog in de lucht zijn 

achtergebleven, in de kathene zullen worden gevangen. Mede 

hierdoor wordt het gewenste dampspanningsevenwicht tussen 

vloeistof en lucht bereikt. 

- De bevochtigingsstoombatterij (o). Deze batterij levert de 

voor de bevochtiging benodigde verdampingswarmte, terwijl het 

afloopcondensaat naar de pompbak wordt gevoerd voor toevoegins 

aan de kathene-vloeistof. De bevochtiging van de lucht ge

schiedt namelijk vanuit de kathene-vloeistof. Is de damp

spanning van de lucht lager dan het met de LiCl-concentratie 

en temperatuur ingestelde dampspanningsevenwicht (lucht dus 

droger) dan zal automatisch vanuit de vloeistof vocht aan de 

lucht worden afgestaan. 

- de koudwaterkoelbatterij (d) . Deze batterij zorgt voor de 

koeling van de lucht en kathene bij ontvochtiging in de zomer. 

Het koude water voert de warmte af, welke de lucht moet af

staan voor het bereiken van de gewenste temperatuur, alsmede 

de condensatie-warmte welke vrijkomt bij ontvochtiging. Omdat 

de conditioner voor kathene-leidingen met de regenerator is 

verbonden zal steeds een geringe warmtestroom aanwezig zijn 

van de warme regenerator naar de koude (14-18°C) conditioner. 

Deze warmte wordt eveneens in de conditioner via het koud

water afgevoerd. 

de druppelvanger (e) voor het afvangen van de in de lucht 

zwevende kathene druppeltjes. 

Na de kathabar conditiorer wordt de lucht direkt naar de 

steriele ruimten gevoerd. In verband met de relatief lage 
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luchttcmperaLuur ir1 het toevocrkanaal dient dit kanaal van een 

dampdichte isolatie te worden voorzien. 

Ter plaatse waar de betreffende luchtkanalen de conditionerings

zones ingaan, worden zij uitgerust met een naverwarmings

batterij met regeling (schone batterij). 

De thermostaat van deze regeling wordt geplaatst in de meeste 

kritische ruimte (operatic kamer!). De batterijen verwarmen 

de lucht, opdat een constante temperatuur in de ruimten wordt 

gehandhaafd. 

Kathabar pompunit (7). 

De pompunit dient als buffervat voor de kathene. Zij is uitge

voerd met ecn dompelpomp, welke de kathene naar de sproeisectie 

in de kathabar-conditioner voert. De kathene vloeit vanuit de 

vergaarbak van de conditioner weer naar de pompunit terug en 

zal in de pompbak een ''full flow'' filter moeten passeren, waarin 

het vuil uit de vloeistof wordt verwijderd. Hierdoor zullen 

leidingen, sproeiers en batterij schoon blijven. 

Ten behoeve van concentratie-metingen tijdens het bedrijf, aan 

de hand van het soortelijk gewicht, is de pompunit met een 

densiemeterpijp uitgevoerd. Alvorens te meten wordt de densie

meterpijp eerst met kathene doorgespoeld door het openen van de 

membraamafsluiter. 

De meting wordt uitgevoerd in stilstaande kathene. 

Omdat geen LiCl aan de installatie wordt onttrokken of toege

voerd, is de hoogte van de kathene in de pompbak een maat voor 

concentratie. 

Met behulp van de borrelpijp wordt pneumatisch de vloeisto 

hoogte van de kathene gemeten. Hiertoe wordt een constante 

kleine luchtstroom door de borrelpijpen en de vloeistof in 

stand gehouden. De druk VGor deze luchtstroom nod~g, wordt in 

het pneumatisch regelpaneel (10) gemeten. 

Een afwijkend nivau zal een afwijkende luchtdruk geven, welke 

in het pneumatisch regelpaneel in een corrigerend signaal naar 

de regelafsluiters wordt omgezet. 



Kathabar regenerator (8). 

!let in de kathabar conditioner uit de lucht verwijderde vocht heeft 

de concentratie van de LiCl-oplossing verlaagd. Teneinde de con

centratie constant te houden dient de vloeistof continu te worden 

geregenereerd. Hiertoe werd een regenerator ontwikkeld, welke 

identiek is aan de conditioner echter van veel kleinere afmetingen 

en voorzien van een verwarmingsbatterij . 

.tvlet een kleine buitenluchthoeveelheid wordt een maximum aan vocht 

uitgescheiden. Dit vereist een hoog dampspanningsevenwicht in de 

regenerator, welke gebonden is aan een hoge temperatuur. 

De temperatuur in de regenerator van een ziekenhuisinstallatie 

bedraagt ongeveer 70°C. De verwarming geschiedt met stoom van 

circa 0,5 ato, alternatief eventueel met oververhit water. Omdat 

in de uittredelucht de absolute vochtigheid zeer hoog is, moet het 

afvoerkanaal goed worden geisoleerd. 

Indien de kathene niet meer behoeft te worden geregenereerd dan 

wordt de regenerator automatisch uitgeschakeld. 

Kathabar economizer-pompunit (9). 

De economizer-pompunit dient, door vorming van een afzonderlijk 

regeneratie-kathene pompcircuit, de warmtestroom aan de regenerator 

naar de conditioner te verkleinen. 

Bij het ont~reken van de economizer-pompunit zou de regenerator 

rechtstreeks op de pompunit (7) zijn aangesloten en tengevolge van 

de hoge regeneratie-temperatuur de totale kathene-vulling in de 

kathabar-installatie opwarmen. Deze warmte zou in de conditioner 

dan moe ten vmrden afgevoerd. 

Bij toepassing van een economizer-pompunit echter warmt de kathene 

vanuit de regenerator alleen de kathene in het eco-pompcircuit op. 

De temeperatuur in de eco-pompunit is dan ook veel hoger dan in 

pompunit (7). Teneinde daarbij een continue regeneratie te laten 

plaatsvinden wordt een constante kathene-uitwisseling tussen de 

pompunit (7) met eco-pompunit (8) in stand gehouden, welke af

hankelijk is van het concentratieverschil tussen de twee pompunits. 

Bij ziekenhuis-installaties is dit concentratieverschil maximaal 8%. 
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De warmte die nu nog van de regenerator naar conditioner wordt 

getransporteerd, is zeer gering geworden en bedraagt ongeveer 6% 

van de totale koelcapaciteit. 

Pneumatisch concentratie-regelpaneel :(10). 

Dit regelpaneel is het centrale perslucht-filter en reduceerstation 

voor de regelapparatuur van de kathabar-installatie en bevat tevens 

alle voor de concentratieregeling benodigde instrumenten. 

Met behulp van de rotameter wordt een constante luchtstroom inge

steld, welke naar de barrel jp in de pompunit (7) wordt gevoerd. 

De pneumatische nivoregelaar meet de druk achter de rotameter en 

stuurt bij afwijkende drukken ten opzichte van een ingestelde 

waarde corrigerende signalen naar regelafsluiter. Het opgenomen 

electropneumatisch relais sluit persluchttoevoer v66r het filter 

en reduceerstation in geval de installatie wordt uitgeschakeld. 

Psychometrisch diagram. 

Een psychometrisch diagram is een diagram waarin alle mogelijke 

voorkomende luchtcondities zijn opgenomen. 

Het diagram geeft 4 grootheden aan: 

1. de luchttemperatuur die is aangegeven op de horizonta as van 
0 0 0 C tot 43,2 c. 

2. de absolute vochtigheid van de lucht in grammen vocht per kg 

droge lucht, aangegeven op de vertikale as van 0 gram/kg tot 

35,6 gram/kg. 

3. het soortelijk volume van de lucht in m3/kg. Deze lijnen waarvan 

er 3 zijn ingetekend, onder een hoek van ongeveer 75° met de 

horizontale as, worden zeer weinig gebruikt. De reciproke waarde 

is het soortelijk gewicht van de lucht. Deze wordt in de regel 

afgerond op 1,2 kg/m3 lucht omdat de willekeurige luchtcondities 

toch slechts weinig in gewicht verschillen. 

4. de warmte-inhoud van de lucht in "Kcal/kg droge lucht boven 

water". Dit betekent dat lucht van een bepaalde conditio (tempera

tuur en absolute vochtigheid} een bepaalde warmte-inhoud heeft 

ten opzichte van een re rentie punt. 

In dit diagram is 0°C en 0 gram/kg lucht als referentie punt 

aangenomen. Deze grootheid is van groat belang omdat het de 
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warmte!astberekeningen zeer vereenvourligt. Moet namelijk d~ 

lucht van de ene conditie naar een andere conditie worden 

behandeld dan kunnen wij door het gewicht van de luchthoeveelheid 

te vermenigvuldigen met het verschil van warmte-inhoud direct 

de af te voeren warmte (in de zomer) of toe te voeren warmte 

(in de winter) berekenen. Hierbij merken wij echter op dat de 

gewenste luchtconditie uit de luchtbehandelingsinstallatie be

paald wordt door de gewenste aanwezige warmtebelasting en vocht

last. 

Door meting van het maximum vochtgewicht dat 1 kg lucht bij ver

schillende temperaturen kan opnemen, heeft men een lijn van maximum, 

of 100% relatieve, vochtigheid kunnen intekenen (buitenste krornrne). 

Door een vocht~ewichtsdeling bepaalt men daarna elke gewenste lagere 

relatieve vochtigheid. 

Het dauwpunt van een willekeurige luchtconditie, dat is die tempera

tuur waarbij de lucht na afkoelen haar maximum vochtigheid over

schrijdt en water in condensvorm afzet. Zij wordt bepaald door 

langs een horizontale lijn vanuit de betreffende luchtconditie 

naar links te bewegen (koelen) totdat de lijn van 100% relatieve 

vochtigheid is bereikt. Door van dat snijpunt uit vertikaal naar 

beneden te gaan, vindt U op de horizontale as de dauwpuntstemperatuur 

van de lucht. 

Bepaling luchtconditie: 

Indien de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de lucht bekend 

zijn dan kan de luchtconditie eenvoudig in het diagram worden aange

geven. 

Indien absolute vochtigheid of de relatieve vochtigheid niet bekend 

zijn dan moeten wij de luchtconditie op andere wijze bepalen. Bier

toe maken wij gebruik van de lijnen van gelijke warmte-inhoud (Kcal/k 

Bevochtigen wij namelijk de lucht van een willekeurig conditie zonder 

warmte toe of a£ te voeren dan zal de luchtconditie zich wijzigen 

langs de sch~ine lijn (45°). 

Adiabatische bevochtiging van rechts naar links schuin omhoog. 
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Adiabatische ontvochtiging van links naar rechts schuin omlaag. 

Teneinde deze bevochtiging op kleine schaal uit te voeren, maken 

wij gebruik van een thermometer met een kousje om het kwikreservoir. 

Dit kousje maken wij nat en wij bewegen de thermometer rustig heen 

en weer. De lucht die langs het kousje stroomt, wordt bevochtigd en 

onttrekt de bevochtingswarmte aan zichzelf en aan de thermometer. 

De thermometer koelt af tot op een gegeven moment een laagste tem

peratuur bereikt is. Deze temperatuur heet de natte bol temperatuur. 

Met deze natte bol temperatuur en de gewone (droge bol) temperatuur 

is nu de heersende luchtconditie vrij nauwkeurig te bepa n als 

het snijpunt de lijn van gelijke warmteinhoud en de lijn van gelijke 

temperatuur. 

Opname LiC1-concentratie lijnen in psychometrisch diagram. 

De lijn van 100% relatieve vochtigheid is in principe een waarde 

voor de maximum dampspanning van vocht in de lucht vlak hoven water. 

Er heerst dus een evenwichtstoestand. Voegen Hij aan het water een 

zout toe dan ve agen wij het dampspanningsevenwicht van vloeis 

met lucht. 

De lijn van 100% relatieve vochtigheid komt dan lager te liggen dan 

bij zuiver water, afhankelijk van de concentratie van de zoutoplossir 

Op een eenvoudige wijze kunnen dus de concentratielijnen van de Li-Cl 

oplossing in het psychometrisch agram worden ingetekend. 

De in het diasram ingetekende kathene-concentratie lijnen zijn dus 

alle 100% relatieve vochtigheidslijnen van de lucht boven kathene. 

Brengen we de lucht in de kathabar conditioner in intensief kontakt 

met de kathene dan zal de lucht de evenwichtsconditie van de inge

stelde temperatuur en concentratie naderen. 

Zoals U ziet geven deze installaties daarom grote voordelen voor 

industriele droogprocessen waar droge lucht bij relatief hoge 

temperaturen kan worden geleverd. Voor ziekenhuizen en pharmaceutisch 

bedrijven geeft kathabar-installatie enorme voordelen door haar 

decontaminerende werking en eenvoudige en nauwkeurige beheersing 

van de vochtigheid bij lage bedr jfskosten en een eenvoudige controle 

en onderhoud. 
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In de figuren 7.31 t/m 7.34 zijn de verwarmings- en koelcapaciteiten 

van de installaties I en II berekend. 
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. Figuur 7.31 

KATHAB.l\R 

PSYCH R 0 ME T RISCH E ~<A ART 
VOOR LAGE TEMP. 760 mm Hg. 

Installatie I. 

zomer koellast 

18 h: Q=l,2.V. I 

=1,2.26832.2,2=71000 kcal/h 

=82 ,2 ki•/ 

-14 h: Q=l,2.26832.3,8=122500 kcal/h 

=11~2 kvi 

· R: ruimteluchtconditie 

I: inblaasconditie 

B: buitenluchtconditie 18 h 

B':buitenluchtconditie 14 h 
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Figuur 7.32 

KATHABAR 

PSYCHROMETRISCHE KAART 
VOOR LAGE TEMP. 760 mm Hg. 

Installatie I 

winter 8 h. 

voorverwarmingscapaciteit: 

-. ~ ' 

Q=l,2.26832.9=290000kcal/h 

=336 KW. 

~ 'R: ~uimteluchtconditie 

I: inblaasconditie 

.B: buitenluchtconditie 
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,. , Figuur 7. 33 

KATHABAR 
PSYCHROiviETRISCHE KAART 
VOOR LAGE TEMP. 760 mm Hg. 

-~Installatie II 

zor:er koellast 

retourlucht 10573 m3/h 

buitenlucht 2500 rn3/h (50 personen) 

18 h: Q=l,2.13073.2,1=33000 kcal/h 

:::38,2 ki•l 

14 h: Q=l 1 2.13073.2 1 7=42400 kcal/h 

i . 
,=49,2 kW 

R: ruimteluchtconditie 

~: inblaasconditie 

B: buitenluchtconditie 18 h 

B'ibuitenluchtconditie 14 h 
/ 
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De drukverdeling. 

Veronderstellen we een gelijke luchttemperatuur in twee aan elkaar 

grenzende ruimten en een gelijke temperatuurgradient in ruimten, 

dan is het drukverschil tussen die ruimten (bij luchttoevoer in de 

ene en de luchtafvoer via de deur naar de andere ruimte) ~p=p.v2 . 
De luchtsnelheid v in de deur is te berekenen door v= Q/(3600.V) (rn/s) 

Dit zou voor de operatiekamer betekenen dat bij een luchttoevoer van 

1980 (m 3/h) de snelheid in de openstaande dubbele deur ca. 17 (crn/s) 

bedraagt, hetgeen overeenkomt met een drukverschil van 0,035 (N/m2). 

Hieruit blijkt dat de luchtsnelheid zo laag is dat deze gernakkelijk 

verstoord kan worden en dat terugstrorning kan plaatsvinden. Een sluis

werking van de voorruimten is dus noodzakelijk. 

Om ook bij gesloten deuren een "gerichte''strorning te kunnen handhaven 

zijn in bijlage 7.1. waarden opgenomen t.a.v. de gewenste drukver

schillen tussen de ruimten. Indien we veronderstellen dat een enkele 
2 deur een spleetoppervlak heeft van 0,008 rn en een dubbele deur 

0,036(rn2 ) dan kan voor elke ruirnte een verlies- en winstrekening 

gernaakt worden: 

b.v. Operatiekarner: onderdruk t.o.v. de steriele gang 5(N/rn2) 

de snelheid in deuropening bedraagt dan 

v=/5/1,2 = 2,06(rn/s). Dit komt voor de enkele deu1 

overeen met 0,008.3600.2,0 59(rn3/h) overdruk 

t.o.v. de voorbereidings-en de narcoseruimte 

5(N/rn2). Dit kornt overeen met respectievelijk 59 

en 266 (rn3/h). 

De operatiekarner heeft dus een totaal verlies van: 

266+59-59=266(rn3/h). 

Deze berekening is uitgevoerd voor alle ruirnten en is verwerkt in 

figuur 3.28. 

Bij onderdruk in de operatiekarner kan op dezelfde WlJZe berekend 

worden dat in plaats van 266(rn3/h) rninder af te voeren er nu 327(m3/h) 

rneer afgevoerd rnoet worden dan de toegevoerde lucht. Aangezien deze 

onderdruk slechts van korte duur zal zijn is de invloed op het 

"druk"patroon van het operatiekornplex te ven;aarlozen (de druk i:--. de 

steriele gang wordt l,4(N/rn2)i.p.v. 1,5(N/rn2). 
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Damp.span::1j ~l{J$\''P:r1o~"'Ci i:1 b'J.:i. t.·2~\·land c~f'. dak 
------·--~--~---- --~------------ ( zi ~~ 

Dak: 

~' -. ., '. 
, • _;_,.'I 

:~ r.Tr~. ~JakbescLot 

4 em. t:empex 

4. kruipruimte 

r:, ~ 5 em. be ton 

6. ln tumen. 

Figuur 7.35. Dampspanningsverloop in het dak. 

condensatie: tempex 

dakbeschot 

dakhuid 

zo6o 

... ,.,_---
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lJu 

Temperatuurve.r.loop 

Bui temvand: 

l : 

3: 3 em. lucht:spouw 

4: 11 em. baksteen 

1.6o 
- -- t;sv 

Zy' 

condensatie tempex/luchtspouw 

Figuur 7.37.Dampspanningsverloop van de buitenwand. 

indien geen extra maatregelen worden getroffen om condensatie tt voorkomen. 




