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Sam.nwttlng 
De factoren die de luchtkwalltelt 
beinvloeden en de behoett• aan 

hanteerhllnt normen voor de 
luchtkwalitelt In en om de werkrulmte, 

worden nader ultgewerkt. Problemen bl) 
de speciflcatle van objectleve criteria 
voor het vaststellen van luchtkwalltelt 

warden kort bellcht, evenals de 
onderbouwlng ven de stelllng dat 

luchtlowlltelt In en om de werkrulmte 
kan worden bepaald op basis 

van drie criteria. 
Voorts worden meetopnemere 

beschreven voor het meten van 
luchtkwallteit op basis van deze criteria. 

Summary 
The necessity for, and factors 

contributing to, appropriate levels of air 
quallty In and around the working area 

are stated. Problems relating to the 
9P9(:1flcation of objective criteria for 

Htablishlng air quality levels are briefly 
discussed and It Is argued that the 

quality of air In and around the working 
area can be appropriately specified on 

the besls of three criteria. 
Detectors suitable for use In measuring 

air quality levels on the basis of the 
above-mentioned criteria are described. 
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Meetopnemers voor de 
luchtkwaliteit in en om de 
werkruimte 
Detectors for air quality in and around the working area 

lnleiding 
Er is veel geschreven over ruimteluchtkwalitelt In de bijna anderhalve eeuw sinds het 
werk van Pettenkofer. Als gevolg van de algemeen toegenomen betangstelling is er een 
ware researchindustrie op dlt gebied ontstaan. Het meest bekend zijn de activiteiten 
van Fanger in de afgelopen tien jaar. Ondanks alles wat er over is geschreven is er 
wereldwijd nog steeds veel verwarring over betekenis van en behoefte aan hanteerbare 
normen voor luchtkwaliteit. In bepaalde kringen wordt er druk over gediscussieerd of 
de meeteenheden van ruimteluchtkwaliteit zoals die door Fanger worden verdedigd, 
n.I. de "OLF" en de "DECIPOL", kunnen warden gebruikt als meetgrootheden voor 
regeldoeleinden, daar zij afgeleid zijn van subjectieve criteria. 
Het begrip luchtkwaliteit is subjectief, zo beweren de voorstanders van de "OLF" en 
de "DECIPOL" en daarom kan er geen objectief meetcriterium zijn. Maar is dat werke
lijk zo? 
Als men dit argument accepteert gaat men voorbij aan de enorme vooruitgang in de 
afgelopen twintig jaar op het gebied van de theorie over de kwaliteit, waardoor het 
begrip kwaliteit van een abstracte, subjectleve tot een objectieve, meetbare eigenschap 
is herleid. Naar mijn overtuiging is de huidige benadering van ruimteluchtkwaliteit 
gebaseerd op achterhaalde denkbeelden. Herbeschouwing van het onderwerp in het 
licht van de huidige opvattingen over luchtkwaliteit moge tot een verandering van 
inzicht leiden. 
Allereerst rijst echter de vraag of we dit nu wet moeten doen. 
Is het eigenlijk we/ zo nodig om aandacht te besteden aan de kwaliteit van ruimtelucht ? 

De behoefte aan hanteert:>are nor
men voor luchtkwalltelt In en om de 
werkrulmte 
Men kan zonder meer stellen dat het 
belangrijk is in de werkruimte een 
bepaald niveau van luchtkwaliteit te 
handhaven, ook al is het begrip lucht
kwaliteit in dit stadium nog niet gedefi
nieerd. Waar mensen werken is het 
belangrijk de beroepsrisico's waaraan zij 
zijn blootgesteld tot een minimum te 
beperken. Enerzijds om het sociale 
aspect in onze geciviliseerde maat
schappij, waarbij menselijk welzijn van 
overwegend belang is, anderzijds om 
het economische aspect van produktie
verlies, dat ernstige gevolgen kan heb
ben voor het betrokken bedrijf. Het is 
duidelijk in het belang van zowel werk
gever als van werknemer potentiele 
beroepsrisico's tot een minimum te 
beperken. Tegen deze achtergrond is 
het voorkomen van schade aan de 
lichamelijke (en geestelijke) gezondheid 

• Regeldivisie Fr. Sauter A.G., Bazel, Zwitserland 
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van de werknemers van het grootste 
belang. 
Alhoewel in de meeste landen wetge
ving bestaat ter bescherming van hat 
welzijn van werknemers voor wat betreft 
gevaarlijke stoffen, electriciteit, brandge
vaar, enz., is in veel landen de wetge
ving ten aanzien van de lucht die men 
in de werkruimte inademt beperkt tot 
een "minimum ventilatievoud", dat is 
neergelegd in de bouwvoorschriften. Dit 
houdt noch rekening met plaatselijke 
concentraties van giftige of kankerver
werkende stoffen, noch met persoonlijke 
gevoeligheid voor stoffen die nadelig 
kunnen zijn voor het geestelijk welzijn. 
Voorts kunnen diverse bronnen van 
luchtverontreiniging voortdurend veran
deren, b.v. rokers die een ruimte binnen
komen en verlaten. Tenslotte wordt hat 
probleem nag gecompliceerder door 
het feit dat bij het vaststellen van het 
minimum ventilatievoud niet alleen geen 
rekening is gehouden met voorvermel
de effecten, maar, gezien de gangbare 
eisen voor energiebesparing, vaak in 
strijd is met de effectieve uitvoering van 
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energiebesparingsmaatregelen. Aange
nomen dat er een behoefte is aan han
teerbare normen voor luchtkwaliteit in 
de werkruimte, hoe zouden die dan 
moeten warden gedefinieerd, vooral 
gezien de hier genoemde problemen? 

Het deflnleren van hanteerbare nor
men voor luchtkwaliteit 

Kwaliteit betekent vo/doen aan de 
eisen en dat is a//es(Crosby). 

Spreken over ruimteluchtkwaliteit veron
derstelt het bestaan van een specificatie 
van daaraan te stellen eisen en hier 
beginnen de moeilijkheden. Als echter 
de eis is dat de ruimteluchtkwaliteit 
zodanig moet zijn dat het welzijn van de 
werknemer wat dat betreft is gegaran
deerd, dan wordt het probleem van de 
definitie van geschikte luchtkwaliteit the
oretisch teruggebracht tot louter een 
specificatie van alle ruimteluchtkwaliteit
componenten die het menselijk welzijn 
ongunstig be'invloeden en het vaststel
len van kwantificeerbare grenzen van 
de concentratiegraad van deze in de 
ruimtelucht aanwezige componenten. 
Het punt van de persoonlijke gevoelig
heid voor bepaalde stoffen moet daarbij 
van meet af aan buiten beschouwing 
blijven. 
Oat met persoonlijke gevoeligheid geen 
rekening kan warden gehouden bij de 
beoordeling van luchtkwaliteit is 
gerechtvaardigd. Als bijvoorbeeld 
iemand binnenkomt die een parfum 
draagt dat een aantal mensen lekker 
vindt ruiken, maar voor anderen afschu
welijk stink!, dan is dat niet relevant voor 
de luchtkwaliteit. Dit is een sociaal pro
bleem. Daarom mag het zeer belangrij
ke werk van Fanger inzake ruimtelucht
vervuiling niet verkeerd gebruikt warden 
in een paging een bevredigende "defi
nitie" van luchtkwaliteit te bepalen. Wat 
men oak niet moet vergeten is het feit 
dat er nag andere eisen zijn waarmee 
bij de toepassing van de "OLF" en de 
"DECIPOL" geen rekening is gehou
den. 
De belangrijkste liter'van is de aanwezig
heid van een geurloze component, 
namelijk waterdamp. 
Als de ruimtelucht het menselijk welzijn 
niet ongunstig mag beinvloeden is het 
geboden de relatieve vochtigheid van 
de lucht tussen 40 en 60% te houden. 
Maar al te vaak wordt de relatieve voch
tigheid veronachtzaamd in discussies 
over luchtkwaliteit, terwijl biomedisch 
onderzoek toch overduidelijk de belang
rijkheid van het vochtgehalte in de lucht 
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heeft aangetoond. Wat nu aangaande 
de andere componenten? Het is onno
dig alle mogelijke componenten op te 
sommen die men zou kunnen beden
ken als zijnde nadelig voor de gezond
heid. Theoretisch zou men een mas
saspectrometer in elke werkruimte kun
nen neerzetten en continu de concen
tratiegraad van al die componenten 
moeten meten. Een aanvaardbaar 
niveau van ruimteluchtkwaliteit zou aan
wezig zijn als de concentratiegraad van 
alle componenten die nadelig zijn voor 
de gezondheid onder een medisch 
bepaald maximum wordt gehouden. 
De absurditeit van zo' n benadering is 
duidelijk. Afgezien van de kosten die de 
uitvoering van deze metingen beletten, 
zouden er onoverkomelijke problemen 
optreden bij de zuivering van de lucht. 
In onze moderne risico/voordeel
maatschapij zijn wij er aan gewend 
geraakt te accepteren dat er altijd enig 
risico blijft waarmee wij moeten leven. 
Bijvoorbeeld, het gevaar van bestraling 
van het menselijk lichaam met ront
genstralen weegt niet op tegen de voor
delen als dit op medische gronden ~ 

noodzakelijk is. De grootte van het over
blijvende risico hangt af van de prijs die 
wij bereid zijn te betalen voor het ver
minderen ervan. De "kwaliteit" van onze 
ruimtelucht zal altijd zodanig zijn dat 
enig resterend risico onvermijdelijk is. 

Een voorstel tot het deflniiren van 
rulmteluchtkwalltelt 
Er zij nogmaals de nadruk op gelegd 
dat, hoewel volgens moderne opvattin
gen deze eigenschap meetbaar is, 
luchtkwaliteit niet kan warden gekwantifi
ceerd - er bestaat namelijk geen meet
eenheid. De meting wordt uitgedrukt in 
de mate waaraan aan de gestelde eisen 
wordt voldaan: acceptabele kwaliteit 
betekent dat voldaan wordt aan de 
eisen, onacceptabele kwaliteit houdt in 
dat dit niet het geval is. Bij een accepta
bele graad van ruimteluchtkwaliteit is de 
eis dat deze zodanig wordt gehand
haafd dat het welzijn van de werkne
mers is gewaarborgd teneinde risico's 
voor lichamelijke en geestelijke gezond
heid tot een minimum te beperken. 
Relevante economische criteria in aan
merking genomen kan de ruimtelucht 
op de gewenste kwaliteit warden gere
geld door drie componenten te bepalen 
en te regelen, namelijk: relatieve voch
tigheid, kooldioxyde (C02) en tabaks
rook (of een mengsel van organische 
samenstelling met dezelfde eigenschap
pen). 
Oat de relatieve vochtigheid kan en 
moet warden bepaald is duidelijk. De 
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bepaling van een maximum concentra
tiegraad van het kooldioxydegehalte 
(1500 ppm of zelfs 1000 ppm C02) dient 
een tweeledig doel: 
- het minimaliseren van de nadelen van 

dit gas voor de gezondheid; 
- afschaffing van de methode van een 

standaard minimum ventilatievoud. 
Het ventilatievoud wordt nu bepaald 
door het aanwezige kooldioxydegehalte, 
dat tevens een weergave is van de per
sonele bezettingsgraad van de ruimte. 
Wat energiebezuiniging betreft: het ven
tilatievoud wordt verlaagd als de bezet
tingsgraad daalt. Verhoging van het 
ventilatievoud, als de bezettingsgraad 
stijgt, resulteert ook in het laag houden 
van de "DECIPOLS" onder omstandig
heden waarbij de de waarde in "OLF" 
stijgt. 
Aangezien het onmogelijk is alle afzon
derlijke organische verontreinigingen 
individueel te meten, kunnen door 
meting van een mengsel hiervan (in het 
bijzonder het meest voorkomende en 
kankerverwekkende: tabaksrook) de 
schadelijke gevolgen voor de gezond
heid warden gereduceerd door een 
daarop gebaseerde ventilatiestrategie. 
De enige moeilijkheid met de hier geop
perde metingen is dat met de in de han
del verkrijgbare meetopnemers de con
centratiegraad niet nauwkeurig kan war
den gemeten. We moeten genoegen 
nemen met meting van verontreinigin
gen als b.v. tabaksrook in begrippen als 
"hoog" en "laag". 
Benadrukt moet warden dat aan alle 
drle eisen (relatieve vochtigheid 40 -
60%, kooldioxydegehalte niet hoger 
dan 1500 ppm en verontreiniging door 
tabaksrook "laag") moet warden vol
daan voor een acceptabele ruimtelucht
kwaliteit. Omgekeerd, een acceptabele 
luchtkwaliteit bereikt men alleen als aan 
elk van deze drie voorwaarden wordt 
voldaan in en om alle werkruimten. In 
de praktijk warden luchtvochtigheid en 
kooldioxyde centraal geregeld; de venti
latie ten behoeve van de tabaksrook kan 
plaatselijk geschieden door VAV
systemen. Meetopnemers voor het 
meten van de de drie hiervoor vermelde 
ruimteluchtcomponenten zijn van diver
se fabrikanten in de handel verkrijgbaar. 
Fr. Sauter A.G., Bazel, is al vele jaren · 
gespecialiseerd in de fabricage van der
gelijke meetopnemers. 

Meetomvormers voor organlsche 
gasmengsels in de lucht 
De meeste van deze meetomvormers 
hebben meetopnemers van het Tauggi 
TGS-type. Hun belangrijkste nadeel is 
dat zij op een breed scala van organi-
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Flguur 1. Processchema 

sche stoffen reageren. Vooropgesteld 
dat de bijbehorende electronica is ont
worpen voor een selectieve responsie 
op tabaksrook, zijn er geen nadelen aan 
de toepassing van deze opnemers. Hun 
prijs is laag genoeg om ze in alle afzon
derlijke ruimtes en zones te kunnen 
plaatsen. Als de regaling van de con
centratie van ongewenste gassen, rea
gerend op een overmaat van stank, een 
hoger ventilatievoud vraagt van het VAV
systeem dan nodig is volgens de tempe
ratuurregeling, zal dit geen overmatige 
energieverspilling veroorzaken. De 
ingestelde maximale primaire luchthoe
veelheid kan niet warden overschreden 
(zie fig.1). 
Het "Verband Deutscher Maschinen
und Anlagenbau" heeft richtlijnen vast
gelegd voor dit type meetopnemers in 
haar publicatie VDMA 24772. 
De specificaties van de SAUTER meet
opnemer voor concentratie van organi
sche gasmengsels zijn hierna vermeld. 
Jeze meetopnemer is getest door "Buil
ding Services Research and Information 
Services" in Groot-Brittannie. (BSRIA 
Report 76210/1, juni 1990) 
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II 

- Meetomvormer voor organische 
gasmengse/s 
Deze dient voor het detecteren van 
ongewenste gassen (stank) in de ruimte
lucht, zoals keukenluchtjes, enz. maar 
ook van tabaksrook en soortgelijke gas
sen, die uit deeltjes bestaan. Bij een stij
gende graad van luchtverontreiniging 
stijgt het spanningsuitgangssignaal en 
deze tendens wordt aangeduid door 
een verhoging van de lichtintensiteit van 

Flguur2. 
Sauter meet
omvormer voor 
organlsche 
gasmengsels 
EGO 1 F001 

14 19 

de LED op het voorpaneel (fig.2) 

Type 

Opwarmtijd 
Reactietijd 
Tijdconstante in langzaam 
bewegende lucht 
Uitgangssignaal 
(continu) 

SAUTER 
EGO 1 F001 
ca. 30 min. 
<60s 

ca 60 s 

0 ... 10V
(bel. s1kQ 
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- Meetopnemers voor kooldioxyde 
(C02) 
Deze zijn, in een kleine, voor de klimaat
regeling in gebouwen ontwikkelde uit
voering, betrekkelijk nieuw op de markt 
(in tegenstelling tot de dure industriele 
meetinstrumenten). Alie hebben het 
nadeel dat zij regelmatig onderhoud 
behoeven in de vorm van calibreren, 
van vervangen van onderdelen of beide. 
Om de kosten te reduceren is het dan 

Flguur3. 
SauterCOr 
meetopnemer 
EGQ 10F003 
(kanaalaanslultlng) 

ook aan te bevelen de voorkeur te 
geven aan apparatuur die het minst fre
quente periodieke onderhoud vereist. 
De prijs van de apparatuur maakt ze 
minder aantrekkelijk voor plaatsing in 
alle afzonderlijke ruimten/zones en war
den dan oak in het centrale ventilatie
systeem toegepast. 
De selectieve SAUTER C02-
meetopnemer EGQ10 (fig.3) meet de 
concentratie C02 doormiddel van infra-

\ MICROFILTER 

LUCHTS TROMING 

Figuur 4. Smalbandopnemer voor meting van kooldloxyde (COa) 
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roodspectroscopie (fig.4). Er zijn twee 
uitvoeringen: voor meting in ruimten , 
respectievelijk voor meting in de retour
lucht in luchtkanalen. 
De microprocessortechniek biedt een 
keur van mogelijkheden wat betreft 
meetbereiken, aanpassing aan de 
hoogte boven de zeespiegel, LED
indicatie in stappen van 200/600 ppm. 

- , 'Z ... 

- Opnemers voor luchtvochtigheid 
Alhoewel er vele actieve opnemers 
(omvormers) voor vochtigheid bestaan, 
warden in de voor klimaatregelingen in 
gebouwen in de handel zijnde uitvoerin
gen vrijwel altijd capacitieve relatieve
vochtigheidsopnemers gebruikt die 
gebaseerd zijn op duntilmtechniek. De 
voordelen hiervan zijn de kleine afmetin
gen en de hoge responsietijd. Er zijn 
echter twee uitgesproken nadelen en 
wel gevoeligheid voor vervuiling en 
onstabiliteit op langere termijn. Om deze 
reden is het in vele gevallen aan te 
bevelen een opnemerelement te gebrui
ken dat gebaseerd is op andere hygro
scopische eigenschappen zoals krimp 
van nylon en dat bij juiste behandeling 
een uitstekende stabiliteit op lange ter
mijn en ongevoeligheid voor vervuiling 
beeft. SAUTER maakt een serie 
relatieve-vochtigheidsmeetwaardegevers 
voor ruimte- en kanaalmeting die zijn 
gebaseerd op de vochtigheidsgevoelige 
eigenschappen van nylon. Zij hebben 
een potentiometeruitgang. 

KLIMAATBEHEERSING 21 (1992) !1r 3 (maart) 


