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Samenvatting 
Met een numeriek simulatiemodel zijn de 
luchtstromen en concentratieverdelingen 

in een operatiekamer berekend en voor 
verschillende situaties met elkaar 

vergeleken met het doel het optimale 
luchtstromingspatroon te vinden. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor het 
z.g. Howorth-systeem. De berekeningen 

tonen aan dat het luchtstromingspatroon 
met hogere inblaassnelheid in het 

midden van de kap de beste resultaten 
oplevert. De berekeningsresultaten zijn 

gevalideerd met enkele metingen en 
rookp roeven. 

Summary 
The airflow pattern and concentration 

field in an operating room has been 
calculated and compared for different 
situations to find the optimum airflow 

pattern. The calculations have been 
conducted for the so-called Howorth 

system. The calculations show that the 
inlet velocity profile with higher inlet 

velocity in the center zone of the hood 
gives the best results. The calculated 
results have been validated by some 

measurements and experiments with 
smoke. 

Berekening van de 
luchtstroming, luchtkwaliteit en 
het thermisch comfort in een 
operatiekamer 
Prediction of airflow pattern, air quality and thermal comfort in an 
operating room 

lnleiding 
Het hoofddoel van een ven.tilatiesysteem in een operatiekamer is het zoveel mogelijk 
reduceren van de concentratie van verontreinigingen in de operatiezone. teneinde het 
gevaar voor infecties bij de patient te verminderen, geuren en vrijgekomen narcose
gassen af te voeren en een behaaglijk binnenklimaat te scheppen voor het operatie
team en de patient. 
Eerder verricht onderzoek op dit gebied (1, 2, 3] geeft aan dat de infectie van chirurgi
sche wonden hoofdzakelijk optreedt door: 
- besmetting door de patient zelf via inwendige organen of onvoldoende desinfecteren 

van de huid voorafgaand aan de operatie; 
- direct contact met niet-steriele instrumenten, handschoenen, operatiekleding etc. 
- zwevende stofdeeltjes met druppeltjes die bacterien aan de wond overdragen. 
Van deze factoren zijn vooral de bacteriedragende deeltjes en druppeltjes schadelijk 
voor de gezondheid van de patient. Omdat de chirurgische wand blootgesteld is aan 
de lucht tijdens de operatie, is de kans om te warden geinfecteerd door de bacterie
dragende deeltjes groat, indien de deeltjesconcentratie niet tot een minimum wordt 
gereduceerd door een goed ontworpen ventllatiesysteem . Aangezien de verdeling 
wordt beinvloed door verschillende factoren zoals luchtstromingspatroon, luchtsnel
heid, snelheid van de toevoerlucht, plaats van de verontreinigingsbron, grootte en 
plaats van warmtebronnen, etc. is gedetailleerd onderzoek hiernaar noodzakelijk. 

Er zijn twee hoofdprincipes om lucht 
aan een operatiekamer toe te voeren. 
Het eerste wordt aangeduid met 
gemengde ventilatie en is gebaseerd op 
het concept om de toegevoerde lucht 
zo goed mogelijk te mengen met de 
lucht in de operatiekamer. Gezien vanuit 
het oogpunt van verspreiding van ver
ontreinigingen wordt de concentratie 
alleen maar verdund in plaats van deze 
weg te houden uit de operatiezone. In 
het tweede systeem wordt de lucht pa
rallel door het kamer geleid, meestal 
van het plafond naar de vloer om een 
verticaal evenwijdig stromingspatroon te 
verkrijgen. Vergeleken met het eerste 
systeem mag van dit systeem een scho
nere operatiezone worden verwacht, 
omdat ten gevolge van het grote lucht· 
debiet en de evenwijdige stroming de 
verse lucht niet wordt gemengd met de 
kamerlucht. lnderdaad tonen metingen 

• Sectie Koudetechniek en Klimaatregeling, 
TU Delft. 
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aan verschillende ventilatiesytemen op 
ware grootte. zoals verricht door Blowers 
en Crew [1). Hillerbrant (2), een groat 
verschil in concentratie aan tussen het 
verticale evenwijdige stromingssysteem 
en het gemengde ventilatiesysteem. Ver
geleken met het verticale, evenwijdige 
stromingssysteem is de concentratie in 
het gemengde systeem ook hoger, 
omdat dit systeem vrij gevoelig is voor 
verstoringen. Bij het gemengde systeem 
hebben bewegende personen, warmte
bronnen en andere verstorende objec
ten een grotere invloed op het stro
mingspatroon en de verspreiding van 
verontreinigingen. Dit word! mede ver
oorzaakt door de hoge luchtstroming en 
dientengevolge stabiele luchtverdeling 
bij het evenwijdige systeem. 
In dit onderzoek is de invloed van para
meters als luchtstromingspatroon, lucht
debiet, plaats van verontreinigingsbron, 
turbulentieintensiteit etc. op deeltjescon
centratie en thermische behaaglijkheid 
onderzocht voor een operatiekamer met 
verticale, evenwijdige luchttoestroming 
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via 8! plafond boven de operatiezone, 
zoais gerealiseerd bij her zogenaamde 
'Howorth systeem'. 

Methode van onderzoek 
ooor de voortdurende ontwikkeling van 
numerieke stromingsprogramma's en 
de beschikbaarheid van srneds snellere 
computers is er de laatste Jaren een 
stormachtige ontwikkeling geweest in 
het toepassen van CFO (computational 
fluid dynamics) programma's voor het 
onderzoek aan luchtstroming en warm
teoverdracht in vertrekken en grote 
ruimten. Met betrekking tot onderzoek 
naar de deeltjesverdeling in operatieka
mers zijn eveneens interessante resulta
ten verkregen [4]. 
Het hier beschreven onderzoek is ook 
grotendeels door middel van numerieke 
simulatie verricht. Hierbij is het stro
rningsprogramma PHOEt°'JICS, ontwik
ke1d door Rosten en Spalding [5]. 
gebruikt om de berekeningen uit te voe
ren. Het gebruikte turbulentiemodel is 
het k-t: turbulentiemodel. Het principe is 
gebaseerd op het oplossen van de 
balansvergelijkingen van massa, 
impulsmoment, turbulente kinetische 
energie, dissipatiesnelhe1d van turbulen
tieenergie, deeltjesconcentratie en 
'?cirhalpie [6]. 
De basisvergelijking kan warden uitge
drukt in een standaard vorm: 

waarin 
~ = afhankelijke variabele, 
Q = luchtdichtheid (kg/m3); 

v = luchtsnelheid (mis); 
r~ = diffusiecoefficient (N.s/m2); 

s~ = bronterm voor ~· 

(1) 

De variabelen die warden opgelost in 
de berekening zijn: 
u, v, w, = snelheidscomponenten in de 

X, yen z-richting; 
k = turbulente kinetische energie; 
E dissipatiesnelheid van turbulente 

kinetische energie; 
H enthalpie; 
C deeltjesconcentratie. 

Voor het vaststellen van het thermisch 
comfort afhankelijk van luchtsnelheid, 
luchttemperatuur en turbulentie intensi
teit, is het percentage ontevreden men
sen (PD) ten gevolge van tocht, in navol
g1ng van [8]. berekend met de volgende 
comfortvergelijking [7]: 

PO = (34-Ta) (V- 0,05)0 62(3,14+0,37V0 (%) (2) 
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waarin 

Ta luchttemperatuur (°C); 
V gemiddelde luchtsnelheid (m/s); 

(voor V < 0,05, gebruik V = 0,05) 
= turbulentieintensiteit (%). 

De turbulentieintensiteit is gedefinieerd 
als de snelheidstluctatie gedeeld door 
de gemiddelde snelheid en kan warden 
berekend met de volgende formule: 

I = 100 (2K)0
·
5 

v 

Onderzochte situaties 

(3) 

De stroming in de operatiekamer is 
onderzocht door middel van 3-
dimensionale berekeningen. De afmetin
gen van de klimaatkamer zijn 5,6 m x 
5,6 m x 2,8 m resp. lengte x breedte x 
hoogte. Om computertijd te besparen is 
slechts de helft van de breedterichting 
doorgerekend omdat de operatiekamer 
symmetrisch is zowel wat betreft geome
trie als randcondities. Het symmetrievlak 
doorsnijdt de operatietafel in de lengte
richting. Het berekende model is weer
gegeven in Fig. 1. De lucht wordt toege
voerd via een inblaasrooster in het pla
fond (afmetingen 2,8 m x 1,4 m) boven 
de operatietafel. Dit rooster wordt 

1. I Medlsch person~el 2. 
s. 
4 . Lamp 
5. Operatietalel met patiAnt 
6 .. Deeltjesbron A (z-1.2 m) 
7. _Deeltjesbron B (z-1,6 m) 

begrensd door een verticale afscheiding 
(hoogte 0,75 m). Via afzuigroosters in 
het plafond buiten deze afscheiding 
wordt het recirculatiegedeelte van de 
lucht afgezogen. Het resterende gedeel
te wordt afgezogen in de hoeken van de 
operatiekamer, zowel bij de vloer als bij 
het plafond. De gedeelten in het vertrek 
die warden ingenomen door de opera
tietafel, lampen en personeel zijn in het 
rekenmodel geblokkeerd om ze ondoor
dri ngbaar voor luchtstroming te maken. 
De temperatuur van de begrenzende 
wanden is gesteld op 20°C en de lucht
toevoertemperatuur op 18°C. 
De warmte, geproduceerd door mensen 
en operatielampen, is ingevoerd als 
warmtebronnen. In de halve ruimte zijn 
drie personen van het operatieteam ver
ondersteld (twee naast de operatietafel 
en een op grotere afstand) die elk 75 W 
warmte produceren. Voor de patient op 
de tafel is een warmteproductie van 37.5 
W verondersteld (gehalveerd i.v.m. sym
metrieoverwegingen). In de halve ruimte 
is een operatielamp verondersteld, die 
200 W warmte produceert. Deze is 
geplaatst tussen de doktoren en de tafel 
op een hoogte van 2,0 m. De totale 
warmteproductie in de halve ruimte 
bedraagt dus 462,5 W. Verder zijn er 
twee deeltjesbronnen verondersteld 

Figuur 1. Overzicht van de gesimuleerde operatiekamer 
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(aangeduid met bron A en B in Fig.1), 
die ieder 10 deeltjes per seconde pro· 
duceren. Dit is slechts een willekeurige 
waarde, die alleen rnaar wordt gebruikt 
voor een kwalitatieve vergelijking van de 
concentratieverdeling in de verschillen
de situaties. De corresponderende con
centraties in het vertrek zijn gegeven in 
deeltes/m3 . De invloed van iedere bron 
is apart onderzocht. De toevoerlucht is 
vrij van deeltjes verondersteld. 
Totaal zijn 11 gevallen onderzocht. Hier 
zullen alleen de belangrijkste resultaten 
voor 5 gevallen (A t/m E) warden 
besproken. De resultaten van de andere 
berekeningen zullen kort warden 
genoemd. 
In geval A is de totale toegevoerde 
luchtstroom 5500 m3/h (voor de halve 
ruimte). Het toevoerrooster is verdeeld 
in drie zones, zoals weergegeven in 
Fig. 1. De toevoersnelheid is 0,65 m/s in 
de centrale zone, 0,45 m/s in de mid
delste zone en 0,35 mis in de buitenste 
zone. De deeltjesbron is bron A, vlak 
boven de operatietafel. Hiermee warden 
deeltjes die vrijkomen ter plaatse van de 
handen van de chirurg gesimuleerd. 
In geval 8 zijn alle condities hetzelfde 
als in geval A. uitgezonderd de plaats 
van de deeltjesbron. In dit geval is deel
tjesbron 8 beschouwd op 1,6 m hoogte. 
Hierrnee Worden deeltjes die vrijkomen 
door het adernen van de chirurg gesi
muleerd. 
In geval C is de totale luchtstroom 4250 
m3/h (voor de halve ruimte) . De toe
voersnelheid is 0,55 m/s in de centrale 
zone, 0,35 m/s in de middelste zone en 
0,25 m/s in de buitenste zone. Deeltjes
bron A is actief. 
In geval D is een gelijke toevoersnelheid 
in de gehele zone aangehouden, om de 
invloed van de naar buiten afnemende 
toevoersnelheid op het luchtstromings
patroon en de deeltjesconcentratiever
deling te onderzoeken. De toegevoerde 
luchtstroom bedraagt 5500 m3ih, gelijk 
aan geval A, maar met een toevoersnel
heid 0,42 mis. Deeltjesbron A is actief. 
In geval E is ook een gelijke toevoer
snelheid beschouwd over de hele zone, 
maar met een gereduceerde 
luchtstroom van 4250 m3ih. De cor
responderende toevoersnelheid 
bedraagt 0,33 mis. Deeltjesbron A is 
actief. 
Deze gevallen zijn samengevat in 
Tabel 1. 

geval toegevoerde luchtstroom ') 

(m3/h) 

A 5500 

B 5500 

c 4250 

D 5500 

E 4250 

Tabel 1. Onderzochte situaties 

Alie hier genoemde simulaties zijn uitge
voerd op een Sun 3i50 computer met 
PHOENICS versie 1.6.2. De resultaten 
zijn weergegeven in de Figuren 2 t/m 7. 

Resultaten 

Resultaten geval A. 
De gesimuleerde resultaten voor geval 
A zijn weergegeven in Figuur 2. De 
resultaten zijn gegeven voor twee verti-
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snelheid 

temperatuur (0 C) 

concentratie (deeltjes/m3
) 

(a) doorsnede 1-l 

toevoer-luchtsnelheid (mis) bron 

centrum midden buiten 

0,65 0,45 0,35 A 

0,65 0,45 0.35 B 

0,55 0,35 0,25 A 

0,42 0,42 0,42 A 

0,33 0,33 0,33 A 

') voor de halve ru imte 

cale doorsneden, een loodrecht op de 
x-as en een loodrecht op de y-as, zoals 
aangegeven in Fig. 1. 
In het 1-1 vlak (Fig. 2a), dat de deeltjes
bron A doorsnijdt, wordt een verticale 
dalende luchtstroom gecreeerd boven 
de operatietafel . Omdat het luchtdebiet 
vrij hoog is zijn de temperatuurverschil
len in de kamer klein. Alleen in de buurt 
van de operatielamp zijn de tempera
tuurverschillen groat door de afgegeven 

18 .5 

1
1
1P\!! I 1 .. ~~:::~~~~ 
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snelheid 

temperatuur ("C) 

concentratie (deeltjes/m3
) 

(b) doorsnede Ill-III 

Figuur 2. Sne/heid-, temperatuur- en concentratieverdeling voor geval A 
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warr11te. Toch is er praktisch geen lucht
circda.tie, veroorzaakt door opstijging 
van warme lucht, zichtbaar. In het groot
ste deel van de operatiezone is de 
deeltjesconcentratie erg laag ( < 0,001) 
afgezlen van het gedeelte vlak bij deel
tjesbron A. Hier is de concentratie 

> 300. 
Figut.lr 2b geeft een doorsnede door de 
deeltjesbron loodrecht op de y-richting 
(doorsnede 111-111). Boven de operatieta
fel varieert de concentratie tussen 0, 1 en 
500. De temperatuur bedraagt 19 a 
20°c. 
Uit de temperatuur, de turbulentieinten
siteit en de luchtsnelheid kan het onte
vredenheidspercentage (PO) ten gevol
ge van tocht warden berekend met ver
gelijkingen (2) en (3). Voor geval A zijn 
de PD-waarden gegeven in Fig. 3 voor 
de doorsneden 1-1 en 111-111. De PO
waarden vlak boven de operatietafel zijn 
ongeveer 30%, dus niet erg comforta
bel. Oil wordt veroorzaakt door de vrij 
hoge luchtsnelheid en kan waarschijnlijk 
worden verbeterd door een hogere 
luchttemperatuur. Op dezelfde wijze kan 
de PD-waarde voor thermisch comfort 
worden berekend. Meestal wordt de 
temperatuur als comfortabel voor het 
medische team ingesteld en is deze te 
laag voor de patient. 

Resultaten geval B 
In geval B is de invloed van de plaats 
van de bran op de deeltjesconcentratie
verdeli ng onderzocht. In dit geval zijn 
alle randvoorwaarden gelijk aan geval 
A. uitgezonderd de deeltjesbron. In 
plaats van bron A is hier bron B veron
dersteld, welke zich bevindt bij het 
hoofd van de chirurg. Omdat de oplos
sing van de concentratievergelijking de 
temperatuur en snelheidsverdelingen 
niet be'invloedt, zijn het stromingspa
troon en de temperatuurverdeling 
dezelfde als in geval A. Daarom zijn 
alleen de concentratieverdelingen gege
ven in Fig. 4. De doorsneden zijn in het 
11-11-vlak (loodrecht op de x-as en iets 
buiten de operatietafel, zie Fig.1) en in 
het IV-IV-vlak (loodrecht op de y-as) . Uit 
de resultaten volgen ongeveer dezelfde 
concentraties als voor geval A. 

Resu/taten geva/ C 
De resultaten voor situaties A en B ver
tonen een lage deeltjesconcentratie in 
de operatiezone vlak boven de tafel. 
Om na te gaan hoe deze concentraties 
veranderen wanneer de luchtstroom 
wordt verminderd is het toegevoerde 
luchtdebiet (in het halve vertrek) vermin
derd van 5500 m3/h tot 4250 m3/h. De 
inblaassnelheden zijn verminderd tot 
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PD t.g.v.tocht (%) PD lg.v. tocht (%) 

(a) doorsnede I-I (b) doorsnede III-ill 

Figuur 3. Verdeling van PD-waarde t.g.v. tocht voor geval A 

0 

conccntratie (deeltjes/mJ) conccntratic (deelrjes/mJ) 

(a) doorsnedc II-II (b) doorsncde IV-IV 

Figuur 4. Verdeling van deeltjesconcentratie voor geval B 

snclhcid snelhcid 

tcmpcraruur ("C) tcmpcraruur ("C) 

\0 

conccnr:ratic (dccltjcs/m') con~cn!ratic (dechjcs/m'} 

(a) doorsncdc l· l (b) doorsncdc lll·III 

Figuur 5. Snelheid-, temperatuur- en concentratieverdeling voor geval C 
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snelhcid 

tempcratuur ("C) tcmpcratuur ("C) 

,c<mcentratie (deeltjcs/m3
) 

(a) doonncdc 1-1 (b) doonncde m;m -

Flguur 6. Sne/heid-, temperatuur- en concentratieverdeling voor geval D 

0,55 mis in de centrale zone, 0,35 mis in 
de midden zone en 0,25 mis in de bui
tenzone. Alie andere randcondities zijn 
hetzelfde als in geval A, inclusief deel
tjesbron A. De berekende resultaten zijn 
weergegeven in Fig. 5. 
De resultaten voor doorsnede 1-1 (Fig. 
Sa) laten zien dat in de operatiezone de 
temperatuurverdeling praktisch gelijk is 
aan geval A, maar de deeltjesconcen
tratie is toegenomen (0,001-1) . Ook is er 
een begin van luchtcirculatie waar te 
nemen onder de operatielamp. De 
resultaten voor doorsnede 111-111 (Fig. Sb) 
~aten zien dat de temperatuurverdeling 
'"de,operatiezone niet veel is veran
decd teniopzichte. van geval A, maar de 

.ncentratie Is slechter. 
d 'kan worden dat wan-

. ·a-i wordt verminderd 
r nauwelijks stijgt. De 

t:echter wel 

toe en dientengevolge ook de kans op 
infectie voor de patient. 

Resultaten geval D 
In de voorgaande gevallen is een 
plaatsafhankelijke inblaassnelheid 
onderzocht met in de centrale zone een 
hogere snelheid dan aan de buitenzijde. 
In dit geval word! een gelijkmatig snel
heidsprofiel beschouwd. Het toegevoer
de luchtdebiet bedraagt 5SOO m31h 
(voor de halve kamer), gelijk aan geval 
A, maar met een overal gelijke toevoer
snelheid van 0,42 mis. De berekende 
resultaten zijn weergegeven in Fig. 6. 
Vergeleken met de resultaten voor geval 
A, is de temperatuurverdeling in het 1-1 
doorsnede (Fig . 6a) nauwelijks verschil
lend, maar de deeltjesconcentratie in de 
operatiezone is aanmerkelijk hoger 
(0,01-10). Onder de operatielamp is een 
duidelijke luchtcirculatie aanwezig, ver-

oorzaakt door opstijgende warme lucht. 
Deze situatie is zelfs slechter dan geval 
C met niet-gelijkmatige luchtstroming en 
lager luchtdebiet (42SO m31h). Bli jkbaar 
voorkomt de hogere luchtsnelheid in de 
centrale toevoerzone beter de versprei
ding van deeltjes naar de operatiezone. 
De niet-gelijkmatige luchttoevoer geeft 
daarom een aanmerkelijke verbetering 
ten opzichte van de gelijkmatige verde
ling. Soortgelijke resultaten volgen uit de 
resultaten voor doorsnede 111-111 (Fig. 
6b). 

Resultaten geval E 
Net zoals in geval Dis in geval E ook 
een gelijkmatig instromingsprofiel 
onderzocht, alleen voor een lager lucht
debiet n.I. 4250 m31h (voor de halve 
kamer), hetgeen correspondeert met 
een instroomsnelheid van 0,33 mis. Alie 
andere condities zijn gelijk aan die voor 
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(a) doorsncdi: 1-1 

Figuur 7. Snelheid-, temperatuur- en concentratieverde/ing voor geval E 

geval A. 
De resultaten weergegeven in Fig. 7a 
tonen aan dat in de doorsnede 1-1 de 
concentratie hoger is dan in alle eerder 
genoemde situaties. De concentratie 
varieert van 1 tot 100 boven het grootste 
dee! van de operatietafel. De snelheids
figuur vertoont een vrij sterke luchtcircu
latie onder de operatielamp, omdat door 
de lagere neergaande snelheid het 
opstijgende effect door de warmte van 
.le lamp en de patient erg belangrijk 
word!. Dit is ook de reden voor de hoge 
deeltjesconcentratie boven de operatie
tafal, die hoger is dan in geval D. De 
temperatuurverdeling is ongeveer gelijk 
aan de eerdergenoemde situaties. 
Figuur 7b vertoont soortgelijke resulta
ten voor de doorsnede 111-111. 

Verdere resultaten 
i~ ehalve de eerder genoemde situaties 
-·":n ook nog enkele andere parameters 
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gevarieerd. Eerst is de invloed van de 
turbulentieintensiteit van de toevoerlucht 
onderzocht voor situatie A. Deze situatie 
was doorgerekend met turbulentieinten
siteiten van 22%. 26% en 29% respec
tievelijk voor de binnenste. middelste en 
buitenste zone. De berekeningen zijn 
herhaald voor extreem hoge en extreem 
!age turbulentieintensiteiten. Als hoge 
intensiteit is ingesteld 68%, 82% en 
93% voor de drie zones; als lage inten
siteit is ingesteld 0% voor alle drie 
zones. De invloed van zowel de hoge 
als de !age turbulentieintensiteit op de 
temperatuur-, snelheid- en concentratie
verdeling bleek gering te zijn. Of in wer
kelijkheid de invloed ook zo gering is, 
zou door metingen moeten warden 
nagegaan. De geringe invloed kan nl. 
ook een tekortkoming van het gebruikte 
rekenmodel zijn. 
Verder is nog een situatie gesimuleerd 
waarbij twee deeltjesbronnen zijn 

geplaatst op enige afstand van de ope
ratietafel, een bij de vloer en een op ca. 
2 m hoogte. De andere condities zijn 
gelijk aan die in situatie A. De resultaten 
tonen een zeer !age concentratie 
(<0,001) boven de operatietafel, het
geen aangeeft dat de kans op infectie 
van de patient door deeltjes van buiten 
de operatiezone' erg klein is. 
Ook is de configuratie van de operatie
lam p onderzocht. In de voorgaande 
berekeningen is de operatielamp gesi
muleerd door vier aparte kubusjes, waar 
lucht tussen door kan stromen. In deze 
berekening zijn de kubussen gecombi
neerd tot een geheel, hetgeen een gro
tere stagnatie voor de luchtstroming ver
oorzaakt. De snelheidsprofielen geven 
een hogere recirculatie van lucht aan 
onder de operatielamp dan in geval A. 
De openingen in de lamp blijken een 
positief effect te hebben op het stro
mingspatroon. 
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Aanvullende metingen 
In een bestaande operatiekamer waarin 
een z.g. Howorth systeem is ge'instal
leerd zijn orienterende metingen en 
rookproeven met video-opnamen ver
richt door verschillende luchtdebieten. 
Onderzocht zijn de situaties in tabel 1 
aangegeven met geval A en C en ook 
lagere luchthoeveelheden. Alleen de 
gevallen A en C zijn hier interessant 
omdat deze met de berekeningen ver
geleken kunnen worden. Voor deze 
situaties zijn op 0,1 m en op ca. 2,0 m 
onder het inblaasrooster de in label 2 
geven snelheden gemeten. 

De snelheden vlak onder het rooster 
blijken in de centrale zone iets te laag 
en in de buitenste zone soms iets te 
hoog te zijn. De snelheden op 2,0 m 
onder het rooster (ca. 0,5 m boven de 
operatietafel) blijken globaal overeen te 
stemmen met de berekende waarden. 
Meer informatie volgt uit de rookproe
ven. Hieruit blijkt dat in situatie A inder
daad de berekende down-flow stroming 
optreedt. Deze handhaaft zich tot vlak 
boven de vloer, althans buiten het 
gebied van de operatietafel. Het naar 
beneden gerichte evenwijdige stro
mingspatroon is meer uitgesproken dan 
uit de berekeningen volgt, zoals blijkt uit 
fig . 2, waarin de stroming ter hoogte 
van de tafel reeds naar buiten begin! al 
te wijken. 
Uit rookproeven volgt dater in de ope
ratiezone geen menging optreedt met 
omgevingslucht. Ook de stroming rond 
de verticale plaat onder het plafond 
geeft geen aanleiding tot circulaties. 
Onder de operatielamp is wel een dui
delijke verstoring van het stromings
beeld merkbaar. De mate van recircula
tie door opstijgende warme lucht is nog 
toelaatbaar. Deze gegevens komen 
redelijk overeen met de berekeningen. 
De gemiddelde temperatuur in de ope
ratiekamer bedroeg 18 a 19°C. Vlak 
onder de operatielamp werd 33°C 
gemeten. Dit is iets hoger dan de bere
kende waarde van 30°C, maar dit kan 
komen door stralingsinvloed die in de 
berekenlng niet is meegenomen. 
Bij lagere luchthoeveelheid, situatie C, 

afstand onder 

blijkt uit rookproeven dat de evenwijdige 
naar beneden gerichte stroming minder 
uitgesproken is dan in situatie A en 
meer in overeenstemming met de bere
keningen (zie Fig. 5). Rond de verticale 
plaat onder het platond blijkt enige cir
culatie op te treden, hetgeen niet uit de 
berekeningen volgt. De verstoring van 
de stroming onder de operatielamp is 
duidelijk sterker dan in situatie A en er 
treed! een recirculatiestroming op waar
door deeltjes kunnen blijven rondcirke
len. Hoewel het stromingspatroon iets 
ongunstiger is dan in situatie A, treedt 
er geen menging met omgevingslucht 
op. Deze gegevens komen kwalitatief 
gezien redelijk overeen met de bereke
ningsresultaten in Fig . 5. 
Uit de rookproeven is verder gebleken 
dat verstorende invloed op het 
stromingspatroon van een 'opererende · 
chirurg' vrij gering is. De invloed van 
een operatielamp is vele malen grater. 
Bij de proeven werd een lamp uit een 
stuk gebruikt met een diameter van ca. 
50 cm. Het is duidelijk dat een lamp die 
uit meerdere spots is samengesteld, 
waartussen door stroming mogelijk is, 
veel minder verstoring zal geven (zie 
ook [3]). 

Conclusies 
Gebleken is dat er kwalitatief gezien een 
redelijke overeenstemming is tussen 
metingen en berekeningen en dat bere
keningen een nuttige aanvulling zijn bij 
het onderzoek naar luchtstromingen. 
Uit het onderzoek kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 
- De situatie met grote luchthoeveelheid 

(11000 m3/h) en hogere luchtsnelheid 
in het midden dan aan de rand (geval 
A) veroorzaakt een zeer lage deeltjes
concentratie in de operatiezone 
(<0,001). 

- De situatie met lagere luchthoeveel
heid (8500 m3/h) en hogere luchtsnel
heid in het midden (geval C) vertoont 
een iets hogere concentratie (0,001-1). 

- De situatie met hoge luchthoeveelheid 
(11000 m3/h) en gelijke luchtsnelheid 
van de toevoerlucht (geval D) vertoont 
een hogere concentratie dan geval C 
(0,01-10). De situatie met lagere lucht-

snefheid (mis) 

rooster (m) centrum midden buiten 

0,1 0,55 0,45 0,35 

2,0 ' 0,45 0,38 0,28 

0.1 0,40 0,35 0,30 
;to 0,30 0,30 0,28 

hoeveelheid (8500 m3/h) en gelijke 
luchtsnelheidsverdeling voor de toe
voerlucht (geval E) vertoont de hoog
ste concentratie (1-100). 

Deze resultaten tonen het voordeel aan 
van de hogere luchtsnelheid in het mid
den dan aan de randen van het toe
voerrooster, omdat zelfs met een lange
re luchthoeveelheid (geval C) het con
centratieprofiel beter is dan voor de 
situatie met hogere luchthoeveelheid en 
gelijk luchtsnelheidsprofiel (geval D). 
Verder is gebleken dat wanneer de ope
ratielamp wordt beschouwd als een 
combinatie van vier kleinere lampen 
met ruimte ertussen in plaats van een 
grote lamp, het luchtstromingsprofiel 
gunstiger is en recirculatie door opstij
gende warme lucht wordt verminderd . 
De invloed van de turbulentieintensiteit 
van de toevoerlucht op luchtstromings
patroon en temperatuur- en concentra
tieverdeling was zo klein dat deze niet 
kon worden vastgesteld. Dit kan echter 
ook een tekortkoming zijn van het reken
programma. 
Voor de situatie met grote luchthoeveel
heid (1100 m3/h) en hogere toevoer
luchtsnelheid in het midden lijkt de kans 
op infectie van de patient door deeltjes 
van buiten de operatiezone erg klein . 
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