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"Clean

Rooms" und die Ergebnisse seiner'
praktischen Erprobung behandelt.

Durch eìnen dünnen Luf tschleicr

rvird in einem Raum der besondcrs
gefähldete Teil in einer fnncnzone

abgegrentzt, in welcher durch Luftzufuhr über eine perforierte Zrvischenclecke örtlich ein stabiler Luftrvechscl
hergestellt werden kann, der höhcr ist

als in dem Raum in übrigen. Dine

Vcrsuchsanlage wurde in einem Operationssaal des Karolinischen K¡an-

kcnhauses in Stockholm installicrt, In
dieser- hat man durch Spürgas fest-

stellen können, dass die Innenzone
selbst bei stalker Wärmeentwicklung
i¡r dieser stabil bleibt und die Luft-

schleierstrahlen rvirkungsvoll das Eindringen von Partikeln verhindern.
Wâhrend der Operationen wurden

Messrrngen des Partikelgehalten in
der Versuchsanlage und in einem
Vergleichsrau¡n -mit herkiimmlicher

Ventilation durchgelührt. Bei

dem

neuen Lüftungssystem llat der Partikelgehalt in dem besonders gefährdetén Bereich im Vergleich zu einem
herkömmlichen Lüftungssyste¡n mit
dem gleichen f-uftdurchsatzt auf l/4
gesenkt werden können.

Undersökning ov nytt inblåsningssystem för rens rum
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t.

lnledning
För att kravet på låg partikelhalt i ett rent rum
skall kunna uppfyllas, fordras att speciella åtgärder
Vidtas dels för att förhindra införsel av luftburna
partiklar till rummet och dels för att så snabbt som
möjligt bortföra där alstrade partiklar. Tillförseln av
partiklar kan alltid förhindras genom lämpligt filterval under förutsättning att okontrollerat inläckage ej
förekommer. De i rummet alstrade partiklarna är
emellertid betydligt svårare att bemästra. Spridningen
av dessa kan med säkerhet endast kontrolleras om luftens grundsfrömning i rummet är bestämd och stabil.
Härför krävs en så hög grundströmningshastighet, att
strömningsbilden ej väsentligen förändras av exempelvis termiska störströmmar. Det ventilationsluftflöde,
som erfordras för att uppnå en tillfredsställande stabilitet blir emellertid så stort, (luftomsättningar av storlehsordningen 500 gånger per timme erfordras) att det
svårligen kan tillgripas annat än i mycket speciella
fall. Därför är man normalt tvingad att acceptera
okontrollerbara luf trörelser. Omfattningen av dessa
beror givetvis helt på arten av verksamhet i rummet.
Med de okontrollerbara luftrörelserna följer oundvikligen okontrollerbara partikeltransporter. Ofta är
dessa transporter så dominerande, att de lokala variationerna av partikelhalten blir av underordnad betydelse. I sådana fall är det berättigat att endast beakta
rummets genomsnittliga partikelhalt. På så sätt har
begreppet ventilation enligt "utspädningsprincipen"
motiverats. Motsatsen härtill, den stabila ventilationen
enligt "strömlinjeprincipen", exemplifieras av det amerikanska "laminar air flow"-systemet. Partikelspridningen vid strömlinjeströmning har teoretiskt undersökts av bl. a. Allander Il].
lll Allander, C.: Ventilatiorl au îurn med extrema

krau. VVS 1965,4, s. 183.
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Verksamheten och strömningsförhållandena i de rum,

i det följande, är emellertid av sådan
natur, ati varken utspädningsbegreppet eller strömlinjebegreppet enligt ovan utgör en tillräcklig grund
för de nödvändiga kvalitativa resonemangen.
Man kan formulera de viktigaste förutsättningarna
för partikelproblemet i det i denna uppsats behandlade
fallet enligt följande:
som behandlas

1.

Av

ekonomiska skäl är ventitrationsluftflödet så beatt stabil strömlinjeströmning under inga
omständigheter kan upprätthållas över hela rummet.

gränsat,

2. Partikelgenereringen

är

begränsad

till en centralt

belägen och relativt väldefinierad del av rummet.
3.

Den del där partikelgenerering sker sammanfaller
med dels det för partiklar känsliga området och dels
mecl det område, där de kraftigaste störströmningarna kan förväntas råda. Detta förutsätts vara en
följd av vcrksamhetens natur och kan således inte
påverkas.

Av

dessa förutsättningar framgår,

att man, oberoen-

för luftföring, måste räkna med en ojämn
fördelning av partikelhalten över rummet med en tendens till maximalvärde i det känsliga ornrådet. Om
begreppet "utspädningsprincip" önskas bibehållas, är
endast utspädningen inom detta ornråde intressant.
Denna utspädning kan med säkerhet ej förväntas sammanfalla med den för hela rummet teoretiskt beräknade. Med denna terminologi är sålunda uppgiften att
nå så hög grad av utspädning som möjligt i ett avgränsat område i rummet. Uid ett givet luftt'löde ör
sålunda þartihelhalten i.nom det nämndø o¡nråd,et ett
må;tt prå tultföringssystemets effehtivitet och d'ärmed.
cle av sättet

även ett mått på utnyttiøndet aa de gjorda ekono-
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Vid

många ventilationssystem tillförs luften på ett
sådant sätt, att makroskopiska virvlar uppstår. I den
tidigare nämnda uppsatsen [l] har frågan om sådana
virvlar diskuterats. I denna ha.r visats att inverkan av

virvlar vid en parallellströmning ej behöver yata farlig för partikelspridningen, förutsatt att partikelgenerering ej sker i närheten av virvelcentrum. Om däremot partikelgenerering sker i närheten av ett sådant
centrum, kan höga partikelhalter förväntas där. Ofta
utformas inblåsningssystemet så att en enda virvel
väsentligen dominerar strömningsbilden. Centrum för
denna virvel är då beläget i rum,mets mi.tt och sammanfaller på så sätt med det där belägna partikelgenererande känsliga området. Med ett sådant system erhålls
med nödvändighet en dålig borttransport av partiklar
och en sto,r inblåsningsimpuls kan ej förväntas råda
bot härför. Det ö¡ beaktas, att ,risken ,för uppkomsten
av en sådan virvel kan öka med ökad grad av temperaturavvikelse mellan tilluft och rumsluft. Vid arbete på
att förbättra det rena rummets luftföringssystem måste
man därför söka en lösning som omöjliggö,r uppkomsten av en makroskopisk virvel med ett centrum beläget i närheten av det känsliga om¡ådet.

2.
I

ningarna att i viss mån donrinera förhållandena, men
dessa strömningar måste fysikaliskt sett betraktas som
överlagrade på den i fig. I visade grundströmningen.

Därmed skulle det vara berättigat att tala om en till
den inre zonen lokaliserad utspädning, större än utspädningen räknad på hela,rummet.

Zonovgrönsning medelst luftstrålor
den nämnda uppsatsen

[l]

har antytts möjligheten

av att i ett rum med tillhjälp av plana strålar avgränsa en zon skild från ,det övriga rummet. Med särskild tillförsel av luft till denna zon, skulle det sålunda
vara möjligt att lokalt stabilt upp,rätthålla en större
Iuftomsättning än för rummet i dess helhet. Man kan
fråga sig om en sådan lokal avgränsning ej kan erhållas helt en-kelt genom inblåsning, €xempelvis genom
ett perforerat tak ovanför det känsliga området, utan
omgivande luftstrålar. För att ge svar på denna fråga,
måste de teoretiska förutsättningarna härför något beröras.

Det luftflöde, som enligt nuvarande

ekonomiska

förutsättningar kan antas stå till ,buds, är av storleksordningen 2.000 ml/h. Ytan av det känsliga området,
räknat vinkelrätt mot detta ,flöde, är c:a 8 m2. Den
genomsnittliga nedåtriktade lufthastigheten blir under
dessa fö,rhållanden endast c:a 7 cm/sek. Med hänsyn
till de termiska uppströmmarna, kan man vänta ,sig
att den inblåsta luften redan på ett kort avstånd från
det perforerade taket är helt uppblandad med övrig
rumsluft. Denna tendens till blandning accentueras av
den horisonteltra tillförsel av rumsluft, som sker invid
taket på grund av de många små strålarnas medejekterande verkan. Problemet är sålunda, att utan
tillförsel av omgivningsluft försörja ett på större avstånd från det perforerade taket beläget om¡åde med
luft. För att uppnå detta måI, kan de plana, relativt

2

tunna luftridåstrålarna utnyttjas. Dessa strålar ger i
sig själva en avgränsande inverkan gentemot omgivningen och kräver på ömse sidor tillförsel av sekundärluft. På strålarnas utsida tillförs sekundärluften från
omgivningen och på deras insida från den inre känsliga zonen. På så sätt tvingas, genom strålarnas sekundärluftinblandning, den genom det perforerade taket
tillförda luften att strömma nedåt i den inre zonen.
Man erhåller en principiell strömningsbild enligt
fig. 1. Givetvis kommer även här de termiska stör-
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De avgränsande luftstrålarna borde, vid lämpligt
val av inblåsningsanordningens geometri och,dimensioner samt vid lämplig utströmningshastighet, kunna utöva en så stabiliserande inverkan, ,att .den lokalt höga
luftomsättningen skulle kunna bibehållas även vid relativt sta¡k värmeutveckling i den inre zonen. Det skydd
stråla.rna utgör mot transport av luftburna partiklar
från den yttre delen av rurnmet till den inre borde
medföra, att yttre belägna makroskopiska virvlar ej
påverkar partikelhalten i den inre zonen. Man inser
även, att strålarna minskar risken för uppkomsten av
en makroskopisk virvel

i

rummet med centrum vid det

känsliga området, oberoende av om lufttilförseln är
isoterm eller nonisoterm.

Författarna har ansett det nödvändigt att närmare
undersöka, om de här framlagda teoretiska antagandena står sig under praktiska förhållanden. Den efte¡följande framställningen avser att utgöra en redogörelse för denna undersökning.

3.

Vql ov provningslokol

Valet av provningslokal betingas väsentligen av
följande faktorer.

l. Lokalen

måste tillhöra gruppen rena,rum, där verksamheten automatiskt hålls vid låg partikelalstrande
nivå. Detta kräver god arbetsdisciplin och skapar på

terad art sker genom turbulent diffusion. Därvid gäller i allt väsentligt samma lagar för gaser och små
partiklar, dvs. partiklar med försumbar fallhastighet.

så sätt vid likartad verksamhet minsta möjliga

Med hänsyn till enkel'heten i mätmetodik, är spårgasmätningar mer lämpade än partikel'mätningar för kartläggning av den turbulenta transporten.

variationer hos partikelhalterna.

bör vara möjligast uniform över en
lång tidsperiod, eftersom endast statistiska resultat
av tillräcklig om,fattning kan läggas till grund för

2. Verksamheten

partikelhal tsbedömningar.
3. Likartade lokaler med samma verksamhet men försedda med andra ventilationssystem bör finnas till-

gängliga för jämförande prov.

Efter genomgång av olika lokaltyper har författarna
kommit till slutsatsen, att operationsrum för större
operationer bäst uppfyller de nu nämnda fordringarna.
Provanläggningen ha.r dä¡för installe¡ats i Stockholm

vid Karolinska

Sjukhusets Thoraxklinik

i

operations-

rum nr. 3.

4.

Beskriming ov provonläggn¡ngen

Luftinblåsningssystemet har, som fig. 2 och 3 visar,
utformats i enlighet med de i avsnitt 2 framlagda syn-

punkterna.l) Det väsentliga ventilationsluftflödet (c:a
90rlo av det totala flödet) tillförs genom det perforerade undertaket, vars per:forerade area uppgår till
6 o/0. Perforeringen är utförd med runda 5 mm hå1.
Orsaken till att så små hål valts ryar en viss osäkerhet
om dragrisken. Senare undersökningar ,har visat, att
betydligt större hål kan väljas .med åtföljande ökad
stabilitet.
Oporationsrummet är ,försett med två Amsco-lampor
med vardera 55 cm diameter. Traversskenorna för
dessa lampor har förlagts mellan det perforerade taket och de omgivande luftridåslitsarna.
Slitsarna har en bredd av 2 mm och är snett utåtriktade. Omfattande prov med slitsar av olika dimensioner och med olika utblåsningsriktningar har lett
fram till det slutliga utförandet.

Det rum som den inre zonen 'bildar är så stort, att
såväl patient som kirurger och operationssköterska
helt befinner sig inom detsamma.
Såsom framgår'av fig. 2, sker utsugningen runt nummets väggar c:a 30 cm över golv med avbrott för dör-

rar. Senare utförda prov har dock visat, att detta system kan ersättas med ett lämpligt utfört punktutsugningssystem.

5. Undersökning oy luffstrålqrnqs
qvgrönsonde verkqn
Spridningen av föroreningar i rum av här disku1) Ventilationsanläggningen har detaljkonstruerats, levere¡ats
och installerats av Ventilations AB Ahlsell-Rylander. Författarna ber att få f¡amfö¡a sitt tack härför.

Luftstrålarnas avgränsande verkan har stor praktisk
betydelse, eftersom den avgör den inre zonens lufttekniska isolering. Med en god avgränsning blir den
inre zonens renhet oberoende av omgivningens, givetvis under fö,rutsättning att partikelkoncentrationen i
omgivningen ej når extremt höga värden. På så sätt
skulle frågan om över- eller undertrycksventilation i
operationsrummet förlora sin betydelse, och det absoluta kravet på effektiva luftslussar skulle eventuellt
kunna mildras.

För att söka klarlägga denna f,råga har spårgasrnätningar utförts dels vid den i avsnitt 4 beskrivna anläggningen och dels vid en senare laboratoriemässigt
uppbyggd provanläggning. Vid denna laboratorieanläggning kan provbetingelserna varieras inom mycket
vida gränser. I den mån försöksresultaten influeras på
ett avgörande sätt, kommer i det följande dessa betingelser att närmare diskuteras.
Som spårgas har konsekvent använts en blandning
av N¿O och lle i sådana proportioner, att tätheten blir
densamrna som ,luftens (ca 63 vol.o/o NsO och ca
37 vol.olo He). Halten av N¿O har registrerats med en
infrarödanalysator, vars känslighet ligger på 0,1 vol.o/o

fullt utslag.
Vid varje prov har 20 I gasblandning utsläppts under en tid ,av 45 sek. Med tillhjäl,p av en sfäriskt
formad strypanordning av tätt tyg har utsläppet skett
sfä¡iskt symmetriskt med en hastighet understigande
I cm/s. Den punkt i rumrnet där utsläpp skett benämns
i det följande utsläppspunkt, och den punkt där NzOkoncentr'ationen mätts och rogistrerah som funktion
av tiden benämls mätpunkt.

Utsläppspunkten har vid samtliga i detta avsnitt
diskuterade prov förlagts till den y'ttre zonen. Mo-

tivet hänför är givetvis att ,det, som tidigare framhållits, är lufitstrålarnas avgränsande inverkan mot överläckning utifrån och inåt, som tilldrar sig det största
intresset. Vid andra typer av rum, exemePelvis inom
processtekniken, kan förhållandet vara det omvända.
För att erhålla numeriska värden på inläckningen av
'till den inre zonen, ha,r koncentrationen bestämts dels på olika punkter i den yttre zonen och
dels i cn centralt belägen punkt i den inre zonen.
Genomgående har ett konstant avstånd sökt hållas melspårgas

lan mätpunkterna och utsläppspunkten. Detta framgår närmare av fig. 4. I denna figur har utsläppspunkten med tillhörande mätpunkter rnarkerats vid
zongränsen, sidan l-2. Vid mätningarna har på sam3

eeeroe¿(* ,^* Y

uTsuGNlNG

\r,r,

uTsuGNtNG_

----\

UTSUGN ING

UTSUGNING

TILLUFl
SLITSAR

I

lILTUF

T PERE TAK

UTS UGNING

Fig. 2. Provrummet vid Korolinsko S[ukhusets Thorqxklinik
med inblôsnings- och utsugningsonordningor. Skolo l:50.
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Fig.

3.

lnblôsningsonordningen

ma säbt utsläppspunkte¡na

i den yttre

i

provrummel

zonen förlagts

vid de övriga zongränssidorna.
Som frarngår av avsnitt 1 och 2 är inverkan av termiska luftrörelser väsentlig. Mätningarna har därför

vid Korolinsko

Siukhusets Thoroxklinik.

utförts med viss konvektiv värmeutveckling i den inre
zonen, vanlig'en ca 500 W, fördelad på ett antal olika
värmekällor.

Princi'piellt erhålls vid dessa mätningar koncentration-tidkurvor av ,det utseende fi,g. 5 visar' Den öv¡e
kurvan i figuren cu(t) visar koncentrationen i en mät-
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IN.RE ZONEN ci(t)

MÄTPUNKT (cy)

Fig.

4. Plocering ov ulslöpps-.och mötpunkter vid
sPårgosmölning.

Fig.

5.

Principiello koncentrotion-tidkurvor vid spårgosmölning'

5

mellan ytorna under respektive kurvor. Betecknas detta
mått med S fås därmed för det enskilda utsläppet
oo

j

s,y

cr(t) dt

0

oo
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cdt) dt

Man inser, att ju högre talet S,, är, desto bätire är
avgränsningen. Det naturliga måttet på den resulterande avgränsningen hos hela systemet blir medelvärdet
av de enskilda So dvs.

s:
IO (minuter)
Fig.

ó.

Exempel på koncentrotion-tidkurvor erhållno vid
i provonlöggningen vid Korolinsko
Siukhusets Thoroxklinik'

sp-årgosmötningor

i

den yttre zonen, och den undre kurvan c¡(t)
koncentrationen i den centralt belägna mätpunkten i
den inre zonen. Givetvis får båda kurvorna så små-

punkt

ningom ett'exponentiellt asymptotiskt avklingande
förlopp. Man kan nu definiera ett mått på luftstrålarnas avgränsande verkan genom att beräkna kvoten

Fis. 7.
Loborotorieonlogg n in g
för spôrgosmötningor.
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där n är antalet enskilda mätningar. Orsaken till att
tidsintegralerna valts i stället för maximivärdena är,
att ej endast koncentrationen utan även exponeringstiden är avgörande för konfaminationsrisken.
Det skulle i detta sammanhang fö,ra alltför långt
att redogöra för alla utförda mätningar och därför
skall endast några väsentliga resultat redovisas.
Vid anläggningen i Karolinska Sjukhusets Thoraxklinik har, som framgått av ,anläggningsbeskrivningen,
den inre zonen avgränsats med er¿ omslutande stråle'
Efter omfattande orienterande mätningar har ett värde
ur, ,l:40 kunnat uppnås. Detta värde har erhålli'ts

Fig.

8.

Grönsen mellon den ytlre och den inre zonen då rök slöpps ut vid toket
yttre zonen.

vid luftflödena 1.900 mr./h genom det penforerade undertaket och ,sammanlagt 230 rr':3/h genom slitsarna.
Ett exempel på därvid erhållna koncentrationsku¡vor
visas i fig. 6. Det erhållna ,S -värdet har författarna
emellerfid ansett kunna förbättras och därför sökt närmare analysera orsakerna till överläckning. Med hjälp
av rökprov har därvid följande kunnat konstateras.
l Utformningen av slitssystemets hörn är betydelsefull. Vid det utförande som tidigare beskrivits kan
en viss inläckning ej undvikas.
2. På gruncl av en statistisk sammanlagring av turbr.rlensvirvlarna i de enskilda ridåstrålarna, kan "hå1"
tillfälligt uppstå i dessa.
Det naturliga sättet att minska inläckningen i hörnen är att utföra dessa utan diskontinuiteter och avbrott. Nä¡mast till hands ligger då att gö,ra dem cirkelbågformade, vil,ket lätt kan genorn{öras laboratoriemässigt, men tillverkningstekniskt kan medföra vissa
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Exemrrel på koncentrotion-tidkurvor erhôllno vid
" 9. spårgäsmötningor
i lqborolorieonlöggning'

nackdelar.

Fio.

De statistiskt uppkommande "hå1", som uppstår i
Iuftstrålarna, kan knappast elimineras genom förändring av inblåsningsanordningens geometri inom de
gränser, som är bestämda av realistiska anläggningstekniska förhållanden. De okulära Proven har gett vid

handen,

att den huvudsaltliga inläckningen på

grund

av clenna orsak sker relativt nära slitsöppningen, dvs'
där strålarna är reiativt'tunna. Det ligger då nära till

hands att ersätla den enkla strålen med dubbelstrålar'
Båda de nu nämnda åtgärderna har vidtagits i den
närnnda labor'atorieanläggningen såsom'framgâr av
fig. 7. Här framgår även utsläpps- och mätpunkterna
vid ett spårgasprov. StråIarnas spärrverkan vid denna
anläggning demonstreras av fig' 8, som visar gränsen
mellan den yttre zonen och strålaruta då rök släpps ut
vid taket i den yttre zonen.
Det ändr'ade utförandet har med'fört ett väsentligt
förbättrat resultat. Några representativa ku¡vor framgår av fig. 9 ochS--värdet har kunnat höjas från 40 till
c:a 300. Enligt författarnas mening visar detta, att tillfredsställande avgränsning

väl kan erhållas med

genomtänkt inblåsningssYstem.

ett

ó.

Pqrtikelholtsmöln¡ngqr

Vid partikelhaltsmätningarnal) har använts en automatisk partikelhaltsanalysator av typ ROYCO 220
kompletterad med en digitalskrivare' P'a¡tikelhaltsanalysatorn är lineär vid mätni,ng av partiklar inom området 0,5 ¡.tm-50 pm och vid par:tikelkoncentrationer
under l0r par'tiklar per liter luft. På grund av att de i
luften befintliga partiklarna oftast inte är sfäriska, kan
storleksgränserna vid klassificeringen av partiklarna
i storleksgrupper inte 'bli helt skarpa' Vid större rnät-

serier är emellertid detta av undero¡dnad betydelse'
1)

Till ing. Marc

Bouleau

der, som biträtt vid
varma !ack.

dessa

vid Ventilations AB Ahlsell-Rylan-

mätningar, framför författarna sitt

Fig. 10. Mötsondens och onolysotorns löge vid porrikelholtsmötningor.

I

I(onsekvent har vid samtliga prov samm'a provtagningssond, provluftflöde och sonduppställning använts.
På så sätt har variationer i försöksbetingelserna i möjligaste mån sökt undvikas. Det har ansetts önskvärt,
atl erhålla mätvärden så nära intill det för partiklar
känsliga såret som möjligt. Erfarenhetsmässigt har det
visat sig, att det lämpligaste provstället vid thoraxoperationer erhållits, då sonden f-ästs vid anestesibågen,
såsom fig. 10 visar, och partikelanalysatorn placerats
under operationsbordets huvudände. Genom denna
placering har sondens intag genomgående varit beläget
c:a 40 cm från såret.

På grund av den intensiva verksamhet, som råder
under on operation, har det inte kunnat undvikas, att
sonden under mätningarna ibland stör:'ts genom att någon råkat täcka eller skaka den, vilket givetvis med'fört
felvisande mätvärden. Till operationen hör verksamhet
såsom diatermi och sp'rayning, två kraf,tigt partikelal,strande processer. De kraftiga koncentrationstoppar,
som därvid erhålls, är helt beroende av tillfälligheter
och omöjliggör jämförande värderingar. Därför har
det visat sig nödvändigt att eliminera mätvärden, som
kan hänföras 'till någon av de nu nämnda orsakerna.
För att möjliggöra detta har verksamheten under ope-

ratione¡na noggrant

följts upp och

antecknats paralAnteckningarna

lellt med partikelhaltsmätningarna.

har överförts ,till de från skrivaren erhållna remsorna,
och

vid utvärderingen har sedan sådana värden kun-

nat strykas.

Då det tidigare, författarna veterligt, inte utförts
mätningar av här behandlat slag, har det inte varit
möjligt att finna värden på luftens partikelhalt under
operationer i rum med konventionella luftföringssystem. För att kunna bedöma det undersökta systemets

effektivitet, har det därför varit nödvändigt att utföra
jämförbara mätningar i and¡a operationsrum. Sådana
mätningar har utförts i de två operationsrummen i
Thoraxkliniken vid Lunds Lasarett. Dessa operationsrum har valts, eftersom de, järnförda med andra rum
för thoraxoperationer i Sverige, har det rnodernaste
ventilationssystemet, med lu{tf,löden aY samrr-a storleks-

i

provanläggningen vid Karolinska Sjukhuset. Lufttillförseln sker här via en snedställd perforerad skärm vid taket längs ena långväggen, och luftbortförseln sker dels via frånluftsdon vid golvet i den
motsatta väggen och dels via överluftsdon till ansluordning som

tande tvätt- och steriliseringsrum,

Vid samtliga mätningar har noggrant kontroìlerats,
t{ LÌAV
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Porfikelholter under öppningsperioden. Till vönster provonlöggningen,
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Fig. 13. Portikelholter under suturperioden. Till

Hitintills föreligger mätvärden från l0 lungoperationer från vardera platser.na. Vid samtliga ingrepp har patientens thorax varit öppnad en längre
tid, vanligon mer än en timme.
Man kan uppdela operations{örloppet i vissa, sins
emellan väsensskilda verksamhetsperioder. I det följande har uppdelning skett i tre sådana perioder besystemen.

nämnda: öppning, operation och sutur. Oppningsperioden omfattar tiden från det första snittet till dess
tvingarna, som håller thorax öppen, är på plats, oPerationsperioden den följande tiden frarn till ,första stygnet för slutning av periost och suturperioden slutligen
tiden fram till det sista stygnet i ytterhuden.
I fig. 11-13 visas de erhållna mätr'esultaten in-

tninutcr)

provonlöggningen, till höger iömförelserummen.

vönster

att inga partiklar inom det använda mätområdet, stö¡re än 5 p,m, tillförts rlrmmet med ventilationsluften.
En tillförlitlig jämförelse mellan luftens partikelhalter i provanläggningen och jämförelserummen fo¡drar att verksamheten är likartad. Lungoperationer utförs relativt <rfta på båda ställena och är till sitt förlopp sins ernellan rätt lika, var'för mätvärdena på partikelhalten vid de uppföljda lungoperationerna utvalts
att representera effektiviteten hos de båda luftförings-

IO

prickade i diagram med koordinataxTarna, partikelhalt och tid. I samm'a diagram har inför,ts samtliga
provvärden under de definierade verksamhetsperioderna. Tiden har i diagrammen g'enom5ående räknats
från respektive verksamhetsperiods början.
Den avsevärda, med hänsy,n till verksamhetens art
helt naturliga spridning av mätpunkterna, som diagramrnen uppvisar, gör dem något oöverskådliga. Medelvärden och ,standardawikelser för luftens partikelhalt under de enskilda oPerationerna har därför redovisats i tabell I för operationerna i Provarìläggningen
och i ,tabell 2 för operationerna i jämförelserummen.
Medelvärdet î av de enskilda mätvärdena xrh.ar dät-

vid beräknats

där

ur

n är antalet

n

\--r
*,
*:; / À
1
v:

mätvärden under verksamheisperio

den och standardavvikelsen o ur

*:+

|

b,-*12

lt: l
I de näm'nda tabellerna har även angetts den verk-

1l

liga tiden för varje verksamhetsperiod och det antal
och standardavvikelse
-ãtrrä.d.rr, som medelvärde
grundas på.

Normalt har förutom patienten sex
vistats

i

rummen under operationen'

till tio personer

Av

dessa

har tre

till fyra (två eller tre kirurger och en oper'ationssköterska) varit verksamma i sårets omedelbara närhet'
Ur

de

på
utfrågats om huruvida de besvärats av drag eller
inte
annat sätt störts av ventilationen' Det har därvid
klagomål.
framkomn¡it nå5ra
Sammanfattningsvis har i tabell 3 och 4 angetts
2
genomsnittsvärdena för samtliga av de i tabell 1 och
i
verkenskilt redovisade operationerna' Uppdelningen
samhetsperioder har därvid bibehållits'

hittills frambagna mätresultaten har inget sam-

Tobell2

,9

õ
€
Darrrm E_
av luftburna partiklar va¡it starkt beroende av kirurprovgernas verksamhet. Frarnför allt har såväl i
konkunnat
ã.rlägg.ti.tgen som i jämförelsemmmen
kidå
.tot..u, en markant ökning av partikelhalten'
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