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Samenvatting 

Van huid bestaat e e n  drie fasen-model met nog nader te  bepalen materiaalparameters. 
Binnen d e z e  s tage  zijn zweldrukmetingen aan  modelmateriaal e n  rattenhuid gedaan, om 
e e n  uitspraak t e  kunnen doen over twee van deze  parameters; d e  fixed charged density 
en  de diffusiecoëfficiënt. Bij deze metingen staat  het te meten proefstukje bloot aan  een  
chemische belasting veroorzaakt door een  externe zoutoplossing e n  speelt Donnan os- 
mose e e n  belangrijke rol. 
Geconcludeerd wordt dat de  fixed charged density en  diff usiecoëfficiënt van modelmate- 
riaal in de orde van grootte zijn van eerder bepaalde waarden. De fixed charged density 
van rattenhuid b!ijkt zeer klein te zijii. 

, 
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1 Inleiding 

Op de TUE wordt een promotie-onderzoek verricht, met het doel meer inzicht in het 
transport van water en ionen in menselijke huid te krijgen. 

Om het gedrag van huid te omschrijven wordt gebruik gemaakt van een drie fasen-model. 
Die fasen omvatten een vaste-stoffase, een vloeistoffase en een ionenfase. 
Het model bestaat uit drie gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarin een aantal nader 
te bepalen materiaalparameters een rol spelen. Dit zijn onder anderen de diffusiecoëfficiënt 
en de fixed charged density (concentratie van negatieve lading, gebonden aan een macro- 
m~!ecuu!). C)GS: middel vaïì zweidrukmetingen wordt nu getracht een indicatie te kïijcjei-i 
voor de grootte van de diffusiecoëfficiënt en de fixed charged density. In eerste instantie 
worden zweldrukmetingen gedaan aan modelmateriaal. Dit is gedaan omdat modelmateri- 
aal beter gedefinieerd en makkelijker te hanteren is dan huid, en zo meer inzicht in het 
experiment zelf geeft. Daarna wordt aan rattenhuid gemeten. Voor rattenhuid is gekozen 
vanwege de vele overeenkomsten die het vertoont met de huid van de mens en vanwege 
de beschikbaarheid. 

In hoofdstuk 2 is de theorie beschreven met onder anderen de bepaling van de diffu- 
siecoëficiënt en de fixed charged density uit het verloop van de zweldruk in de tijd. In 
hoofdstuk 3 staan de gebruikte materialen. In hoofdstuk 4 wordt de experimentele bepaling 
van de zweldruk behandeld. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 5. Het verslag wordt 
afgesloten met een discussie (hoofdstuk 6) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). 
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2 Theorie 

2.1 Algemene theorie 
De menselijke huid bestaat uit vezels, vloeistof met daarin opgelost ionen en grote negatief 
geladen macromoleculen. De structuur van huid geeft aanleiding tot een respons op zowel 
een chemische (concentratieverandering van een ionenoplossing) als een mechanische 
(krachten of verplaatsingen) belasting. Deze respons uit zich in het zwellen of het krimpen 
van het materiaal. Door het gedrag van het totale weefsel te zien als een superpositie van 
het gedrag van de afzonderlijke fasen, aangevuld met interactietermen, kan de respons 
beschreven worden. Dit leidt tot een drie-fasen model met een vaste-stoffase, een vloei- 
stoffase er! BOE Imenfzse. 

2.1.1 Drie-fasen model 
Het drie fasen-model bestaat uit drie gekoppelde differentiaalvergelijkingen 
[Bovendeerd, 19941: 

*De eerste is de wet van behoud van impuls van het mengsel, waarbij traagheidskrachten 
en volumekrachten verwaarloosd worden. 

oefi is de effectieve Cauchyspanning en p is de hydrostatische druk die in de vaste stof en 
vloeistof aanwezig is. 

*De vloeistofstroom relatief ten opzichte van de vaste fase wordt beschreven door twee 
fenomenen: het massabehoud van het mengsel en het transport van vloeistof onder in- 
vloed van een drukgradiënt. 
Het massabehoud van het mengsel zegt dat elke toe- of afname van het mengselvolume 
gekoppeld is aan een even grote in- of uitgestroomde hoeveelheid vloeistof. 

V.? + v.(nf(Gf - = O 

Het transport van vloeistof wordt beschreven in de vergelijking van Darcy: 

nf(Gf - .K .V(p  - 

Hierbij is nfde volume fractie van de vloeistof, vf de snelheid van de vloeistof, v‘ de snel- 
heid van de vaste stof, K de permeabiliteitstensor en E,,, de osmotische druk die in 
hoofdstuk 2.1.3 nog nader wordt toegelicht. 

I 
L 

l 

i 

*De beweging van de Na’ - en de CI- -ionen komt tot stand door diffusie ten gevolge van 
een gradiënt in de chemische potentiaal en door convectie ten gevolge van de vloeistof- 
snelheid. 

5 



(pi, + Vp' . (? - 
-+ 1 
V ?  = - V.(Dten .Vp' + Dfcd .VC") n f  

is de materiële tijdsafgeleide die meebeweegt met de vaste fase, pi is de massadicht- 
heid van het ion per eenheid vloeistofvolume, Dten is de diffusietensor, Dfcd is een correc- 
tiefactor die rekening houdt met het pad van de kationen en de anionen, ten gevolge van 
de aanwezigheid van de geladen deeltjes gebonden aan de macromoleculen en Cfcd is de 
concentratie negatieve ladinc~ cjebonden a m  een rnacrsmoieclilii. 

2.1.2 De zweldruk 
Wanneer een proefstukje bloot staat aan een externe zoutoplossing zal het krimpen of 
zwellen. De zweldruk in evenwicht als volgt gedefinieerd [de Heus, 19951: 

(2.5) - 
%me/ - Xosm +- Xe& + Xei = Pext 

pext is hierbij de extern aangebrachte druk. De zweldruk bestaat uit een Donnan osmoti- 
sche bijdrage nos,,,, een bijdrage neak die ontstaat door de elektrostatische afstotende 
krachten tussen de negatief geladen deeltjes gebonden aan de macromoleculen en een 
bijdrage ne, door de elastische deformatie van de vaste stof. 

Uit de geïntegreerde wet van behoud van impuls, formule (2.1) volgt: 

Ueff - P = PeH (2.6) 

De effectieve Cauchyspanning oefl wordt vertegenwoordigd door de laatste twee bijdragen 
van de zweldruk, en wordt vastgelegd door een exponentiële spannings-rek relatie. De 
hydrostatische druk p is in evenwicht gelijk aan de osmotische druk nos,,,. Deze druk wordt 
in het onderstaande verder uitgewerkt. 

2.1.3 De osmotische druk 
Om de osmotische druk duidelijk te maken wordt eerst de chemische potentiaal geïntrodu- 
ceerd. Deze is in het ideale geval voor water per mol gelijk aan: 

Hierbij is pow de concentratie-onafhankelijke molaire chemische potentiaal, V, is het 
partiële molaire volume van het water, p is de vloeistofdruk, R de gasconstante, T de 
absolute temperatuur en xw is de vloeistof molaire fractie. 

De chemische potentiaal per mol van een ion i is in het ideale geval gedefinieerd als: 

Hierbij is poi de concentratie-onafhankelijke molaire chemische potentiaal en xi de molaire 
fractie van het ion. 
Aan het bovenstaande is te zien dat in het geval van het ion de term met betrekking tot de 
uruk te verwaarlozen is ten opzichte van de term met betrekking tot de molaire fractie. 
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1) We beschouwen in figuur 2.1 een linkercompartiment gevuld met water en een rechter- 
compartiment met een niet-electrolytische oplossing, dat wil zeggen water met daarin een 
opgeloste stof. De compartimenten zijn gescheiden door een semi-permeabel membraan, 
dat alleen transport van water toelaat. 

wter + 
opgeloste stof 

Figuur 2.1: illustratie van het verschijnsel osmotische druk 

Initieel bestaat er geen hydrostatisch drukverschil tussen de twee compartimenten, met het 
gevolg dat dan de chemische potentiaal van het water in het rechtercompartiment kleiner 
is dan In het linkercornprcrtimeni. Er vindt nu transport van water plaats van links naar 
rechts, hetgeen resulteert in een hydrostatisch drukverschil. Het netto transport wordt gelijk 
aan nul, zodra de chemische potentialen links en rechts gelijk zijn. In deze evenwichtsitua- 
tie is het hydrostatisch drukverschil gelijk aan xOCm, de osmotische druk. Deze is in even- 
wicht met de gravitatiekracht van de kolom vloeistof. 

2) In huid vindt de fixatie van de negatief geladen macromoleculen plaats door verstren- 
geling met de vaste stof matrix. Bij het blootstellen van huid aan een externe zoutoplossing 
dient het filter alleen ter ondersteuning. Voor vrije zwelling (pefi = O) is dit schematisch 
weergegeven in figuur 2.2. 

Figuur 2.2: illustratie van vrije zwelling 

Omdat hier sprake is van een electrolytische oplossing en huid zelf ook ladingen bevat, 
moet bij evenwichtsbeschouwingen behalve gelijkheid van chemische potentiaal ook 
rekening gehouden worden met electroneutraliteit. Deze extra eis geeft aanleiding tot het 
Donnan-effect, De osmotische druk die vanwege beide eisen ontstaat is als volgt gede- 
finieerd [de Heus, 19951: 
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2aeMRTc 

Waarin R de gasconstante is, T de absolute temperatuur, Cfcd de concentratie negatieve 
lading gebonden aan een macromolecuul, c de concentratie van NaCI in de externe vloei- 
stof, Qint en Qefi twee osmotische coëfficienten voor het in rekening brengen van mogelijk 
niet-ideaal gedrag. 
De totale afleiding is te vinden in bijlage A. 

2.2 Thecrie toegepast op het zwelexperiment 
We willen de osmotische druk als functie van de tijd meten, om daaruit een indicatie te 
verkrijgen van de grootte van de fixed charged density en de diffusiecoëfficiënt. Het direct 
meten van de osmotische druk is niet mogelijk, wel het meten van de zweldruk nzwei. De 
termen ne, en neak moeten dus zo goed mogelijk uitgeschakeld worden. 
Vanwege het uitschakelen van de term nel volgt voor het eerste uitgangspunt van het nog 
te beschrijven zwelexperiment: 

- geen deformatie 
Het tweede uitgangspunt is om practische redenen gelijk aan: 

- ééndimensionaliteit. 

Door het constant zijn van het volume van het proefstukje vindt geen externe convectie 
plaats. Hiermee wordt bedoeia aat netto gezien geen vloeistof in of uit het proefstukje 
stroomt. Interne convectie vindt in niet-evenwichtssituaties plaats en wil zeggen netto vloei- 
stofstroming in het proefstukje zelf, ontstaan door een concentratiegradiënt in het proef- 
stukje. Deze interne convectie is een oorzaak van deformatie van de vaste stof van het 
proefstukje die niet te voorkomen is, maar wordt hier verwaarloosbaar geacht. De term ne, 
kan dan gelijk aan nul worden gesteld. 
De chemische expansiespanning [Lai, 19911 , die een functie is van de electrostatische 
afstotende krachten tussen de ladingen gebonden aan de macromoleculen, is volgens de 
Heus [de Heus, 19951 te verwaarlozen voor een gematigd geladen, zacht, gehydrateerd 
materiaal. 
Formule (2.5) is dan te vereenvoudigen tot; 

(2.1 O) 

De Heus heeft een zwelexperiment met dezelfde uitgangspunten gedaan, waarbij een 
proefstukje om en om belast wordt met een 0.6 M en een 0.2 M NaCl-oplossing. De 
zweldruk uitgezet tegen de tijd ziet er dan als volgt uit: 
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0.2 

i 0 2 M  0.6 M 02 M 0.6 M NaCI 

d I 
-5 O 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0  

l-me [hl 
3 

Figuur 2.3: zweidruk uitgezet tegen de tijd volgens de Heus [de Heus, 199.51 

In deze grafiek is duidelijk te zien dat de zweldruk naar een evenwichtswaarde toegaat. 
Omdat geen sprake is van zowel externe als interne convectie tijdens het experiment, vindt 
alleen diffusie van de Na'- en de CI--ionen plaats om evenwicht te bereiken. Het verloop 
van de grafiek in hei overgangsgebied tussen de twee evenwichtswaarden is dus een 
maat voor de diffusie van de mobiele ionen en daarmee voor de diffusiecoëfficiënt. De 
evenwichtswaarden zelf zijn een maat voor de fixed charged density. In de volgende 
paragrafen zal worden weergegeven hoe de diffusiecoëfficiënt en de Cfcd uit de grafiek te 
bepalen zijn. 

2.2.1 Diffusiecoëfficiënt 
Bij de bepaling van de diffusiecoëfficiënt spelen formules (2.1) t/m (2.3) geen rol. Onder de 
bovenbeschreven condities, met verwaarlozing van de correctiefactor Dfcd en aangenomen 
dat de diffusietensor D,, isotroop en constant is resulteert (2.4) in: 

Hierin is D de diffusiecoëfficiënt. 

In dit eenvoudige geval kan deze vergelijking ook worden afgeleid zonder gebruik te 
maken van de mengseltheorie. We gaan uit van: 
1) massabehoud ionen. 

v' is de snelheid van het ion. 
2) le wet van Fick (dus convectie niet meegenomen). 

(2.1 1) 

(2.12) 

(2.1 3) 

Aanname: diff usietensor D,, isotroop; 
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D is hier de diffusiecoëfficiënt. 
3) Combinatie van (2.12) en (2.14) levert de 2e wet van Fick. Met de aannames diffusie- 
coëfficiënt D is constant en ééndimensionaliteit is deze wet gelijk aan: 

De aanwezigheid van vaste stof wordt verdisconteert met de porositeit nf middels: 

(2.1 5) 

(2.1 6) 

Deze differentiaalvergelijking in pi is met scheiding van variabelen op te lossen. 

Als de externe zoutconcentratie verandert van c, naar c2 geldt voor de randvoorwaarden 
van de massadichtheid van het ion per eenheid vloeistofvolume: 

ap i  
az 

1 q'(h,f)  = o * -(!?,i) = o 

Hierbij is q' gelijk aan de ionenstroom (m/s), piInt gelijk aan de molmassa van het ion 
(kg/mol) vermenigvuldigd met clint (mol/m3). clint is de interne evenwichtsconcentratie van 
het ion behorende bij een externe concentratie c,. pPint is gelijk aan de molmassa van het 
ion vermenigvuldigd met c~~~~ De molmassa's evenals de interne evenwichtsconcentraties 
zijn voor Na+ en CI' verschillend. De interne evenwichtsconcentraties volgen uit het Don- 
nan evenwicht. De afleiding hiervan is beschreven in bijlage A (vergelijking A.11 en A.12). 

Als algemene oplossing wordt voor pi genomen: 

(2.1 7) 

Randvoorwaarde 3 leidt tot de laatste term van deze oplossing. 
Door vergelijking (2.17) in (2.16) in te vullur, volgt: 
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T +  c 2 D  .-,.T= O 

I - 
n f  z" + c2.z = o 

# \lom de furictie Z(z) wordt als oplossirig genomen: 

Z(Z) = A coscz + i3 sincz 

Invullen van randvoorwaarde 4 * 
Invullen van randvoorwaarde1 - A = O  

(0.5 + n)n 
h 

n = 0,1,2,3 c = 

Z(z) is de optelsom van de ne functies van Z(z) vanaf n = O tot n = CO: 

i (- + n)n; 
z'(zi = EB,., sin[ 2 .] 

(2.1 8) 

(2.1 9) 

# Invullen van c in de vergelijking voor T(t) geeft: 

Omdat de hogere orde termen snel uitdempen, geldt als benadering voor T(t): 

(2.20) 

1 
(2.21) 

- 2 
- (+)$ 

T(Q = C e  

Omdat geldt dat nos,,, = (?"RT(cInt(Na') + c,,,(CI-)) - 2qe"'RTc, is de zweldruk in evenwichtssi- 
tuaties recht evenredig met de interne concentratie. 
Door er van uit te gaan dat deze evenredigheid ook geldt in niet-evenwichtssituaties, kan 
geconcludeerd worden dat de massadichtheid van het ion per eenheid vloeistofvolume als 
functie van z en t hetzelfde profiel heeft als de zweldruk als functie van z en t. Uit een 
zweldruk-meting kan dus de tijdconstante z bepaald worden. 

, 
i 
I 
! 

De gemiddelde diffusiecoëfficient is dan op de volgende manier aan die tijdconstante z 
gerelateerd: 
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Dit komt overeen met wat Grodzinsky [Grodzinsky, 19811 heeft bepaald: 

(2.22) 

(2.23) 

2.2.2 Fixed charged density 
Omdat het volume van het proefstukje tijdens de meting constant is, geldt dat de fixed 
charged density constant blijft: Cfcd = Cofcd. 
Cofcd is hierbij de fixed charged density in de referentietoestand. 

Stel dat een proefstukje bloot staat aan een externe zoutoplossing met concentratie c, 
waarbij een druk p, gemeten wordt. De fixed charged density is nu als volgt in c, en p, uit 
te drukken: 

Waarin R de gasconstante is, T de absolute temperatuur, Qint en @ext twee osmotische 
coëfficienten voor het in rekening brengen van mogelijk niet-ideaal gedrag. 

(2.24) 
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3 Materialen 
Van alle dieren lijkt de huid van een rat het meest op die van de mens. Om parameters te 
verkrijgen van de menselijke huid komt rattenhuid dus het meest in aanmerking. Voordat 
met rattenhuid gemeten wordt, wordt eerst gemeten met modelmateriaal. Dit is gedaan 
omdat modelmateriaal veel beter gedefinieerd is dan rattenhuid en zo meer inzicht in het 
experiment geeft. 

3.1 Modelmaieriaai 
Het modelmateriaal bestaat uit een zacht opencellig microporeus 
polyurethaan (PUR)-schuim, met in de poriën een waterachtige substantie die hydrofiele, 
synthetische cope!ymeruri bevat [de Heus, 1995j. Voclï de monomere eenheden van de 
copolymeren zijn rijen van acrylzuur(AA) en acrylamide(AAm) gekozen. De modelmate- 
rialen hebben verschillende poriën per inch, 30 of 60, en hebben verschillende monomeer- 
verhoudingen AA:AAm van 4:1, 1:l en 1:4. 

3.2 Rattenhuid 

3.2.1 Structuur van rattenhuid 
In rattenhuid dienen netwerken van collageen- en elastinevezels voor versteviging en 
elasticiteit. De vloeistof bestaat uit water met daarin opgelost onder anderen laagmolecu- 
laire stoffen (bijvoorbeeld NaCI) en proteoglycanen. Deze proteoglycanen zijn grote mole- 
culen en als het ware verankerd in het vezelnetwerk. Ze bestaan uit hyaluronzuur waaraan 
door middel van een verbirrdingseiwit proteogiycaan-eenneden vastzitten. Zo'n proteogly- 
caan-een heid bevat een kerneiwit met aan weerszijden glycosamoniglycanen. Proteogly- 
canen bevatten bovendien negatief geladen hydroxyl-, carboxyl- en sulfaatgroepen waar- 
door zij een watermassa tot het 50-voudige van hun eigen gewicht zouden kunnen binden. 
De schematische weergave van rattenhuid is te zien in figuur 3.1. 

collageen ionen 

water prot eo gl y ca n en 

2 %  
Figuur 3.1: schematische weergave van huid 
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3.2.2 Preparatie van rattenhuid 
Het prepareren vond plaats bij de Rijksuniversiteit Limburg. De gebruikte mannelijke rat 
was nog geen vijf minuten dood. 
Bij het prepareren wordt het deel van de huid dat gebruikt wordt om de zweldruk te meten 
onthaard. Dit ontharen houdt in dat eerst met een grote schaar de meeste haren wegge- 
knipt worden en daarna met een kleine schaar het precisie-werk gedaan wordt. Bij het 
laatstgenoemde worden de haren zo dicht mogelijk bij de huid afgeknipt zonder de huid te 
beschadigen. 
Het gebruikte deel betrof de rug van de rat. 
Omdat de huid vrijwel !os em het !!cham zit, is het mogelijk GK de huid ioc te knippen ais 
eerst een beginsnede met behulp van een scalpel is gemaakt. Hierna wordt het onder- 
huids vetweefsel verwijderd met een scalpel en pincet. De lap huid wordt dan een paar uur 
in een 0.6 M NaCl-oplossing gelegd . Na dit hydratatie-proces worden stukjes huid met 
een diameter van 9 mm. uitgesneden en ingevroren in een bekerglas isopentaan, dat zich 
in een houder met vloeibare stikstof bevindt. Vervolgens zijn ze in de vriezer van het 
biolab bewaard bij een temperatuur van -35 "C. 
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4 Experimentele bepaling van de zweldruk 

4.1 Opstelling 
Uitgaande van de punten die in hoofdstuk 2.2 beschreven staan is een ontwerp gemaakt 
voor de opstelling van het zwelexperiment [van Weert, 19931. De opstelling ziet er als volgt 
uit: 

I 

Figuur 4.1 :de opstelling 1 :krachtopnemer, 2:stempei, 3:meetblok, 4:referentieblok, 5:microcpil, 6:geleiding 

Met behulp van de twee microspillen in het referentieblok kan de afstand van de stempel 
van de krachtopnemer tot het meetblok nauwkeurig worden ingesteld. De krachtopnemer 
(Peekel, bereik 1 OON, type nr. TDO1 O) werkt aan de hand van weerstandsverandering van 
rekstrookjes. De details van het meetblok worden in figuur 4.2 weergegeven. Het meetblok 
is gemaakt van perspex en de afmetingen hiervan en van de bijbehorende onderdelen zijn 
gebaseerd op proefstukjes met een diameter van 1 cm en een enigzins te variëren dikte. 
Het proefstukje wordt aan de zijkant omsloten door een perspex deksel, aan de bovenkant 
door de stempel van de krachtopnemer en aan de onderkant door een giasfilter. Dit filter 
dient ter ondersteuning en heeft een poriegrootte van 100-160 micron (type PI). 

15 



! 

Figuur 4.2: doorsnede meetblok 

In figuur 4.2 zijn ook de verbindingen die de aan- en afvoer van spoelvloeistof naar het 
filter verzorgen weergegeven. Deze spoelvloeistof heeft in eerste instantie een NaCI- 
molariteit die groter is dan 0.15 en wordt na een tijdje verwisseld met een 0.15 M NaCI- 
oplossing. Voor een uiteindelijke molariteit van 0.1 5 is gekozen omdat deze overeenkomt 
met de NaCl-molariteit van de interstitiële vloeistof van de mens. Een schema van de 
vloeistofstromen is weergegeven in onderstaande figuur. 

1 :proefstukje, 2:perspex deksel, 3:leiding spoeivloeistof, 4:giasfilter 

1 

Figuur 4.3: vloeistofstromen 1 : overloopvat, 2: meetopstelling, 3: opvangvat, 4: pomp 
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Het uitgangssignaal van de krachtopnemer wordt versterkt door een meetversterker van 
het merk Peekel met type nummer 581 DNH. De uitgang van deze meetversterker is via 
een digitale voltmeter doorverbonden met een AD-converter, die vervolgens op een com- 
puter aangesloten is. Het computerprogramma dat gebruikt wordt voor de bemonstering 
van data is Labview. De samplefrequentie is ingesteld op 0.05 Hz. De verkregen data 
worden verder bewerkt met Matlab. Uit ijking is gebleken (bijlage 6) dat een spanningsver- 
schil van 5 . 7 ~ 1 0 ~  Pa overeenkomt met 1 Volt. 

4.2 Fixed charged density in het niet-ideale zwelexperiment 
In de praktijk treden in de bovenstaande opstelling de volgende problemen op: 
- het te strak âândïukken van het proefstukje waaraoor de elastische de?ormatie niet nul is 
- het eventueel aanwezig zijn van de chemische expansiespanning zeak 
- het aanwezig zijn van een vloeistofdruk 
- geen directe aansluiting van het proefstukje in de deksel, met andere woorden het 

De ideale situatie (vergelijking 2.10) is dus nauwelijks te realiseren met het gevolg dat de 
geregistreerde druk pext niet alleen uit de osmotische druk bestaat, maar ook nog uit een 
restdruk po. 

proefstukje kan nog in de breedte zwellen. 

Stel dat nu een proefstukje in eerste instantie bloot staat aan een NaCl-oplossing met een 
concentratie c,, waarbij een externe druk van p, gemeten wordt, en daarna aan een NaCI- 
concentratie van c, met de bijbehorende externe druk p2. Als wordt aangenomen dat de 
restdruk po in beide situaties identiek is, is sprake van het volgend stelsel vergelijkingen; 

p2 - po = @jfltRT/- - 24e*RTc, 

Uit deze vergelijkingen kunnen de onbekenden Cfcd en po afgeleid worden. 
Voor Cfcd geldt: 

Cfcd  (4.3) 

i 7  



5 Meetresultaten 

dikte proefstukje 

start meting (t = O s) 

omgevingstemperatuur tijdens start 

wisseling spoelvloeistof (t = 30180 s) 

omgevingatemperatuur tijdens wisseling I 

5.1 Meetresultaten van model materiaal 
Het meetprotocol voor het experiment met modelmateriaal is te vinden in bijlage C. Het 
experiment houdt in dat modelmateriaal bloot staat aan een 0.6 M NaCl-oplossing totdat 
een evenwichtssituatie ontstaan is. Daarna vindt een stapsgewijze verandering van de 
molariteit van de spoelvloeistof plaats naar 0.15 M. 
De proefstukjes van modelmateriaal zijn al een keer of meerdere keren door de Heus 
[de Heus, 19951 gebruikt . Door dit feit zijn de proefstukjes hun samenhang enigszins kwijt 
en hebben ze de neiging om uit elkaar te vallen. De hier gebruikte proefstukjes hebben 
allemaal dezelfde monomeerterhouding E R  heizelide aantai porign per inch. 
Bij het eerste experiment ziet het proefstukje er goed uit. Details van de meting zijn te 
vinden in tabel 5.1. 

2.6 mm 

13.44 

23 "C 

22.07 

19 "C 

Tabel 5.1 : details van eerste meting 

De totale duur van de meting is 27.7 uur. Dit is de tijdslimiet die in Labview is ingesteld. 
De data (Volt) die in Labview tegen de samplepunten uitgezet staan, kunnen in Matlab 
omgezet worden in een spanning (Pa) en tijd (s). 
Het verloop van de zweldruk voor het eerste proefstukje is weergegeven in figuur 5.1. 
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lo5 
0.5 

dikte proefstukje 

start meting (t = O s) 

omgevingstemperatuur tijdens start 

wisseling spoelvloeistof (t = 58500 s) 

omgevingstemperatuur tijdens wisseling 

O 

-0.5 

-1 

0 
y -1.5 
2 

-2 

-2.5 

-3 

n a 

U 

1.8 mm 

18.00 

23 "C 

10.30 

23 "C 

I I I I -3.5 
O 2 4 

tijd (s) 
6 8 10 

x lo4 
Figuur 5.1: zweldruk uitgezet tegen d e  tijd voor het eerste proefstukje 

Vanwege de definitie van druk zijn de geregistreerde waarden negatief. In de figuur is te 
zien dat er twee evenwichtswaarden zijn. Het eerste gedeelte van de grafiek 
(net na t = O s) loopt niet zo steil ais dat je bij het begin van een e-macht zou verwachten. 
Het laatste deel van de grafiek laat een lichte stijging zien. 

Het tweede proefstukje ziet er meer beschadigd uit dan het eerste. Gegevens van de 
meting staan in tabel 5.2. 

Tabel 5.2: details van tweede meting 

Het resultaat van de meting is te vinden in figuur 5.2. 
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x lo4. 

*I 

no 

1 

-4 
n 
Y -6 
2 

-8 

-1 o 

-1 2 

n a 
v 

o 

P1 (Pa> P2 (Pa) Cfcd (mol/m3) 

7.68~1 O4 f 400 3.01 1 XI O5 f 400 332 k 1 

-1 A 

2 

1 7  

o 2 4 6 8 

1.81 XI O4 f 400 1.325~1 O5 f 400 225 k 1 

tijd (s) x io4 
Figuur 5.2: zweidruk uitgezet tegen de tijd VOQT het tweede proefstukje 

Bij t = 3x104 s lijkt de zweldruk naar een evenwichtswaarde toe te gaan, om daarna in 
absolute waarde af te nemen. Ook is een stijging van de grafiek in het laatste deel van de 
meting te zien. 

5.2 Verwerking van meetrecultaten van model materiaal 

5.2.1 Fixed charged density 
Evenwicht is moeilijk te bepalen. Een definitie van evenwicht kan zijn: die situatie waarbij 
de fluctuatie van de zweldruk in een bepaalde tijd niet méér bedraagt dan 1% van het 
verschil in osmotische drukken bij de gebruikte molariteiten van de spoelvloeistof. Hier 
worden de evenwichtswaarden zo gekozen dat zij het eind van de evenwichtssituatie bij 
0.6 M karakteriseren en het begin van de evenwichtssituatie bij 0.15 M. Door over 30 sam- 
plepunten te middelen (30 samplepunten komt overeen met een tijd die 3 YO van de tijd 
tussen de evenwichtswaarden bedraagt), kan de ruis min of meer uitgemiddeld worden. 
Met formule (4.3) kan dan de Cfcd berekend worden. Er is uitgegaan van een gemiddelde 
temperatuur voor dag en nacht; 294 K. Voor +ext is een waarde van 0.93 aangenomen. 
Voor de interne osmotische coëfficient is de waarde genomen die de Heus [de Heus, 
19951 bepaald heeft; 0.934. De resultaten zijn in tabel 5.3 te vinden. 
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Uit de tabel blijkt dat er een groot verschil tussen de fixed charged density van het eerste 
en het tweede proefstukje is. 

5.2.2 Diffusiecoëff iciënt 
In paragraaf 2.2.1 is afgeleid dat het verloop van de zweldruk in de tijd in het overgangs- 
gebied tussen de twee evenwichtswaarden een e-macht is. Door het tijdstip van wisselen 
van de spoelvloeistof als t = O te definiëren volgt voor het verloop van de zweldruk in de 
tijd: 

p,)e (5.1 1 

Hierbij zijn pi en p2 de evenwichtswaarden van de zweldruk bij een externe NaCl-molariteit 
van 0.6 M en 0.15 M. z is de karakteristieke diffusietijd. 
Door van de bovenstaande vergelijking de logaritme te nemen, wordt de volgende verge- 
lijking verkregen: 

in(nme, - pJ = C - t / z  

C is hierin een constante. 

Theoretisch zou dus in het overgangsgebied tussen de twee evenwichtswaarden een 
rechte met richtingscoëficiënt -l/z moeten ontstaan, als de logaritme van de zweldruk 
rninuc p2 wordt uitgezet tegen de tijd. Omdal in wefKelijkheid sprake is van ruis en mee- 
tonzekerheden, kan deze rechte lijn met behulp van de kleinste kwadraten methode 
worden gefit om zo de karakteristieke diffusietijd ‘I: te bepalen. 
De logaritmische grafieken van beide proefstukjes in het overgangsgebied zijn te zien in 
figuur 5.3 en 5.4. Voor p2 zijn de waarden genomen die in tabel 5.3 staan. Voor de zwel- 
druk minus p2 is de absolute waarde genomen, om alleen reële waarden in de logaritme te 
verkrijgen. 
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)I 1 1 5.59 x103 & 40 I 2.6 ~ 1 0 ' ~  k 3 ~ 1 0 - ~  1 4 xlO-'O f 1 ~ 1 0 ' ' ~  11 
It I I I II 

2 I 4.06 x103 k 30 1 1.8 x ~ O - ~  f 3x1O4 1 2 xlO-" k l ~ l O - ' ~  I 
Tabel 5.4: resultaten van het eerste en het tweede proefstukje met 

betrekking tot de diffusiecoëfficiënt 

5.3 Meetresultaten van rattenhuid 
Het meetprotocol voor rattenhuid is te vinder! ir! hij!age E. Rattenhuid wordt in het experi- 
ment in eerste instantie blootgesteld aan een 0.4 M zoutoplossing totdat evenwicht bereikt 
is. Na dit evenwicht wordt de zoutoplossing vervangen door een 0.15 M zoutoplossing. 
Voor 0.4 M is gekozen omdat de proefstukjes met een diameter van 9 mm zijn uitgesne- 
den in 0.6 M. Om geheel opgesloten te zitten moeten de proefstukjes nog in de breedte 
zwellen. 

Het eerste experiment met rattenhuid laat een gemeten zweldruk zien die in de orde van 
10 % van de gemeten zweldruk bij modelmateriaal is. Daardoor toont het resultaat een te 
grove discretisatie en wordt het hier weggelaten. 

Een 10 keer zo grote versterking wordt gebruikt bij het tweede experiment met rattenhuid. 
De range is hierbij ingesteld op 13 (zie bijlage €3). Een 10 keer zo grote versierking heeft 
het voordeel dat minder informatie verloren gaat door digitalisering. De details en het 
resultaat van het tweede rattenhuid-experiment zijn te vinden in tabel 5.5 en figuur 5.5. 

1 dikte proefstukje 1 2.7 mm I 
I I I 
I start meting (t = O s) I 11.10 I 
I omgevingstemperatuur tijdens start I 22°C I I I 
1 wisseling spoelvloeistof (t = 40320 s) 1 22.22 I - .  I I 
I omgevingstemperatuur tijdens wisseling I 21.5"C I 
Tabel 5.5: details van meting met tweede rattenhuid-proefstukje 

23 

I 



10000 

8000 

6000 

4000 
n 

2 2000 

5 O 

w .  

u 
-2000 

-4000 

-6000 I 

' ' I"' 

2 4 6 8 10 

x 104 tijd (s) 

Figuur 5.5: zweidruk uitgezet tegen de  tijd V Q O ~  het tweede rattenhujd-pr~efstukje 

Aan de grafiek valt op dat de daling van de zweldruk plaats vindt vóór wisseling van de 
spoelvloeistof, en dus niet aan de verwachting voldoet. 

Om deze reden wordt een driftmeting uitgevoerd om te kijken in hoeverre deze invloed 
heeft. Bij deze driftmeting is de krachtopnemer onbelast en de range ingesteld op 100. De 
meting is te zien in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6: driftmeting 

Door de driftmeting met figuur 5.5 te vergelijken blijkt dat de drift in de orde van het 
signaal zelf is. De meting in figuur 5.5 is dus niet bruikbaar. 

Om de drift te verminderen wordt een andere meetversterker (Peekel, type nr. CA 110) ge- 
bruikt met een lager te verwachten driftverloop. De instelling van deze meetversterker en 
de omrekeningsfactor (een spanningsverschil van 65x1 O3 Pa komt overeen met 1 Volt) 
staan in bijlage E. 
Nu wordt eenzelfde driftmeting als de vorige gedaan. In eerste instantie is te zien dat op 
sommige samplepunten de uitgangsspanning van de *meetversterker niet goed is door- 
gegeven, omdat daar onrealistische waarden van soms wel 50 Volt worden gevonden. 
Voor deze onrealistische waarden zijn met behulp van Matlab geïnterpoleerde waarden 
ingevuld. De aangepaste driftmeting is te zien in figuur 5.7. 
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dikte proefstukje 

start meting 

omgevingstemperatuur tijdens start 

wisseling spoelvloeistof 

omgevingstemperatuur tijdens wisseling 

. -5001 , 

1.9 mm 

10.25 

20.5OC 

21.50 

22°C 
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dikte proefstukje 

start meting 

omgevingstemperatuur tijdens start 

wisseling spoelvloeistof 

omgevingstemperatuur tijdens wisseling 

2500 

2.4 mm 

12.05 

20.5"C 

21 50 

21 OC 
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Figuur 5.8: zweidruk uitgezet tegen de tijd voor het derde rattenhuid-proefstukje 

27 



2500 I I I I 

begin vrije zwel-proef 

gewicht na vrije zwelling in 0.6 M 

wisseling spoelvloeistof 

dikte na vrije zwelling in 0.6 M 

2000 

1500 

h 1 O00 
a 
Q 

13.00 

0.21 g 

3.6 mm 

21.45 

y 500 
z 

O 

-500 

-u 

I’ ‘ I  
-Iooo t 
-1 500; 3 I I I 

2 4 6 8 10 
tijd (sec) 

Figuur 5.9: zweldruk uitgezet tegen de  tijd voor het vierde ra~en~luid-proefs~tLikjs 
x i o4  

Door de figuren 5.8 en 5.9 met figuur 5.7 te vergelijken blijkt dat ook hier de drift in de 
orde van het signaal zelf is, met andere woorden: het signaal zelf is zeer klein. Het laatste 
betekent dat de meting, ook met de nieuwe meetversterker niet bruikbaar is. 
Schatting bovengrens Cfcd met een maximale signaalwaarde van 2 kPa: 23 mol/m3. 

Om op een andere manier een indruk te krijgen van de fixed charged density van ratten- 
huid, zijn twee vrije zwel-proeven uitgevoerd. Hierbij wordt een proefstukje ongeveer 1 O 
uur in een 0.6 M zoutoplosing gelegd, daarna worden het gewicht en de dikte van het 
proeftukje bepaald en vervolgens wordt het proefstukje in een 0.1 5 M zoutoplosing gelegd 
gedurende 10 uur. Ook hierna worden het gewicht en de dikte van het proefstukje be- 
paald. De redenering is nu dat als het proefstukje veel zwelt, de dikte zal toenemen en 
door het opnemen van vloeistof ook het gewicht. Details en het resultaat van rattenhuid- 
proefstukje 5 zijn te vinden in tabel 5.8. 

3.6 mrn 

Tabel 5.8: details e n  resultaat van eerste vrije zwelling 
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Tabel 5.9 geeft de vrije zwelling weer van het zesde rattenhuid-proefstukje. 

dikte na vrije zwelling in 0.15 M 

einde 

1 begin vrije zwel-proef 14.00 

0.13 g 

1.9 mm 

gewicht na vrije zwelling in 0.6 M 

dikte na vrije zwelling in 0.6 M 

wisseling spoelvloeistof 22.00 

1.9 mm 

10.45 

gewicht na vrije zwelling in 0.15 M 1 0.15 g I 

~ 

Tabel 5.9: details en resultaat van tweede vrije zwelling 

Beide resultaten vormen een nieuw aanwijzing voor het feit dat de fixed charged density 
van rattenhuid zeer klein is. 
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6 Discussie 

6.1 Discussie resultaten van modelmateriaal 
De oorzaak van het feit dat in het begin van figuur 5.1 de grafiek minder steil verloopt dan 
dat de verwachting was, kan zijn een nulpuntsdrift en/of het nog in de breedte zwellen van 
het proefstukje. Dat het laatste deel van de grafiek een lichte stijging laat zien, kan zijn 
ontstaan door drift. 

Voor figuur 5.2 geldt dat de zweldruk bij t = 3x104 s naar een evenwichtswaarde lijkt toe te 
gaan om daarna in absolute waarde af te nemen. Een mogelijke oorzaak is drift. De 
bovengenoemde oorzaak kan ook geiden voor ae stijging van de grafiek in het laatste dee! 
van de meting. 

De ruis die in beide figuren optreedt kan mede veroorzaakt zijn door het een kwart slag 
losdraaien van de stempel van de krachtopnemer (zie bijlage C), met als gevolg dat 
eventuele stroming van water voor beweging van de stempel zorgt. Dit is echter niet te 
voorkomen. Door de stempel vast te draaien en de krachtopnemer ten opzichte van het 
ondersteunende vlak te draaien, kan nooit een positie worden gevonden waarbij de stem- 
pel zonder wrijving in het deksel past. 

Omdat de proefstukjes "voorgezwollen" zijn en het aantal gebonden ladingen aan de 
macromoleculen niet verandert, zal de werkelijke Cfcd groter zijn dan de in het vorige 
hoofdstuk berekende. 

Dat de Cfcd van het tweede proefstukje een stuk lager is dan van het eerste, komt waar- 
schijnlijk doordat het tweede proefstukje veel meer beschadigd voor de meting was. Met 
andere woorden; van het tweede proefstukje waren van tevoren meer deeltjes van vaste 
stof losgelaten, met de bijbehorende macromoleculen en de daaraan gebonden ladingen. 

Het optreden van een bij benadering rechte lijn in de logaritmische grafieken van model- 
materiaal (figuur 5.3 en 5.4), is een aanwijzing voor het feit dat de interne en externe con- 
vectie verwaarloosbaar zijn. 

6.2 Discussie resultaten van rattenhuid 
Een kanttekening kan gemaakt worden bij de gebruikte krachtopnemer omdat de gemeten 
zweldrukken in de orde van 1% van het totale bereik hiervan zijn. Voor een nog beter 
inzicht in die lage zweldrukwaarden kan beter een krachtopnemer worden gebruikt met 
een veel kleiner bereik, bijvoorbeeld 5 N. 

De diktebepaling van rattenhuid bij zweldrukmetingen en vrije zwelling is vrij willekeurig 
omdat rattenhuid zeer gemakkelijk in te drukken is. Ook kunnen bij het meten van het 
gewicht van het proefstukje bij vrije zwelling waterdruppels worden meegewogen die aan 
het proefstukje hangen, maar niet echt opgenomen zijn. Dit is denk ik het geval bij de 
tweede vrije zwel-proef. Ondanks het bovenstaande acht ik de vrije zwel-proeven als 
ondersteuning op de zweldrukmetingen betrouwbaar genoeg om te concluderen dat de 
fixed charged density van rattenhuid zeer klein is. 
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7 Co n c I u s i edaa n beve I i n ge n 

7.1 Conclusies 
Het is mogelijk om met behulp van de huidige opstelling de zweldruk van modelmateriaal 
te meten. De gevonden waarden van de fixed charged density en de diffusiecoëfficiënt 
liggen in de orde van grootte van eerder gevonden waarden [de Heus, 19951. 
Door drift in de opstelling was het niet mogelijk Cfcd en D van rattenhuid te meten. 
Schatting bovengrens Cfcd: 23 mol/m3. 

7.2 Aanbevelingen met betrekking tot modelmateriaal 
O n  zweidrukmetingen te verkrijgen die nauwkeuriger zijn dan de hier getoonde, Is het aan 
te bevelen een meetversterker te gebruiken met een lager driftverloop dan de Peekel 
meetversterker met type nummer 581 DNH. 
Een drie- fasen model simulatie met dezelfde randvoorwaarden als de experimentele 
situatie kan in DIANA worden uitgevoerd met een tweeledig doel: 
- het bekijken van de deformatie van de vaste stof tijdens de simulatie, om een uitspraak 

- het bepalen van de relatie tussen pi en de zweldruk, om een betere uitspraak over de 
te kunnen doen over de mate van invloed van interne convectie. 

diffusiecoëfficiënt te kunnen doen. 

7.3 Aanbevelingen met betrekking tot rattenhuid 
In een diffusie cel kan worden gekeken naar het diffusie gedrag van de Na+- en 
CF- ionen, om een indicatie te krijgen van de gemiddelde diffusiecoëfficiënt van rattenhuid 
[Scott, 19861. 
Een krachtopnemer met een veel kleiner bereik kan worden gebruikt om zweldrukmetingen 
uit te voeren. 
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Bijlage A 
Afleiding van de osmotische druk 

Een proefstukje dat bloot staat aan een externe zoutoplossing met concentratie c is te zien 
in figuur A.I.  

Figuur A.l: proefstukje dat bloot staat aan een externe zoutoplossing 

De eis van electro-neutraliteit voor de externe oplossing wordt gegeven door : 

Hierin is C+ de concentratie Na+ in de externe oplossing en c- de concentratie CI- in de 
externe oplossing. 

Deze eis geldt eveneens voor het proefstukje : 

C+ en C- zljn de concentraties van Na' en CI- in het proefstukje en Cfcd is de conceniratie 
van negatieve lading gebonden aan een macromolecuul. 

De chemische potentiaal per mol van een ion i is : 

P' . = Po i + V,, + Rnn(aj 

Hierbij is poi de concentratie-onafhankelijke molaire chemische potentiaal, V, het partiële 
molaire volume, p de vloeistofdruk, R de gasconstante, T de absolute temperatuur en a' de 
activiteit van het ion. 

Deze activiteit is gerelateerd aan de molaire fractie xi van het ion en aan de activiteitsco- 
efficient j volgens : 

a i = yixi (A.4) 

De chemische potentiaal van het zout als geheel is : 

p= = p' + p- 



Met verwaarlozing van de tweede term uit formule (A.3) en uitgaande van een ideale 
situatie (y = 1)  volgt dan : 

p4eg = pó + RTINx-x') 

De molaire fracties zijn geschreven als : 

C- x -  z - 
C W  

C- x -  z - 
C" 

C' X f  s - 
C" 

C' X' 5 - 
C" 

De chemische potentiaal moet intern en extern gelijk zijn en met de aanname dat c" = C" 

c'c- = C'C- (A.l O) 

volgt : 

Door in vergelijking (A.10) de eis van electroneutraliteit (vergelijkingen A.l en A.2) in te 
vullen volgt : 

2c- = -cfcd + (A.ll) 

Voor water wordt de chemische potentiaal gegeven door : 

(A.12) 

(A.13) 

clNW = + V2P + Rnn(X9 (A.14) 

V$fl en Vwint zijn de partiële molaire volumes van de vloeistof extern en intern, xw en X" 
zijn de vloeistof molaire fracties, p en P zijn de vloeistofdrukken. 

Met de aanname dat Vwefl = Vwint en het gelijk zijn van de chemische potentiaal voor water 
intern en extern volgt voor de osmotische druk : 

7 1 ; ~ ~  = P - p = (A.15) 
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Hierbij geldt voor x" en X" : 

(A.16) 

(A.17) 

C" is de concentratie maersmoiecuien; 

Omdat de waterconcentratie veel hoger is dan de andere concentraties kunnen we de l e  
orde benadering In(1- x) -x hanteren. Dan volgt : 

(A.18) 

Deze uitdrukking kan nog worden vereenvoudigd door te realiseren dat 
C" -= c" = In/" en door de concentratie van het macromolecuul te verwaarlozen vanwege 
de hoge molecuulmassa. Er geldt nu : 

7Lmm = RT(C+ + c- - 24 (A.19) 

Door vergelijkingen (A. l l )  en (A.12) hier in te vullen en tegelijkertijd twee osmotische 
coëfficienten @int en Qext in te voeren voor het in rekening brengen van mogelijk niet-ideaal 
gedrag is het uiteindelijke resultaat : 

(A.20) 
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Bijlage B 
IJking van krachtopnemer plus meetversterker 

(1 gewicht (9) I gelijk spanningswaarde (Volt) 
I 

De ijking van de krachtopnemer plus de meetversterker 
(Peekel, type nr. 581 DNH) geschiedt door gewichtjes met een bekende massa op de 
stempel van de krachtopnemer te leggen en de bijbehorende gelijkspanningswaarde op de 
digitale voltmeter af te lezen. 
De p+ is ingesteld op 1000 en de gauge factor op 2.00, 

I 

Voor een range van 100 zijn de resultaten te vinden in tabel B.l en de bijbehorende 
grafiek in figuur B.I .  

10.0 0.021 

1 1  2008.0 1 4.420 ll 
11 1010.2 1 2.230 /I 
II 499.4 I 1.099 II 
11 200.4 I 0.439 I1 
11 100.2 I 0.222 ll 
ll 90.0 I 0.199 II 
11 49.3 I 0.114 II 
11 30.02 I 0.067 II 
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massa (9) 
Figuur B.1: ijking (range 100) 

gewicht (9) 

499.4 

199.8 

100.0 

49.3 

30.0 

10.51 

9.33 

De gevonden verhouding is 2.2 Voit/kg. Omgerekend per spanning is dit 1.7 
Een spanningsverschil van 5 . 7 ~ 1 0 ~  Pa komt zo overeen met 1 Volt. 

gelijk spanningswaarde (Volt) 

11.22 

4.47 

2.225 

1.113 

0.656 

0.229 

0.205 

VoltPa. 

Omdat de meetversterker oud is, wordt ook voor de ingestelde range van 10 een ijking 
uitgevoerd. Een range van 1 O zou een 1 O keer zo grote versterking moeten geven als een 
range van 100. In tabel B.2 staan de resultaten voor een range van 1 O. 

In figuur B.2 staat de bijbehorende grafiek. 
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I 

O jd 
O 

1 I I I 

1 O0 200 300 400 500 
I I I U c > ~ i C *  [LJj 

Figuur 5.2: ijking (range 10) 

Hier is de gevonden verhouding 22 VolVkg. Dit is omgerekend naar spanning 
1 .76~1  O4 Volt/ Pa. 
Dus komt een spanningsverschil van 5 . 7 ~ 1 0 ~  Pa overeen met 1 Volt. 
Inderdaad treedt een 1 O keer zo grote versterking op als in plaats van range 1 O0 een 
range van 10 genomen wordt. 
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bijlage C 
meetprotocol voor modelmateriaal 

instellen van meetversterker (Peekel, type nr. 581 DNH) 
- p = 1000 
- gauge factor = 2.00 
- range = 100 
- klik de mode op cap 
- draai aan de c balance knop totdat een gelijkspanning van nul volt geregistreerd wordt 
- klik de mode op on 
- stel het nulpunt ir; met behülp va8 de vier knoppen iinksonder 

meting 
- maak alle onderdelen droog 
- leg droog glasfilter in 
- breng perspex deksel en de 4 bouten aan 
- draai de krachtopnemersstempel een kwart slag los, omdat deze anders langs het 

- stel de afstand tussen de onderkant van het referentieblok en de "grond" in op 12.37 

- draai het referentieblok vast (4 bouten) 
- draai om en om aan de rechter- en linkermicrospil totdat het glasfiber de krachtopne- 

- noteer de stand van de rechtermicrospil (nodig voor het bepalen van de dikte van het 

- draai het referentieblok los 
- leg proefstukje in 
- fixeer het referentieblok weer op een afstand van 12.37 cm ten opzichte van de 

- draai de microspillen zodanig uit dat de stempel van de krachtopnemer het deksel aan 

deksel wrijft 

cm met behulp van de schuifmaat 

mersstempel raakt (de spanning is op dit punt nog nét nul volt) 

proefstukje) 

"grond" 

de bovenkant afsluit (dit om te voorkomen dat er lucht toegevoerd wordt aan de 
spoelvloeistof waardoor er luchtbellen ontstaan die het filter kunnen verstoppen) 

- sluit alle slangen aan 
- vul het overloopvat met een 0.6 M zoutoplossing (35.06 gr/l) 
- wacht totdat de luchtbellen via het opvangvat zijn afgevoerd en zet dan de pomp aan 
- draai kraan van toevoerslang open en wacht een half uur (het proefstukje wordt nu 

gehydrateerd en gaat zwellen. Dit "voorzwellen" dient om te voorkomen dat straks het 
proefstukje door de té grote neiging tot zwellen langs de krachtopnemersstempel 
zwelt) 

- draai kraan van toevoerslang dicht 
- draai de microspillen uit tot het proefstukje de stempel van de krachtopnemer raakt 
- noteer de stand van de rechtermicrospil 
- stel computer in en start de meting 
- draai kraan van toevoerslang weer open 
- wacht ongeveer 10 uur en wissel de spoelvloeistof met een 0.15 M NaCl-oplossing 

- het glasfilter kan na de meting verwijderd worden door een klein inbussleuteltje in het 
(8.765g r/l) 

aan- en afvoergat te steken. 

I 
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bijlage D 
meetprotocol voor rattenhuid 

instellen van meetversterker (Peekel, type nr. 581 DNH) 
- p = 1000 
- gauge factor = 2.00 
- range = 100 of 10 
- klik de mode op cap 
- draai aan de c balance knop totdat een gelijkspanning van nul volt geregistreerd wordt 
- klik de mode op on 
- ste! het nu!pu~t in met  behulp var; de vier knoppen linksondei- 

meting 
- haal het proefstukje uit de vriezer en laat het een half uur  ontdooien in een 0.6 M 

zoutoplossing (35.06gt-/I) 
- maak alle onderdelen droog 
- leg droog glasfilter in 
- breng perspex deksel en de 4 bouten aan 
- draai de krachtopnemersstempel een kwart slag los, omdat deze anders langs het 

- meet de dikte van het proefstukje met behulp van de schuifmaat 
- leg proefstukje in 
- draai microspillen helemaal in 
- schuif het referentieblok en het meetblok langs de pennen tot de krachtopnemers- 

stempel in het perspex deksel verdwijnt 
- draai het referentieblok vast (4 bouten) 
- draai de microspillen uit totdat het proefstukje de stempel van de krachtopnemer raakt 

- sluit alle slangen aan 
- vul het overloopvat met een 0.4 M zoutoplossing (23.37 gr/l). (Voor 0.4 M is gekozen 

omdat de proefstukjes met een diameter van 9 mm zijn uitgesneden in 0.6 M. Om 
geheel opgesloten te zitten moeten de proefstukjes dus nog in de breedte zwellen) 

- wacht totdat de luchtbellen via het opvangvat zijn afgevoerd en zet dan de pomp aan 
- stel computer in en start de meting 
- draai kraan van toevoerslang open 
- verwissel na ongeveer 10 uur de spoelvloeistof met een 0.15 M NaCl-oplossing 

deksel wrijft 

(de spanning is op dit punt nog net nul volt) 

(8.765 gr/l) 
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Bijlage E 
Meetversterker (Peekel, type nr. CA 110) 

Instellen van meetversterker 
- klik de balance schakelaar op l o x  
- bridge schakelaar + 5 
- schakelaar rechts naast bridge schakelaar 
- stel de meetversterker in op 50 pVNolt en zorg dat het groene lampje links hiervan op 

gelijke hoogte brandt 
- klik de C/R schakelaar op C en draai aan de C balance knop om de capaciteit op nul 

te steiien 
- door de calibratie knop (groene knop) ingedrukt te houden en aan de knop rechts 

daarvan te draaien kan de maximale uitgangsspanning ingesteld worden (zoveel 
mogelijk gelijk aan 10 Volt) 

O 

- klik de C/R schakelaar op R en stel met de R balance knop het nulpunt in 

Omrekeningsfactor 
1 pst = ax05 pVNolt 
K is gecalibreerd op 2 + a = 1 

(a = 2/K met K als gauge factor) 

2000 pst komt overeen met het volle bereik van de krachtopnemer, dat wil zeggen 100 
N. De meetversterker is ingesteld op 100 pst (50 pVNolt), wat betekent dat de volle 
schaal van 9.853 Volt een kracht van 5 N aangeeft. 
Een spanningsverschil van 6 . 5 ~ 1 0 ~  Pa komt zo overeen met 1 Volt. 

I 
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