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Stromingspotentialen in hydrogel 

Samenvatting 

Om het gedrag van biologische weefsels te kunnen beschrijven, zijn verschillende 
wiskundige modellen ontwikkeld. Een daarvan is het vierfasen-model, beschreven door 
Huyghe C i]. Dit model beschouwt biologische weefsels als zijnde opgebouwd uit vier 
fasen: 

e de vaste fase: het netwerk van collageen, elastine vezels en lading houdende 
proteoglycmen 

0 de vloeistoffase: de vloeistof om de vezels, 
* positieve ionen, opgelost in de vloeistof, 
0 negatieve ionen, opgelost in de vloeistof. 

In het kader van de verificatie van het vierfasen model voor electrochemomechanica 
van zwellende materialen (zoals biologische weefsels), is verificatie van de elektrische 
fenomenen, die in deze materialen kunnen optreden gewenst. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een modelmateriaal in de vorm van een hydrogel. 

Als dit materiaal in een stromende ionenoplossing (NaCl-oplossing) geplaatst wordt, 
zal een potentiaalverschil optreden over het materiaal. De opdracht die in dit rapport 
beschreven wordt, bestond uit het maken van een opstelling die geschikt is voor het 
meten van stromingspotentiaal, die optreedt ten gevolge van een één-dimensionale 
stroming door het materiaal, het meten van deze potentiaal en het kwalitatief 
interpreteren van de resultaten op basis van de vierfasentheorie. 
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H 1. Inleiding 

Biologische weefsels hebben meestal een inhomogeen karakter. Zij bestaan uit een 
mengsel van levende cellen en tussencelstof, opgebouwd uit macromoleculen, 
mineralen en water. Men kan in het menselijk lichaam vier verschillende soorten 
weefsels onderscheiden: 

e zenuwweefsel 
e dek- en Mierweefseí 
e spierweefsel 
0 bind- en steunweefsel 

Vooral in bind- en steunweefsel speelt de tussencelstof een overheersende rol met 
betrekking tot de mechanochemische eigenschappen. In de tussencelstof komt men 
voornamelijk grootmoleculaire stoffen tegen. Deze stoffen zijn onder te verdelen in 
koolhydraatpolymeren ( glycosaminoglycanen en proteo~oglycanen)  en 
eiwitverbindingen (collageen en elastine ). Het water in de tussencelstof is 
voornamelijk gebonden aan de glycosaminoglycanen. 

Om het gedrag van deze biologische weefsels, zijn verschillende wiskundige modellen 
ontwikkeld. Een daarvan is het vierfasen-model, beschreven door Huyghe [i 7 
Biologische weefsels kunnen opgebouwd gedacht worden uit vier fasen: 

de vaste fase: het netwerk van collageen, elastine vezels en lading houdende 
prot eoglycanen, 
de vloeistoffase: de vloeistof om de vezels, 
positieve ionen, opgelost in de vloeistof, 
negatieve ionen, opgelost in de vloeistof. 

Ter verificatie van deze theorie wordt gebruik gemaakt van een modelmateriaal in de 
vorm van een hydrogel. Deze hydrogel is opgebouwd uit in water gecopolymeriseerd 
acrylzuur en acrylamide, waarbij door toevoeging van natriumhydroxide en N-N- 
~e thyleenbisacry~~de  een geladen, vernette copolymeergel verkregen is. 

Als dit materiaal in een stromende ionenoplossing (NaCl-oplossing) geplaatst wordt, 
zal een potentiaalverschil optreden over het materiaal. In dit verslag van een 
experimentele stage zal het experiment beschreven worden, waarmee de 
stromingspotentiaal gemeten is en zullen de resultaten met behulp van de 
vierfasentheorie worden geinterpreteerd. 
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H 2. Vierfasentheorie 

2. I Inleìdìng 

Zoals al in de inleiding is aangegeven, gaat de vierfasentheorie ervan uit, dat een 
materiaal opgebouwd is uit vier incompressibele fasen: de vaste stot de vloeistof en de 
in de -uiseistof opgeloste positieve ea fiegztis-vs ioiìciì. 

Bij het modelmateriaal bestaat de vaste stof uit polymeerketens met enkelvoudig 
negatief geladen groepen. Om electroneutraliteit van het materiaal te waarborgen, 
zullen de negatief geladen groepen positieve ionen uit de oplossing aantrekken zoals 
geschetst in figuur 1. 

o @ 
I 

Na-Cl oplossing hydrogel Na-C1 oplossing 

Op het moment dat het materiaal onderworpen wordt aan een één-dimensionale 
stroming, zullen de positieve ionen enigszins ‘meegesleurd’ worden door de stroming, 
zodat polarisatie in het materiaal optreedt. (zie figuur 2)  

o o 
o 
o 

0- 
o 
0- o 
o o + I+ o 

/ +  o 

gepolariseerde hydrogel 

figuur 2: Polarisatie van het materiaal door een één-dimensionale stroming. 
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Hierdoor wordt het materiaal aan de kant waar de oplossing het materiaal instroomt 
negatiever geladen ten opzichte van de kant waar de oplossing uitstroomt. Er ontstaat 
een stromingspotentiaal. 
Als verondersteld wordt dat de vervorming van het materiaal gelijk aan nul is kan met 
behulp van de vierfasentheorie de waarde van deze stromingspotentiaal berekend 
worden uit de vergelijking van Darcy: 

en de diffiisievergelijking: 

f @ - i  i 
I 

n -Y c = VDi Vp' 
Dt 

met: nf de porositeit, 2 de vloeistofsnelheid, K de permeabiliteitstensor, Vp het 
drukverschil, cfc de concentratie van de vaste lading in het vloeistofvolume, F de 
constante van Faraday, Vg het potentiaalverschil, partiële molaire volume van ion i, 
ci de concentratie in het vloeistofvolume van ion i, Di' de diffusiecoëfficiënt en Vpi het 
verschil in chemische potentiaal voor ion i. 

Na enige manipulatie zijn formule (1) en (2) om te schrijven tot: 

Aangezien moet gelden: 

d d 
pc+ =pc- 
dt dt 

volgt uit (3): 

I r 
D+ D --v,u+ -PZfvfc+ = +vp- -nfvfc- Y' Y -  
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Verder geldt er: 

F vp+ =:vg 
Y' 

vp- = - z v g  F 
V -  

Hiermee is (4) te schrijven als: 

I f 

In formule (1) en (5) zijn de enige onbekenden nsf en Vt,. Met deze formules is nu een 
vergelijking op te stellen voor VE,. 

In de literatuur worden meestal de waarden voor de difisiecoëfficiënt Di gegeven die 
volgen uit de vergelijkhg dc/&=VDVc. Er geldt Di' = Di (V')Zc' IRT. 
Met c-= c' + cfc wordt (6)  gelijk aan: 

Als C' = nf c' en u; en u0 gesubstitueerd worden, en de valenties van de ionen en het 
teken van de vaste lading meegenomen worden, is (7) gelijk aan de theoretische 
waarde van de stromingspotentiaal in een hydrogel, zoals die wordt gegeven door de 
volgende formule uit Helfferich [2]: 

In deze formule wordt de geleidbaarheid 2 van het materiaal gegeven door: 
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met de elektrochemische mobiliteit: 

DiF u. = - 
RT 

en de mobiliteitsparameter van de vloeistof in poriën: 

In deze formules is C' de concentratie van het ion per mengselvolume, Cfc de 
concentratie van de vaste lading per mengselvolume en zi de valentie van het ion. 

Bij de berekening van de stromingspotentiaal wordt gebruik gemaakt van de 
permeabiliteitstensor K. In 1856 voerde de frame ingenieur H.P.G. Darcy enkele 
experimenten uit om de permeabiliteit van zandmonsters te bepalen. hij concludeerde 
dat de stroming door een poreus materiaal evenredig is met de druk hierover en met de 
doorsnede van het proefstuk en omgekeerd evenredig met de lengte hiervan. 

figuur 3. Schematische tekening van de opstelling waarmee Darcy zijn 
p e ~ e a ~ i l i ~ e i ~ s ~ e ~ i n g e n  uilvoerde. 

Uit zijn experimenten met de in figuur 3 afgebeelde opstelling leidde Darcy de 
volgende formule af 
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In deze formule staat K voor de permeabiliteit van het poreuze materiaal, L is de lengte 
van het proefstuk, A de doorsnede van het proefstuk en (pi - p2) het drukverschil over 
het proefstuk. 

De opstelling die gebruikt is tijdens deze stageopdracht is afgeleid van de opstelling 
van Darcy. Voordat de stromingspotentiaal van de hydrogel bepaald kan worden, moet 
eerst de permeabiliteit gemeten worden. De methode die hiervoor gebruikt is, zal 
besproken worden in het volgende hoofdstuk. 
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3. Experimenten 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van de opstelling, die in fig. 4 geschematiseerd 
is. Deze opstelling is ontworpen door de Heus [3]. Het proefstuk wordt tussen twee 
glasfilters geplaatst. Deze zijn zodanig van dikte dat de hydrogel tot zijn maximale 
volume kan zwellen in contact met de zout oplossing. Na het zwellen van de hydrogel 
kan geen vloeistoflekkage meer optreden langs de hydrogel. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

&uur 4: ~ c ~ e ~ a t i s c ~ e  a~eeldìng van de gebruikte opstelling. Met I = aanvoer vim 
vloeistoJ 2 = capillair, 3 en 6 = kanaaltjes voor elektrodes, 4 = glasfilters, 5 = 

proefstukje. 

Allereerst is met deze opstelling de permeabiliteit van de hydrogel gemeten. Hierna zijn 
de electroden gemaakt en in de opstelling geplaatst. Met behulp van een multimeter die 
door een PC met Labview is aangestuurd , zijn potentiaalmetingen uitgevoerd. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 kan de permeabiliteit bepaald worden als de 
vloeistofflow bekend is. Deze kan bepaald worden door de hoogte van de 
vloeistofkolom in het capillair op bepaalde tijdstippen af te lezen. Als de diameter van 
het capillair bekend is, kan de flow berekend worden. Met de waarde van de flow en 
de diameter van het proefstuk kan de permeabiliteit bepaald worden. 

Allereerst worden de glasfilters en het proefstuk in de opstelling geplaatst, waarna de 
opstelling gevuld wordt met 0,6 M NaC1-oplossing. Hierna moet het geheel eerst enige 
tijd rusten, zodat de hydrogel kan zwellen in de zout-oplossing. Om voldoende 
vloeistofstroming te genereren door de hydrogel wordt een persluchtpomp aan de 
opstelling gekoppeld, die een druk van 2 bar gegenereerd. De hoogte van de 
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vloeistofkolom wordt de eerste 10 minuten elke minuut afgelezen. Hierna is de 
doorstroming redelijk constant en kan de hoogte van de kolom elke 20 minuten 
afgelezen worden. In de bijlage staat het meetprotocol gegeven voor dit experiment. 
De resultaten worden besproken in 4.1. 

3.2 Stromingspotentiaal meîingea 

Voor het meten van de stromingspotentiaal wordt gebruik gemaakt van AgCl- 
eleetroden. Deze bestaan üit rilverdraadjes waaïup AgCi is I;eeïgeslagen. De laag 
AgC1 is zeer kwetsbaar en bij beschadiging worden de electroden zeer instabiel. Er 
moet dus zeer voorzichtig omgesprongen worden met deze electroden. In geval van 
beschadiging moet de AgC1-laag opnieuw aangebracht worden. 

Aangezien de electroden gelijk zijn en de NaC1-oplossing aan beide zijden van de 
hydrogel gelijk is, zijn de electrodepotentialen aan beide electrode van gelijke grootte 
maar tegengesteld. De electrodepotentialen heffen elkaar op. 

Nadat de filters en de hydrogel op de juiste plaats in de opstelling zijn aangebracht, 
wordt de opstelling gevuld met 0,6 M NaCl-oplossing en worden de electroden 
geplaatst. Na zwelling van het proefstuk wordt met behulp van een multimeter 
(Keithley 196a) en een PC met een GPIB-kaart (General Purpose Interface Bus) elke 
minuut de potentiaal over het proefstukje gemeten. De persluchtpomp wordt 
akisselend aan en uit gezet. In de bijlage staat het meetprotocol van deze 
experimenten gegeven. In 4.2 worden de resultaten van deze metingen besproken. 



Stromingspotentialen in hydrogel 

H 4. Resultaten en discussie 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 kan de permeabiliteit bepaald worden met de wet 
van Darcy: 

Aangezien geldt dat: 

Waarbij Lap gelijk is aan de doorsnede van het capillair. Nu is K met behulp van (12) 
en (13) te schrijven als: 

Waarbij A p  gelijk is aan (pi - pz) en dWdt te bepalen is uit fig 5 waarin de hoogte van 
de vloeistof in het capillair uit gezet is tegen de tijd. 

tijd (sec) 

figuur 5: Hoogte van de v ~ o e ~ s t o ~ o ~ o ~  uitgezet tegen de tijd 

12 



Stromingspotentialen in hydrogel 

Met behulp van Matlab is dh/dt bepaald, door een lijn door de punten te fitten. Hierbij 
zijn de eerste tien minuten buiten beschouwing gelaten. De hoogte van de vloeistof in 
het capillair neemt in deze periode zo sterk toe, dat hier waarschijnlijk sprake is van 
een inschakelverschijnsel. Dit inschakel verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door het indrukken van de hydrogel door de stroming. Hierdoor wordt vloeistof uit de 
hydrogel gedrukt waardoor de permeabiliteit groter wordt dan de eigenlijke waarde. In 
[5]  wordt hier dieper op in gegaan. 

A=P 

In tabel 1 staan áe waarden gegeven van de variabelen uit formule (1 5), die nodig zijn 
om de permeabiliteit K te bepalen. 

4,53*10-7 m3 
tubel 1: Waarden ten Behoeve van de bepuling vun de ~er~eubilìteit 

AP 
dMdt 

2*105 Pa 
4,5625*10-7 m i s  

I 

L ] 4*10" m 

Met deze waarden kan met (14) de permeabiliteit bepaald worden: 

Hierna kan verder gegaan worden met de bepaling en meting van de 
stromingspotentiaal. 

K = 1,32* m 4 N s  

Om te bepalen of de stromingspotentiaal überhaupt te meten is, wordt met behulp van 
de hiervoor bepaalde permeabiliteit de theoretische waarde van de stromingspotentiaal 
bepaald. Deze waarde kan daarna vergeleken worden met de gemeten 
stromingspotentiaal. 

4.2.1. De t ~ e Q r e t i $ c ~ ~  waarde van de str~~ing$p~tentiaai  

Zoals in 2.1 al beschreven is kan de stromingspotentiaal berekend worden met behulp 
van de volgende formules: 

i 

Q F  a. = - 
RT 
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Aangezien geldt dat C' = nfci, zijn met behulp van de externe concentratie c de interne 
concentraties c+ en c.. te berekenen. 

e+ = $[Cf"+J@)2+4C2] 

c- = +[-Cf"+J(P)Z+4cZ] 

Hierbij is de externe concentratie c gelijk aan 0,6 moV1. 

De afkonderlijke diffusiecoëfficiënten voor de positieve en negatieve ionen kunnen 
berekend worden met de gemiddelde diasiecoëfficiënt DN~CI , en ket transportgetal t+ 
voor de Na+-ionen. 

(16) 
2 

DNaCE = 1 1 
--+- 
D& D- 

De waarden van DNaC1 en t+ volgen uit Lobo [4]: 

9 2  DNacl = 1,227*10- m I s  
t" = 0,367 

Met (16) en (17) is voor D - en D+ af te leiden: 

-(i+ - l)c+ + t+c- 
D- = - ?vaCl 2 t+c- 

-t+c- 
D, = *D- 

(t' - l)c+ 

In tabel 2 staan ontbrekende gegevens, nodig voor de bepaling van de theoretische 
waarde van de stromingspotentiaal. 
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ca 
R 
CfC 

C+ 

C' 

tabel 2: Waarden ten behoeve van de bepaling van de stromingspo tentiaal. 
-1 F 
8,3 145 J/moI-K T 
i 18, i mourn3 CfC 
661,9 mourn3 C' 
543,s m0Vm3 C- 

96.494 C/mol 
291 K 
86,2 mourn3 
483,2 mourn3 
3 97, O mol/m3 

9,05* 10-l' m2/N 
~ 

-1 
2*105 Pa 

Met deze waarden volgt voor de geleidbaarheid Ir : 

K =4,6A/m-V 

En voor de stromingspotentiaal: 

AC = 1,2 mV. 

Deze waarde is meetbaar met een gevoelige multimeter. 

4.2.2. ~ ~ t i ~ g  van de s t ~ ~ ~ i ~ ~ s ~ ~ t ~ n t i a a l  

In figuur 6.  staat de gemeten potentiaal uitgezet tegen de tijd. In de figuur is duidelijk 
te zien dat er sprake is van drie. Deze drie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
multimeter, aangezien er slechts hele geringe spanningen gemeten worden. 

De waarde van de stromingspotentiaal is gelijk aan het verschil tussen de gemeten 
waarde van de potentiaal met de persluchtpomp aan, en de gemeten waarde van de 
potentiaal met de persluchtpomp uit: = 1 mV. Deze waarde lijkt overeen te komen met 
de theoretische waarde van de stromingspotentiaal, maar als kanttekening dient hierbij 
geplaatst te worden dat de persluchtpomp met een nauwkeurigheid van 0,025 bar in te 
stellen was en deze tijdens de metingen enigszins verliep. Verder is het moeilijk in te 
schatten in hoeverre de electroden beschadigd zijn tijdens het plaatsen in de opstelling. 
Zoals al vermeld is, veroorzaakt beschadiging instabiele metingen. 
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-0.013 r 
(o 

O > 

m 
K 
a, 

Q 

c - 
(n; -0,0135 
.- c 

0 -0.014 
K 
a, - E -0.0145 
a, w 

-0.01 5 

-0.01 55 

-0.01 6 
uit aan 

, I I O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
4 

-0.0165 

x I O  tijd, seconden 

Jig.lazlr 6: de gemeten waarde van de potentiaal. 

De pieken die optreden bij het uitschakelen van de pomp zijn mogelijk te verklaren 
door het feit dat door het wepallen van de stromkg de hydrogel vanuit de 
samengedniicie toestand terugveert naar de niet samengedmkte toestmd. Hierbij wordt 
vloeistof uit de omgeving opgenomen, waardoor de Permeabiliteit sterk afneemt .Deze 
veronderstelling wordt gesteund door het feit dat de tijdsconstante van de hier 
optredende pieken overeen komt met de tijdsconstante van het inschakelversc&jnseI 
dat optreedt bij de meting van de permeabiliteit. Deze tijdsconstante is in de orde van 
2000 seconden. 
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H 5. Conclusies en aanbevelingen 

5. I Conclusies 

* De vierfasentheorie gaat ervan uit, dat een materiaal opgebouwd kan worden uit 
vier fasen: de vaste stof, de vloeistof en de in de vloeistof opgeloste positieve en 
negztieve ionen. Rij het nmdehateriétal bestaat de vaste s t~ fu i t  poiymeefketens met 
enkelvoudig negatief geladen groepen. Om electroneutraliteit van het materiaal te 
waarborgen, zullen de negatief geladen groepen positieve ionen uit de oplossing 
aantrekken. Op het moment dat het materiaal onderworpen wordt aan een en- 
dimensionale stroming, zullen de positieve ionen enigszins ‘meegesleurd’ worden 
door de stroming, zodat polarisatie in het materiaal optreedt. Hierdoor wordt het 
materiaal aan de kant waar de oplossing het materiaal instroomt negatiever geladen 
ten opzichte van de kant waar de oplossing uitstroomt. Er ontstaat een 
stromingspot entiaal. 

e Met behulp van de vierfasentheorie is een theoretische waarde van deze 
stromingspotentiaal bepaald uit de vergelijking van Darcy en de 
diffussievergelijking. 

e De opstelling die gebruikt is voor de metingen, beschreven in dit rapport is 
gebaseerd op de opstelling gebruikt door Darcy. De gebruikte opstelling is 
ontworpen door de Heus [3]. Voor het meten van de stromingspotentiaal is deze 
enigszins aangepast, zodat AgC1-electroden in de opstelling geplaatst konden 
worden. 

0 Zoals is aangetoond is hoofdstuk 4 is met de gebruikte opstelling de 
stromingspotentiaal. te meten. 

17 



Sîromingspotentiaien in hydrogel 

5.2 Aanbevelingen 

Voor verder onderzoek in deze richting zijn de volgende aanbevelingen te doen: 

* Aanpassen van de opstelling; De electroden zijn erg gevoelig. bij geringe 
beschadigen worden zij instabiel. Aangezien nu elke keer als de opstelling opnieuw 
gevuld wordt, de electroden verwijderd moeten worden, is het aan te raden een 
nieuwe opstelling te ontwerpen waarbij de eiectroden bij het vullen in de opstelling 
kunnen blijven zitten. Hierdoor zal de kans op beschadiging afnemen, en zal de 
nauwkeurigheid van de metingen vergroot worden. 

e Om meer te kunnen zeggen over de waarde van de stromingspotentiaal, is het aan te 
raden de metingen te herhalen bij verschillende dikten van de hydrogel en 
verschillende externe drukken. 
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Bijlage 

Mee@rotocol 
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Maak allereerst 0,5 liter NaCl-oplossing van 0,6 M aan. 
Spoel de opstelling met demi-water en daarna met de oplossing. 
Meet de filters op en plaats onderste filter. 
Vul de opstelling tot aan het eerste filter. 
Laat luchtbellen ontsnappen. (Plaats de onderste electrode.) 
Meet het proefstuk en plaats in de opstelling. 
Plaats het bovenste filter. 
Vul de opstelling af. 
Laat luchtbellen ontsnappen (Plaats de bovenste electrode) 
Laat de opstelling ongeveer 10 uur rusten zodat de hydrogel kan zwellen. 
Shit de persluirchtatpomp aan. 

N.B. De aanvullingen tussen haakjes zijn alleen van toepassing op de 
potentiaalmetingen. 
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