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Inleiding. 

Op verzoek van Prof. dr. F. Kreuzer, verbonden aan de afdeling Fysiologie 
van de Medische Faculteit te Nijmegen, is en een onderzoek gedaan naar de 
rheologische eigenschappen van een hemoglobine oplossing. 
Het rheologische gedrag van zo'n oplDssing is o.a. afhankelijk van zijn 
concentratie en temperatuur. Tevens kunnen voorgaande factoren, evenals de 

pH en de leeftijd van de vloeistof, van invloed zijn op de structuur van 
het hemoglobine molecuul (zie hoofdstuk IV). Ook dit zou mogelijkerwijs tot 
uiting kunnen komen in het rheologische gedrag van de oplossing. 

Tijdens dit onderzoek werd de invloed van de temperatuur en de concentratie 
op de viscositeit van de hemoglobine oplossing onderzocht, waarbij de andere 
factoren zoveel mogelijk constant gehouden werden. Tevens is gekeken of het 
stromingsgedrag van de oplossing te beschrijven is door het Newtonse of het 

Cassonse model. 
Hiertoe is een capillaire viscosimeter gebouwd en geijkt zoals beschreven 

wordt in hoofdstuk II. 
Het hemoglobine preparaat werd geëxtraheerd uit runderbloed (zie Appendix I). 



Samenvatting. 

In opdracht van Prof. dr. F. Kreuzer van de afdeling Fysiologie van de 
Medische Faculteit te Nijmegen is de viscositeit van een hemoglobineop
lossing bepaald als functie van de temperatuur en de Hb-concentratie. 
Deze conc~ntrati~Variëerde van 7,4 gram%(= 1,86.10-3 mol/liter) tot 
30,1 gram% (=4,36.10-3 mol/liter). 
Voor het uitvoeren van de experimenten is een capillaire viscosimeter 
gebouwd, waarbij de flow door het capillair de geregelde grootheid is. 
Nadat de dimensies van het capillair zodanig zijn gekozen dat in- en 
uitstroomverschijnselen verwaarloosbaar zijn, is de opstelling geijkt 
met water. Uit deze ijkmetingen volgde dat de gemeten waarde voor de 
viscositeit binnen 0,2 % nauwkeurig lag van de literatuurwaarden. De 
toevallige fout in de metingen werd berekend op 2 %. De systematische 
fout werd berekend op 0,2 %. 
Nadien is voor vijf verschillende Hb-concentraties de viscositeit als 
functie van de temperatuur bepaald. Bij elke concentrie is met behulp 
van de meetresultaten een kromme berekend. Aan de hand van dit resul
taat is een nieuw wiskundig verband afgeleid tussen de viscositeit 
enerzijds en de Hb-concentrati een de temperatuur anderzijds. 
De met dit verband berekende viscositeit wijkt nergens meer af dan 
2,7 % van de metingen. 
Bij elke Hb-concentratie is het verband tussen de flow door het ca
pillair en het drukverschil over het capillair bepaald. Hieruit volgt 
dat de Hb-oplossing voldoet aan het Newtonse stromingsmodel. 
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I THEORIE. 

1.1 Rheologie algemeen. 
Rheologie is de wetenschap die zich bezig houdt met vervorming en stroming van 
stoffen. De vervorming van stoffen kan onderverdeeld worden in twee soorten: 

-reversibele vervorming: elasticiteit 
- irreversibele vervorming: stroming. 

Afschuiving is een belangrijke vorm van vervorming in de rheologie. Eenvoudige 
afschuiving kan beschouwd worden als een proces waarbij oneindig dunne evenwij
dige vlakken over elkaar schuiven. Laminaire vervorming is een vorm van eenvou
dige afschuiving. Laminaire vervorming komt in verschillende vormen voor: 

t 

A B c D 

A,B en C ZlJn van belang bij de viscosimetrie, vooral B bij roterende viscosi
meters en C bij capillaire viscosimeters. De gevallen A en D komen vooral voor 
bij bepaling van schuifmoduli bij vaste stoffen. Uit de figuren blijkt duide
lijk dat verschuiving een verandering van de relatieve positie van de delen 
van een lichaam is. 

1.2 Viscositeit. 
Ideaal visceuse lichamen vertonen stroming waarbij de mate van stroming een 
functie van de opgedrukte spanning is. Een ideaal visceus lichaam kan niet 
lang krachten weerstaan, daar deze opgeheven worden door stromingen. Het 
verband tussen de opgedrukte spanning en de mate van verschuiving bij ide
aal visceuse stoffen wordt de viscositeit genoemd. 
Een voorbeeld voor visceuse werking wordt gegeven door twee vlakken te be~ 
schouwen die over elkaar glijden, waarbij tussen de twee vlakken een g11j-

1aag aanwezig is. 
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F: de schuifkracht in de x-richting. 
A: het oppervlak in het xz-vlak. 
dx: de verschuiving dt seconden. 
n: de viscositeit van de tussenliggende glijlaag. 

De snelheid in de schuifrichting is dan gelijk aan dx/dt=x. De afschuifsnelheid 
y is dan gelijk aan x/dy. De schuifspanning is de kracht per oppervlak: t=F/A, 
en de viscositeit n 1s gelijk aan </y. 

Bij newtonse vloeistoffen is n onafhankelijk van , en y en dus constant. Bij niet 
newtonse vloeistoffen kan n variären met ' en y:-
Het onderscheidt wel of niet newtonse vloeistoffen komt tot uitdrukking in een 
grafiek waarin ' tegen y wordt uitgezet. Men krijgt aldus de volgende indeling 
van stoffen: 

- - - bingham plastics 
--pseudo plastics 

- - dilatant 

--~~·y 

'o wordt de ••yield stress 11 genoemd, en is de schuifspanning, die overwonnen 
moet worden alvorens de vloeistof gaat stromen. 

Op deze manier zijn twee soorten viscositeit te beschrijven,n.l. de differen
tiaal viscositeit nD ( die wordt bepaald door de helling van de lijn rakend 
aan de kromme in het beschouwde punt} en de schijnbare viscositeit (die wordt 
bepaald door de helling van de lijn, die het beschouwde punt met de oorsprong 
verbind~. Deze laatste viscositeit wordt het meest gebruikt en wordt daarom 
gewoon viscositeit genoemd. 
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1.3 De capillaire viscosimeter 
Een capillaire viscosimeter heeft bij rheologisch onderzoek van bloed als voor
deel boven een roterende viscosimeter, dat de opstelling, behorende bij deze 
methode, ook enigszins als stromingsmodel voor het fysiologische stromingsgedrag 
dienst kan doen, of daartoe kan worden uitgebreid. 
Bij deze methode wordt de vloeistof gedwongen door een nauwe buis, het capillai~ 
te stromen. De viscositeit en het stromingsmodel worden dan bepaald uit: 

- het volumedebiet door het capillair 
- het drukverschil over het capillair 
- de afmetingen van het capillair. 

De capillaire viscosimeter bestaat dan ook uit de volgende vijf essentiële delen: 
1. een vloeistof reservoir 
2. een capillair met bekende afmetingen 
3. een eenheid om het debiet door het capillair te meten 

en te re ge 1 en 
4. een eenheid om het drukverschil over het capillair te 

meten 
5. een eenheid om de temperatuur te meten en eventueel te 

regelen. 

1.4 Stromingsmechanica in nauwe buizen. 
Voor het afleiden van de algemeen geldende formules waarmee, onafhankelijk van 
het vloeistofstromingsmodel, de schuifspanning en de afschuifsrnelheid berekend 
kunnen worden als functie van het drukverschil over het capillair en het volu
medebiet door het capillair, worden de volgende aannames gemaakt: 

1. de stroming is laminair, 
2. de stroming is stationair en incompressibel, 
3. er zijn geen radiële en tangentiële snelheidscomponenten, 
4. de axiale snelheid is alleen een functie van de straal van de buis, 
5. er is geen slip aan de wand, 
6. er zijn geen andere uitwendige krachten dan die welke de stroming 

in stand houden, 
7. isothermische voorwaarde·n overheersen, 
8. de buis is zo lang dat begin- en eindeffecten te verwaarlozen zijn, 

( zie 1.6 ). 
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1.4.1. De schuifspanning 1 ;r = f(t.p). 
Voor de z-component van de buisstroming geldt (Navier-Stokes): 

( ó V z + Vr . ó V z + Y..t. 6 V z + V z . ~ Vz z ) = _ .Qf _ ( 1 L r-r + .!. . L• ,~, z + i_ , z z ) + P 9 p It ór r ó<j> u ÖZ r' ör rz r ö<j> '~' oz Z 

r 

R I 
z ------ ___.__ --t - t---

L 

Met de restricties door de aannames geeft dit: 
1. d ( r-r ) P dP r ar rz = gz - Oï 

Vz 

Stel de z-component loodrecht op de richting van de zwaartekracht; integratie 
levert dan: r.dP + C 'rz = - ! Oï r , met c is constante. 

'rz(O) is eindig en gelijk aan nul, Dan volgt: 
r. dP 

'rz = - ! dï · 

Stel de drukgradiënt constant over de lengte L van de buis. Dan is~= - ~~ 
De schuifspanning wordt dan: 

'rz = t.Pr d d 1 dt d 1 1 ~ , en aan e wan ge an: ----- . 

T = t.PR 
w.. '2L . 

1.4.2. De afschuifsnelheid i ~f = g(t.P,V). 
-Dit functionele verband is ontwikkeld door Rabinowitsch. De afleiding begint 
met de vergelijking voor het volumedebiet: 

r1et V(R) 

R 
Q = i2nr.V(r)dr, partiële integratie levert: 

0 

2 R R 2 d~(r) Q = nr V(r)l - w/r • r dr 
0 0 

= 0,- dV(r)= . en r= 'n.R, zie 1.1, levert dit: 
dr Y 
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4Q - 4 !Tw. 2 d D 'f .. 
~ -~ YT 1 . 1 ferentieren naar 1 levert: nRJ TwJ 0 rz rz w 

Y =1.( 4Q} + 
1
w._c!_(4Q }. 

w 4 -:!R 4 d1 -:!R 
TI W 1T 

Met Q=nR2V, waarbij V de gemiddelde snelheid is door het capillair, levert dit op 
voor de afschuifsnelheid aan de wand: 

y = .!:.( 3V+fl p.dV ) • 
w R dl!P 

-----1.2 

Met de twee vergelijkingen voor 'wen yw,en de gemeten grootheden liP en V, kan het 
functionele verband Yw = h (•w) bepaald worden. Het vloeistofstromingsmodel is dan 
bekend, en tevens de bijhorende viscositeit. 

1.5 Enkele vloeistofstromingsmodellen. 
1.5.1. Het newtonse stromingsmodel. 
Bij het newtonse stromingsmodel geldt de volgende vergelijking: 

1=ny en aan de wand ; 

' =ny . w w 
Met y = - d~~r), en, =~volgt uit vergelijking 1.3: 

-· dV(r) _ * dr - t:nL· 

Met V(r) = 0, voor r=R (aan de wand), volgt dan na integratie: 

V(r) = ~:~~2 ( 1- ~). 
R 

:.......... 

""""'"' 2R """ . . ·--· .:I 

/ 

~ 
V{r) 

Het volumedebiet Q door het capillair is gelijk aan nR2v. Tevens geldt: 

R 
Q = f V(r).2nr.dr, met vergelijking 1.4 volgt hieruit na integratie: 

0 
4 

Q 
_ nR fl P 
- SnL ; zodat 

-----1.3 

-----1.4 

2 
V = B~LR -----1.5 
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Uit vergelijking 1.4 volgt: 

· ll p ' R d t t 1 . . k . 1 5 ' 1 dt Yw = 2nl , zo a me verge lJ 1ng . voor yw ge : 

• 4V 
Yw = R' 

liP.R (. l''k' 11) 'w = -ze- z1e verge lJ 1ng . 

2 
n = ~ (zie vergelijking 1.3) 

De drie vergelijkingen 1.6,i.7 en 1.8 zijn essentieel voor het newtonse 
vloeistofstromingsmodel. 

1.5.2 Het cassonse stromingsmodel. 

Bij het cassonse stromingsmodel geldt de volgende vergelijking: 

.~ = ky~ + '~ . 
0 

-----1.6 

-----1.7 

-----1.8 

-----1.9 

, : de rustschuifspanning. Dit is de spanning die overwonnen moet worden al
o 

vorens de vloeistof gaat stromen. 

k
2__ • . • nc: de cassonse V1scos1te1t. 

Aan de wand geldt: .~ = ky~ + .~ w w 0 

Het snelheidsprofiel van een cassonse stroming bestaat uit twee gedeelten; 
- een kern met straal R

0 
waar geen afschuiiing plaats vindt, 

- een deel waar wel afschuiving plaats vindt, R0~r~R. 

V(r) > 

Uit vergelijking 1.9 volgt: 
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M t dV(r) ~P.r 1 t h' 't R R e y =- dr en , = ~, vo g 1eru1 voor 0 <r~ : 

~P r r ' r 
ncV(r) = -TI" r r.dr - T f dr + 2/. 2tp f lr.dr + Constante 

Ro o R R 
0 0 

Met de randvoorwaarden V(R) = 0, levert dit: 

Invullen in vergelijking 1.10 van het punt r=R
0

, geeft het constante deel van 
het snelheidsprofiel. 

-----1.10 

~P 2 2 To 4 'o~P 3/2 3/2 
V(r~R0 ) = - 4n[ ( R

0 
- R ) -- ( R

0 
- R ) + -/.- ( R - R ) 

nc nc nc 2L o 
-----1.11 

Voor het volumedebiet Q door het capillair met straal R geldt: 

R 2 R R 2 d~(r) Q =! 2nr.V(r)dr = nr V(r)l -rnr . .dr 
0 0 0 r 

Voor het cassonse vloeistofstromingsmodel geldt dan: 

R 
2 R 2 Ro R 2 dV'r' 0 2 d~(~) 

Q = nr V(r)l + nr V(r)l - fnr .~d .dr- fnr. .dr 
R 0 R r 0 r 

0 0 

Met de randvoorwaarden V(R)=O en - d~~r) =0 voor r~R0 volgt hieruit: 
R 

Q = - /nr2. d~~r) .dr 
Ro 

dV(r) __ ~P.r To + 2 ! }o~P 
~- 2n-r- n- n'r V~' voor Ro<r~R (ziè vergelijking 1.10). 

c c c 
T 

Met ~P = ~· levert deze integraal: 

2 Met Q= R V volgt hieruit voor de gemiddelde snelheid V: 

4 
1 To 1 

- 84 j + 3'o ), hieruit volgt: 
Tw 
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-----1.12 

2) ~a bi nm·Ji ts eh: zie vergelijking 1.2, gaat over in: 

3) 
_ 6P.R 

'w- a-

-----1.13 

-----1.14 

De drie vergelijkingen 1.12, 1.13 en 1.14 zijn essentieel voor het cassonse 
vloeistofstromingsmodel. 

1.5.3. Samenvatting van de vloeistofstromingsmodellen. 

Het newtonse vloeistofstromingsmodel :Tw = nYw 

'wl 
1) Yw 

4V 
=-R 

•n 
- 1.__ 

~P.R2 2) n = "l3IV 

Yw 

~ ! ~ 
Het cassonse vloeistofstromingsmodel: T = ky + ' w w 0 

2 
k = n c 

R'o 1 4 ~ 1 1 
2) n = ~V -4 x - ..,. x -~ + -} 

u 84x.) 3 

met x 
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1.6 Fouten en hun correcties. 

In paragraaf 1.4 zijn voor het afleiden van de algemeen geldende wetten voor de 
schuifspanning en de afschuifsnelheid in een capillair verscheidene aannames 
gemaakt, o.a •. ; a. de stroming is laminair, 

b. geen slip aan de wand, 
c. het capillair is zo lang dat begin- en eindeffecten te 

verwaarlozen zijn ( L~200R). 

ad. a ~~-~!rQ~i~g_i~-l~~i~~it 

Om te voorspellen of een vloeistofstroming laminair dan wel turb~lent is, wordt 
het getal van Reynolds berekend. Het is Osborn Reynolds geweest, die deze karak
teristieke parameter invoerde. Uit zijn experimenten bleek dat de laminaire 
stroming veranderde in een turbulente stroming, indien het Reynoldsgetal onge
veer 2000 was. Onder ideale omstandigheden, trillingsvrije en constante stro
ming, rechte gladde buis e.d., is het zelfs mogelijk dat de stroming laminair 
is voor Reynoldsgetallen tot 3000. 
In de praktijk wordt de grens van 2000 aangehouden. Dus de voorwaarde voor het 
verkrijgen van een lam~naire stroming in een capillair is dan: 

R = 2R .p. V~ 2000 
e n 

p : de dichtheid (kg/m3) 
V de gemiddelde snelheid (m/s} 
n : de dynamische viscositeit (Ns/m2) 
R de straal van het capillair (m) 
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Indien er aan de wand van het capillair slip optreedt, d.w.z. de snelheid is aan · • 
de wand ongelijk nul, moet dit bij de afleiding van paragraaf 1.4 in rekening 
worden gebracht door andere randvoorwaarden te kiezen. Een vloeistof die de wand 
niet nat maakt zal slip kunnen veroorzaken. In dat geval moet er een laag van 
een of ander medium, lucht of damp van de vloeistof, aanwezig zijn tussen de 
vloeistof en de vaste wand. De dikte van deze lagen zal in de orde van de mole
culaire afmetingen liggen. De aanwezigheid van zo•n luchtfilm zal niet in staat 
zijn de stroming van de vloeistof te beïnvloeden, zodat de viscositeit bepaald 
kan worden uit de gewone formules, die gebaseerd zijn op het feit dat de vloei-
stof tegen de wand kleeft. Zelfs de gladste wanden zijn moleculair beschouwd 
voldoende ruw om slip tegen te gaan. Anders wordt het, indien voor een enkel-
fasige vloeistof de moleculen van de vloeistof op een bepaalde manier zijn 
gerangschikt. Dan zal de laag wel een wandeffect veroorzaken. 
In dit geval zullen er twee soorten effecten zijn: 

- als de moleculen parallel aan de wand zijn georiënteerd, zal de 
vloeistof een koppeling tegen gaan, en een glijlaag vormen, 

- als de moleculen loodrecht op de wand zijn georiënteerd, zal de 
koppeling toenemen, en er ontstaat een nieuwe laag. Als zo•n 
georiënteerde laag slechts enkele moleculen dik is, zullen de 
onregelmatigheden zelfs àan de gladste wand deze soort van slip 
teniet doen. Daarentegen geven dikke georiënteerde lagen meet
bare effecten. Toch is experimenteel gebleken, dat zulke wand
effecten de stroming niet b~n~loeden. 

Als een tweefasige vloeistof door een capillair stroomt zal er aan de wand 
slip optreden bij zeer lage schuifspanningen. Dit effect, waargenomen door 
Green, komt in somige soorten suspensies voor. In zulke suspensies bestaat 
de vloeistof uit een continu basis medium en een discontinu verspreid me
dium. Als het materiaal van de wand geen affiniteit vertoont t.o.v. de 
verspreide fase, vormt een laag van de basisstof een laag in het lage af
schuifgebied, terwijl de verspreide fase dichtbij de wand als vlokken wil 
gaan bewegen. De vloeistoflaag van de continue fase werkt als een glijlaag, 
zodat er bij kleine afschuifkrachten slip van de vlakken langs de wand 
plats vindt, zelfs als de vloeistoflaag aan de wand kleeft.Bij het opleggen 
van grotere schuifkrachten op zo•n systeem, breken de vlakken en gaan dan 
stromen in lagen. 
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Bij alle capillaire viscosimeters stroomt een vloeistof vanuit een wijder 
reservoir in een capillair, in een convergerende stroom en komt uit het 
capillair in een ander wijder reservoir, in een divergerende stroom. Elk 
verschil in snelheid tussen aangrenzende stroomlijnen in deze stroming zal 
energie verbruiken om visceuse krachten in een vloeistof welke geen visco
ëlastische eigenschappen hebben te overwinnen. De inwendige wrijvingsver
liezen ten gevolge van zowel de contractie als difractie zijn functies van 
de verhoudingen van de diameter, 

1
de kinetisçhe enetgi.e van de stromingen in 

het capillair, de vorm van de capillairuiteinden en de aard van het mate
riaal zelf. De vorm van de capillairuiteinden speelt een belangrijke rol 
bij de bepaling van de mate van wrijvingsverliezen. Trompetvormige in- en 
uitgangen geven minder wrijvingsverliezen dan de plotselinge overgangen. 
Dit effect is onderzocht door o.a. Bogue. Zijn conclusie was dat deze ef
fecten te verwaarlozen zijn indien L~200R. Waarbij L de lengte van het 
capilla~r is en R de diameter. 

c 

De kwalitatieve weergave van de mogelijke afwijkingen van de stromingskarak
teristiek: a.t.g.v. turbulentie 

b.t.g.v. slip aan de wand 
c.t.g.v. begin-en eindeffecten 
d.een geval zonder enig effect. 
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II DE CAPILLAIRE VISCOSIMETER. 

In dit hoofdstuk zal de capillaire viscosimeter worden beschreven met al 
zijn componenten. Bovendien wordt een theoretische afleiding gegeven voor 
de RC-tijd die in het systeem optreedt, en zal een correctie worden toege
past op de formules van hoofdstuk I, met name voor de schuifspanningren 
de afschuifsnelheid y. 
De capillaire viscosimeter waarvoor gekozen is ziet er schematisch als 
volgt uit: 

IX 

I: de infusor. 
II: de verschildrukopnemer. 
III: het capillair. 
IV: het uiistroomreservoir. 
V: de thermistor. 
VI: brug van Wheatstone. 
VII: recorder. 
VIII: de versterker. 
IX: de voltmeter. 

VII 

VI 
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Behalve de registratieapparatuur is alles in een thermostaatbak opgenomen, 
zodat de temperatuur constant gehouden kan worden en eventueel gevarieerd. 
De viscositeit van vloeistoffen is immers afhankelijk van de temperatuur. 

De werkwijze van de capillaire viscosimeter is als volgt. De infusor spuit 
een flow van bekende grootte door het capillair. Het drukverschil dat zich 
dan over de uiteinden van het capillair ontwikkeld wordt gemeten met de 
verschildrukopnemer. Het electrisch signaal van de verschildrukopnemer 
wordt versterkt en geregistreerd op een recorder. Met behulp van de flow 
en het drukverschil kan dan de viscositeit worden berekend. Tevens wordt 
met behulp van thermistors de temperatuur gemeten. 

2.1 De infusor. 

De infusor is van het merk Braun-Melsungen. Het type is Unita II. De infu-
sor wordt aangedreven door een synchroon motor met twee electrisch omscha

kelbare aandrijvingen ( schaal rood en groen, zie tabel ). Achter een van 
deze beide wordt een aandrijving met twaalf trappen gekoppeld. Hierdoor 
is de flow in 24 stappen regelbaar. 
De door de fabrikant meegeleverde spuiten bleken niet aan de eisen te vol
doen, omdat de gebruikte vloeistof tussen de wand van de spuit en de plun
jer wegstroomde. Daarom is een perspex plunjer gemaakt met twee afdicht
ringen zodat deze lekken niet meer optreden. 
De infusor is geijkt door in een bepaalde tijd de hoeveelheid water die 
wegstroomt op te vangen onder olie in een bekerglas. Dit opvangen onder 
olie gebeurt om het verdampen van het water tijdens de meting tegen te 
gaan. Dit verdampen speelt bij deze kleine hoeveelheden, ongeveer 40 ml. 
in 8 uur, een belangrijke rol. De mas~a van het water wordt gemeten met 
een Mettlerbalans, waarna de flow Q wordt berekend met de formule: 

m 
Q = PT 
Q de flow (m3/s), 
m 
p 

t 

de massa van het ppgevangen water (kg). 
de dichtheid van water (kg/m3). 
de tijdsduur (s). 
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IJkresultaten van de infusor. 

De 50 ml. spuit: De 5 ml. spuit: 
schaal rood schaal groen schaal rood schaal groen 

stand Qx1o+8 llQ/Q Qx1o+9 llQ/Q Qx1o+9 llQ/Q Qxl0+10 llQ/Q 

12 8,30 0,23 1,380 0,15 8,30 0,55 1,381 0,47 

11 6,22 0,22 1,035 0,37 6,22 0,54 1,035 0,59 

10 3,315 0,22 0,552 0,37 3,31 0,54 0,552 0,57 

9 2,487 0,23 0,414 0,38 2,49 0,55 0,414 0,6 

8 1,658 0,23 0,276 0,38 1,66 0,55 0,276 0,6 

7 1,243 0,23 0,2068 0,38 1,244 0,55 0,207 0,6 

6 0,830 0,22 0,1380 0,37 0,830 0,54 0,1381 0,59 

5 0,622 0,23 0,1036 0,38 0,623 0,55 0,1036 0,6 

4 0,3323 0,23 0,0553 0,38 0,332 0,55 0,0553 0,6 

3 0,2488 0,22 0,0414 0,37 0,249 0,54 0,0414 0,59 

2 0,1669 0,24 0,0278 0,39 0,167 0,54 0,0278 0,61 

1 0,1243 0,24 0,02068 0,39 0,1243 0,56 0,0207 0,61 

Q . . 3/ 1s gegeven 1n m s. 
llQ/Q is gegeven in %. 

De fout in het berekenen vande flow Q wordt hoofdzakelijk.veroorzaakt do~r 
de fout in massa. Deze fout in de massa bedraagt absoluut 0,03 gram. Dit 
is de massa van een druppel water, die tijdens de meting te veel of te 
weinig wordt opgevangen. Door nu ongeveer 40 gram op te vangen is deze fout 
klein en is tevens de fout in de tijdmeting verwaarloosbaar. Deze fout is 
dan 0,08 %.De fout in de lineariteit wordt bepaald door ieder kwartier, 
gedurende een uitstroming van 8 uur, de flow te berekenen. Voor de fout 
in de lineariteit wordt dan de spreiding in de meetresultaten genomen. Deze 
fout bedraagt 0,15 %,, en is gemeten voor de stand groen 12. 
De opgevangen massa van de 5 ml. spuit en van de 50 ml. spuit voor de schaal 
groen was kleiner dan 40 gram, waardoor de relatieve fout groter is. 

2.2 De verschildrukopnemer. 

Het drukverschil over het capillair, dat door de stroming wordt ontwikkeld, 
is gemeten met een verschildrukopnemer. Het a~gegeven electrische signaal 
wordt toegevoerd aan een bijbehorende versterker. Met deze versterker wordt 
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de versterking en de nulinstelling ingesteld. Tevens wordt de verschildruk
opnemer hiermee gevoed ( 10 volt ). Het signaal van de versterker wordt ver
volgens geregistreerd door een voltmeter en een x-t recorder. 
De verschildrukopnemer is van het merk Statham, type PM 8052. Het systeem 
v~rschildrukopnemer-versterker is geijkt met onderstaande opstelling. 

II 

I: de versterker. 

II: de voltmeter. 

III: de verschildrukopnemer met twee membranen. 
IV: spuit. 

Op de ingangen van de verschildrukopnemer worden twee vertikaal opgestelde 
glazen buizen aangesloten. In het linkerbeen wordt de vloeistof op constante 
hoogte gehouden. In het rechterbeeft wordt het vloeistofniveau gevarieerd 
door via een drieweg-kraantje vloeistof toe of af te voeren. 
Het vloeistofniveau wordt afgelezen op millimeterpapier dat achter beide 
benen is geplaatst. Om de meniscus zo uniform mogelijk te houden is gewerkt 
met gladde gereinigde buizen. Daarin bevindt zich gedestileerd water waarin 
enkele sporen zeepoplossing zijn gedaan om de oppervlaktespanning te verlagen. 
Storingen in de omgevingsdruk hebben bij dit systeem geen tnvloed op de 
verschildrukmeting. De meetresultaten zijn uitgezet in de volgende grafiek. 
Hierin is het drukverschil ~P uitgezet tegen de afgegeven spanning V van 

' p 
de verschildrukopnemer. Het drukverschil is gelijk aan het hoogteverschil 
in mm. H20 tussen het' linker- en rechterbeen en is verticaal uitgezet om
dat de richtingscoëfficient ~gelijk is aan de grootheid waarmee verder 
gerekend wordt. P 
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De metingen ZlJn verricht bij een temperatuy_r_ van 21,4 °c, zodat de rich
tingscoëfficient gelijk wordt aan 436.2'.N/{m2.volt) ± 0.9%. 
De richtingscoëfficient en de fout erin zijn berekend met de formules voor 
de methode der kleinste kwadraten. 

-
Bij het opbouwen van een drukverschil over het capillair zullen de membra-
nen van de verschildrukopnemer doorbuigen waardoor een hoeveelheid vloei
stof de drukkamers binnenstroomt. De compliantie geeft dan aan hoeveel 
hoeveel vloeistof bij dat bepaalde drukverschil de drukkamers binnenstroomt. 
Samen met de stromingsweerstand van het capillair speelt de compliantie een 
belangrijke rol bij de RC-tijd die in het systeem optreed~ 
De compliantie wordt met de volgende opstelling gemeten: 
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lazen buis 

Dit systeem wordt gevuld met water. 
Allereerst wordt de nul-instelling geregeld, dit is de stand van het water 
waarbij het drukverschil tussen het linker- en het rechterbeen nul is. 
Vervolgens wordt via de spuit en het drieweg-kraantje het linkerbeen ge
vuld tot een hoogte h1. Door nu het linkerbeen te verbinden met de linker 
drukkamer zal het membraan doorbuigen, waardoor het vloeistofniveau zakt 
tot een hoogte h2. Voor de compliantie geldt dan: 

2 1rr (h2-h 1) 
C = • pgh

2 
; hierin is 

p: de dichtheid van w~t~r (m3/kg), 
2 g: de versnelling van de zwaartekracht {m/s ),en 

r: de straal van de linkerbuis. 

De doorbuiging van het rechtermembraan is te verwaarlozen. 
Op deze manier is vijf keer gemeten. De waarde voor de compliantie wordt 
gevonden door de vijf uitkomsten te middelen. Omde fout te bepalen wordt 
tevens de spreiding in de uitkomsten berekend. Hieruit volgt voor de waar
de van de compliantie: C = (76±2).1o-12 m5;N. 
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2.3 Het capillair. 

Van de vier beschikbare glazen capillairen met verschillende diameter is 
de straal bepaald met de kwikmethode. Daartoe is de lengte van het capil
lair eerst gemeten met een meetmicroscoop. Vervolgens wordt het capillair 
geheel gevuld met kwik. De hoeveelheid kwik wordt op een Mettlerbalans 
gewogen. De straal kan nu berekend worden met de volgende formule: 

R2 m h. • . = --,-- ·; 1 er1 n 1 s 
P1TL 

R: de straal van het capillair {m), 
m: de massa van de hoeveelheid kwik {kg), 
p: de soortelijke massa van kwik {kg/m3) en 
L: de lengte van het capillair {m). 

Dit leverde de volgende resultaten op voor de straal: 
R{mm) 
0,2493 ± 0,1 % 

0,0748 ~ 0,3 % 

o,1505 ~.0.1% 
0,2003 ~ 0,1 % 

De fout in deze resultaten is als volgt berekend: 

~R 1 ( ~m + ~L + ~ ) 
~='2' m r P 

Met deze methode wordt de gemiddelde straal berekend. Kleine oneffenheden 
en een eventueel verloop ven de straal worden op deze manier uitgemiddeld. 
Verder zij opgemerkt dat deze onregelmatiheden voor zo ver aanwezig met 
de meetmicroscoop niet konden worden waargenomen. 

Een tweede methode, die het vo~rdeel heeft dat er niet met giftig kwik 
behoeft te worden gewerkt) is die w~l.rbij_ gebruik wordt gemaal<t ·van de 
capillaire werking. Wanneer een capillair verticaal in een bak met water 
wordt geplaatst zal het vloeistofniveau f~ het capillair tot een hoogte 
h boven het vloeistofniveau in de bak uitstijgen· t.g.v. de adhesiekrach
ten tussen het water en de wand van het capillair. 
De straal wordt dan berekend met de volgende formule: 

R - 2
Y ; h i e ri n i s - pgn 

y: de oppervlakte!pannin9( N/m ). 
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2.3.1. De strómingsweerstand. 

De eerder genoemde compliantie C van de verschildrukopnemer ( zie para
graaf 2.2 ) en de stromingsweerstand Rw van het capillair zijn oorzaak 
van een insteltijd RwC. Deze insteltijd mag om meettechnische redenen 
niet te groot zijn. Het is van belang 4e stromingsweerstand nader te 
beschouwen. 
Voor Rw geldt de volgende vergelijking: 

Rw = 6~ ; hierin is Q de flow (m3/s). -----2.1 

Omdat voor het experiment nog geen uitspraak gedaan kan worden over het 
vloeistofstromingsmodel, wordt de stromingsweerstand afgeleid voor het 
newtonse vloeistofstromingsmodel. Met vergelijking 1.8 volgt dan voor Rw: 

Rw = B1TnR~' hierin is n de viscositeit (Ns/m2) 

2.3.2. De insteltijd; RwC. 

Het gedeelte van de opstelling dat van beleang is voor het berekenen van 
de insteltijd ziet er schematisch als volgt uit: 

i nfL ;o_r_ 
Q.-.. ~___.. 

,..""",... 

' Jd 

l 

cap1 11 a1 r 
"\ 1 

' \ I 

' 
~ 

I , 
I , I 

.I I 

verschildruk
opnemer 

Q.: de flow van de infusor (m3;s), 
Q
1

: de flow door het capillair (m3;s), 
c 3 

Qd: de flow naar de drukopnemer (m /s). 

-----2.2 

Indien op het tijdstip t=O door de infusor een stap Q; wordt toegevoerd 
aan het capillair en de drul<opnemer, zal een gedeelte hi'ervan door het 
capillair gaan stromen en een druk ~P opbouwen over het capillair. Het 
gevolg is dat de membranen zullen doorbuigen waardoor een hoeveelheid 
vloeistof de drukkamer zal binnenstromen. Het doorbuigen van de membranen 
gaat gepaard met een volumeverandering ~Vd. Deze volumeverandering is 
gelijk aan Cl1P. 
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Uit de massabalans volgt dan: 

'AP .. dAVd . dAP 
Qi = Qd + Qc ; met Qc = r-en Qd = ar- = Car- volgt hieruit 

w 

R Q. = R C~AtP + AP. w 1 w 

Stel AP - RwQi = x, waaruit volgt 

x + Rw~ = 0 • deze vergelijking heeft als oplossing 

x= Aexp.(- ~),met A is constant. 
w 

Voor AP levert dit op: 

t AP = Aexp.(- n) + R Qi 
w w 

De constante wordt bepaald door de randvoorwaarde Af = 0 voor t = 0. 
Dit levert op voor ~het drukverschil AP over het capillair: 

t 
- TrC" 

AP = RWQ
1
.( 1- e W ), zie onderstaande figuur. 

- ~----- .--RwQi 
I 
I 

t • 

Als maat voor de insteltijd wordt de R C-tijd genomen. In het geval van 
een newtonse vloeistof is de R C-tijd ~elijk aan Bnl~ . Vanwege het feit 

w ~R 
dat de diameters van de capillairen vooraf gekozen zijn zal de insteltijd 
aan de keuze van de maxiMale lengte van de capillairen eisen opleggen. 
Uit de figuur blijkt dat de compliantie ook expertmenteel bepaald kan 
worden door op het tijdstip t = 0 de richtingscoëfficient van de e-macht te 
berekenen. De compliantie is dan gelijk aan Qi/{r.c.)t=O' 
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2.3.3. De aanlooplèngte. 

Wanneer een vloeistof uit een reservoir met oneindige afmetingen in het 
capillair stroomt zal het snelheidsprofiel aanvankelijk recht zijn; en zal 
de stroming zich gaandeweg ontwikkelen tot een stabiele configuratie. passend 
bij het vloeistofstromingsmodel, zie onderstaande figuur. 

De lengte die nodi! is om de stroming volledig te laten ontwikkelen wordt 
de aanlooplengte ta genoemd. Voor newtonse vloeistoffen heeft Schiller de 

.~, 

volgende vergelijking afgeleid: tal= 0,03xRexd. 

In. het geval dat de afmetingen van het reservoir eindig Z1Jn, zal de vloei
stof geen vlak stromingsprofiel hebben bij de ingang. Er zullen wervelingen 
optreden, die ervoor zorgen dat de aanlooplengte groter wordt. 

Door Stephan is experimenteel bepaald dat deze aa~looplengte ta2dan gelijk 
wordt aan 0,13xRexd. Dus 

t ·2 = 0,13xR xd. a e 
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2.3.4. Drukverliezen in het capillair. 

In het capillair zullen t.g.v. in en uitstroomeffecten drukverliezen optreden. 
De in paragraaf 1.6 genoemde voorwaarde, L~200R, waaronder deze effecten 
te verwaarlozen zijn,is experimenteel bepaald door Bogue. Het is Kays die 
deze effecten theoretisch heeft beschreven. 
Wanneer een vloeistof een capillair instroomt of uitstroomt zullen t.g.v. 
contractie respectievelijk difractie wervelingen ontstaan die een drukverlies 
~Pv tot gevolg hebben. 
Bij contractie is de grootte van het drukverlies: ~Pv=, Kc·~PV~. 

Bij diffractie is de grootte van het drukverlies: ~Pv= Kd.~pV~. 

In deze vergelijkingen zijn de factoren Kc en Kd bepalend voor het verlies. 
Ze zijn onder me~r afhankelijk van de afmetingen van het capillair en het 
snelheidsprofiel. 

-+ 

Al 
a 

A3 p :t pd Al .C-+ 
A3 A2 -+ 

-+ ar c =-
1 

c A3 

2 
~P v3 
-~-p- -- -

~p - ---v- - .... waarbij 
v2 

-~ -l::: 0 V 
vt:. 
3 

z ) 

Qifr~ç!i~: de divergente overgang é+d is in bovenstaande figuur weergegeven. 
In evenwicht volgt uit de krachtenbalans: 

De statische -drukken Pd en Pc worden constant verondersteld over de door
snede, hetgeen experimenteel is bevestigd. De snelheidverdèlingscoëfficient 

Kd wordt als volgt gedefinieerd: 

2.1 

l 21r R 2 
Kd = ~ .r .I V(r).r.d<t>.dr. ----- 2.2 

AV 0 0 

Deze grootheid wordt zo gedefinieerd omdat makkelijker rekenen is met de 
gemiddelde snelheid dan met de snelheid als functie van de straal. Kd is 
afhankelijk van het stromingsprofiel. 
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In het ideale geval als de mechanische energie van de flow behouden blijft 
en indien de snelheidsverdeling unifonn is geldt: 

2 2 
~pV3 +Pc= ~pVl +Pd. -----2.3 

Met de wet van behoud van massa volgt uit de vergelijkingen 2.1 en 2.3: 
2 2 

pd- Pc= ~p = pV3(crKd3 -cr Kdl)' en 

2 2 
~Pideaal = ~pV3(l -cr ). 

Het drukverlies Pvd is dan gelijk aan: 

ÇQotr~çti~: voor de contractirovergang a 3 kan op identieke manier het 
drukverlies berekend worden. Er geldt dan: 

2 + cr - 1). -----2.5 

l 2'1f R .•. 

Kc = Ä\?f ~ ~ V(rj .r.d~.dr. ------lL6 

Voor het totale drukverlies Pv in het capillair ten gevolge van de wervelin
gen bij contractie en difráctie geldt dan .met de vergelijkingen 2.4 en 2.5: 

2 2 2 
2 1 - Kclcr Cc - 2Cc + Cc2Kd3 2 

~pv = 1 pV3( - 2crK +cr 2K ) --~--2 7 2 cc2 d2 dl ·" · 
c 

Qrg~_grQQtt~: met de vergelijkingen 1.4 en 1.8 voor een laminaire, newtonse 
stroming,volgt uit 2.2 en 2.6 voor Kd en Kc: 

Kd = Kc = 4/3 
Gegeven a= 1/100, waaruit volgt (experimenteel) Cc= 0,6.Vergelijking 2.5 
levert dan op: 

2 
~Pv'• pV3. 
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2.4 De tempèratuurmèting. 

Om tijdens het experiment de temperatuur te kunnen meten wordt in de 
stroming een thermistor opgenomen welke als volgt geschakeld is: 

Brug van Wheatstone voor de 
temperatuurmeting. 

adebank 

Door middel van de decadebank wordt de brug in evenwicht gehouden en de 
bijbehorende weerstandswaarde kan met behulp van een ijkcurve omgerekend 
worden naar de temperatuur. Op deie manier is de temperatuur tot op 0,05°C 
te bepalen. De fout wordt gemaalt bij het instellen van de decadebank en 
het omrekenen van de decadeweerstand naar de temperatuur. Van de 2 beschik
bare thermistors is er een direct achter het capillair geplaatst en een in 
het uitstroomreservoir. Het signaal van de br,ug wordt toegevoerd aan een 
recorder. Dit maa~t het mogelijk de temperatuur gemakkelijk in de tijd te 
volgen en een eventueel verloop ervan tijdig te ondervangen. In de volgende 
figuur zijn de ijkcurves, de decadeweerstand tegen de temperatuur, afgebeeld 
met de daarbij behorende vergelijkingen. 

I~m~~r~~YYr~ff~ç~~~· Ten gevolge van de stroming en het bijbehorende druk
verschil over het ~apillair zal in het capillair een bepaald vermogen ont
wikkeld worden. 
Voor newtonse vloeistoffen kan in combinatie met vergelijking 
gende betrekking voor het totale vermogen afgeleid worden: 

Q28 L 
Ptot = Q.~P = 4 

1TR 

1.8 de vol-

-----2.8 

De ontwikkelde warmte zal deels opgenomen worden door het capillair en 
afgegeven worden aan de omgeving; de resterende warmte zal een ongewenste 
temperatuurstijging van de vloeistof tot gevolg hebben. 
Als we uitgaan van het ongunstigste geval dat alle ontwikkelde warmte 
bijdraagt tot de temperatuurstijging van de vloeistof kan hiervoor de 
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volgende vergelijking worden afgeleid: 

Ptot =p.Q.c.~T ; waarin c de soortelijke warmte voorsteld (J/kg.graad) 

Samen met vergelijking 2.5 levert dit op voor de temperatuurstijging: 

~p 
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2,5 Het uitstroomreservoir. 

De noodzaak van een uitstroomreservoir blijkt duidelijk wanneer een situatie 
wordt beschouwd waarbij de vloeistof vrij uitstroomt. De oppervlaktespanning 
y van de vloeistof zal dan voor een extra te overwinnen druk zorg dragen. 
Dit is een niet te verwaarlozen factor bij het onderzoek naar het al dan 
niet cassans zijn van een vloeistofstroming. Zo zal voor water, wat uit een 
capillair stroomt met een straal van 200~m. de volgende extra druk overwon
nen moeten worden: 

P = 720N/m2• 

-2 met Y H 0 = 7 ,2 .10 N/m 
2 

waaruit volgt 

Deze druk van 720 N/m2 ligt in de orde van grootte van de te meten drukver
schillen over het capillair. 
Bij vrije uitstroming tre~dt tevens een energieverlies op doordat de vl~èiQ 

stof divergent uitstroomt. Dit energieverlies heeft een extra drukverlies 
tot gevolg. Om deze redenen is voor een uitstroo•reservoir gekozen. 
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2.6 Sàmenvatting; ötdè groottè bèsèhöuWing. 

De bedoeling van de orde grootte beschouwing is om aan de hand van de in 
de voorgaande paragrafen beschreven theorie te komen tot een gunstige 
dimensionering van de opstelling, met name van het capillair. De dimensies 
moeten daarbij van dien aard zijn dat bepaalde ongunstige effecten te ver
waarlozen zijn. Deze ongunstige effecten zijn: 

1) het niet laminair zijn van de stroming, zie paragraaf 1.6, 
2) te grote aan 1 oop 1 engte, _zie piiragraaf -2.3. 3, 
3) drukverliezen in het capillair t.g.v. begin- en eindeffecten 

zie paragraaf 2.3.4, 
4) temperatuurstijgingen, zie paragraaf 2.4, 
5) grote insteltijd, zie paragraaf 2.3.2. 

Om deze ongunstige effecten zo klein mogelijk te doenzijn moeten een 
aantal eisen worden gesteld._ D~za ~i$-ep zijd:. 

ad.1} R <2000, e 

ad.2} R, «L' a 
ad.3) ~p <<~P, 

V 

L>200R 
ad.4} 0 

~T<0,05 C. 
ad.5} R c-tijd moet klein w 

zijn. 

Als voorbeeld zal in deze paragraaf het capillair met een diameter van 
400 ~m genomen worden om de verschillende berekeningen mee uit te voeren. 
Het is nu zaak de lengte zo te kiezen dat aan bovengenoemde eisen voldaan 
is. 
De berekeningen zullen voorts worden uitgevoerd aan de hand van een new~

tonse vloèistof (water). Gegeven is dan: n = 10-3Ns;m2, 
+3 3 

p = 10 kg/m , 
+3 c = 4,2.10 J/kg.graad. 

Het maximaal meetbare drukverschil dat de verschildrukopn_emer kan verwer
ken is 5000N/m2• Het minimale drukverschil dat gemeten wordt is 500N/m2; 
bij dit drukverschil namelijk is de fout in de meting kleiner dan 1%. 

Ggeven is verder, zie vgl. 1.8, Q = ~R4 .~P, waaruit volgt: 
8nl 

3.1o-10<QL<3.10-g 

Verder levert invullen in de vergelijkingen voor de vijf eisen op: 



-7 1} Q<;6.10 ' 
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-8 -2 2) Q/ L <; 6. 10 , met .Q. / L <; 10 , 

-8 -2 -2 
3) Q/L<25.10 , met ~Pv/~P<10 , en L>4.10 , 

-8 -3 0 4) QL<lO , met ~T<4.10 C, 

5) RWC = 120.l 

Eis 3 en 4 vervallen als aan eis 2 en de voorwaarde 3.1o-10<QL<3.10-g 

voldaan is. Er moet dan gelden: 

3.1o-10<QL<3.10-g 

Q<6.10- 7 

Q/L<6.10-8 

L>4.10-2 

RwC = I20.L 

Alle grootheden zijn gegeven in S-I eenheden. De ongelijkheden kunnen 

grafisch worden opgelost, zie onderstaande figuur. 

fh0 ___ _L 

0_,07 L(m) 0,23 

0,07(m)<L<0,23(m), en voor Q geldt dan: 
-9 3 -9 3 3.10 (m /s)<Q<6.10 (m /s), bij een lengte van 10 cm. 

Wanneer we deze waarden voor Q en L invullen in de eisen volgt: 



(Re)max. = 18, 

(1a/L)max. = 0,9%, 

(~Pv/~P}max. = 0,25%, 

(~T)max. = 24.10-5 °C en 

(RwC) = 12 sec. 
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Tot slot zij nog opgemerkt dat uit de literatuurstudie niet is gebleken 
hoe het verband is tussen de aanlooplengte 1a en het drukverlies ~Pv 
bij de instroming. Bij de dimensienering is ervan uitgegaan dat voor 
beide gecorrigeerd moet worden, c.q. verwaarloosbaar zijn. 
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I II HET IJKEN. 

Om de opstelling te testen zijn voor de verschillende capillairen ijkmetin
gen verricht. De ijkmetingen zijn gedaan met water. Er is voor water geko
zen om de drie volgende redenen. Ten eerste is van water bekend dat het een 
newtonse vloeistof is. Ten tweede is de viscositeit als functie van de tem
peratuur nauwkeurig bekend en ten derde omdat de viscositeit van een hemoglo
bineoplossing bij lage consentratie van dezelfde orde grootte is als die van 
water. 

. ~R4~p 
Voor een newtonse vloelstof geldt: n = BLQ (zie vgl. 1. 8) 

Uit de ijkmetingen voor de verschildrukopnemer blijkt volgens paragraaf 2.2 
dat ~P/VP = 436,2.N/(m2.volt) ± 0,9%., waarbij Vp de spanning is die de ver
schildrukopnemer afgeeft. Hieruit volgt voor vergelijking 3.1: 

3.1 

+5 R4 V 
n = 1,713.10 ·r- . ~ 3.2 

In de bijgaande grafiek zijn enkele meetresultaten uitgezet. Deze meetre
sultaten blijken inderdaad in overeenstemming te zijn met een ne\"/tonse 
vloeistof, de lijn gaat door de oorsprong (~P=O voor Q=O) en de druk neemt 
lineair toe met de flow). Dit gegeven houdt tevens in dat de viscositeit 
niet voor elk punt afzonderlijk behoeft te worden berekend waarna tot mid
deling zou kunnen worden overgegaan. Er kan volstaan worden met het bere-
kenen van de richtingscoëfficient dVP/dQ volgens de methode der kleinste 
kwadraten. In de volgende tabel zijn de meetresult~ten .. weei"Hgeven. 

meting. R ( JJm) n.1o+3Ns/m2(berekend) n.1o+3Ns/m2(literatuur) T(OC) 

1 250 0,91 ± 1,4% 0,910 24,05 

2 250 0,90 + 1,5% 0,901 24,50 

3 250 0,80 + - 1,3% 0,809 29,35 

4 200 0,90 + 1,6% 0,901 24,50 

5 200 0,93 + - 1,6% 0,926 21,30 

6 150 1,02 + 1,7% 1,024 19,10 

7 150 0,90 + 1,6% 0,904 24,35 

Voor het berekenen van de fout in de viscositeit wordt verwezen naar appendix II. 
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Uit de meetresultaten kunnen een aantal conclusies worden getrokken: 
1) de gemeten waarde voor de viscositeit van water is in overeen

stemming met de literatuurwaarde wanneer rekening wordt gehouden 
met de gemaakte meetfouten. 

2) de capillairen. hebben de goede dimensies omdat de aanlooplengte 
~a en het drukverlies t.g.v. in- en uitstroming geen rol spelen. 
De resultaten voor de viscositeitswaarde zijn immers verspreid 
rond de literatuurwaarde. Zouden beide wel van invloed zijn op de 
viscositeitswaarde dan moet de gemeten waarde groter zijn dan de 
literatuurwaarde. 

3) het temperatuurverloop tijdens de meting is kleiner dan 0,05 °C. 



IJkgrafiek voor w~ter. 
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IV HET HEMOGLOBINE~MOLECUUL. 

Het rode bloedlichaampje (erythrociet) bestaat uit een kernloze cel met een 
vorm die wij het best kunnen omschrijven als een rond schijfje dat in het 
midden een weinig ingedeukt is. De cirkeldiameter is gemiddeld ruim 7pm en 
de grootste dikte aan de wand is 2~m. De inhoud van het erythrociet wordt voor 

het grootste gedeelte door het hemoglobine in beslag genomen. De celmembraan 
is doorlaatbaar voor vele laagmoleculaire stoffen (HCOj, Cl-), doch gedraagt 
zich allerminst als een passieve wand. Integendeel: de celmembraan handhaaft 
de samenstelling van de intracellulaire vloeistof die beduidend afwijkt van 
die van het omringende bloedplasma. 

Het hemoglobine is onderwerp van intensieve studie geweest in het kader van 
onderzoekingen naar de structuur van. eiwitten in het. alRemeen. In 1952 stelde 
Linus Pauling vast dat de atomen van de hoofdketen van iedere polypeptide 
gerangschikt zijn volgens een spiraal (zgn. a-helix). Hiermee legde hij de 
grondslag voor de verdere·onderzoekingen naar de ruimtelijke structuur van 
eiwitten. In 1960 werd de driedimensionale opbouw van het hemoglobine-molecuul 
door de Nobelprijswinnaars Kendrew en Perutz volledig tot klaarheid gebracht. 
Het hemoglobine-molecuul (M=64460) blijkt te bestaan uit vier polypeptideketens 
die twee aan twee aan elkaar gelijk zijn, nl. twee zgn. a- en s-ketens, die 
respectievelijk uit 141 en 146 aminozuurresten ztjn samengesteld. Door middel 
van een histidine-rest is aan iedere keten een heemgroep gebonden welke een 
Fe(II)-ion bevat. De vier ketens zijn op een wetmatige wijze ineengestrengeld 
tot een kluwe of een zgn. quaternaire structuur. Disulfidebruggen en water
stofbindingen zorgen voor de nodige samenhang van de vier bindingen. 
Ieder ijzeratoom dat in het hemoglobine in zijn tweewaardige vorm blijft, kan 
zuurstof in zijn moleculaire vorm binden. Deze binding is van een zodanige aard 
dat men niet van een oxydatie maar van oxygenatie spreekt. Hoewel het hier een 
interactie betreft tussen een porfyrine en zuurstof, is er een principieel ver
schil met soortgelijke wisselwerkingen waarbij andere porfyrinen een rol spe
len. Bij die stoffen gaat het vaak om een overdracht van uitsluitend electro
nen, waarbij een valentiewisseling optreedt van Fe(II) naar Fe(III) en omge
keerd. 
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De heemg.roep Is een essentieel bestanddeel van he
moglobine en verschillende andere belangrijke bio
chemische verbindingen. 

4.1. De vier ketens. 

In 1960 werd door Braunitzer en zijn medewerkers de volledige aminozuurvolgorde 

van de twee typen (a en B) polypeptideketens van het hemoglobine opgehelderd. 

Latere onderzoekingen brachten aan het licht dat de vier polypeptideketens van 
volwassenen nog te verdelen zijn in de typen a, s, yen o. Door verschillende 
combinaties van dit viertal kan men drie hemoglobinetypen onderscheiden, nl. 

HbA1(a?.B2), HbF(a2y2) en HbA2(a2o2). De vier genoemde ketens vertonen overeen
komst in samenstelling van de aminozuren. 
~e a-keten omvat 141 aminozuren, de B-keten 146 aminozuren, dey-keten en de 

a-keten beide eveneens 146 aminozuren. 
Hoewel de vier ketens zeer verwante tertiare structuren vertonen, hlijken de 
primaire structuren (de aminozuurvolgorde) naast hun overeenkomst toch vrij 
grote verschillen te vetonen. 
N.B. ~et de tertiare structuur van een polypeptideketen geeft men aan op wel

ke wijze de a-keten (de hoofdketen) een bepaalde ruimtelijke confi4uratie in
neemt, nl. een kluwen. Met de quaternaire structuur duidt men aan dat meerdere 
polypeptideketens een ruimtelijke rangschikking ten opzichte van elkaar in 

één functionele eenheid hebben, bijv. het hemoglobine. De secundaire struc

tuur is voor globuJaire proteïnen steeds dezelfde, (a-helix). 
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4.2. De quaternaire structuur. 

De twee a-ketens en s-ketens bakenen een ruimte af die gevuld is met water 
en die verschillende polaire resten bevat die bij de vièr ketens behoren. 
De meest interessante informatie die wordt gegeven bevat de relaties tussen 
de vier ketens van het atoommodel van het hemoglobine, die naar Perutz a1, 
a2, s1 en s2 genoemd zijn. 'H~t gebied waa~in de krachten tussen de mogelijke 
koppels opt~eden is onderzocht in een 2,8A model. Dit maakte het mogelijk 
informatie te verkrijgen over de stabiliteit, het type binding en de inter
actie di~ bij de vier ketens de voorkeur geniet. 
Overeenkomstig onderstaande figuur worden de krachten tussen de ketens a1s2, 
a1s1, a2s2 en a2s1 gevormd door waterstofbindingen (niet polaire krachten), 
terwijl die tussen a1a2 en s1s2 gevormd worden door polaire krachten. 
De polaire krachten zijn de zwakste, hetgeen betekent dat het splitsen van 
tetrameren in dimeren in aanwezigheid van zout a1s2 (en a2s1) of a1s1 (en 
a2s2) oplevert. 

----------polaire krachten 

niet polaire krachten 

Het contactoppervlak tussen a1 en s1 bevat een groot aantal van der Waals
krachten, waarbij 34 aminozuurresten zijn betrokken. 
Het contactoppervlak tussen a1 en s2 wordt gestabiliseerd door van der 
Waals-krachten. waarbij 1~ aminozuurresten zijn betrokken. 
H~t door dissociatie ont~tanP. dimeer is niet met zekerheid bekend of
schoon recente onderzoekingen wijzen op een voorkeur voor a1s2 en a2s1. 
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4.3. Dissociatie en denaturatie. 

Dissociatie treedt op wanneer de krachten, die zorgen voor de stabiliteit 

van de quaternaire structuur van hemoglobine geheel of gedeeltelijk worden 

weggenomen. Deze krachten vindt men op de vele contactplaatsen van amino

zuren van twee verschillende ketens van één tetrameer. Oe bovengenoemde 

krachten komen meestal voor in de vorm van zoutbruggen, waterstofbruggen 
of van der ~a~lskrachten. 

Onder invloed van verschillende factoren kunnen deze krachten aangetast 

worden. Enkele van deze factoren zijn: 

1) Sterke verdunning van de oplossing waarin hemoglobine 
voorkomt. 

2) Verhoging van de temperatuur. Bij hogere temperatuur gaan 
de waterstofbruggen namelijk "loslaten". Een alledaags 
voorbeeld van de temperatuursinvloed op de structuur van 

een eiwit is te zien bij het koken van een ei. Er treedt 
dan denaturatie van het eiwit op, d.w.z. een irreversibele 
verandering in de structuur en de eigenschappen van het 

eiwit. In tegenstelling tot dissociatie is denaturatie dus 
geen reversibel proces. Wanneer men de extreme condities 
waaronder veranderingen optreden weer normaal maakt, zal dus 
bij dissociatie weer de normale structuur weer terugkeren, bij 
denaturatie daarentegen is een blijvende verandering geschapen. 

3) H~t. toevoeq~n· van mo 1 ecul Pn va.n. aride re hemcgl obi nesoorten. 

4) Verandering van de pH is ook van invloed op de stabiliteit van 
het hemoglobinemolecuul vanwege de invloed die de pH heeft op 
de zoutbruggen. 
Bij waarden van de pH in de buurt van 4 (of kleiner) en van on
geveer 10 (of groter) treedt er een aanzienlijke mate van dis
sotiatie op. Onder deze omstandigheden is het tetrameer voor 
een groot deel uiteengevallen in dimeren en monomeren. 

5) Ook toevoeging van zouten heeft dikwijls een verandering van 
de structuur tot gevolg. Met name natriumjodide beïnvloedt de 
stabiliteit van het hemoglobinemolecuul in sterke mate. 

6) Tenslotte zijn er verschillende stoffen die het hemoglobine

molecuul in zijn tetramere vorm aantasten. Voorbeelden hier
van zijn azijnzuur, ureum en para-chloro-benzoraat (P.M.B.). 
Elk van deze stoffen doet dat op zijn specifieke manier. Zo 
koppelt ureum bijvoorbeeld het heem los van het globine en 
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zal door het P.M.B. bij voldoende toevoeging het tetrameer 

dissocieren in monomeren doordat de verbindingen worden ver

broken. 

N.B. Onder invloed van deze 6 oorzaken kan men het hemoglobine laten 

dissocieren dan wel denatureren. Dit geldt zowel voor mensen- als 
voor runderhemoglobine, met uitzondering van het P.M.B. dat alleen 
bij mensenhemoglobine werkt.Het verschil tussen mensen- en runderhe
moglobine is gelegen in een andere aminozuurvolgorde van de monomeren. 
Verder zij opgemerkt dat dissociatie en denaturatie zeer waarschijn
lijk een belangrijke rol zullen spelen bij de viscositeitsbepaling. 
Vooral waar het betreft grote structuurveranderingen zal dit tot 
uiting komen in een ander rheologisch gedrag. 
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V. DE METINGEN AAN EEN HEMOGLOBINEOPLOSSING. 

Alvorens de viscositeit van een hemoglobineoplossing te meten is het nood
zakelijk enkele karakteristieke grootheden te kennen. Deze grootheden zijn 
de temperatuur en de pH van de oplossing evenals de hemoglobineconcertratie. 
Uit paragraaf 4.3 is gebleken dat deze grootheden de structuur van het hemo
globine kunnen doen veranderen, hetgeen van invloed kan zijn op de viscosi
teitswaarde van de hemoglobineoplossing. 
In eerste instantie zal nu het effect van de temperatuur op de viscositeits
waarde van de hemoglobineoplossing worden onderzocht. Daarbij worden de pH 
en de hemoglobineconcentratie constant gehouden. 
Tevens wordt onderzocht of de oplossing zich newtons dan wel cassans gedraagt. 
Alvorens de resultaten te bespreken zal de wijze waarop deze zijn verwerkt 
worden toegelicht. 

5.1 Uitwerking van de resultaten. 

Uit de theorie van hoofdstuk I en de navolgende schets blijkt dat voor een 
newtonse vloeistof geldt dat het verband tussen het drukverschil en de flow 
wordt weergegeven door een rechte door de oorsprong, terwijl bij een cassonse 
vloeistof dit verband wordt weergegeven door een kromme die niet door de oor
sprong gaat. Voor grote drukverschillen blijkt dat deze kromme benaderd kan 
worden door een rechte waarvan de richtingscoëfficient bij toenemende waarde 
van dat drukverschil nadert tot die van het newtonse stromingsmodel. 

-------cassons 

liP 
--------newtons 

0 ) 
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Het functionele verband tussen ~p en Q wordt voor deze twee stromingsmodel

len weergegeven door de volgende vergelijkingen : 

) N t 8nL Q . 1 1 8 a ew ons + ~P = -:l N' z1e vg . . , 
1TR 

waaruit volgt: dàQP) _ 8nL 
- --::4 

1TR 
-----5.1 

b) Cassans 
R3 ' 4 1 3 

Qc = ~n ( ~ - ·r"o'w - s4h/•w) ·'o + '/3)' 
c 

zie vgl. 1.12, 

met •w=~~LR (de schuifspanning) volgt hieruit: 

dQC - 1TR4 ( 1 8 I 7 lt I )4) 
d(~P) - Ç - y·v'o 'w + 7' 'o 'w 

. dQC -
Verder rekenen levert: 1) l1m. ~( P)- 0 

IÏP+~P0 ~ 

. dQc 
2) l1m. -d( P) 

~P-><x> ~ 

-----5.2 

3) met verwaarlozing van de term('ol'w)
3

.'o/84 voor 

' »• geldt: w 0 3 
Q = ~ ( ~- 'o) QN - C n 7 o w 3 

Er zijn nu twee methodes om aan de hand van de (~P,Q)-meetresultaten tot 

een conclusie te komen t.a.v. het vloeistofstromingsmodel. 

5.1.1. De 6,
0

-methode. 

Bij deze methode gaan we uit van de twee algemen formules voor de schuif
spanning , en de afschuifsnelheid y' • Vervolgens kijken we welk verband w w 
er bestaat tussen 'w en Yw· 
Het gezochte verband is dan ,~ = ky~ + ,~ . Dit geldt zowel voor het new
tonse (,

0
=0) als voor het cassonse vloeistofstromingsmodel (,

0
fO). De con

stanten k en ,~ worden berekend met de methode der kleinste kwadraten, zie 
appendix 11. 
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Er doen zich nu twee gevallen voor: 

1) de berekende waarde voor '~ is kleiner dan de fout in ,~, d.w.z. 
,~ - ~(,~)<0, We zeggendan dat de vloeistof newtons is en er geldt 

,1 = ki~ of' = n~ met k2 = n. w w w w 

2) de berekende waarde voor '~ is groter dan 

,~ - ~(,~) 0. De vloeistof is dan cassans 

,~ = ky'~ + '~ met k2 = n . w w o' C 

l 
de fout in '~· d.w.z. 
en er geldt 

l 
Alvorens tot een dergelijke conclusie te kunnen komen moet in elk punt,~ 
en y~ berekend worden met de volgende formules: 

,! = (~)~ en y~ = {ft(3V + ~P.~(~p))}~, zie vgl. 1.2, 

~ 
of met V= Q/1TR

2 
volgt hieruit y~ ={rr~3 (3Q + ~P.~~~p)P . 

Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet in elk meetpunt de richtingscoëf

ficient ~~~P) worden berekend. Deze richtingscoëfficient verschilt bij een 
cassonse vloeistof van meetpunt tot meetpunt, terwijl hij bij een newtonse 

vloeistof constant is. 

Een . dQ 
man1er om d(~P) in alk meetpunt te berekenen is de vo 1 gen de: 

dQ Q3 - Q2 Q2 - Q1 
zie schets. (d(~P))meetpunt 2 = HllP - ~P ~P -~P ), 3 2 2 1 
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Reeds bij een kleine spreiding in de meetresultaten kan de fout in dQ , 
d(öP) 

op deze manier bepaald erg groot worden. 

Er zijn nu drie redenen om de richtingscoëfficient d~~P) constant te ver
onderste 11 en. 

Deze redenen zijn: 
1) bij de eerste methode wordt door de grote fout in a(~P) 

de spreiding in de berekende waarde voor y~ extra groot, 
hetgeen van invloed is op de berekende waa~de voor T~ en 
de fout hierin. Dit bemoeilijkt het trekken van een con
clusie t.a.v. het vloeistofstromingsmodel. 

2) de (t~P,Q)-meetresultaten blijken, uitgezet in een grafiek, 
met inachtnemimg van de fout op een rechte te liggen, d.w.z. 
d1~P) is voor een eventueel cassonse vloeistof in het meet
gebied·constant. 

~) uit de figuur op blz. 38 blijkt dat indien de vleoistof cas
sans zou zijn de berekende waarde voor t~P0 (t~P~), c.q. T0 , 

met de methode der kleinste kwadraten groter is dan de wer
kelijke waarde. Blijkt nu ondanks dit toch te gelden dat 

T~ - t~(T~)~o dan is dit een reden te meer om aan te nemen 
dat de vloeistof zeker niet cassans is. 

Tot slot kan de fout die gemaakt wordt bij het constant veronderstellen van 

~op de volgende manier worden afgeschat. 
Uit vergelijking 5.1 volgt met verwaarlozing van de term (T /T )4/7: 

0 w 

a~~~>" a~:[( 1 - ~- ( '~.2L) i. l!pl -----5.3 

4 8 T ~ 
Met nR =a en~( 0R· 2L)- = b gaat deze vergelijking over in: 8né ,. 

b = a(1- 7M5") 

Indien het drukverschil verandert van een waarde t~P 1 tot een waarde t~P 2 zal 
dQC 1 1 

d(t~P) veranderen met ab(~- ~)· 
1 2 
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De gemaakte relatieve fout bij het constant veronderstellen 
! 

~l•/•w) , is dan gelijk aan b 1 1 
I( 7KPj - 7Ki52) 

- b 1 1 
1 - 2(~ + 7tJ5:") 

1 2 

dOe 
van d{llP)' c.q. 

Uit de meetgegevens voor de hemoglobineoplossing, zie de navolgende grafie
ken, blijkt 6P 1=300 N/m2 en llP2~1100 N/m2. Hierbij is llP1 het laagst en llP2 
het hoogst gemeten drukverschil. Verder blijkt uit de berekeningen, zie ta-

-4 2 bel, dat 'o ~10 N/m. 
Uit deze meetgegevens volgt dat de fout in 

dQC 

dQc . . 
d(llP) t.g.v. het l1near1stren van 

d(llP) bij een cassonse vloeistof gelijk is 
-4 -1 aan 0,5% {R=2.10 men L=lO m). 

Voor de meetgegevens van grafiek IV geldt dat deze fout gelijk is aan 0,009%. 
ÇQQÇ!~~i~= de maximale fout die bij het lineariseren van de (llP,Q)-kromme 
van een cassonse vloeistof gemaakt wordt is 0,5%. Dit betekent dat de maxima
le fout in y~ ten gevolge hiervan 0,7% is. 
Indien de vloestof newtons is wordt deze fout nul omdat de richtingscoëfficient 

dQN 
d{llP) dan constant is. 

5.1.2. ~/!lP-methode. 

Bij deze methode wordt uitgegaan van vergelijking 1.12. 

rrR3 'w 4 r;-;- 1 3 
Qc = ~ ( ~- 1' 'o'w - 84('o1•w) ·'o + 'o/ 3 

Met , _ll
2
PL.R en de voorwaarde -r >>-r volgt hieruit: 

w w 0 

QC rrR4 4 ~ 1 
tJ5" = BncL - 7 .1 T·& ( zie schets ) . 
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1 
ló.P 

Deze methode heeft tot voordeel boven de L1T
0
-methode dat de viscositeit nc 

en de rustschuifspanning T rechtstreeks uit de (6P,Q)-meetgegevens berekend 
0 

kunnen worden, zonder dat daarbij eerst dQ/dAP berekend hoeft te worden. 

~ l Voor een newtonse vloeistof geldt ook in dit geval To - 6(T~) > 0, waarbij 

iic := ri 

Voor de cassonse vloeistof geldt dan r~ - 6(T~) < 0. 
Hetfunctionele verband tussen QC/6P en 1/~ wordt berekend met de methode 
der kleinste kwadraten. 
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In de volgende tabel zijn de meetresultaten weergegeven. 

~~ = 19,1 gram%= 2,97.10-3mol/liter. (grafiek I). 

T ! 0,05 (OC) 2 2 
Ymax -Ymin (1/s) 

+3 ? 
, 

0 
(N/m ) ~:,., 

0 
{N/m ) n.10 (Ns/m~) 

21,15 -4 -4 527 - 217 -2,5.10 3,6.10 2,62 
24,40 3,3.10 -7 

2,2.10 -4 527 - 197 2,46 
27,30 2,5.10 

-4 
2,4.10 -3 527 - 197 2,29 

30,40 5,4.l0 -4 2,3.10 -4 
978 - 197 2,12 

35,50 -4,1.10 -5 
2,4.10 -4 978 - 197 1,92 

3 IB~ = 11.6 gram% = - mol/liter, (grafiek II). 1,86.10 

T "t 0,05 (OC) 2 ll-r_Q (N/m2) r_max_L -..; min ( 1 Is.) · n .10+3 ( Ns/m2) 'o (N/m ) 
.. -6 -3 21,70 2,2.10 2,2.10 527 - 197 1,83 

24,56 -5,5.10 -8 2,1.10 -4 197 - 527 1,75 

27,90 3,9.10 -4 2,2.10 -3 197 - 527 1,66 
31,80 9,8.10 -6 2,4.10 -3 197 -~527 1,56 
36,20 -1 '1. 10 -6 2,2.10 -4 197 - 527 1,49 

~~ = 7,40 gram%= 1,15.10-3mol/liter, (grafiek III). 

~ ± 0,05 (OC) 2 2 . . ( 1/ s) +3 2 
, 

0 
{N/m ) t~-r 0 (N/m ) Ymax -Ymin n .10 (Ns/m ) 

21,82 -3.10-5 4.10-4 527 - 197 1,46 

25,10 1,5.10 -5 2,4.10 -3 527 - 197 1,34 

28,40 7.10-8 2,6.10 -4 527 - 197 1,25 

29,37 5.10-5 3.10-4 527 - 197 1,23 

32,58 2.10-4 2,8.10 -3 527 - 197 1.15 

36,20 8.10-5 3,7.10 -4 527 - 197 1 '10 

~~ = 30,05 gram%= 4,67.10-3mol/liter, (grafiek IV). 

(OC) 2 2 +3 2 
T ± 0,05 , ( N/m ) tn o (N/m ) imax -.Ymin_._( 1/s) n.10 (ns/m ) 

21,15 
0 -5 2.10-4 394 - 164 8,3 1,4.10 

26,15 3.10-6 2.10-4 394 - 197 7,0 

~b]= 14,90 gram%= 2,34.10-3mol/liter, (grafiek V). 

:!: O,U5 (OC) 1
0 

(N/m2) 2 · -· (1/s) +3 2 D1o (N/m ) Ymax. Ymin. n.10 (Ns/m ) 

'20 '99 2 .lU-4 4.10-3 527 - 197 2,12 
24,62 6 .10-s 3.10- 4 527 - 197 1,97 
2~,!:>1 8.10- 5 3.10-4 527 - 197 1,74 
34,36 7.10-6 2.10- 4 527 - 197 1,62 

+3 2 L\n.10 (N~/mj 

0,03 

. 0,03 

0,03 

0,03 

0202 

I 

+3 . 'j t~n.10 (Nstm, 
0,02 . 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

+3 ' t~n·10 (Ns/m 
0,03 
0,03 

O,OZ 
0,03 

0,02 

0,02 -

3 ,, 
fin .10+, (Ns/m) 

0 '1 
0 91 

!',n.10+3(Ns/m) 

0,03 

0,02 
0,02 

0,02 
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GrafieK 
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Graflek Il 

1 -3 ~~ = 1,86.10 mol/liter ; pH= 7,04 

0 
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~ 
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Grafirk !!! 
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Grafiek IV 

1 ter. ~~= 4,67.10-3mol/l' pH = 7,16 
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Grafiek V 

[H~ "' 2 , 34. 10-
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Grafiek VI. 

De viscositeit van een hemoglobineneeplossing 

als functie van de concentratie en de temperatuur. 

8 

-H--H---H---1·1-- ~~ = 4,67 .l0 ... 3mol/li ter 

• •-----.--j8b] = 2,97.10 ... 3mol/liter 

-*-* • •- [Hb]= 2,34.10 ... 
3rnol/liter 

7. 

---~·--· 
~t:J= 1,15.10 ... 3mol/liter 

7 
,] 

+3 2 '1.10 (Ns/m ) \ 

2,5 

·~ 
2 --
1,5 ---. 

-------------· ----------·-----. ---·-
20 2 30 35 
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5.1.3. Conclusie. 

Er zijn vijf hemoglobineoplossingen bereid met telkens een andere hemoglo

bineconcentratie. Van deze oplossingen is in de grafieken I t/m V het druk
verschil over het capillair uitgezet als functie van de flow door het capil
lair. Uit de berekeningen is gebleken dat de oplossingen aan het Newtonse 

stromignsmodel voldoen, T~ - I!(T 0 )~1< 0. 

In grafiek VI is voor elk van deze Hb-oplossingen de viscositeit n uitge
zet als functie van de temperatuur. Bij iedere oplossing is d.m.v. de me

thode der kleinste kwadraten een kromme bepaald, welke voldoet aan 

b/T 
, hierin is nb de berekende viscositeit -----5.4 

en T de absolute temperatuur en zijn a en b constanten, volgend uit de 
aanpassing van vergelijking 5.4 aan de metingen, welke alleen van de 
Hb-concentratie afhangen. Vergelijking 5.4 is als verband tussen n enT 
gekozen naar analogie van andere vloeistoffen. De werkelijk gemeten waarde 
wijken op maximaal 2% af van de van de berekende waarde van nb. 

In ondertsaande grafiek is nb uitgezet als functie van ~ij met de tempe
ratuur als parameter (20, 27,5 en 35°C). 

1,0 

l.leo v 1scoslte1 t v11n de Hb·oplossln!J 

<~htunctievandet~rltuiJren 

deconr.el'ltr<~t1e 

-•-•-•- I 20 °C 

-·-·-·- I V,!> °C 

-•-•-•- r ~ 35 °C In deze grafiek is n 
gelijk aan nb' 
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Uit vergelijking 5.4 volgt voor de te berekenen temperatuurscoëffi

cient a van nb: 
nb 

a en n bepaald bij 20 27 5 en 35°C 
nb b ' ' . 

a .100 
nb 

I'-- Hb (gram%) a.1n+6 (Ns/m2) b ( K) 20 °c 27,5°C 

7,4 2,86 1836 2,07 2,03 

11,6 2,21 1300 1,46 1,44 

14,9 3,97 1846 2,08 2,04 

19,1 2,94 2000 2,25 2,21 

30,1 0,33 2977 3,34 3,30 

0 1,103 1995 2,24 2,21 (water) 

In onderstaande grafiek isa uitgezet als functie van [H~l· 
~b 

.. ! I : I , 

. I.' 

• 

• 

• 
' ' 

:··1 ··-r 

I 

' ' 
,--, ·:·i , 
~~~-· ' 

• 

,. ' 

' 

tg 

i"" 
' I 

. ' 
' 

-----5.5 

35°C 

1,94 

1,37 

1,95 

2,11 

3,14 

2,10 

I : l ,-,-: ! 
,·I J .. , 

: I ! 

.. \ I . 

'- i.. 
I 

I 
-'·i 

, I 
'I 

··--; ., ! 

I I 

I· 
I ' 

l 0 
15 
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Aan de hand van de grafiek op bladzijde 50 en de literatuurgegevens, 
ref. VI , is gepoogd een wiskundig verband tussen nb en ~~ vast te 
leggen. Dit geeft aanleiding te proberen: 

2 
d rHb1 + f [H~ . nb = nw.e t ~ , waaru1t volgt ------5.6 

1 n • ( n b/ n ) t J 
__ ...;_...;.;w_ = d + f~:1, nw is de viscositeit van water. 

[H~ 

Deze vergelijking is gebruikt om met de methode der kleinste kwadraten 
de waarden ven d en f te bepalen. Resultaat: 

· d = 6.10-2 (1/gram%) en 

f = 4,478.10-4 (1/gram%) 2 

Met behulp van dit resultaat kan nb worden bepaald als functie van ~~ 
en T. 2 

n = n .e6.1o- 2 [H~ + 4,478.1o-4 [H~] 
b w , waarbij uit ------5.7 

_6 1995/T 
de tabel volgt nw = 1,103.10 .e ------5.8 

De met vergelijking 5.7 en 5.8 berekende waarden vannbblijken 2,7% af 
te wijken van de gemeten waarden. 

Naast de van de invloed van de IHbl en T op de viscositeit zijn de pH 
en de leeftijd ook nog van belang. De afhankelijkheid van pH en de leef
tijd zijn niet onderzocht. De pH variëerde tussen 7,01 en 7,16 en de 
leeftijd van de oplossing was telkens een dag. 
Uit de literatuur volgt dat 1.dag geen invloed op de viscositeit heeft 
en dat binnen het pH-gebied van de metingen de pH geen invloed heeft op 
de structuur van het hemoglobinemolecuul. Uit de literatuur blijkt te
vens dat voor ~~~ groter dan 20 gram% een apart verband geldt tussen 

n en [Hb] . 
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Appendix I; het bereiden Ván een hemoglobineoplossing, 

1.1 De hemoglobineoplossing is bereidt uit 11 Vers 11 runderbloed, dat verkre

gen wordt op het slachthuis. Alvorens dit bloed op te vangen in een pot 
wordt hierin heparine gedaan (5 ml. heparine/2 liter bloed) om het stol
lingsproces tegen te gaan. Nog dezelfde dag wordt dit bloed bewerkt, waar
na de volgende dag aan de bereide hemoglobineoplossing wordt gemeten. 
Het bereiden van de Hb-oplossing gaat als volgt: 

1. het bloed wordt gecentrifugeerd (6000 toeren/minuut,± 20 min.) 
waardoor de rode cellen worden gescheiden van het plasma en de 
eiwitten. Het plasma en de eiwitten drijven dan bovenop de rode 
bloedcellen. 

2. nadat het plasma en de eiwitten ZlJn weggezogen wordt aan de ro
de bloedcellen een fysiologische zoutoplossin~en (9 gram NaCl op 
één liter gedestilleerd water) toegevoegd met een verhouding 1:1. 
Nadat de oplossing goed is gemengd wordt deze wederom gecentri
fugeerd. waarna het fysiologische zout met het resterende plas
ma en de eiwitten worden weggezogen. Dit wordt twee maal her
haald. zodat we zuivere rode bloedcellen overhouden. 

3. door nu 60% gedestilleerd water bij de rode bloedcellen te voe
gen worden de rode bloedcellen osmotisch gehemoliseerd. Aan de 

oplossing wordt dan 40% tolueen toegevoegd waarna goed wordt 
geschud. Het tolueen zorgt er dan voor dat de kapotte celwanden 
samenklonteren. Hierna wordt het mengsel werderom gecentrifu
geerd om de zware hemoglobinedeeltjes en de lichtere celwandjes 
met het tolueen te scheiden. De hemoglobineoplossing wordt hier
na van benedenaf weggezogen en daarna nog extra gefilterd. Deze 

gehele procedure levert een Hb-concentratie op van 15 tot 20 
gram% (2,33.10-3 tot 3.1.10-3 mol /liter). 

De hemoglobineconcentratie kan vervolgens worden verhoogd of verlaagd tot 
de gewenste concentratie. Het verhogen van de concentratie geschiedt door 
indikken. Daarbij wordt de oplossing gefilterd met een filter dat de water
moleculen doorlaat en de hemoglobinemoleculen tegenhoudt. Het verlagen van 
de concentratie geschiedt door de Hb-oplossing te verdunnen met de fysiolo
gische zoutoplossing. 
Tenslotte wordt aan de Hb-oplossing een streptomycinesulfaatoplossing toe
gevoegd om de bacteriegroei tegen te gaan (rottingsproces). Deze oplossing 
wordt als volgt verkregen. Aan 4 cc. gedestilleerd water wordt een halve 
cc. van het streptomycinesulfaat toegevoegd. Van de aldus verkregen oplos
sing wordt een halve cc. toegevoegd aan 1 liter van de Hb-oplossing. 
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De hemoglobineconcentratie wordt fotospectrometisch bepaald m.b.v. de 

cyanidemethode volgens Zijlstra en van Kampen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de wet van Lambert-Beer.(zie ref. V): 

I u 

log(Iu/I) = D = E.b.d 

Iu: intensiteit van het uitgezonden licht, 

I intensiteit van het doorgelaten licht, 
D de optische dichtheid, 
E milimoleculaire extinctiecoëfficient, 
b concentratie absorberende substantie, 
d dikte. 

d 

---+cuvet 
I 
-~ 

---+absorberende substantie. 

Een hemoglobinemonster wordt nu verdund in een reagens, welke het hemoglo
bine omzet in HiCN. Het reagens wordt op de volgende manier verkregen. Los 
200 mg. K3Fe(CN) 6, 50 mg. KCN, 140 mg. KH 2Po4 en 0,5 ml. geconcentreerd s te

rox SE op in water en vul dit aan tot een liter. De verhouding waarin het he
moglobine nu wordt verdund met deze reagens is 0,02 ml. hemoglobine : 5 ml. 

reagens. 
Bij een golflengte van 540 nm. wordt de optische dichtheid D gemeten in een 
cuvet van 1 cm. dikte tegen een blanco oplossing reagens of water. De con

centratie van de hemoglobineoplossing is dan te berekenen volgens: 

4b = D.F/E.d (mmol/liter); waarin F de verdunningsfactor is. 

nn,dat het hemoglohinemolecuul 4 ijzeratomP.n bevat moet de gemetAn concen

tratie door een factor 4 gedeeld worden. 
Ofschoon de extinctiecoëfficient van HiCN bekend is wordt· dez~ via een ijk
meting bepaald. Daartoe wordt van een bekende HiCN-concentratie (35,8 ~mol/1) 
de optische dichtheid gemeten, wwarna de factor 4F/E.d bekend is. 
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Appendix 11; het bepalen vannen s2(n) m.b.v. lineaire regressie. 

Wanneer de vloeistofstroming newtons is geldt voor de viscositeitcoëffi-

cient n : 
f~P.R2 fiP.1rR4 

n = nvL = 8QL (zie vgl. 1.8) 

Dit is gelijk aan: 
4 1rR . d(öP) 

n = '8'[ --aQ (zie hoofdstuk III) 

Het drukverschil f~P over het capillair wordt gemeten met een verschil
drukopnemer waarvoor geldt: 

f~P = cVP (zie pag. 16) 

Hieruit volgt: 

Uitga~nde van de veronderstelling dat Q, Vp' R, L en c ongecorreleerd zijn 
kan s {~) als volgt worden berekend: 

2 2 2 2 2 dV 
s~(n) = 16s (R) + s (L) + s (a) + s (c) waarbij a = __R 
~ R2 L2 a2 c2 ' dQ 

s{R), s(L) en s(c) zijn bekende grootheden en worden bepaald door de ge

maakte meetfouten. 
s(a) woordt bepaald met de methode der kleinste kwadraten. Dit gaat als 
volqt. 
Indien de spanning Vp wordt uitgezet als functie van de flow Q dan kan met 

de methode der kleinste kwadraten de richtingscoëfficient dVP/dQ, het snij
punt met de V -as (V ) en de fouten in beide berekend worden met de volgen-

P o 
de formules. 

dV 
ar!-= 

V = 
0 

n 
n. [ Q.V . - [Q .. [V . 

i =l 1 p1 1 p1 ,waarbij n het aantal meetpunten is. 

nt(Qi)2- (EQi)2 

n 2 2 
[ ,( Q. ) • L{ V • ) - LQ • • [Q. V . 

i=l 1 p1 1 1 p1 

2 2 n[(Q.) - ([Q.) 
1 1 
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s2{VP) .L{Qi )2 

n~(Q.)2 _ (~Q.)2 
1 1 

en 

De waarde van s2(V ) wordt uit de waarnemingen zelf berekend volgens de 
p . 

vergelijking: 

Vo0r hP.t uitvoeren van deze berekeningen is een computerprogramma geschre
ven, dat op de volgende bladzijde is weergegeven. Daarbij geldt: 

X(I) = Qi ; FI(I) = Vpi 

B(I) = dVP/dQ ; B(O) = V0 

s(dVP/dQ) = SA ; s(V0) = SB en 

SKWY = s(Vp) 

Met dit programma wordt ook 'o! en d,w!/dyw! berekend. Daarbij geldt 

V := ' ~ en Q := y ~ p w w 



1 BEEI~ 11 FILE•INPUT.OUTPUT; 

'IhTE€EF'H•h• 
1 FE,l' SIG~AX.SIG~~X~W.SKWY.~~.SE.NOE~ER•OIA•l•A•FIK; 

REAO<INFUT•/•M•N); 
•eEGI~''INTEGER 1 1i'JRR~Y'XI•fl(l:~].E[O:Nli 

•FCF' I:=t •STEF• 1 •UNTIL• ~ •CC• 
'EEfiN' REAC<INPUT.!.~Itll•fl(IJJ; 
•ENC•; 
LEA~T SQUARE~ PCLY~O~IAL <•I.FI•~•N•B); 
•FCF•I:=0 1 STEP•l•UNTIL•N•D~•~FITE<CCTPUT•<IE1(.5>,Etll>; 

WFilE<OUTPUT•</>); 
'fCF•I:=t•STEP 1 1'UNTIL•M•CO•~RITE<OUTPUT,<I2<fS.2,X3)>,XI[lJ,fi(Jl); 

S~WY:=Sl€HAXKW:=SIG~AX:=O; 
1 FOF'I:=1 1 STEP 1 1 1 UN1I~'M'D0 1 

•EEEI~·~~WY:=SK~Y+<FltiJ•(E(lJ•XI(Jl+E(01))••2; 
SIE~~X:=SIG~~X+)J(I];SIGHAXK~:=SIG~AXKW+XI(IJ••2 

•ENe•; 
SKWY:=S~~YI<~·2);NOEHEF:=H•SIGM~XK~·~IGHAX••2; 
SA:=M•S~hY/NCE~ER;SE:=SIGHAXK~•SK~,/~OE~ER; 

SA::S,Rl<SAliSB:=SQFT<~Bl; 

WFITE<ClTPUT,< 12<Et2.5/)>,Se,S~) 

•END' 
'END•. 

-o ...., 
0 
\0 ...., 
SlJ 
3 
3 
SlJ 

< 
0 
0 ...., 

0.. 
ro 
3 
ro 
ro 
.-+ 
3 
ro 
c-t-
::::r 
0 
0.. 
ro ........ 

........ 
0.. I ro w ...., 

7' ___. 
ro 
-'• 
::I 
Vl 
.-+ 
ro 
7':" 
:::e: 
SlJ 
0.. ...., 
SlJ 
.-+ 
ro 
::I 
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Appendix III~ De Rwc~tijd; de compliantie van de P.V.C.-slangen. (Ref. IV) 

Bij de afleiding van de RwC-tijd in paragraaf 2.3.2 is geen rekening gehou
den met de compliantie van de P.V.C-slangen, die de infusor met het capillair 
en het capillair met de verschildrukopnemer verbinden. Deze compliantie zal 
hier worden afgeleid. De gedachtengang daarbij is de volgende. 

Wanneer op een stuk slang een kracht wordt uitgeoefend kan deze kracht wor
den ontbonden in 3 normaal- en 6 schuifkrachten. Op deze manier worden 9 
componenten verkregen die de elementen vormen van een spanningstensor. Elk 
van deze componenten heeft een vervorming tot gevolg. De relatie tussen de 
componenten van de spanningstensar en de vervorming (deformatie grootheden) 
wordt weergegeven door de wet van Hooke. 
De afleiding gaat nu als volgt. 

1) Een punt in de P.V.C.-slang, met axiaal-symmetrie, zal worden gekarakte
riseerd door een verplaatsingsvector met de componenten ur' u~ en uz. 

2} De deformatiegrootheden zijn in cylindercoördinaten gelijk aan: 
our óU óÜ U 

err = -· er~ = e = H .!..·--.!: + 3- -1) 
or ~r r ó~ ór r 

l óU~ U óUZ óUr 
e =-.-+_I. erz = e = H6""r" + F) H r ó~ r zr 

óU óU OU 

ezz 
z l(---1 + .!_._z) -- eq,z = e = óZ z~ 

2 óz r ó~ 
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Bij axiaal-symmetrie, onafhankelijkheid van~. geldt u~ = 0, terwijl 

err 
our 

-V er~= e~r = 0 

ur óU oU 
eH =- ezr = e = Hó/ + óZr ) r rz 

ezz 
óUZ e z = e = 0 -- z óZ 

3) De componenten van de spanningstensar zijn: 

trr' t~~· tzz' tr~' trz' t~z' t~r' tzr en tz~· Deze voldoen aan de 

evenwichtrelaties: 

ót ót trr t~ ___!!. + --.!2 + ____ '~'_cp 

or oz r = 0 

ót ót t 
--.!2+-E..+2=o ór óz r 

= tcpr = 0 terwij 1 trcp 

tcpz = t = 0 en r 
z~ rz 

4) Samenvattend: het aantal onbekenden 

ur en uz' 

err' eH, ezz 

trr' t cpcp ' tzz 

is 10, te weten: 

en e rz' 
en trz 

Het aantal vergelijkingen is 6, te weten groep A(4) en groep B(2). 

(A) 

5) De nog benodigde vier vergelijkingen worden gegeven door de wet van Hooke. 

Eerr = t - v(t + tzz) rr cpcp 

Ee cpcp = t - v(t + tzz) cpcp rr ( c) 
Eezz = t - v(t + tcpcp) zz rr 
Ee = (1 + v).t rz rz 

Hierin is E de elasticiteitsmodulus en v de constante van Poisson. 

(1/v: de dwarscontractiemodulus) 



III-3 

Start men met een probeeroplossing van (B) dan zijn na subtitutie in (C) 
de deformatiegrootheden bekend en opdat die na substitutie in (A) een op
lossing voor de verplaatsingen leveren moet voldaan worden aan de compta
biliteitsvoorwaarde. Deze luidt: 

2 oerr 
~ (re~~) -~ = 0 deze legt de relatie tussen de deforma

r 
tie grootheden die niet onafhankelijk van elkaar optreden. 

Voorbeeld 1. 
r-as 

// / // 

/ 
/ 

Theoretisch model: half oneindige dikke slang met binnendruk P. 
De randvoorwaarden zijn: trr = -P voor r = r1 

trr = 0 voor r = r2 

tzz = 0 = trz 

r1 
r2 

-as 

Invullen van de randvoorwaarden in de vergelijkingen van de groepen (A) 

en (B) levert: our ouz 
err -= ezz ór óZ 2 2 

ê ezz 
+ 

o err 
0 --- groep 

oz2 = 
I U êU oU ar2 

r = eH _z+-r= 
r ar oz· 

0 --- groep (B) --- III-1 

--- groep (C) 

Ee =-v't · + t ) zz \ rr H 

(A) 



III-4 

Eliminatie van (A) en (C) levert: 

t + t = er + d rr H 

Uit III-1 en III-2 volgt: 
B trr = A + -r , met de randvoorwaarden trr = 
r 

--- III-2 

-P voor r = r 
1 

trr = 0 voor r = r2 

Voor de 

t = 0 zz 

verplaatsingen geldt dan: 
2 

P 2 r 2 u = _.r..,1~---;:;- {(1 - v)r + (1 + v)r} en 
r Efr~ - ri) 

+ constante. Hieruit volgt: 

1:1 L = u (L) - u (0) = 
1 z z 

2Pvril 
- 2 2 

E(r2 - r1) 

en 

Conclusie: door de radiale druk zal de diameter groter worden terwijl 
de lengte kleiner wordt. 



III-5 
r-as 

Voorbeeld 2. 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

lf------- L ------~i 

Theoretisch model: constante schuifspanning aan de binnenzijde. 
De randvoorwaarden zijn: t rr 

:1: 0 voor r = rl 

trr = 0 voor r = r2 

trz = t voor r = rl 

trz = 0 voor r = r2 

tzz = 0 voor z = 0 

Een exacte oplossing is wel mogelijk maar moeilijk. Een goede benadering 

is: trr = 0 · 

tH = 0 

trz = 0 

tzz 
2tzr1 {Een zgn. lijnspanningsbenadering; = 2 2 

r2 - rl 

2vtzrr 
1 Dan geldt; ur = - 2 2 en 

E{r2 - r1) 

2 tz r 1 uz = -...,.2,.......:;;.._,..2-+ constante, zodat 
E(r2 - r1) 

2 tl r
1 l'.2L = u2(L) - u2(0) = - ...... 2___;;;......,.2.-

E(r2 - r1) 

zie schets) 

Conclusie: door de schuifspanning zal de lengte toenemen en de diameter 

afnemen. 
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Omdat de effecten van de druk in radiale richting en het drukverschil 

(de schuifspanning) onafhankelijk van elkaar zijn mogen beide effecten 

worden opgeteld. Met r2=2ri,v=i en t=6P.r1/2L levert dit dan (r1:=r) 

61r + 62r r ( l3P 6P ~r = =6E -

6L A L '+ D2L L 6P p ) = Dl =3Ë 2 -

De compliantie Cs van de P.V.C.-slangen is nu gelijk aan 

oV o 2 
6P = 6P(nr 6L + 2nrl6r) 

In eerste instantie zal het effect van de schuifspanning verwaarloosd 
-3 worden 6P/P ~ 1,5.10 . Hieruit volgt 

2 
C = 4nr L 

s E 

1 -l l0- 3m E L = 2. 0 m, r = en +6 2 
= 2.10 N/m , zodat geldt 

Hieruit volgt dat de compliantie van de P.V.C.-slangen geen rol speelt 

bij de berekening van de insteltijd, c.q. de R C-tijd. De compliantie w 
van de verschildrukopnemer is immers veel groter dan die van de P.V.C-

slangen, ook wanneer de schuifspanning in rekening wordt gebracht. 
De compliantie van de verschildrukopnemer· is (7,6 ± 0,2).10- 11m5;N. 

De compliantie van de verschildrukopnemer is ook nog een keer gemeten 

door de infusor rechtstreeks aan te sluiten op de verschildrukopnemer. 

Uit de hoeveelheid vloeistof die dan de drukkamer binnenstroomt en de 

opgebouwde druk kan dan de compliantie berekend worden. We vinden dan 
C = (7,5 ± 0,2).10- 11 m5;N. Deze metingen zijn verricht door telke~s 
kortere of langere P.V.C.-slangen te nemen voor de verbindingen, het
geen geen meetbaar verschil te zien gaf voor de compliantie. Dit bete
kent dat de compliantie van de P.V.C.-slangen inderdaad verwaarloosd 

kan worden t.o.v. de compliantie van de verschildrukopnemer. 
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