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INLEIDING.

Ret onderzoek ~s een voortzetting van het afstudeerwerk van R.Vader

en G.Willems.

Op de eerste plaats zijn er,in samenwerking met de N-student J.Janssen,

verbeteringen en uitbreidingen aangebracht in de meetopstelling.

Met deze opstelling,naar ontwerp van J.de Kanter,G.Gijsbers en J.de Koning,

kunnen met behulp van een volumetrische meetmethode diffusiemetingen

verricht worden aan vloeistoflagen,met name (gefaciliteerde) diffusie

van zuurstof door hemoglobine-oplossihgen.

Er worden enkele modellen voor de binding van zuurstof aan hemoglobine

met elkaar vergeleken.

Vervolgens is getracht met behulp van een analoge rekenmachine de

gefaciliteerde diffusie van zuurstof ddor hemoglobine numeriek te

berekenen,omdat analytische oplossingen voor het stelsel differentiaal

vergelijkingen dat de diffusie beschrijft niet te verkrijgen zijn.

Verder zijn er berekeningen gemaakt voor de steady-state diffusie

van zuurstof door vol bloed en zijn hiervoor een onder- en een bovengrens

gegeven.

Er is een analyse gemaakt van de bij diffusiemetingen optredende

fouten.De meetopstelling is getest om foutenbronnen experimenteel op

te sporen en om de foutenanalyse met experimenten te verifieren.

Aangezien er een onverwachte foutenbron gevonden werd,die nog niet

kon worden gelokaliseerd,worden er enkele suggesties gegeven voor

een proefopstelling om deze foutenbron op te sporen en te elimineren.



1.1 HEMOGLOBlNE (2,7,16,19,24,25,27,29,35)

Hemoglobine (Hb) is een eiwit dat in de erythrocyten voorkomt

en dat een belangrijk deel van het transport verzorgt van zuurstof

van de longen naar de andere delen van het lichaam en van kool

dioxide in omgekeerde richting.

Ret hemoglobinemolekuul (M ~ 64500) bestaat uit 4 polypeptide

ketens, die twee aan twee ongeveer aan elkaar gelijk zijn, namelijk

twee ~- en twee f -ketens, die respektievelijk uit 141 en 146

aminozuurresten zijn samengesteld.

Ieder keten is opgebouwd uit een proteine-keten, het globine, en

uit een heemgroep, die een Fe2+ - ion bevat. (fig. 1.1.1.)

Fig. 1• 1• 1.
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Elk van de aminozuurresten is aan zijn buurman gebonden door ~iddel

van een sterke kovalente of elektronenbinding.

De vier ketens zijn ineengestrengeld tot een zogenaamde

quaternaire struktuur.

Deze driedimensionale struktuur wordt bepaald door zwakke bindingen:

ladingsinterakties tussen water en zoutionen zorgen ervoor dat

gel aden delen aan het oppervlak van het hemoglobinemolekuul meestal

naar buiten steken ~n de waterige suspensie eromheen.

Waterstofbindingen zijn verantwoordelijk voor de gedetailleerde

struktuur van de lange rechte segmenten van de ~-helix, de

spiraalvormige struktuur van de polypeptideketens.



Deze bindingen worden veroorzaakt door het koppelen van

waterstofatomen tussen twee negatief geladen groepen.

Verder is er nog de invloed van hydrofobe interakties.

Geladen groepen zoals arginine en glutaminezuur steken naar buiten

in de oplossing.

Ongeladen CH-zijketens z~Jn hydrofoob en bevinden zich zoveel

mogelijk aan de binnenzijde van de molekulen.

De vier polypeptide-ketens worden voornamelijk bijeen gehouden door

hyd~vfobe interakties.

Wanneer een heemgroep een zuurstofmolekuul bindt, veranderen deze

interakties en treden er hergroeperingen van elektronen in de

geoxygeneerde sub-unit op, die weer veranderingen in de andere

units veroorzaken.

Het volgende zuurstofmolukuul kan dan gemakkelijker gebonden worden,

wat de typische S-vorm van de zuurstof-s~turatiekurveveroorzaakt

(zie I,2.b)

De - reversibele - binding van zuurstof wordt verzorgd door het

ijzer-ion in de heemgroep.

Doordat de zuurstof zijn molekulaire vorm (0
2

) behoudt, is er geen

sprake van een echte oxydatie-reaktie, maar spreken we van oxygenatie.

Wanneer weI oxydatie optreedt verliest het hemoglobine zijn vermogen

om reversibel zuurstof te binaen en wordt het methemoglobine

genoemd.

1.2. HET ZUURSTOFTRANSPGRT.

Zuurstof wordt op twee verschillende manieren door het bloed

getransporteerd:

~:_-~~~~~~~-~~~=~~~~-~~-~=~-~~~~~~

Volgens de wet van Henry is de hoeveelheid gas die oplost in bloed-

plasma gelijk aan: C ~. P ,waarbij C de concentratie
gas gas gas

~s van het gas in de vloeistof,

P de partii~e druk van het gas in evenwicht met het bloed en ~gas
de oplosbaarheidskoefficient van het gas in het bloedplasma.

Veor menselijk bloed bij 37 ·C is 0< ~ 3 * 10-
5 ml O

2
(STPD) / ml.

plasma. torr.

s



b

In de longalveolen bedraagt de partiele zuurstofspanning ca. lOa torr,

zodat in het plasma dus ongeveer 0.3 ml 02/ lOa mI. plasma oplost.

Voor CO2 geldt dat er ca 2.6 ml CO
2

/ lOa ml plasma op ~an lossen.

Deze geringe hoeveelheden wijzen er op ~t er nog een ander,

belangrijker systeem moet bestaan om aan de behoefte van de weefsels

om 02 op te nemen en CO2 af te staan te kunnen voldoen.

~i~@~~~1~g_~~g_h~t_h~~£Sl£~~g~_!g_1~_~~xthE££Xt~g~

Door de grote hoeveelheid hemoglobine in het bloed (ongeveer

15 g/ lOa ml bloed met een bindingscapaciteit van 4 zuurstof

molekulen per Hb-molekuul) kan ca. 20 ml °2/100 ml plasma

gebonden worden.

Hierdoor wordt de hoeveelheid zuurstof die door het bloed kan worden

opgenomen aanzienlijk vergroot.

s= conc.en~r~b;e. OX~ h.""o~iob,(ll! .
loble. h.mo~lob''''Il-';'O(lc.,..lrab..Dit kunnen we ook formuleren als:

Het zuurstofgehalte van het bloed bij volledige verzadiging noemt

men de zuurstof-capaciteit.

De zuurstofverzadiging of saturatie S is gedefinieerd als de

hoeveelheid aan het hemoglobine gebonden zuurstof gedeeld door de

zuurstofcapaciteit.

Fit: 1.1. t Equilibrium sAturation curve for human blood at :170 C. Thl" curve i~ ,t,,'wn
for normal physiological value~ of pH = 7.4 and PI 'O, = 40 4~ mm Hg.

De binding van zuurstof aan hemoglobine als funktie van de partiele

zuurstofdruk wordt grafisch weergegeven door de zogenaamde dissociatie

kurve (fig. 1.2.1)



Deze kurve heeft een soort S-vorm, waarin duidelijk de bufferende

werking van het hemoglobine tot uiting komt.

Bij een PO Z van 100 torr is de saturatie ca 96%.

Daalt de zuurstofdruk tot iets lagere waarden, bijv. 85 torr, dan

kan hetbloed nog steeds voldoende geoxygeneerd worden.

In de weefsels is de zuurstofdruk ca 40 torr, wat in het steile

gedeelte van de dissociatiekurve ligt.

Hier kan dus bij verhoogde zuurstofbehoefte van de weefsels veel

zuurstof worden afgestaan zonder dat de zuurstofspanning van het

bloed veel verandert.

De S-vorm van de dissociatiekurve kan verklaard worden met een

onderlinge wisselwerking tussen de verschillende heemgroepen

van het hemoglobinemolekuul, waarbij de zuurstofbinding aan de

vier sub-units niet simultaan verloopt.

De meest gangbare theorie hiervoor wordt beschreven door het

zogenaamde Adair-model.

Adair (1) stelde dat de oxygenatie van hemoglobine in vier stappen

verloopt met verschillende evenwichtskonstantes K:

~b+ Ot ,I(, " H6O/.

~Ib01 + 0,- • IG .. ~IhOJ,

II ~ 'lbO,MbOlj + O~ ,...

De vergelijking voor de saturatie krijgt dan de volgende vorm:

s= A:rx P -I- .i-ICIf;fc¥pir J If:Jr; A; (c< ?) 3 t- 4A:A':A;J4 {Kp)
4

411T /( Df P -I- )(,Jri. 6/p/ -;- I(If: It': fey ?)J -I- A:A:A;,lr;JD{Pj ~

(:lie ook II, ,)

,
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ligging van de dissoeiatiekurve wordt onder andere beinvloed door

de 2,3- DPG eoneentratie (fig.
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FIG. 1.2..1 Effect of pH on the oxyhemoglobin dissociation
curve of human blood at 38 C.
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fll;. 1.1.1 Effect of temperature (0 to 43 C) on the oxyhemo
globin dissociation curve of human blood, at C{)ostaDt Peo:

of 40 rwn Hg.

Ad.3: In de weefsels is de CO 2-eoneentratie het hoogst.

Hier wordt CO2 afgestaan aan het bloed, waardoor de Peo 2 stijgt.

Hierdoor versehuift de dissoeiatiekromme naar reehts, waardoor de

afgifte van 02 bevorderd wordt.

Door de opname van CO2 in het bloed wordt H
2

C03 gevormd, dat vervolgens

dissoeieert in H! en HCO - ionen.
J-

Hierdoor wordt de pH verlaagd.

Dit bevordert nag eens extra de afgifte van 02'

Dit versehijnsel wordt het Bohr-effekt genoemd.

10 20 ~ ..0 50 60 70 80 90 kX) 110

F J OXYGEN PRESSURE fIlftlHgU:·U...

o 10 ZO 30 40 so 60 70 80 90 100 /f0 IZO 130 140 150

OXYGEN PRESSURE 111"'''9

F,"<;:1.2.i Effect of \·arying carbon dioxide pre!'sure on the
oxyhmlOgIobin disociation curve of dog's blood at 38 C.
[From data of Bohr et aI. (L1).]
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ad. 4: CO bindt zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CO 2,

aan hemoglobine op plaatsen waar normaal zuurstof gebonden wordt.

Ret verdringt dus 62 en maakt de weefsels hypoxisch.

De affiniteit van CO voor hemoglobine is 200 maal groter dan die

van O2 voor Rb.

Dit betekent dat bij een CO-concentratie die 0,5% is van die van

O2 in lucht de RbCO-concentratie even groot is als de Rb0 2-concentratie.

Bovendien maakt de aanwezigheid van RbCO het vrijkomen van zuurstof

uit oxyhemoglobine moeilijker.

Deze eigenschappen zorgen voor de toxische werking van CO

(koolmonoxidevergiftiging)

.-EfIccL of DPG 011 the oxy
gellatioll curve of human hCl\log;lobin.
Hemoglobin COllcclltralion: O.;l~() (4.6
X \0-6 M) in 0.1 !If NaCl, pI! 7.0
(before deoxygcnation), LemperaLure
:.lOoe. x---x, No DPG; 0---0,
2 X 10-4 At DPU; D.~D.,4 X 10-' M
DPG; O-Ll, 6 X 10-' M IH'G;
D.--D.,8 X \0" J[ VPG; • ---.,10
X 10-4 AI V1'G.

Fig.l.2.6.

log p02

ad 5: 2,3 - diphosphoglycerinezuur (2,3 - DPG) is een metAboliet

van de glycolyse (anaerobe afbraak van glucose tot melk:zuur) die

in hoge concentratie (5 mmol) in de erythrocyten voorkomt.

Ret 2,3 - DPG heeft als eigenschap dat het de zuurstofaffiniteit

verlaagt, waardoor de zuurstofafgifte aan de weefsels bevorderd wordt.
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II. ENKELE MODELLEN VOOR DE BESCHRIJV1NG VAN DE DISSOC1AT1E-CURVE:

II. Ret Adair-model: (I) Zoals boven reeds gezegd (1.2) verloopt bj

dit model de oxygenatie met verschillende

evenwichtskonstantes:

,;f..
+ ~ < ( i = ~ .... _~4

Voor de bijbehorende thermodynamische evenwichtskonstantes Ai

geldt:

met

fJ-lb~),j

IlIb) Zi
l=~-_-.4

~ = ex. ~ =[a]
Tussen Ai en de Adair-konstante Ki bestaat het volgende verband:

Voor de saturatie S is de volgende betrekking van kracht:

4

,J. l/l: £/
.t -I

Bij dit model ~rdt aangenomen dat de verhouding van het vermogen om

O2 te binden en de Rb-concentratie konstant blijft als er zuurstof

molekuleh gebonden worden, dit wil zeggen dat de dissociatiekurve

alleeh maar afhankelijk is van de Adair-konstantes en de

partiele zuurstofdruk en niet van de hemoglobine7concentratie.

Experimentele gegevens tonen echter aan dat deze veronderstelling

van konstante aktiviteit van hemoglobine niet juist is.

nnai e.a. (14) en Roughton e.a. (28) hebben belangrijke veranderingen

in de dissociatiekurves gemeten wanneer de hemoglobineconcentratie

werd gevarieerd.

11.2 MONOD, WIJMAN en Changeux (M;W;C;-model) (23)

Dit model is gebaseerd op vier veronderstellingen:

I. Ret hemoglobine-molekuul bestaat uit,vier identieke sub-units

aet ieder;·een bindingsplaats voor zuurstof.
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2. Het molekuul kan in twee toestanden verkeren, R en T, onderling

verschillend in verdeling en/of energie van de bindingen tussen de

sub-units.

3. De zuurstof-affiniteithangt af van de toestand waarin het

hemoglobine zich bevindt.

4. De binding van zuurstof in een bepaalde toestand is onafhankelijk

van het aantal 024nolekulen dat al gebonden is.

~~- m~li --u--------~rn

,:: t! ~:: ~: n
.. ~-.-- .. ---...----1fI

.. ~ .. 4fo- L!i-J
~ t~ ~~

Bij chemisch evenwicht

[RJ= , i=/.····-.4

Voor het evenwicht tussen de andere toestanden geldt dus:

/nel

Bij een tijdsafhankelijke reaktie van 02 met Ri en Ti geldt dat

deze is te beschouwen als een reaktie met de totale hoeveelheid

hemoglobine van een soort:

Dan

en

Hiervoor geldt het gewone 4-traps-schema van Adair:

A,' ;,.'
[K] ----- [K].:. -

A, A
l

At'
--------- ... -~

~



is de reaktiesnelheid.

In bovenstaandM.W.C model wordt dit:

H=it i·!L~-.J+17;IJj =~. ~/I?}-fi>-i)Jr;~J!R.·_IJ+ -_._._-
fl +-l ir[J;}_ (S-~') 1c;!aJI"F,J

1,,(

zodat dus geldt:

ii = __i--,-. /;/? r i) + ir)
I-I-F';} (J

(Jc; r i
-) -I- iT)

~ = Ie/III --
K;

(5-i) (1+ rl))(t; r i
-') + k/)

-
i (/+ It-I;) )(kR I') + leT)

(5-1) 1'/
'- .

IiI
,(

- ITf(• ':J
./'=/

zodat voor de thermodynamische evenwichtskonstantes Ai geldt:

,4 = 4 Ier
'

. / + r A
kT / -I- A

j), = 1(1'/
A =4&l
4 =({:/ /+ r")

I+~



11.3 HET 3-2-1 MECHANISME (6)

Bij dit model wordt er van uitgegaan dat er zes equivalente bindingen

bestaan tussen de sub-units van het hemoglobine-molekuul.

Deze bindingen worden verbrok~n tijdens de oxygenatie,

waardoor de quaternaire molekuulstruktuur verandert.

De volgorde waarin de bindingen verbroken worden kan afgeleid worden

uit de experimenteel bepaalde verandering van de vrije energie bij de

binding van elk opeenvolgend zuurstofmolekuul.

Deze vrije-energie verandering voor de binding van een 02-molekuul

wordt gegeven door:

me! J!.. -= .(.
l

5-1.
/= 1._ .... ~4

uit experimenten blijkt dat de bindingen tussen de sub-units

verbroken worden in een 3-2-1 volgorde, d.w.z. drie bindingen

breken als het eerste 02-molekuul gebonden wordt, twee bij het

tweede molekuul en een als het derde zuurstofmolekuul gebonden wordt.

De struktuurverandering van het hemoglobinemolekuul treedt

op bij de binding van het tweede 02-molekuul (" type-I" mechanisme),

ofweI bij de binding van het tweede 02-molekuul (" type II"-mechanisme).

De bindingskonstanten en vrije-energie-veranderingen voor deze types

zijn als voIgt te formuleren:

Type I:

f, = to 43

i.t = i.. f/
)& = I;, ~ kc

~ = f o

Type II:

J, = Jo k/
; .. = ~ ,frl)c

Aj =,t ,f.r

J. = J_

tJf = - l?T~ 1.. - 3 J?T£, ~

flJ: = -1{T~ ~(I --2 l?T~ 4
L1 J~ = _!?T./n ,6 7?T~ (4 ic)

fjp = -l?T/n ~

~f = - J?Tt, Ie -3/{T~ 4
LlY; = -l?T~ ~ - l1T~ (,f/i',J

LI ~ = - nrk io - 7?T~ )r

11 C;. =- - J?Th ~
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Hierbij is ~o de evenwichtskonstante voor de binding van een 02

molekuul aan een sub-unit, RI is de evenwichtskonstante voor de

vrije-energie-verandering bij het verbreken van een verbinding

tussen twee sub-units en ~c is de evenwichtskonstante voor de

vrije-energie-verandering bij de~struktuurveranderingvan het

hemoglobinemolekuul tijdens de deoxy-oxy overgang.

aCt 0, a 1 a, a10, a, ala' 0,0, af, a,o,

~o'63°'gg °2 DO °2 DOa DD DD
/3, /31 /3~' /31 /3~ A /3~' /31 /3~' /310,

a 1 a, a,a, a, a~ a,O, a,o, a,O, ala' C(,O:I

b~
°2 0=0 °2 OQ °2 DO °2 DOem dD 00 DO

/3, /3, /3, /3, /3, /3, /3~' /3, /3~' /3,0,

Pos~ible paths for oxygenation of hemoglobin according to the :)-::-1 mecha
nism (Type I). Circles and squarcs repre~ent ,ubunits of molecules in the deoxy and
oxy conformations, respectively. The lines Ill'twcen subunits represent inter-subunit
bonds according to Perutz. 6 ,7 For both (a) and (b), jt is not known which particular
intpr-,.;ubunit bonds are broken in each binding step. (a) DPG-free hemoglobin:
the order ill which the subunits are oxygenated is unimportant. (b) Hemoglobin in the
presence of a large excess of DPG (0 = DPG). Bonds between DPG and the (3

subunits" are represented by lines. DPG is expelled as the third oxygen molecule is
bound (see text).

TAB£L ][,1

ADAIR mwc 3 -1-1 I' I:~ p~ I" ';-1·' "1: JI"jpe

At 4 f/ l+rA 4)0 Ir/ 4,t k/
t r If- A

./12 6(1/ ur':t til. }z5 t J
o

l t4;" ic:
ir !+ A

A3 f{/ /+/J) 4f/Jz bic 4i/II'ic
!+ .::J

11" &9~ I+r~ 10 4);'",= )0 ~h 6' i:
1+.1
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In tabel 11.1 is het verband aangegeven tussen de thermodynamische

evenwichtskonstantes A. van het Adair-model en de konstantes van
~

het M.W.C.-model en van het "3-Z-1-"-model.

Uit de literatuur zijn voor de Adair-konstantes een groot aantal

waarden bekend.Omdat deze konstantes van verschillende auteurs

afkomstig zijn,die onder verschillende omstandigheden hun metingen

verricht hebben,zijn deze waarden moeilijk met elkaar te vergelijken.

In de vakgroep A.F.M. wordt momenteel door Marja van der Leeden-Lensink

een onderzoek ingesteld naar de overeenstemming tussen en de

betrouwbaarheid van de diverse uit de literatuur bekende waarden

voor de Adair-konstanten.

Uit de resultaten van dit afstudeerwerk kan dan een vergelijking

gemaakt worden tussen het Adair-model en de andere modellen en

kan bekeken worden hoe betrouwbaar de diverse modellen zijn.



III. O2 - TRANSPORT DOOR EEN DUNNE LAAG HEMOGLOBINEOPLOSSING

BESCHREVEN MET EEN VIERSTAPSREAKTIE BIJ EEN OPLOSSING IN

BIJNA CHEMISCH EVENWICHT.

Steady-state transport van zuurstof door een hemoglobinefilm

vindt plaats door middel van twee mechanismen:

1) 'Zuivere diffusie, waarbij het transport evenredig is met de

oplosbaarheid en de diffusiecoefficient van zuurstof in de vloei

stof en omgekeerd evenredig met de dikte van de vloeistoflaag.

2) Passief transport, waarbij chemische reakties tussen zuurstof en

hemoglobine een rol zal spelen en het transport sterk afhangt van

de chemische samenstelling van de vloeistof, zoals de Hb

concentratie.

M etingen door o.a. Scholander (30) en Wittenberg (34) toonden

aan dat hemoglobine in een plasma-film het transport van zuurstof

door deze film vergrootte t.o.v. het transport door zuiver

plasma.

Dit verschijnsel staat bekend als gefaciliteerde diffusie.

Uitgaande van het Adair-schema voor een vierstapsreaktie kunnen we

de reversibele binding van zuurstof met hemoglobine heschrijven

volgens:

/6

III, (a.).
.f.-I

mel i=.I, ......• 4

De reaktiesnelheid van deze reaktie is te formuleren als:

mel

en

114· = [lIiJ(a2}

0= fa}
(iJ

Deze reaktiesnelheid geeft de produktie aan van Hb(02)i in de

i-de stap van de reaktie, per sekonde, per volumeeenheid.

Voor de continuiteitsvergelijkingen in de stationaire situatie geldt:
J

,L do =: - I (1 (l)
ttx ~=I

i -= O. I. ,- - ..• 4



Voor de zuurstofflux, resp. (oxy)hemoglobineflux door de vloeistof

film geldt volgens de eerste wet van Fick:

~)

uit substitutie van (1) en (~) in resp (3) en (~) volgt:

Jt 0 4
4._tX

1
=le·

dx ,i=1

(J)

@)DLJ cI~ #4· - ~ - t?,., ._- - J<'+1 fi
Ix l

Randvoorwaarden hierbij zijn dat op de eerste plaats door de randen

van de vloeistoflaas geen flux kan optreden van (oxy)hemoglobine,

ofwel:

Uit sommatie van (8) over its volgt:

,b])H ~:().. = (J. - ~ = 0 • 20M

(11)

Voor de totale zuurstofflux door de laag (vrij en gebonden aan

hemoglobine) geldt:

t 4 •t = t +.Ii. tOrcJq do t-=I 01-1 '-i
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Hieruit voIgt dat de totale zuurstofflux konstant is, dus plaats- en

tijdonafhankelijk.

Op de rand van de film is er geen transport van gebonden zuurstof, zodat

de vrije-zuurstofflux op de rand gelijk is aan de totale zuurstofflux

door de vloeistofl~g.

Uit (LQ): -4 Ix .{ IIq·
konstant, ofweI de totale

is plaatsonafhankelijk.

4

=0 voIgt: I I-/~.
-e' ·=0 4

hemoglobinecencentratielit: = lllq.
i=o

De vergelijkingen (1) en (a) vormen een stelsel van zes tweede-orde,

niet lineaire inhomogene differentiaalvergelijkingen, die niet

analytisch zijn op te lossen.

Getracht is nu met behulp van de analo$e rekenmachine te komen tot een

bepaling van de concentratieprofielen van zuurstof en de hemoglobine

componenten in de vloeistoflaag.

Hieruit kan dan m.b.v. (LQ) en (11) de totale zuurstofflux door de

hemoglobinefilm berekend worden.

Wanneer we (1) en (E) uitschrijven vinden we de volgende zes

vergelijkingen:

-4 ti l /!0 = i r
aJ /10. () -1,/)114 - ,{.(I}II.0 f- f/J

/-10
"Xl.

(Jl)

(14 )

(JJ )

01 )



Voor de berekeningen is uitgegaan van een laag hemoglobineoplossing

met een dikte d = 5 PM.
De totale hemoglobineeoneentrptie in de vloeistoflaai Ht

mol/em3 (32 g%).

Aan een zijde van de laag (X = 0) bevindt zieh zuurstof met een Po 2

100 torr, terwijl aan de andere kant van de hemoglobinefilm (X = d)

geldt P0 2 = O.

De oplosbaarheideoeffieient van 02 in hemoglobine bij deze Hb-

eoneentratie bedraagt = 1.84 • 10-
9 mOlJem3torr.

Voor de diffusieeoeffieienten van zuurstof, resp. hemoglobine geldt:

//
J'

)/~) = 50 "

,fe/V = IS/l

i/) = 53} /I

Wat betreft de reaktie- en dissoeiatiekonstantes is uitgegaan van de

waarden van Gibson (11), zowel voor stripped Hb als voor Hb+DPG.

Deze waarden zijn:

/16 + J)PC: )!) =1/.1 ~ /0
9 cm;lmol. s

J
J,.(J) =33.2 ~ /0 "

)/3J = i. OJ .. /fJ j l.-

i. V.) .9
Kr = 33. /0 I,

ilr't./.el IIi: A'/) = /4.1-oi /0 J cm3/mols

t (l) = 3S..z -if /0.1 N

j;/J) = /5.8 ~ It)

)/") = 33 ~ /0 j

/5·7 'I

/38 "

50 "

Voor X = 0 geldt voor de eoneentraties van de versehillende

hemoglobineeomponenten:

1/~ (x =0) = j/I,). /lOy (x=o)

i/") 0 (X=o)

/ '/1 1. (J) l(~) 11/1 /J( ,)/-1VJ. (x =0) = K.I /(,j rl'./lf (, =0./

AU) i/") Ol.()( =0)

110 (x=o) A/)j/J~~)

I.,.(l) 1;.{J))/~)
)/~ {x =0)

Os{)( =0)

!lrx-o) i/I);,,/1)L/J),I;/~)
£ 1/}fr (r) ,I,. (J) );. (I,)

/-/4 (x =0)
?

o(x:o)



.. . II /111/) L ///)/-,)-!- J/a(o)+IIt4(o) = Ii.
Terw~J 1 bovend~en geldt: fifo) -I- itVw T rl!..1(O/ j c-

zodat we voor de verschillende hemoglobinecomponenten vinden:

StrtE.eJ lib:

1/(x ='0) = ,f.36 ./0 -13 mo(/c.I77 J

/I
/ -/~

0(0) = £1.;0 -¥ 10 II

lIa (0) = l.f4 -II /0 -1 "

IIq (0) -= I.oil oN /0 - e It

II~ (b) =~. fb * 1(}-6 /I

Verder geldt:

Ix (flOJ = 0 ,i= 0, ...• , 4 VO()r x=o e.n X=d

De voor de analoge rekenmachine geschaalde D~V.'s (12) tim (17)

hebben de volgende vorm:

.L 0" = i/) . }1m' 0", • /-I"'. 0'" - i" Ii) • )/0,., • /10'" + ttl) . /10m, 0,., )/0: 0:'
J)( (3.Dc 0,., !De Om l.Dc Q", .

I)") /I~m . I//}""+ L(JJ II/} a. "" 0'" / (I2.J)
-~ J'1l.1 k J'1'-1m- hi • /la . - ... et;c

f])t;. 0", f> Pc O,n

i=0, :/4

mel de

Voor de analoge rekenmachine krijgen we dan het volgende schema

(fig. 3.1) waarbij ter vereenvoudiging is verondersteld;

t =0, .-- ~3
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Met behulp van deze schakeling wordt op de analoge rekenmachine

de viertrapsreaktie tussen hemoglobine en zuurstof gesimuleerd en

kunnen op het display de concentratieprofielen van zuurstof en

van de verschillende hemoglobinecomponenten, zoals die volgens

dit reaktiemechanisme in de vloeistoflaag bestaan, zichtbaar gemaakt

worden.

In de praktijk bleek het systeem echter dermate instabiel te zijn,

dat er geen redelijke concentratieprofielen verkregen konden

worden.

Deze instabiliteit wOrdt veroorzaakt door het feit dat er spr_~is

van een meegekoppeld systeem.

Ook een vereenvoudiging van het systeem tot een eenstapsreaktie

leverde niet het gewenste resultaat op.

Meldon, Smith en Colton (21) hebben bij de bepaling van de

concentratieprofielen in een hemoglobinefilm enkele benaderingen

en vereenvoudigingen toegepast.

De resultaten van hun berekeningen voorstripped hemoglobine en voor

hemoglobiae met DPG vinden we in fig. 3.2

Hb+D?G0.8 ~.

0.8 1.00.60.4

STRIPPED Hb

Hb(02)2

o ~._~ccc=-=-=":::

o

DIMENSIJrKESS

(f)

~ 0,4
...J
z
o
if) 0.2
z
w
~

o

zo 1.0=~.......--.---.,.--,r--r---r-""""---'-"""-'
~
cc.
f- 0.8··z
w
o
6 0.6 ~
o



IV STEADY-STATE DIFFUSIE VAN ZUURSrOF DOOR VOL BLOED:

De theorie van steady-state zuurstoftransport door hemoglobine kan

niet zonder meer toegepast worden op vol bloed. aangezien bloed

een suspensie is van cellen die hemoglobineoplossing bevatten en

omringd zijn door plasma.

Ais de relatie tussen de zuurstofinhoud van hemoglobine en de

zuurstofdruk lineair was, kon de steady~state diffusie van zuurstof

door vol bloed berekend worden met behulp van de theorie voor de

elektrische of thermische geleidbaarheid van emulsies.

Voor cellen die hemoglobine bevatten geldt echter dat de diffusie

coefficient een funk tie is van de PO Z vanwege de sigmoide vorm

van de dissociatiecurve (8)

Een exakte oplossing van de differentiaalvergelijkingen die

de zuurstofdiffusie door bloed beschrijven kan nog niet gegeven

worden.

Rier wordt een oplossing gegeven die de onder- en bovengrens aangeeft

voor de effektieve diffusiecoefficient.

Rierbij wordt ervan uitgegaan dat de zuurstofflux door vol bloed

groter is dan door een systeem van afwisselend hemoglobine - en

plasmalagen en kleiner dan door een parallelle rangschikking

van hemog~ine- en plasmalagen.

c. o 0 ()
00 0 o 00 0

0 0 0

0 0
0

0
0 00

00°2 ...
0 00 o 0 0

00 0 0 o 0

0 0
0

0 o 0

~~ °oOoCo
o 0 lo b oe.d. 0 0 0o 0 0

o 0 0 0
00 0 0o 0 0
0 0

We gaan uit van een laag vol bloed met dikte L en aan een zijde

een partiele zuurstofspanning PI en aan de andere zijde P2 .

Ret drukverschil over de laag is 6P == P - P
2

,
1



De bloedfilm verkeert in een evenwiehtssituatie.

De diffusieeoeffieient van zuurstof in plasma is Dc.

De rode eellen bevatten een Hh-oplossing in plasma.

De invloed van de eelmembranen wordt verwaarloosd.

De diffusieeoeffieient van oxyhemoglobine is Dh en van zuurstof
Iin de hemoglobineoplossing Dc.

Bij een Hb-coneentratie van 35g % geldt volgens Longmuir & Roughton (20)

Die

~ 0.25
Dc

IV.l SERIE-CONFIQURATIE: We gaan uit van een model volgens fig. 4.1.1

~ ~
~ ..

" .t .t
.~ ~ "

~, 'Cl ~ ~ ! ~

~
~ ., ,

~
,

~ r ~ ~ ~ §
~ ~... .. ~

~

Ati. Ay'~,

6P. • .......,

Fig.4.l.l. Serieeonfiguratie voor een laag vol bloed.



Bij dit model bestaat de bloedlaaa uit afwisselende lagen plasma

en hemoglobineoplossing in serie.

Als i is even is de laag een Rb-oplossing en komt overeen met een

rode eel; voor oneven i hebben we te maken met een plasmalaag.

Ret zuurst6fdrukverschil over een laag plasma wordt gegeven door:

mel: L on~ven

De zuurstofflux door de laag hemoglobine-oplossing is samengesteld

uit twee componenten: de vrije diffusie door het plasma en de

gefaciliteerde ~iffusie ten gevolge van diffusie van oxyhemoglobine.

Voor deze flux geldt:

J= +

met HO is de oxyhemoglobinecencentratie en ~ is even.

Ui t (f) kunnen we Aft, bepalen voor even i:

it:b. - ef. Ll~ /.3)
'I '~; DI"¢' + AI i1f 1.:-

Ret totale drukversc~il over de laag

ofwel:

waarbij ~ de fraktie van de laag is die uit plasma bestaat.



zeer klein is, (~) ook vervangen door:We kunnen, aangezien !Jr.
R

( tiP
+J;' JL/.E!.... ])1( Q IIi)
Ii' 1+ t=¢1l>.c + Ofl>c i)? I

Voor de zuursbiflux door de laag geldt nu:

Ej

J == O(J::{ .fJP _ o(120-..,....d.P~~-~
1.1:.1),/ ~ ~#ol

? L ¢l 1+ I-~('D;+ «Dc a!' I
_ J? . (JlltJ _

Voor volled~g geoxygeneerd hemoglob~ne geldt ~-o

zodat we voor de zuurstofflux kunnen schrijven:

~)

Voor zeer hoge hemoglobineconcentraties, waarvoor geldt 1{'~~

wordt de zuurstofflux:

plasma.

,wat precies de zuurstofflux is door

IV.2 PARALLEL - CONFlGURATIE:

o;E IIi"E' ~-,P-4-,,,,,---

Voor een parallel systeem van lagen plasma en hemoglobineoplossing

geldt:



Voor de totale zuurstofflux geldt: c% = c!/.~smd +fl"
ofwel:

#0tm - /lOIIlJ}
rx.LJ P ~

De vergelijkingen (2) en (~) geven een uitdrukking voor de zuurstof

flux door een laag vol bloed als funk tie van het drukverschil

over de laag voor twee extreme gevallen, en wel voor resp.

afwisselend lagen cellen en lagen plasma en parallelle lagen cellen

en plasma.

Cardwell en Pa~sons (5) hebben aangetoond dat voor een schaakbord

vormige configuratie van geleidende elementen (fig. 4.2.2) de~Be~eid

baarheid moet liggen tussen die voor een serie- en die voor een

parallelconfiguratie.

-

Pl. Hb. PL.

~b. Pl. Hb

Pl. Hb. Pl.

Fig.4.2. 2.



Hun conclusie geldt echter voor een situatie waarbij de geleidbaarheid

drukonafhankelijk is.

Hoewel we hier te doen hebben met een situatie waarbij de geleid

baarheid van het hemoglobine drukafhankelijk is, hebben we door

de verdeling van de laag bloed in zeer dunne laagjes een goede

benadering gekregen van een systeem waarbij voor ieder laagje de

geleidbaarheid drukonafhankelijk is.

1·80r---,----.---r---~--,-----.--

1·60

1·40

0-40

0·20

, LAYERS IN
I--SEAIES

--HEMOGLOBIN SOL\JTlON

LAYERS IN
-PARALLEL

--

mean pre.'iSure, nun Hg

FI' 4.:t~-Dimensiunle~sflux parameler as a functiun of mean pressure for plasma, 35 % haemo
globin solution, and haemoglobin-pl:tsma layers in series and paralld; no membrane b"t\\ccn
layers ill :.cries i\rrangcmcnt. Series curve for 10, 20 l,nd 30 nun Hg pressure drop across sy,tem.

no cell membrane
.Dc ~~ 3'0 x 1O-~ cl1I~iscc

.0.; = 7·0x 10- 6 cm2,'scc
'/)N = 2-0/. 10--7 CII12,\c<.:

ClC ~ 3'0 x 10 ~ ml:(1ll1 /. Jnmllg)
liD ,. 0·46 (I . cxp (.- 0039P»2 ml/ml
+=, 0·60



als
lj¢Z,

In fig. 4.2.3 zien we de dimensieloze fluxn p
(J(.vc • L1

funktie van de gemiddelde zuurstofdruk !(P
t

+ P2).

Voor de parameter 0<~1p geldt voor de serie-":"='-:~~8P·
de parallel-configuratie:

f>
(IIIL) = 1_ -L !_c1--:--P~_~
t:x"J)c.IJP serie IlPJ /+ ¢ ./J)/ +-.])/1 J/I~)

7( 1- fl' (::Dc ()(.De rJp7

1/tJ(J?) -110(J?2l
LJp J

We zien dat in het fysiologisch van belang zijnde gebied voor de

gemiddelde zuurstofdruk de zuurstofflux door vol bloed bijna

onafhankelijk is van de rangschikking van de erythrocyten en daarom

uit fig~JJkan worden afgelezen als bij benadering het gemiddelde

van de serie- en de parallelcurve.



30

~ La Force en Fatt (10) hebben afgeleid dat voor de dimensie-

loze flax in een serieconfiguratie, waarbij celmembranen meegerekend

zijn (fig. 4.3.l)S.LcH:

waarbij ~ de fraktie van de diffusieweg is die uit celmembraan

bestaat, Dm de diffusiecoefficient van zuurstof in het celmembraan

en O(m de oplosbaarheidscoefficient van zuurstof in het cel-

membraan.

PL ~~ Pl HI, PI.. Hb °2-
R

°2----

Hb ~b Hb ~b Hb Jib

Pl.

Fig.4.3.1.

In de parallelconfiguratie (fig. 4.3.2) geldt:

Fig.4.3.2.

JIIO
()P +J~

ff¢L
In fig. 4.3.3. zien we de dimensieloze flux Ot])c: IJ.F
als funktie van de gemiddelde zuurstofdruk, wanneer de celmembranen

in rekening worden gebracht.



We zien dat zuiver plasma een betere geleider van zuurstof ~s ~n

steady state dan vQljeioed.

Beneden 70 torr gemiddelde P02 is hemoglobineoplossing een betere

geleider dan vol bloed.

In het gebied boven 70 torr geleidt vol bloed beter.

I' 60 --r------rl--,-----.----,----,--..,

3/

"20

~
ll..," 0·80

~...
HEMOGLOBIN SOLUTION

/PLASMA

LAYERS IN
PARALLEL

~---\--"" " -'-/ -- - -
'l.AYfRS IN

SI:.RIES

,....

o0'::---2::"0'::---4~O:--::-6':::"~--8:'-10=----:-IOO~1=----:12:~O:---:-:140

mean pressure, rnm Hg
FIG. 14.3.!.Dimcnsionless Jlux parameter as a function of mean pressure for plasma, 35 % haemo

globin solutioll, and haemoglobin-plasma layers in series and parallel. A membrane surrounds
layers of haemoglobin as shown in fig. 6. 7 and 8.

cell y,ilh membrane
Dc, O~ 3-Ox 1O-~ cm2/sec
])~ = 7-() x 10 ~ cm2/scc
JJ" = 2·0x }(r 7 cm2/scc
J),., 0= 1'0 X 1O-S cm2/scc

ex ,.,~ = 3'0 X IO-~ 011/(011 x 111m Hg)
JIll = 0'46 (I-exp (-O-o39P))2 m1/ml
¢ ~- OiiQ .

9 = o-oD216



V: MEETMETHODEN UIT DE LITERATUUR:

Hieronder voIgt een kort overzicht van enkele uit de literatuur

bekende metingen van steady-state transport van zuurstof door

hemoglobineoplossingen.

V. 1 HEMMINGSEN EN SCBOLANDER' (l~)

Gefaciliteerd transport van zuurstof door een hemoglobineoplossing werd

gemeten aan een millipore-filter gedrenkt in menselijk hemoglobine.

Ret transport werd volumetisch bepaald uit de verschuiving van een

oliedruppel in een capillair.

De metingen werden verricht bij een temperatuur van 23 °C.

Er werden twee soorten metingen verricht:

a) Een konstante P02 = 20 torr aan een zijde van het millipore

filter en een oplopende zuurstofdruk aan de andere zijde van de

laag (fig. 5.1.1)

b. Oplopende P0 2 aan beide zijden van de hemoglobineoplossing,

maar met een konstant drukverschil van ofweI 20 ofweI 80 torr over de

laag (fig. 5.1.2)
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Opvallend bij deze metingen is op de eerste plaats dat er uit fig. 5.1.1

niets blijkt van gefaciliteerd transport; de zuurstofflux is evenredig

met het drukverschil, ook bij die lage drukken waarbij nog geen volledige

oxygenatie bereikt is.



In fig. 5.1.2. Z1en we bij lage zuurst6fdrukken weI een verhoogd

transport, maar de terugval naar gewone diffusie gebeurt al bij

P0 2 ' S , waarbij nog een saturatieverschil bestaat.

V.2. SCHOLANDER (30)

De metingen werden eveneens verricht aan een in een hemoglobine

oplossing gedrenkt millipore-filter, met san een zijde waterdamp en aan

de andere kant vochtige lucht.

Periodiek werd een monster genomen en chemisch geanalyseerd, totdat

de 02/~2 - verhouding konstant was; in het membraan is dan sprake

van steady-state.

Fig. 5.2.1 geeft de resultaten van de metingen. We zien dat er

bij kleine drukverschillen een duidelijke verhoging van de 02-flux / N2_

flux optreedt, wat veroorzaakt wordt door een vergroo~uurstoftransport.

MET. ""

pOz IN MM H"

o
I

50

400

300 -

10002
-N

2
-

500 r---,~~~~~~- 40 0T-'-r;-
I

t
I
I
I

~
I
I
I

pH 8.0 :
I
I
I
I
I
I
I
•I
I,,,

~_----1 I ---..J -
h ~3!o(, '1lO!0

AIR PRES~ IN ATM

Diffusion of air throul:h two he
moglobin solulions of Ihe slime C''''C'':1\I,.
tions (0, c;lpacity, I ~.R \'OhIOW' rcr.,'n"
but with different pH's. Horizon!.11 /ir.,',
O,/N, ralio of diffusion thrl"I~h .1 Inr:'

hemoglobin ~olll,ion: lo\\'er <li"e"'" I I~ 'c
rlltc of oxygen ditrllsion throu~t, ,.,-.1".
'\\,o parallel curves, relati\'e 1',.1", (,I ()'~:

Ben transrort calculated from ,h,' I I ~,
........"".. 6 ..h •.,.t~d ~Tt':1. water..var,lf :(O"I('ft.

•

Fig.5.2.1.

PLAS"lA

"'-- ...- ,-......_------- '...._-- :......\
~.''\OL- ---L L-_.1.-..J:::lolool

I

400

200

300

Zr} h II; ~120

AIR PRES~E IN ATM

Ditf,,,,,,n or air thruugh 11l:lJ1oglobin solulions or lhn:e cOnl.:cntralions. Curve Iii represents
~I:\cn cap<lCil) .. I' 221} \o]uI1l<;'!> pc:n:ent; the olher curves represent oxygen capacity of 1/2 and 1'4
S amllllnl. n:'pccuvc!y. 1l"riwl1lalline, OZiN~ ratio through plasma; lower diagonal line, rate of
y~cn dllhl~/lm Ihmul;h plasma: three dashed parallcl lines, relative rates of oxygen transport
~ul.. lcd frum the corrc"'l'unding 0·) 'N. da\;l: shaded area, WOller-vapor tension (with permission

from: SCHOLANllER. P. F .. 1%Oa).



V. 3 HEMMINGSEN ( 13)

Een millipore-filter gedrenkt in een hemoglobine-oplossing bevond

zich tussen twee ruimte met N2/02 - mengsels.

Aan een zijde was deze zuurstof 0 16 , terwijl zich aan de andere kant

0 18 bevond van gelijke druk.

A • 18 . d'" bangez1en er een 0 -concentrat1e-gra 1ent over de laag estaat,

zal er een zuurstofflux optreden.

De verandering van de 018-concentratie werd periodiek gemeten met

behulp van een massaspectrometer.

Uit deze metingen kan een gefaciliteerde 018_flux berekend worden.

In fig. 5.3.1. zijn de resultaten weergegeven.

5..
o..

..
:>
;;:~

o ~H • 7.3
• pH· 6.0

MetHb

eo I~O l6G 2QO
O",oen p,euure. "'. till

2'10

FIG 5.'!l.1 Oxygen flux through hemoglohin and n~themoglobin solutions of u!1i
form oxygenation gradient. The data are ulculated from ~l(ygen-18accumulation
rates Each point represl'nrs one Jnembrane. OXYI"Il capaCity :zo - 22 vol. per cent j

. etmperature 250 C.

Bij partiele zuurstofdrukken waarbij volledige oxygenatie van het

hemoglobine optreedt is de zuurstofflux gelijk aan de flux door

methomoglobine op een konstante na.

Deze konstahte is de maximale gefaciliteerde flux.
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V.4 WITTENBERG (34)

Wederom metingen aan een in een gehmoglobineoplossing gedrenkt

millipore-filter, waarbij aan een zijde een 02/N2 - mengsel en aan

de andere zijde zuivere, bevochtigde helium langs de laag werd

gevoerd.

Ret helium werd in de een gaschromatograaf geanalyseerd op de 02/N2

samenstelling.

Metingen werden verricht bij hoge partiele zuurstofdrukken (100-700 torr)

Er trad een verhoging op van het zuurstoftransport ten opzichte van

de zuurstofflux door methemoglobine (fig. 5.4.1)

In fig. 5.4.2 zien we de gefaciliteerde flux als funktie van de

proteineconcentratie. Deze blijkt af te nemen bij hogere concentraties

dan 9 millimol/liter, waar een maximale flux optreedt van 0.031 mL per

~ laagdikte per cm2 per min.

Voor de vrije diffusie vond Wittenberg:
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V.5 KREUZER (18)

Kreuzer heeft in een overzichtsartikel over de gefaciliteerde diffusie

van zuurstof de door een aantal auteurs bepaalde diffusiecoefficienten

van zuurstof en hemoglobine verzameld.

In fig. 5.5.1. zien we een aantal waarden voor de diffusiecoefficient

van zuurstof als funktie van de hemoglobineconcentratie.

o

Plot of D02 against Hh concentration at 25" C

• Kreuzer (1950 and 1953)

• P"cher (1952)
o Gold'llck (l%b)

• Keller (\9b4)
.. DN2 from Langmuir and Roughton (1952)

• calculated by Durr.r and Rou'lhlon (19b7),
personu! \:ommurucatlon

All dula- reduced to D02 for sollne=207<l0-scm2/"eL
(accordlTlq to Gold'llck: , 19bo)

•

"
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S 10 IS 20 ZS 30 3S ..0 45 5'0 55
CHbc,Y.)

DOZ~IO~cml/uc -- --------- 

3.0

Fl~ i.'S.' Plot of available data for 0" diffusion coefficient Do, in Hb solutions against Hb concen
tratIOn at 25 'C. Solid line ,values used for computation, broken line -= ex.trapolation.

In fig. 5.5.2 is een aantal waarden voor de diffusiecoefficient

van hemoglobine als funktie van de hemoglobineconcentratie weergegeven~'.

zoals die door verschillende onderzoekers gevonden zijn.
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FIG. ~.~.1 Plot of avaifable data {or Hb diffusion coefficient DHb in Hb solutions againsl Hb concentra
tion at 2(}--25 "C.



VI. 1 DE OPSTELLING:

De opstelling is een verdere ontwikkeling van de door J. de Koning

en G. Gijsbers (17) ontworpen en door R. Vader en G. Willems

(33) verder gebruikte opstelling.

De meetopstelling bevindt zich in een met lucht gethermostateerde

manostaat (fig.6.J.I.)

Fig.6. 1• 1• Thermostaatbak met meetsysteem.

In de wand van de thermostaatbak bevindt zich water dat met behulp

van pomp P rondgepompt wordt.

Via bijpass B wordt met hulppomp RP een watercirculatie in

warmtescherm W in stand gehouden.

Ret warmtescherm dient er voor warmteuitwisseling via de bovenplaat

met de buitenwere1itegen te gaan en een betere ~emperatuurverdeling

in de thermostaatbak te betwerkstelligen.

De thermostatering van de manostaat wordt verzorgd door een

koelspiraal S, die gekoppeld is aan een kryostaat, een platina

weerstand Pt, die als temperatuursensor fungeert voor een

re8iunit en een verwarmingsspiraal I, die door deze unit gestuurd

wordt.
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De huitenwanden van de thermostaatbak zijn met isolerend

materiaal bekleed.
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Fig.6.1 .2. Schematische weergave van de meetopstelling.

In fig. 6.1.2. is schematisch de opstelling weergegeven.

In twee mengvaten (M! en M2) worden m.b.v. een gasmengpomp

(GMP) verschillende gasmengs.ls van zuurstof (02) en stikstof (N2)

gemaakt.

De onnauwkeurigheid van de gasmengpomp is I %, d.w.z. dat

een instelling van bijvoorbeeld 27% een resultaat oplevert tussen

26% en 28%.

De gasmengsels worden ~n de bevochtigers B] verzadigd met waterdamp



en via de regelkranen rk
l

en rk
2

naar de thermostaat gevoerd.

Rier worden de gassen in de bevochtigers B
2

op temperatuur

gebracht en nogmaals verzadigd met waterdamp.

Vanwege de drukval over de regelkranen en de temperatuurverschillen

tussen thermostaat en omgeving zijn de gas sen namelijk niet meer maximaal

verzadigd.

Via de kranen K3 en K4 worden de gasmengsels nu ingelaten in het

meetsysteem.

De gassen worden afgevoerd via de kranen KS' K6 , RK3 en RK4 .

Tijdens de metingen zijn de persluchtkranen K3, K4 , KS en K6

gesloten, zodat het meetsysteem van de buitenwereld is afgesloten.

VI.2 MEETSYSTEEM

Ret meetsysteem (fig. 6.2.1) bestaat uit drie delen:

VI.2.1. De beide volumina VI en V2, die van elkaar gescheiden worden

door een membraanhouder waarin zich tussen twee voor gas permeabele

membranen een vloeistoffilm met oppervlakte A bevindt.

In de meetruimte bevinden zich de verschillende gasmengsels waarmee

de diffuli& door de vloeistoflaag gemeten wordt.

VI.2.2. Ret gedeelte waarin het drukverschil tussen beide kamers

wordt gemeten met behulp van een capacitieve drukopnemer

(Liens DC 303 - 1M)

In deze drukopnemer veroorzaakt een drukverschil ~p een

kapaciteitsverandering die met een T-2 brug omgezet wordt in een

D~C.-signaal dat evenredig is met ~]?

Fig.6.2.2.

T-2 Brug (Lions
201)

(lit.9)
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Fig. 6.2.2. geeft het netwerk van de gebruikte T-2 brug met de

detektor (C I en C2).

Eeh oscillator Sievert een 1,3 MH2 signaal met een amplitude

Ei (afhankelijk van de voedingsspanning)

Afwisselend worden CI en C2 1 d "d d" d D D- opge a en V1a e 10 es I en 2

en ontladen over RI , R2 en Rt (meter, recorder etc.)

Als Dr = DZ' CI = C2 en RI = RZ = R, dan geldt eveneens dat

i, = i 2 , d.w.z. de gemiddelde stroom 1
0

door R l is nul.

Een variatie van CI of C2 veroorzaakt een gemiddelde DC spanning over

Rt waarvoor geldt: £0 = Io " 'Rt

/lieI ~_ 1?+Ji/
.2tv l?(/ (J?'f-.f. J?I)

,,_ J?+h
~tV A'C; (/?'f-.J?~)



De DsC~ spanning Eo heeft een maximale amplitude van 500

m V, wat overeenkomt met een drukverschil over de differentiaal

drukopnemer van I torr.

De gelijkspanning van de drukopnemer wordt toegevoerd aan een

D.C.-versterker; het uitgangssignaal van deze versterker wordt

daarna vermenigvuldigd met een wisselspanning van 6 Volt, 50 Hz

en vervolgens via een AC-vermogensversterker toegevoerd aan een

AC - servomotor.

In fig. 6.2.3. zien we een blokschema van dit systeem.

l D. D.0 I»c. -[DC.-~ ~c'.~ A'c·IA£·_~.AC'l :.7: 'I
'l(i 10 J.I..

Fig.fi.?.3. Rlokschema regelsysteern servomotor.

In fig. 6.2.4. vinden we een schema van het servosysteem, d.w.z.

van het gedeelte van het regelsysteem tussen differentiaaldrukopnemer

en plunjersysteem.
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Verklaring bij fig. 6.2.4.

1. Regeling offset van digitale voltmeter D;V,M.

2. Schakelaar voor tekenwisseling D.V.M

3. Regeling versterking van DC-Amplifier

4. Regeling amplitude kompensatiespanning

5. Polariteit kompensatiespanning

6. Regeling fasedraaiing t.b.v. servomotor

X: Analog Devices 426 A multiplier

N: Netvoeding Contraves Cg 7147 0102

S: AC Vermogensversterker Contraves Cg 7146 0101

M: Servomotor Contraves M 65 A - 1105/1205

VI.2.3. Het plunjersysteem, dat, gestuurd door de servomotor,

het drukverschil, dat tengevolge van Qiffusie over de vloeistoflaag

ontstaa~, kan wegregelen door een volumeverandering van de meetruimtes.

In fig. 6.2.5. is in een blokschema de drukregeling van het

meetsysteem door middel van een plunjer weergegeven.

D.D.a. t---........ D. C. -t-)"'pLI------t~er"O\lc.'J.r

----t.p

Fig.6.2.5. Blokschema drukregeling m.b.v. plunjer.

VI.2.4. De werking van het meetsysteem is als volgt.

In de meetruimtes bevinden zich 6f met waterdamp verzadigde

gasmengsels van verschillende samenstelling, maar met dezelfde

totaaldruk, 6f ze zijn gevuld met eenzelfde gas met verschillende

totaaldruk.



'~de verzadiging van de gassen met waterdamp te handhaven

bevinden zich in de beide meetruimtes waterreservoirs.

Tussen de meetkamers bevinden zich twee voor gas doorlaatbare

membranen met een vloeistoflaag ertussen.

Ten gevolge van het drukverschil over de laag ( partieel of absoluut)

ontstaat er een diffusieproces door de vloeistoffilm,

waardoor er een verandering van het drukverschil optreedt.

Ret drukverschil tussen de meetruimte wordt gemeten m.b.v. een

capacitieve differentiaaldrukopnemer (zie VI.2.2.), die maximaal

een drukverschil van I torr kan registreren.

Ret elektrisch signaal'clat de drukopnemer afgeeft (max. 500 mV =
I torr) wordt toegevoerd aan een DC-verschilversterker en daar

vergeleken met een kompensatiespanning die instelbaar is tussen

a en ± 500 m V.

Met deze verschilversterker wordt een servomotor gestuurd, die

een plunjer zo verplaatst dat, door volumeveranderingen van

beide meetruimtes, dit totaaldruk-verschil

(dat ten gevolge van de diffusie ont$taat) weggeregeld wordt.

De plunjer PL is gemonteerd op een spindel S met een spoed van

I +- 0.005 rom.

Op de spindelas is een potentiometer PI bevestigd, met behulp

waarvan de verplaatsing van de plunjer geregistreerd kan worden op

een x-t-recorder.

De saelheid waarmee de plunjer beweegt is een ~at voor de diffusie-

stroom.

In fig. 6.2.6. is schematisch de plunjer weergegeven.

Fig.6.2.6. Plunjer.

H



Voor de netto-fluxJYdoor de vloeistoflaag geldt:

1- 4t > I . (li-l- ~LJp). d.v
A RT dt

ApI = oppervlakte van de plunjer = 7.07*10-2Hierin is :

+ 0.4 :t 10-3

A

R

2em

~ oppervlakte van de vloeistoflaag (em
2

)
4

= universele gaskonstante = 6.236 :t 10 torr

em3/ mol K

p - p = totaaldruk - versehil tussen de
I 2

T ~ temperatuur van de meetruimte

= druk van meetruimte 2 (torr)

= 298 K (25°C)

meetruimtes(torr)

dx"cLt "" plunjersnelheid

In de onderste meetruimte (V2) bevindt zieh een tweede drukopnemer

die m.b.v. rekstrookjes de totaaldruk in deze ruimte meet.

In de bovenkamer (VI) is een PoZ - elektrode gemonteerd, die

de parriele zuurstofdruk in deze ruimte registreert (zowel in

torr als in proeenten)

De uitgangen van beide meetruimtes kunnen aangesloten worden op

een gasanalysntor waarmee de samenstelling van de gasmengsels

tijdens de spoelprocedure bepaald kan worden.



VI.3 DE MEMBRAANHOUDER:

De membraanhouder bestaat uit drie roestvrij stalen ringen,

waartussen de twee membranen geklemd worden (fig.6.3.1)

m

M---

Fia.6.3.1. De meabraanbouder.

De middelste ring heeft aan de binnenzijde een rand R met een

dikte van 120 PM die de membranen op een konstante afstand van

elkaar houdt.

De vloeistof kan via een dun kanaaltje tussen de twee

membranen gebraeht worden.

In de middelste ring bevinden zieh twee diametraal tegenover elkaar

liggende kanalen die met een teflonkraan afgesloten kunnen worden.

De rand R steekt 0.1 em naar binnen, zodat we membraanhouder op

een vlakke sehijf met een diameter 4.0 em kunnen leggen, waardoor

we een vlak en star onderste membraan krijgen.

Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de bepaling van de dikte van

de vloeistof (zie V].4)

Als membranen worden mieropeuze teflon (MPT) membranen

gebruikt met een dikte van ongeveer 25 PM.
Aangezien de dikte van de membranen tamelijk veel varieert wordt de

dikte ervan steeds bepaald voordat een vloeistoflaag aangebraeht wordt.



De belangrijkste voordelen van MPT-membranen zijn de stevigheid,

waardoor geen ondersteuningsmembraan of - rooster nodig is,

en de grote permeabiliteit, waardoor de invioed van de membranen

op de diffusie door een vioeistoflaag te verwaariozen is.

Ret vuIIen van de membraanhouder met vloeistof gebeurt volgens een

methode waarbij de vuldruk wordt geleverd door een vloeistofkolom.

Ret voordeel van deze methode is naast de lage vuldruk het bekend zijn

en regelbaar zijn van de druk.

De vulproeedure is als voIgt:

1. Er wordt een vloeistofkolom gemaakt van ongeveer 10 em.

2. Wanneer de vloeistof tussen de membranen stroomt wordt de

membraanhouder langzaam gedraaid om een geIijkmatige vulling te

krijgen en om luehtbeIIen te vermijden.

3. Als de ruimte tussen de membranen volledig met vloeistof

gevuld is en de vloeistof in het tegenover Iiggende kanaaltje loopt

wordt de vloeistofkolom verwijderd.



4. De membraanhouder wordt horizontaal gelegd, t&nelnda

overtollige vloeistof tussen de membranen weg te laten lopeno

5. Ais er geen vloeistof meer uit de kanaaltjes naar buiten

stroomt worden de kraantjes gesloten.

VI.4. DE DIKTEMETING:

De bepaling van de dikte van de vloeistoflaag geschiedt met behulp

van een induktieve opnemer.

In fig. 6.4.1. zien we een schematische voorstelling van de

diktemeter.

ilo mm

Fig.6.4.1. Indu~tieve dikterneter.

De induktieve opnemer I is gefixeerd opgesteld t.o.v. de

grondplaat.

Een verandering van de afstand tussen de opnemer en de metalen

meetschijf P ten gevolge van een verplaatsing van P resulteert

in een verandering van de spanning over I.

Wanneer we nu de spanning over I meten zonder en daarna met de

membraanhouder gevuld met vloeistof onder de meetschijf en deze

spanningen vergelijken met een ijkkromme (33)kunnen we de dikte

van de vloeistoflaag plus membranen bepalen.

h
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Aangezien de dikte van de membranen taMelijk veel varieert wordt

ook een keer gemeten met de membraanhouder zonder vloeistoffilm om

de membraandikte te bepalen.

Een nadeel van deze diktemeting is het feit dat bij de meting van de

dikte van de vloeistoffilm met een "top-top" dikte D groter dan

d • 120 • 10-4 em de meetschijf het bovenste membraan indrukt

waarbij de mate van indrukking niet bekend is.

Er kunnen alleen twee grenzen aangegeven worden voor de relatie

tussen de effektieve dikte deff en de gemeten dikte L.

Fig.6.4.2.

Vorm vloeistoflaag tijdens

diffusiemeting

Wanneer het bovenste membraan niet door het meetsehijfje wordt

ingedrukt vinden we tijdens de meting een situatie volgens fig. 6.4.3.

Fig.6.4.3. r-- ]--

. Vorm ~loeistofla~g bij d[ ] l..
dl.ktemetl.ng zonder lndrukking ------.....------- ----

door meetsehijfje.

Voor de effektieve dikte van de vloeistoflaag geldt dan:



5/

Wanneer het bovenste membraan volledig door het meetschijfje wordt

ingedrukt ontstaat de situatie van fig. 6.4.4.

~lj [J~~

Voor de effektieve dikte geldt nu:

J J% _ 0)
~~ = a(a h ~~

'P t,(-¥--l)

Fig.6.4.4.

Vorm vloeistoflaag bij

volledige indrukking door

meetschijfje.

In de praktische meetsituatie zal een situatie optreden die tussen

bovengenoemde extreme toestanden inligt.

Ret is zaak de vloeistoflaag zo goed mogelijk 120 PM dik te maken,

omdat bij een dikte rond 120 PM de verschillen tussen beide

situaties vrij klein zijn (fig. 6.4.5.).

Bij grotere laagdiktes wordt de onnauwkeurigheid van de diktemeting

steeds groter.

170

150

130

130 150 170

Fig.6.4.5.

deff als funktie

van de gemeten

dikte L.

a: geen indrukking.

b: volledige

indrukking.

190 210
LJl104(crn)..
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NAUWKEURIGHEIDSBESCHOUWING BIJ HET METEN VAN DE ZUURSTO~-

DIFFUSIE DOOR EEN DUNNE LAAG HEMOGLOBINE-OPLOSSING:

1 Steady-state transport: Voor een stationaire situatie in

chemisch evenwicht geldt voor de

zuurstofflux door een laag hemo

globine-oplossing.

c,
P1

J= ~ fC,-cj + J)H

rJ

..
d

...

aantal gebonden Os - moleculen I Hb - molecuul

totale Hb - concentratie
A •
I-li =
!l~ = saturatieverschil over de laag

d = dikte van de laag

JDw= diffusieco!ffici!nt van hemoglobine

" It It zU'llllI'stof

zuurstofconcentratie aan de randen van de laag, in

chemisch evenwicht met de partiele 01 - druk aan beide

zijden van de vloeistoflaag.

Deze flux bestaat uit twee gedeelten, en weI een flux van vrij

opgeloste zuurstof en een zuurstofflux ten gevolge van de diffusie

van oxyhemoglobine, de zogenaamde gefaCiliteerde flux:

We kunnen de metingen in twee gedeelten splitsen:

partiele zuurstofdrukken hoger dan ca. 150 torr.

De hemoglobinelaag is dan volledig met zuurstof verzadigd en

er treedt geen facilitatie OPt

partiele zuurstofdrukken lager dan ca. 80 torr.

Er is geen volledige saturatie, zodat er een gradient van

gebonden zuurstof over de laag bestaat en er weI facilitatie

optreedt.



VI1 1.1 BEPALING VAN DE DIFFUSIECO~FICI!NT VAN ZUURSTOF Dc :

ge1dt dan:

=(Yo ]) = Joerme./'illieil van 4
'Z' C f

de diffusieeoeffieient van zuurstof in hemoglobine

J-

Voor

De meting wordt verrieht met ~uivere zuurstof aan beide zijden

van de hemog1obinefi1m en een drukversehi1 van 1 torr over de

1aag. De druk in beide meetruimtes is ongeveer atmosferiseh. Er

treedt geen faeilitatie op, zodat voor de zuurstofflux geldt:

Dr: !C- e/ _ jIc~ if?- 7?j
d d

md f<;..

a =J d
c-~

Om de diffusieeoeffieient te kunnen berekenen moe ten we dUB drie

grootheden bepa1en, die als foutenbron kunnen fungeren:

1) de zuurstofflux J
2) het zuurstofeoneentratieversehi1 over de laag t: - t:
3) de dikte van de hemoglobinefi1m "

Vl1 1.1.1 Bij het bepalen van de zuurstofflux treden twee fouten

bronnen Ope Op de eerste plaats is er de fout die we maken bij het

berekenen van de flux uit de plunjerverp1aatsing:

_4
4 x 10IIrt

1/
RT

= opp.ervlakte

= opperv1akte

= 1.86 x la'

van de p1unj er .. 7.07 x 10-% emJ ~

van de Hb - film = 12.57 em~ ±.0.04

torr emJ
/ mol

Onder bovengenoemde omstandigheden bedraagt de zuurstofflux door

een hemoglobinefilm met een dikte van 100 fID en een Hb - coneentratie

van 17 g% ongeveer 2.4 x lO-u mo1/em~s

De p1unjersne1heid ~ is dan 10-
5

em/s • Na een meettijd van

4 uur is de plunjer dus ~ 0.14 em. versehoven.

Hieruit kunnen we de zuurstofflux berekenen met een nauwkeurigheid

van ::::: 2%.
Een tweede foutenbron is de temperatuur-instabiliteit

van de meetopste11ing, ten gevolge van het niet konstant zijn van
de temperatuur en van de temperatuur-inhomogeniteit van het systeem.



a. Niet - Konstante temperatuur:- -----------------------------
Wanneer het volume van de meetruimtes konstant gehouden wordt en

de temperatuur van de beide kamers verandert tijdens de meetperiode

met l:!.. T, dan ontstaat er ten gevolge van de verandering van het

drukverschil over de vloeistoflaag een schijnbare flux.

Bij het begin van de meetperiode (t = to) geldt:

Tl = T2 • T = temperatuur in meetruimte 1 en 2

= druk in meetruimte 1

c druk in meetruimte 2

Aan het einde van de meetperiode
7;' = 7;' = T+/J. T

pi = l?+IJ.l(

e' := J: + LJ II
Volgens Boyle-Gay Lussac geldtz

~ t c tm) geId t :

~ = konstant, ofweI:
T

1( l?' 7?+LJ 7? P = (l?-I- t1 1?). T=-' - ~7; ~' T+/JT T+LJT
~

~ 7;>' 7?+tJ 1? ~ 1l = (ll+~li'). T--
7; ,f' -

T+~T T+LJT

-. ?-l? =U7-l?). T +LJ(P-R). T
T+LJT T+t1T

L1 (p-l?)

R-lr
LJT
T

Vbor de schijnbare flux geldtr

LlT
T
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Dit resulteert in een relatieve fout bij de bepaling van

Dc waarvoor geldt:

Ll ])c = tJ T «/ % (r .2j& k)
.Dc T

Hieronder verstaan we het verschijnsel dat gedurende de meting

de temperatuur van de ene meetruimte verandert ten opzichte van de

temperatuur van de andere meetruimte.

Heem aan dat in de meetperiode de temperatuur van kamer 1 met ~ T

toeneemt, terwijl de temperatuur van kamer 2 konstant blijft.

Dan geldt:

a /I. 7;' = T+ Ll T
~ c = em •

l""' - T
Hierdoor onstaat een drukverhoging in meetruimte 1 en dus een

verandering van het drukverschil over de hemoglobinefilm, wat

resulteert in een schijnbare flux.

Voor de drukverandering geldt:

In

geldt ::

het bepalen van

l? . .1£
ZJ-l? T
hierdoor maken bij

LJ
T

(P-J;) _
P-l?

Voorl.de relatieve fout die we

Voar de schijnbare flux

¥=
Dc geldt nu:

~_ J?
J J?-Ji>

~T= "f.5S LlT

Wanneer we een fout ten gevolge van temperatuurinhomageniteit van

maximaal 1% geoorloafd achten mag de temperatuur in de ene kamer
-.a 0due 4 * 10 C toenemen ten opzichte van de temperatuur van de

andere kamer gedurende de meetperiode.



De op pagina 54 en 55 berekende grootte van de invloed van een

niet-konstante temperatuur en van temperatuur-inhomogeniteiten ~n

het meetsysteem geldt voor een meetsysteem waarin zich droge gassen

bevinden.ln een situatie waarbij de meetruimtes gevuld zijn met met

waterdamp verzadigde gassen(de normale situatie waarbij diffusiemetingen

worden verricht) hebben we ook nog te maken met een verandering van

de waterdampspanning bij veranderende temperaturen.

Wanneer beide meetruimtes evenveel in temperatuur stijgen zal de

waterdampspanning in beide kamers evenveel toenemen,zodat de invloed

van de waterdampspanning niet meespeelt bij een niet-konstante

temperatuur van het meetsysteem.

Wanneer er temperatuurinhomogeniteiten in het meetsysteem optreden

zal er wel een veranderende waterdampspanning een rol gaan spelen,

omdat nu slechts in een meetruimte de waterdampspanning verandert.

Voor de verandering van de waterdampspanning bij een temperatuur

in de buurt van 25 °c geldt,dat deze gelijk is aan 0.15 torr per 0.1 °C.
oWanneer in meetruimte I de temperatuur~TI C toeneemt zal de

waterdampspanning in deze meetruimte dus 1.5 AT
I

torr stijgen.

Voor de totale drukverhoging in meetruimte I (dus van gas plus

waterdamp) geldt dan:

A. P =(p -25 +1 5\AT
T I VIT .) I

Voor de schijnbare flux geldt nu:1 = 4z::P, - ¥+Mi. ~T.
P _./;7.) 7? _ "D
,~ ,~i

Voor de relatieve fout die hierdoor optreedt bij de bepaling van

D geldt:
c

L1:MT ~
-

J:>c --



Voor het zuurstof-concentratieverschil over de

vloeistoflaag geldt volgens de wet van Flck:

Het drukverschil over de combinatie van vloeistoflaag en micro-
-.I

poreuze teflonmembranen bedraagt 1 torr en kan op 10 torr

bepaald worden. De druk~ over de membranen is niet bekend maar

mag verwaarloosbaar klein beschouwd worden, aangezien de stromings

weerstand van de membranen zeer klein is. Bij metingen met gas

mengsels ~Vll 1.2» geldt het volgende:

'·~t----Ii

-'.._----:-------"-ri", d~/••ia~oj. rllft

APM

Voor de zuurstofflux geldt: lmembraan = »vloeistof

Bij een meting van de diffusie van Nt IOj -mengsel door een

hemoglobinefilm tussen twee microporeuze teflon-membranen (MP'lI')

kunnen we hiervoor ook schrijven:

¥/{,& = 8.3 .. /() -IS /fM/';;m~ Iorr. 5

tim - "':ill m,,,,6r~.M'::' .is", /()-4em

dl/6 - diKl, #i-/l/m = 100 ... IO-~ c.J11

])N~ - dl/j,(sl."coe:l/ic4·~'n1 /1.6 = ~.4." IO-J Ch'~

h1 = 11.6 - con'8nlr~!L'e = I. s .;c /0 -I /!1o.//c",J



r- ()
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De drukval over de membranen is verwaarloosbaar klein als

Z A'E «A~ ofwel als geldt:

. 1Jj4, + A#t D""h Ll%Rh
Aj'm

«1

Thlvullen van bovenstaande waarden geeft voor het linkerlid < 6"11'1&-3

De oplosbaarheidscoefficient van zuurstof in een hemoglobine

oplossing 0(#6 wordt onder andere be!nvloed doar de hemoglobine

concentratie en de concentratie opgeloste zouten.

~oor deze oplosbaarheidscoefficient geldt bij benadering:

met rXlQO = oplosbaarheid van O~ in water = 1.66 • 10-' mol/cm?'&r,-(4)

£Hh] = hemoglobineconcentratie in gram/100 ml.

/j{)( = 4.3 x 10-
10

per mol !!Jet (31)

De oplosbaarheidscoefficient van zuurstof in hemoglobine kunnen we

op ~ 3% nauwkeurig bepalen met behulp van bovenstaande betrekking,

waarbij de onnauwkeurigheid bepaald wordt door de onnauwkeurigheid

in het meten van de Hb- en NaCl-concentratie

De dikte van de hemoglobinefilm kunnen we bij een

laagdikte van ongeveer 10Urm op 3% nauwkeurig bepalen met behulp

van de induktieve meetmethode. Bij grotere laagdiktes treedt een

versleohtering van de meetnauwkeurigheid op.

Kontaktloze methodes voor de diktemeting zijn te prefereren.

Uit bovenstaande foutenanalyse kunnen we concluderen dat we de

diffusiecoefficient van zuurstof D kunnen bepalen met een onnauw
c

keurigheid van ongeveer 10%.



Vll 1.2 BEPALING VAN DE DIFFUSIECoIFFICI~NT VAN HEMOGLOBINE

Aangezien de verschildrukopnemer in de meetopstelling maar een

maximaal bereik van 1 torr heeft en omdat bij; een dergelijk druk

verschil de saturatieverandering over de hemoglobinefilm erg klein

is, kunnen we ~ aIleen bepalen met behulp van een meting met

partiele drukverschillen. De beide meetkamers worden dan gevuld met

verschillende 0l INi -mengsels met dezelfde-a tmosferische-totaaldruk.

Voor de partiele zuurstofdrukken in beide meetruimtes worden waarden

genomen beneden 85 torr, zodat er facilitatie optreedt. Voor de netto

flux door de vloeistoflaag geldt dan:

De diffusiecoefficient van stikstof kan op dezelfde manier bepaald

worden als hierboven beschreven is voor zuurstof.

De totale flux is te splitsen in een flux van vrij opgeloste zuurstof

en stikstof:

~l -~)(J?-7?)
a'

en de gefaci~erde flux van de gebonden zuurstof.

Wanneer we waarden voar de parameters gaan invullen vinden we:

J~ &.3 .. /0 -1& (J?- J?) + .2.4 .. /0 -m. Ll5

p~.,..o

T• 1~8 K (s.,,ec)

f.: HL-opLo61t~"~ ~~~ rlA.nrl.rl,locd..

1-: VoL r~nd.f.rblo&J...

0.8

o.~

0.1

O -_-_-~-__- ......~~....ep_
o 1. 60 So R. b~ I
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A~s we de saturatiekromme van fig. 7.1.3 bekijken, zien we dat bij

PI' p% ... 35 - 15 IS 20 torr er een saturatieverschil over de

hemoglobinefilm bestaat:" L1 $ = 0.8 - 0.1. = at
_/I _/0

V:bor de nett·o-flux geldt dan: Jf = 1.66 x 10 +' 1.44.x 10 mol/cml

De vrije flux is dus ~l~ van de gefaciliteerde flux. Mogelijk

is door optimalisatie van de condities van het hemoglobine een

steilere saturatiecurve te verkrijgen zodat de verhouding gefacili

teerde~vrije flux nog gunstiger wordt.

De diffusiecoefficient van hemoglobine kunnen we bepalen met behulp

van de betrekking:

4 = J~- 6Je -:D,J(e, - t:)
AI4.LlS

Bij het bepalen van de totale flux J hebben we hier te maken mettwee

foutenbronnen:

VIl 1.2.1 De onnauwkeurigheid in het berekenen van de flux uit

de plunjer-verplaatsing. Deze bedraagt ~ 2%, zoals we

boven gezien hebben.

VIl 1.2.2 De temperatuurinhomogeniteit van het systeemr

1;-7;==1
li: = p.= IOt,l.:JI/,-ul fII

li2 = P.= " ill

h=T+A7;
!;=T
l}, = P+LJP
1i=P

Hierdoor treedt een schijnbare flux Ope

Voor de beida meetruimtes geldt voor de partiele drukken:

= P-l?

= J?(1+ ~1!)



In J{: 1= 10 : l: = 1/
I = tm : ~: 7?

~ = ?-l?

4 = P-ll
Vbor de schijnbare flux geldt::

Bij invullen van de volgende waarden voor de parameters:

p = 110 10,." J? = 35 torr
~ 7~ .= 8.3 ;4 IO-IS ""'0/hR!. lorr. s (&3)

cI /0 -~ Cht

I'~ _ /. 6 .. /0 -/~~/c,m. !orr. s

vinden we voor de schijnbare flux z:

LJ.rJz /. t -If /O-U L1 P
Met gebruikmaking van de wet van Boyle-Gay Lussac krijgen we:

De relatieve fout in de flux t.g.v. de temperatuur-inhomogeniteit

van het meetsysteem wordt dan:'

~~ 0.05 LIT
j .

We zien dat temperatuu~omogeniteitenbij de metingen met gasmengsels

een veel geringere rol spelen dan bij metingen met zuivere zuurstof.

Het niet konstant zijn van de temperatuur heeft bij gelijke totaal

druk in de beide meetruimtes geen invloed, doordat de druk in beide ;.'.'

kamers evenveel varieert, waardoor geen extra plunjerverplaatsing

veroorzaakt wordt.



Vl1. 1.2.3 ITa tota1e hemoglobineooncentratie kan met behulp van

een spektrofotometer op 3.5% nauwkeurig bepaa1d worden. Deze totale

hoeveelheid hemoglobine bevat echter steeds een zekere hoeveelheid

metherooglobine, die niet yoor een reversibele binding van zuurstof

kan zorgen. Voor de experimenten is het noodzakelijk de methemo

globine-concentratie zo Iaag mogelijk te houden.

VlI. 1.2.~ Het saturatieversohi1 over de vloeistof1aag kan be

paald worden uit de saturatiekromme die opgemeten wordt met behulp

van een oximeter. Deze heeft, een onnauwkeurigheid van ~2%.

Uit bovenstaande foutenanalyse kunnen we concluderen dat de diffusie

coefficient van hemoglobine D op ongeveer 10 al5 % nauwkeurig bepaald
H

kan worden.



6.3

~. Advancing-front model met DHfO.

We hebben een laag hemoglobine-oplossing met dikte d,waarin zich

zuurstof bevindt met een concentrati~ C£.De totale hemoglobineconcentratie

is H ,de concentratie deoxy-hemoglobine is H en de oxyhemoglobine-
t 0

concentratie is Ht,waarbij geldt Ht=H
o

+H t .

Voor de dissociatie-curve nemen we de volgende vorm aan (fig.7.2.1)

~ t ..._...-

o c
...

Buiten de hemoglobinefilm brengen we zuurstof met een concentratie

Ct>CfoHierdoor zal diffusie van zuurstof optreden d~emoglobinelaag

in,waarbij oxygenatie van het hemoglobine optreedt.Er ontstaat zo

een front van oxyhemogloblne en zuurstof dat zich in de tijd door

de vloeistoffilm verplaatst.De theorie die op dit verschijnsel

gebaseerd is wordt advancing-front model genoemd.

In de hemoglobinefilm geldt voor de transportvergelijkingen:

Je - 12. ;/e
;;~ - -=- ;;X~

;;110 ==~. Ja~

Je ;)X-Z

voor ()(~D1

geldt voor de
)(

voar O~o(~~

Wanneer we de transformatie toepassen Of= ~Dc: t' dan

zuurstof-,respo oxyhemoglobineconcentratie:

C==~-/()1()/+ I(



ct
C1

Cs -.- ----~-------

Randvoorwaarden hierbij zijn:

I. C= C
I

voor ~ =0

2. C= Cf voor ~=riJ ,ofweI Cf =(C I - K).erfcl)(j. +K

3. H = H voor rJ=r1.r
I t I

4. H =0 voor ()( = 00
I

B=O en

i/oor 0( = O<j

Uit deze beide Iaatste randvoorwaarden voIgt:

1-1, = J.4. ~ fiX fi-J
~{~~f

df = ;}]),.. ;)H,
~ C)O(

5.

..Z{



Hieruit volgt:

~Xf'! ex,/ :De Je VJe!Wi~j.
PH

Substitutie van de tweede randvoorwaarde hierin geeft:

Spaan (32) bepaalde de gemiddelde dimensieloze saturatie(in een

dunne laag hemoglobine-oplossing(fig.7.2.3).Hiervoor geldt:
OC>

y = ; .~])c t j 1j/lX). dot
o

Hierbij is OQ ~ _! yf,tJ. dot = ~!/I,(rx). drx :.ij!-t€'J. dot + ~j/-/,dXl. dot

o ~

+(f. lerJcfoy~J
= fXj :Df: t!rJc {~~/

])11

P c,
Er is nu voor versehillende partiele zuurstofdrukken I = ~
een berekening gemaakt van de gemiddelde dimensieloze saturatie yr
volgens bovenstaand model.Voor een aantal parameters zijn hierbij

waarden genomen die Spaan ook gebruikt heeft:

H = 4.5 x -6 310 molJem (=29 g%)
t -6 2D = 5.8 x 10 em /se -7 2DH = J.7x 10 em /s

Voor Cf is een zuurstofeoneentratie

partiele zuurstofdruk die gelijk is
Eo is p..r!~ ... la Jl.ll.lr)~,,}.Lr14k "'';\<lrl.j ~ = «o~.

\~ '4/v;r = soo s I Cm

genomen overeenkomend met een
-8

aan PSO= 26.4 torr (Cf =4.83x 103
mol/em)
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We vinden dan de volgende waarden (tabel 7.1):

TABEL '1.-
~ (torr) c,-Cs Vli o(J ~ (ern!!:'-) - W(~2)'\If') J.f~ 'DH

-03
0.5/ 0.65100 O.3ff/ O.15JO /.O.2j 'if 10

/40 O.o61~ 0.04$3 6. 10 ... /0 -It G.AI 0.A5

--'
0.1. b? O. 01. 5} O.OUJ.I. 5·,(1 41 /0 O.2j

35 0.0051 O.oo~4 4.l1. /0-1, 0.1 " 0.13

We zien dat er een redelijke overeenkomst bestaat tussen de met

behulp van het advancing-front model gevonden waarden voor'Ven de

waarden die Spaan bepaald heeft,vooral bij lagere Po .
2

ierJe rajtIl]
er/c (ex; ff-J

Met behulp van het advancing-front model kunnen we een schatting

maken van de nauwkeurigheid waarmee de diffusiecoefficienten van

zuurstof (Dc) en van hemoglobine (DR) bepaald kunnen worden.

Er geldt:

Cf=V44 · [cv +Jj,~'.

ofwel (f =('- 1ft- c,)

mltl (3 = j4:Dc I I!./J

fedc (cIJld
er}: (<<'JIj)

lerJe (0iJ"/r)

erJc(D1"1}

txj.+{

We kunnen nu Q bepalen voor twee verschillende zuurstofconcentraties

CI en C; en dan de verhouding van deze beide Q's berekenen.Deze

verhouding is onafhankelijk van~:

Cf _ r(d! ~) _
Cf* - T(j, C;



61

Wanneer we nn lvervangen door I+Ar en we berekenen weer dezelfde

verhOU~~ng,dan vinden we:D~ [ "J
~+Aq = it. 1+ ~. ~~. j+ Ll~ _ 11~
~ ..+ .6tiil ~.. , + ~~.. (5(* ~ ~*"

•De kleinste afwijking in Q krijgenwe voor ~Q= -6Q, zodat geldt:

bepaling van Q kan dit resulteren

kunnen we bepalen me~ehulp

~f = ~ + Y it( c fIJ)
. J a tr c(o/.~/!)

Wanneer we een fout IJ.Q me-ken bij de

voor de te berekenen verhouding.

Hierui t kunnen we liQ bepalen voor de gekozen IJ.r, zodat IJ.r bekendi s

voor een gegeven A~.Hiermee is dus voor een gegeven fout in Q de

maximale font bekend die we maken bij de bepaling van~

van de betrekking

van zuurstof en

-2. f
en li:DH _ 1. (-~ + ~)

1)H ~ I
Deze maximale fouten in de diffusiecoefficienten

Er geldt

~j)<

J)c

in een fout ofwel alleen in r,ofwel alleen inf ,ofwel zowel in r als

in r.Ofwel:

Q- ~.(

Q+ AQ - f' {+A{
Q+AQ ·-f3+~f"r

Q+~Q ·-f+/1f' (+f1J
Uit deze fouten in t en~ Z1Jn de maximale fouten te berekenen die

we kunnen krijgen bij de bepaling van de diffusiecoefficienten van

zuurstof en van hemoglobine wanneer we een gegeven fout in Q hebben.

namelijk:

van hemoglobine zijn berekend voor een fout van 1% in Q en voor

enkele waarden van de partiele zuurstofdruk buiten de hemoglobinefilm.
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Q = W is de helling van de rechten in fig. 7.2.3.

Wanneer we dus de fout weten die we in deze hellingen maken,kunnen

we de fout bepalen in de berekening van de diffusiecoefficienten van

zuurstof en van hemoglobine.
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VIII. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK NAAR ANDERE FOUTENBRONNEN IN DE

MEETOPSTELLING.

Ret bleek dat in gevallen waarin er geen difussieproees is dat de

plunjer in beweging brengt er toeh een plunjerverplaatsing kan

optreden.

Een dergelijke plunjerverplaatsing werd geregistreerd in drie

situaties.

In de eerste plaats bij gesloten kortaluitkraan K met in de

meetruimtes hetzelfde gas(mengsel) met Hetelfde totaaldruk en een

vloeistoflaag tussen de meetruimtes (a.)

Ten tweede bij geopende kortsluitkraan, zodat de meetruimtes

direkt met elkaar verbonden zijn (b).

Tenslotte werden metingen verrieht met een impermeabel membraan

(R,V:S. sehijf) tussen de meetruimtes, zodat geen diffusie kan

plaatsvinden, met gesloten kortsluitkraan en een gelijke totaaldruk

in de meetruimtes (c).

De optredende drift in het meetsysteem had in de gevallen

(a) en (c) een grootte die overeen komt met een sehijnbare flux
... ...12 2

J s van 1 a 2 * 10 mol/em s.
Deze drift was steeds dezelfde kant op gerieht en weI zo dat er

een volumeverkleining van de bovenste en dus een volumevergroting

van de onderste meetruimte optrad.door de plunjerverplaatsing.

B'· d 'f 2 0-12 / 2 .. b1J een rl t van x 1 mol em s geldt voor de seh1Jn are
-IIdeeltjesstroom AJ ~ 2.3 * 10 mol/s_ dn..

s - --'dt

Voor de verandering van het drukversehil over de vloeistoflaag

geldt nu:

Dit komt overeen met een verandering van de spanning over de

differentiaaldrukopnemer van 0.02 * 500 • 10 m V/ uur.

In geval (b) was de drirt enkele ordes kleiner en bleek de plunjer

verplaatsing ook niet systematiseh een kant op gericht te zijn.



De flux die te verwachten is bij de diffusie van zuivere zuurstof

door een laag hemoglobineoplossing met een dikte van 120 PM ligt

in de orde van grootte van 2 a 3 * 10-12 mol/cm2s.

Bij metingen aan hemoglobine met N
2

- 02 - mengsels bedraagt

de netto-flux 10 -II - 10 -10 mOl/cm2s.

Metingen aan een waterlaag met zuivere zuurstof levert een flux

van 3 a 4 i 10-12 mol/cm2s.

Diffuaiemetingen van N2 - 02 - mengsels door een waterlaag leveren

een netto-flux op van 10-10 - 10-9 moll cm2s

Bij metingen met gasmengsels aan waterlagen en aan hemoglobine

oplossingen heeft de drift een zodanige grootte en is voldoende

reproduceerbaar (enkel tientallen procenten), dat de drift bij de

berekeningen te elifuineren is.

Bij de metingen met zuivere zuurstof is de drift echter van dezelfde

orde van grootte ala de te meten effekten, zodat geen betrouwbare

metingen verricht kunnen worden.

Daarom werd besloten een systematisch cnderzoek in te stellen

naar de oorzaak van de drift.

In het nu volgende gedeelte van dit afstudeerrapport wordt de aanzet

tot dit onderzoek beschreven.

VIII.l

In de eerste plaats is de D.C.-versterker van het servosysteem

onder de loep genomen.

In deze verschilversterker wordt het signaal dat van de capacitieve

differentiaaldrukopnemer afkomstig is, vergeleken met een instelbare

kompensatiespanning (fig. 7.1.1)

foo rnVAOrt'

DC -AM~lijttrt--_

1000 l

~rvo

Fig.7. t .1.



Eventuele drift kan nu zowel optreden in de D.C.-versterker als in

de kompensatiespanning.

Bekijken we eerst de temperatuurdrift van de kompensatiespanning

(fig. 7. 1. 2 • )

Vto-r.

Fig.7.1.2. Schema kompensatiespanning-circuit.

De spanning over de referentiezener bedraagt 7 volt.

De zener heeft volgens fabrieksgegevens een maximale temperatuurs

coefficient (T.e.) van 20 ppm/ °C (typical 3 ppm / °C).

RI is een metaalfilmweerstand van 130 K.n. (T.C. ;::: 50 ppm / °C)

R2 is een draadweerstand van 10 Kn (T.C.:= 20 ppm / ·C)

De belasting van het kompensatiespannings-circuit bedraagt ongeveer

100 Mil , zodat voor de kompensatiespanning geldt:

dT

Voor de temperatuurdrift in de kompensatiespanning geldt:

Dit levert na invullen van de waarden voor de diverse grootheden:



Dit is de maximale temperatuurdrift. uitgaande van fabrieksgegevens.

Bij een keuze van weerstanden met gelijke T!C. kan deze drift

zeker nog teruggebracht worden tot 10 pv / °C.

Wanneer we deze drift (30 ~V / °C) vergelijken met de gemeten

drift van het systeem (10 mV/uur), dan zou het kompensatiespannings

circuit enkele honderden graden Celcius per uur moeten varieren

om de drift van het systeem te kunnen veroorzaken.

De D.C.-versterker bleek bij metingen een drift te vertonen

van enkele pY/uur. zodat ook deze niet de oorzaak van de optredende

effekten kan zija.

vrrI.Z

Vervolgens is gekeken naar de differentiaaldrukopnemer (D.D.O.)

Wanneer met uitgeschakelde plunjer en geopende kortsluitkraan

aan de drukopnemer wordt gemeten, zodat er geen drukverschil

over de opnemer staat, wordt de eventueel optredende drift

van de transducer veroorzaakt door de elektronika van de opnemer.

Deze metingen worden verricht met uitgeschakelde plunjer, omdat

de te meten effekten bij geopende kraan liggen onder de aanspreek

drempel van de AC - amplifier (.250 mV).

De plunjer beweegt dan aIleen op stoorpulsen die uit het lichtnet

in het systeem doordringen en deze aanspreekdrempel overschrijden.

Zodra de stoorpuls verdwenen is, zal ook de plunjer niet meer

bewegen.



Bij deze metingen aan de drukopnemer blijkt het uitgangssignaal

van de transducer (punt B) een drift te vertonen van ~ 25 pw/uur,

wat overeenkomt met een schijnbare flux van 5 * 10-15 mol/cm2s.

Op punt A is de drift 25 mV/uur, wat onder de aanspreekdrempel

van de AC-versterker ligt.

Wanner echter de kortsluitkraan gesloten wordt zal de (ingeschakelde)

plunjer weI in beweging komen, doordat er een drukverschil tussen

de meetruimtes ontstaat.

Door het sluiten van de kortsluitkraan treedt namelijk op punt Been

spanningssprong op van =2 mY, wat overeenkomst met een drukverschil
-3

van 4 * 10 torr tussen de meetruimtes.

Met behulp van de wet van Boyle - Gay Lussac kan berekend worden dat

door het sluiten van de kortsluitkraan er een volumeverandering van

de meetruimtes van ongeveer 1 mm3 eptreedt.

Ten gevolge van het sluiten van de kortsluitkraan zal op punt A

een spanning ontstaan die de aanspreekdrempel voor het servomechanisme

overschrijdt, zodat de plunjer in beweging gebracht wordt en het

ontstane drukverschil nivelleert.

De drift van de drukopnemer (25 ~/uur) is echter veel te klein om de

plunjersnelheid die daarna optreedt (overeenkomend met een drift

van 10 mV/uur) te kunnen veroorzaken.

VIII.3

Wanneer we met gesloten kortsluitkraan metingen aan het systeem

verrichten kunnen we een onderzoek instellen naar andere effekten

die de optredende drift zouden kunnen veroorzaken.

In hoofdstuk VII.1 hebben we gezien dat temperatuurinhomogeniteiten

van het meetsysteem als foutenbron kunnen fungeren.

Ten gevolge van temperatuurverschillen in het meetsysteem kan er

een drukverschil ontstaan over de vloeistoflaag.

Doordat er mogelijk een vertikale temperatuurgradient in de

thermostaatbak aanwezig is, kunnen er temperatuurverschillen optreden

tussen de meetruimtes.



Er kan nu een schatting gemaakt worden van de orde van grootte

van het temperatuurverschil dat tussen de meetruimtes kan ontstaan.

Deze schatting is echter erg moeilijk te maken waneer we uitgaan

van de werkelijke geometrie van het meetsysteem.

Daarom wordt hier uitgegaan van een sterk vereenvoudigde geometrie,

die in fig. 7.3.1. schematisch is weergegeven.

Fig.7.3.1. Schematische voorstelling meetsysteem in

thermostaatbak t.b.v. schatting van grootte-orde

temperatuurvepsdbil'tussen meetruimtes.

We stellen ons de beide R.V.S. meetkamers (1 en II) voor als bollen

met resp. massa M} en M2•

De temperatuur van de kamers is T} resp. T2•

De bollen hebben een oppervlakte S} resp. 8
2

,

Er wordt aangenomen dat beide kamers een oneindig groot warmte

geleidingsvermogen A en een soortgelijke warmte ter grootte c

bezitten •

De membraanhouder tussen de meetkamers stellen we voor als een

buis met lengte 1 en met een voor het warmtetransport werkzame

doorsnede met oppervlakte S.



Ret warmtegeleidingsvermogen van de buis' is ft en de soortelijke

warmte nul.

De bollen I en II denken we ons geplaatst ~n bolvormige holtes

~n twee metalen blokken A en B.

De oppervlakte van deze holtes is SA' resp SB'

De temperatuur van de metalen blokken nemen we homogeen maar ongelijk,

en wel TA resp. TB,

In de holtes bevindt zich lucht met een warmtegeleidingsvermogen

Alucht en een soortgelijke warmte nul.

Neem nu aan dat T
A
~ T

B
, dan zal er een warmtestroom W

A
ontstaan

vanaf het metalen omhulsel A naar kamer I.

Door de buis zal er een geleidingswarmtestroom W van kamer I

naar kamer II gaan.

Vanuit de tweede meetruimte zal er een warmtestroom WB stromen naar

het metalen omhulsel B.

De warmtestromen WA en WB kunnen optreden als straling of als geleiding.

Voor de stralings-warmtestroom WA van metalen blok A naar kamer I geldt:
s

met ~ = Stefan-Boltzmann konstante
-8 -2 -4= 5.67 ~ 10 Watt m K

en T = 298 K, zodat geldt:gem

Voor de geleidings-warmtestroom WA tussen blok A en meetruimte VI geldt:
g

. (~ - /,)~!?4
~ -J?,

-1 -I
0.025 Watt M K

~g = Itlt. 4~.u.

Alucht =met

en RA en R, zijn de stralen van de holte in blok A, resp. van

meetruimte V"

zodat

(7;;- /,)



Voor warmtestroom W
A

geldt dan de betrekking WA = C1• (TA- T1),

waarbij C
1

de grootste term is van de beide volgende uitdrukkingen:

R
A

-R
1

8
1

=oppervlakte van meetruimte 1~10-2 m2

R
1

=straal van meetruimte == 2.10-2m2

R
A

·straal omhullende bol A ~ 0.5 m

(4)

(~)

C!)

(~)

geldt:

~= $.;}
T

geldt:

/if Z--f S A = t; (7:-7;)-I . .
terwijl voor beide andere warmtestromen

tvA = e(-,; - 7;)
en Ws :: ~ (~ _ ~)

Voor de temperatuurveranderingen van beide meetruimtes zijn de

volgende betrekkingen van kracht:
til; tvA - tv
7= n'J,C

cOi W-Ws
F = WIRe

Voor de warmtestroom tussen beide meetruimtes

Combinatie van (D, Q)en (~) geeft:

lfI,c t" = C. 7ii - (t, + t'.,). T, + ~. 7;

Combinatie van <.~), (1) en (~) levert:

IJ% t: off = ~ -r,- (C. + ~). 7; +- e.. J;
Voor de vereenvoudiging van het probleem voeren we nu enkele

aannames in:

Aanname i:De temperaturen T
A

en T
B

van beide omhullende blokken

zijn tijdonafhankelijk.

Aanname ii:Er is sprake van een stationaire situatie,dit wil zeggen



Dan geldt: C, 7A - (8 -rl;)~I; - ~.7;

~ 7.S =- -G.I; + (e.;. t<j).T

II

Aanname iii: Ct - CZ'

Combinatie van (6) en (7) levert dan:

Cf;; -78) --ft: +~ t:). 7; - (e, +2 {i).=r
ofwel

Z--l" = ce, (j .(iii- 7&) = '/"% ·(l; -78)
I +i. .3 I

In bovenstaande betrekking is 2£3 R. S;;
c - /t;

Dit is ofweI $elijk aan
.t. $. ;/IlVs 11
665, = 1 L:f,

met ARVS = warmtegeleidingsvermogen

ofweI gelijk aan

.i. :5. ARVS = 1.11
1. O.314~~4

van roestvrij staal= 20 Watt/m.K

Wanneer we voor C1 de grootste waarde nemen,zodat de grootste

warmtestroom ontstaat,dan vinden we voor het temperatuurverschil

tussen de meetruimtes,bij gelijke kamergrootte in een stationaire

situatie,na invullen van de waarden voor de diverse parameters:
-2 2

S I =S 2 ::Ir 10 m
-3 2

S =:Z"'IO m

t ~0.02 m

R1 =RZ=rO.OZ m

R
A

=R
B

liWO.5 m

Wanneer we aannemen dat we het warmtescherm in de thermostaatbak

kunnen beschouwen als omhullend blok A en de bodem van de thermostaat

als omhullend blok B,dan zien we dat het temperatuurverschil tussen

beide meetruimtes enkele procenten bedraagt van het temperatuurverschil

tussen het warmtescherm en de bodem van de thermostaatbak.



Uit metingen met gesloten kortsluitkraan en afgeschakeld plunjersysteem

bleek dat de uitgangsspanning van de differentiaaldrukopnemer opliep

tot ongeveer ISO mV,wat overeenkomt met een drukverschil van 0.3 torr

tussen de meetruimtes.We zullen nu nagaan of dit drukverschil

veroorzaakt kan worden door een temperatuurverschil tussen de meetruimtes.

Omdat zich in de meetruimtes met waterdamp verzadigde gas sen bevinden

hebben we bij een temperatuurverschil zowel te maken met een verschil

in waterdampspanning als met een verschil in gasdruk.Bij een

temperatuur in de buurt van 25 °c verandert de waterdampspanning
o0.15 torr per 0.1 C.Voor de gasdruk geldt de wet van Boyle-Gay Lussac.

Wanneer we deze beide effekten combineren zou het gemeten drukverschil

van 0.3 torr veroorzaakt worden door een temperatuurverschil van

ongeveer 0.1 °c tussen de meetruimtes.

Omdat dit geen ondenkbaar temperatuurverschil is en omdat bovenstaande

schatting voor het temperatuurverschil tussen de meetruimtes best

een orde fout kan zijn,zijn er nog een aantal experimenten uitgevoerd

om deze mogelijke foutenoorzaak te onderzoeken.

Op de eerste plaats is,om de temperatuurgradienten in de thermostaat

aanzienlijk te verkleinen,de open ruimte in de bak vrijwel volledig

opgevuld met blokken aluminium en messing.Dit bleek echter geen enkel

effekt te hebben op de drift in het meetsysteem.

Verder ~s de temperatuur van het warmtescherm gevarieerd door dit

aan te sluiten op de thermostaat die de temperatuur van de bevochtigers

BI regelt.De temperatuur van deze thermostaat is instelbaar tussen
o 0

3 C hoger en 3 C lager dan de temperatuur van de thermostaatbak

met het meetsysteem.Bij een temperatuurverschil van 0 °c tussen

warmtescherm en thermostaatbak was de drift 1.5*10- 11 molls.

Bij een temperatuurverschil van +3 °c was de drift eveneens

1.5610-
11

molls en bij een temperatuurverschil van -3 °c bedroeg
-II

de drift 1.3-10 molls.

Bij deze metingen bevond zich ~n de meetruimtes vochtige lucht en

in plaats van de membraanhouder was er een RVS schijf tussen de

meetruimtes geplaatst.



Uit 'de experimenten die gedaan zijn kunnen we concluderen dat een

temperatuurverschil tussen de meetruimtes niet de oorzaak kan zijn

van de optredende drift.Zelfs in een stabiele situatie met een

temperatuurverschil van 7 °c tussen warmtescherm en thermostaatwand

veranderde de drift nauwelijks.Slechts in de aanloopperiode naar

de ingestelde temperatuur treedt duidelijk een veel grotere drift op.

VIII.4

Een ander experiment was erop gericht te onderzoeken of warmteopwekking

door het elektrische gedeelte van de differentiaaldrukopnemer een

mogelijke oorzaak van de gemeten effekten kon zijn.Daartoe werd de

drukopnemer met een bepaalde frekwentie gedurende 5 sekonden

ingeschakeld.Bij deze test was het plunjersysteemuitgeschakeld.

Wanneer de drukopnemer om de 18 min. werd ingeschakeld veranderde het

signaal van de transducer met -10 mV/uur,wat overeenkomt met een

verhoging va~et drukverschil tussen onderkamer en bovenste meetruimte

met 0.02 torr/uur.

Bij een schakeltijd van 75 min. trad eenzelfde drukverhoging op.

Wanneer de drukopnemer om de minuut gedurende 5 sekonden werd

ingeschakeld veranderde het uitgangssignaal van de transducer met

-8 mV/uur (1.6*10-2 torr/uur).

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 8.4.1.

Wanneer daarna de drukopnemer kontinu ingeschakeld werd trad er eerst

een verh6ging van het drukkopsignaal op,waarbij de uitgangsspanning

zelfs positief werd (fig 8.4.1).Na ongeveer 2 uur was di~nschakel

verschijnsel verdwenen en was er weer een stabiele situatie ontstaan,

waarbij het uitgangssignaal van de verschildrukopnemer veranderde

met -12 mV/uur,wat overeenkomt meteen drukverschilverhoging van
-2

2.4.10 torr/uur.

De vaBchildrukopnemer lijkt dus enige invloed te hebben,maar

warmteopwekiing door de transducer is niet van significante betekenis.

Ook de drukopnemer die de totaaldruk in de onderste meetruimte

meet bleek geen invloed te hebben op de optredende drift.
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VIII. 5

Om te onderzoeken of het afgegeven signaal weI afkomstig is van een

drukverschil en niet door een inwendige drift van de capacitieve

verschildrukopnemer(bijv. kruip van de condensatorplaten) veroorzaakt

wordt,werd bij een volgend experiment parallel aan de capacitieve

opnemer een differentiaaldrukopnemer met rekstrookjes gemonteerd.

De uitgangssignalen van de beide transducers werden geregistreerd

met een tweepens xt-recorder en er bleek dat ze synchroon varieerden.

Ook wanneer de capacitieve drukopnemer was uitgeschakeld gaf de

andere transducer een veranderend signaal af.Hieruit kunnen we ~

concluderen dat de door de capacitieve opnemer afgegeven signalen

door drukveranderingen in de meetruimtes veroorzaakt w0rden en

niet door de capacitieve differentiaaldrukopnemer zelf gegenereerd

worden.

VIII.§ CONCLUSIE:

Uit het gedane onderzoek is gebleken dat de gevonden drift in het

meetsysteem (overeenkomend met een schijnbare flux van la2*IO-llmoIJcm2 s)
niet veroorzaakt wordt door de vol~.nd8 effekten:



1. Temperatuurdrift van de D.C.-versterker of van het kompensatie

spanningscircuit in het servosysteem.

2. Drift van de elektronika van de capacitieve differentiaaldrukopnemer.

3. Temperatuurinhomogeniteiten 1n het meetsysteem.

4. Warmte-opwekking door de beide drukopnemers.

5. Drift die door de differentiaaldrukopnemer zelf gegenereerd wordt.

6. Gaslekken in het meetsysteem,zowel in- en uitlekken als lekken

tussen de meetruimtes.

Omdat de bron van de optredende drift nog niet gelokaliseerd kon

worden en het met de meetopstelling erg moeilijk is om verder

onderzoek te doen naar de oorzaak van de gemeten effekten,is het

idee gerezen om een proefopstelling te bouwen,waaraan verder

systematisch onderzoek verricht kan worden.Aan deze proefopstelling

worden enkele eisen gesteld.Op de eerste plaats dient de opstelling

(althans in eerste instantie) zeer eenvoudig van opzet te zijn,om

wederzijdse beinvloeding door een groot aantal parameters te vermijden.

Verder dient de opstelling gemakkelijk demonteerbaar te zijn,om

bijvoorbeeld verschillende drukopnemers te kunnen gebruiken en te

testen.Oo~oet het testsysteem gemakkelijk uit te breiden zijn.

In eerste instantie is gekozen voor een testopstelling zoals die

schematisch is weergegeven in fig.8.6.1.

K,
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De opstelling bestaat uit een glazen buizensysteem,waarbij de

meetruimtes in serie liggen.Een meetruimte is gelegen tussen

afsluitkraan K
l

en kortsluitkraan Ken heeft een volume van 100 cm
3

•

Als tweede meetruimte kan naar keuze het gedeelte van het systeem

tussen kraan K
Z

en kortsluitkraan K (100 cm3) genomen worden of

het buizenstelsel tussen Ken afsluitkraan K
3

(ZOO cm3).Hiermee

is het mogelijk de invloed te onderzoeken van een ongelijke grootte

van de meetruimtes.In de testopstelling zijn parallel twee differentiaal

drukopnemers opgenomen,die gemakkelijk uitwisselbaar zijn.Aan

weerszijden van de drukopnemers bevinden zich kranen,waarmee de

transducers afgesloten kunnen worden van de rest van de proefopstelling.

De testopstelling wordt geplaatst in een thermostaatbak om de

temperatuur van het systeem konstant te houden.

Met deze opstelling is het mogelijk verder onderzoek te verrichten

naar de oorzaak van de drift die irl het eigenlijke meetsysteem

Qptreedt.

Zo kunnen er vergelijkende metingen worden verricht met droge en

met vochtige gassen,omdat mogelijk adsorptie en desorptie van

waterdamp een mogelijke foutenbron is.Ook is de invloed van waterdamp

op de capacitieve differentiaaldrukopnemer nog niet bekend.

Bij de meetopstelling is onderzoek naar de invloed van de waterdamp

in het meetsysteem erg moeilijk,omdat bij het vacuum pompen van

het meets¥steem om de waterdamp te verwijderen de capacitieve

differentiaaldrukopnemer ernstig ontregeld wordt en tijdelijke

verwijderring van deze transducer erg moeilijk te realiseren is.

In een later stadium kan de testopstelling eventueel nog uitgebreid

worden tot een ingewikkelder configuratie voor verder onderzoek.
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erf(-x) = - erf x

erfc(-x)= 2- erfc x

erf ° =0

erf 00 =1

DE ERRORFUNKTIE:
II I

erf x = ti je-}. eli
o

erfc x = 1 -erf x =

d 2- (erfcx) = - .l.exp(-x )
dx ViC
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Reeksontwikkeling voor kleine x:
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heeft als oplossing;

v = A erf( X ) ,met A is een konstante,afhankelijk van de randvoorwaarden
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