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Samenvatting 

Tot nu toe wordt er aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit 
Limburg gebruik gemaakt van een 3-fasen mengselmodel om het zwel- en krimpgedrag 
van biologische weefsels te beschrijven. Met dit mengselmodel kan men experimentele 
data goed fitten. Daartoe moet echter voor een diffusiecoëfficiëait gekozen worden, die 
fysisch gezien te groot is. Om dit probleem op te lossen, is een 4-fasen mengselmodel 
~ntwkke!d. In dit mengselmodel worden vier fasen onderscheiden: een (geladen) vaste 
stof, een vloeistof, kationen en anionen. In tegenstelling tot het 3-fasen mengselmodel 
worden in dit model elektrische effecten, die ten gevolge van concentratiegradiënten 
ontstaan, niet verwaarloosd. In dit verslag wordt beschreven op welke manier het 4-fasen 
mengselmodel voor één-dimensionale problemen in het programma MATLAB is geïmple- 
menteerd. Daartoe worden de evenwichtsvergelijkingen met de bijbehorende constitutieve 
vergelijkingen met behulp van de gewogen residu-formulering gediscretiseerd. Deze 
evenwichtsvergelijkingen worden vervolgens met behulp van de Newton-Raphson 
iteratiemethode opgelost. Uit simulaties van één-dimensionale zwel- en consolidatie- 
experimenten aan tussenwervelschijfmateriaal, blijkt dat, in het 4-fasen mengselmodel, 
fysisch realistische waarden voor de diffusiecoëffiënten gekozen kunnen worden om de 
experimentele data te fitten. Ook andere parameters, zoals de stijfheid en permeabiliteit, 
hebben hierbij realistische waarden. 
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1. Inleiding 

Een aantal materialen, zoals biologische weefsels, vertonen zwel- en krimpgedrag. Dit 
zwelgedrag is afhankelijk van de externe zoutconcentratie. In zuiver water kan het volume 
van een proefstuk uit de nucleus gulposus van een tussenwervelschijf tot 200% van het 
oorspronkelijk volume zwellen [ 131. Ook in een fysiologische zoutoplossing treedt er een 
substantiële zwelling van een biologisch weefsel op. Door het zwellen verandert zowel de 
geometrie als de saneastelling van het weefsel. Bovendien is er altijd een bepaalde 
voorspanning aanwezig, die afharikelijk is van de externe zoutconcentratie ~ Be deformatie 
van het weefsel hangt dus niet alleen af van de mechanische belasting, maar ook van de 
chemische belasting. Het zwelgedrag wordt veroorzaakt door lading die gebonden is aan 
de vaste stof en een interactie aangaat met de vrije ladingen in de vloeistof. Hierdoor 
ontstaat namelijk een osmotische druk. Dit materiaalgedrag kan worden beschreven met 
een continuümmodel: het zogenaamde mengselmodel. In dit model wordt het materiaal 
gemodelleerd als een elektrisch geladen vaste stof, die verzadigd is met een monovalente 
ionen-oplossing . 

Tot nu toe wordt er aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de Rijksuniversiteit 
Limburg gebruik gemaakt van het 3-fasen mengselmodel om het gedrag van biologische 
weefsels te beschrijven ([3], [4], [ 121, [ 131). De drie fasen die men hierbij onderscheidt, 
zijn: een elektrisch geladen vaste stof, een vloeistof en ionen. De elektrische effecten 
worden in dit model verwaarloosd. Ter validatie zijn er in Maastricht een aantal één- 
dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten uitgevoerd aan tussenwervelschijfmateri- 
aal ([2],[4],[13]). Het 3-fasen mengselmodel is in staat om het zwel- en krimpgedrag van 
dit biologisch weefsel te beschrijven. Om echter een goede fit te krijgen met experimen- 
tele data, moet er gekozen worden voor een diffusiecoëfficiënt die fysisch gezien te groot 
is ([4],[13]). Ook de experimenten, die in Eindhoven aan een synthetische hydrogel 
uitgevoerd zijn, leiden tot dezelfde conclusies ([3], [ 121). 

3-faSenlTmg3-1 
gebruikt wordt, zwelt het proefstuk sneller dan ; I ~ ~  .a L 

Als in het 3-fasen mengselmodel een fysisch 
realistische waarde voor de diffusiecoëfficiënt 

uit de metingen volgt. Bovendien zwelt het 

guur 1). Dit wordt veroorzaakt doordat de 
vloeistof ten gevolge van de aangebrachte con- 

stuk instroomt. Om dit probleem te ondervan- figuur 1.. weergave van 
gen wordt een grotere diffusiecoëfficiht geko- de zwelcuwe bv een fysisch realistische 
zen. Hierdoor neemt de concentratiegradiënt difisiecoe+ciënt. 
sneller af. 

meting li 

proefstuk op een bepaald moment te veel (fi- i ;  
centratiegradiënt in het begin te snel het proef- 

tijd 

In het 4-fasen mengselmodel wordt onderscheid gemaakt tussen vier fasen: een elektrisch 
geladen vaste stof, een vloeistof, kationen en anionen [7]. Het complete mengsel is 
elektrisch neutraal. Omdat a m  de vaste stof eefi gebonden (negatieve) lading zit, ontstaat 
aan de rand van de vaste stof een laag met kationen zoals in figuur 2 is weergegeven. Ten 
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gevolge van de vloeistofstroming wil deze laag 
met kationen zich verplaatsen. Door de aantrek- o 

- 
kende lukt dit kracht echter van niet de of gebonden nauwelijks. negatieve Als de lading laag a + - V W  

kationen zich een beetje verplaatst, is er sprake 
van polarisatie. Doordat de kationen aan de 
rand nauwelijks bewegen, ondervindt de vloei- 
stofstroom een grotere weerstand en zal dus 
langzamer gaan stromen dan volgens het 3- figuur 2: sch2matisch2 weergave van 
fasen mengselmodel. Hierdoor zal het zwellen de overgang tussen de vaste en de 
volgens het 4-fasen mengselmodel, in het begin ,,loeisto$ 
van de zwelcurve, langzamer verlopen dan 
volgens het 3-fasen mengselmodel. Het is te 
verwachten dat voor de beschrijving van de zwelcurve kleinere, fysisch realistischere, 
waarden voor de diffusiecoëfficiënten gekozen kunnen worden. In het 4-fasen mengselmo- 
del worden de elektrische effecten in tegenstelling tot het 3-fasen mengselmodel dus niet 
verwaarloosd. 

@ @ @ @ @ O @  
vasto sof 

Het doel van deze opdracht is het implementeren van dit 4-fasen mengselmodel in het 
programma MATLAB voor één-dimensionale problemen en het verifiëren van het 4-fasen 
mengselmodel aan de hand van één-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten. In 
het bijzonder moet worden gekeken of de waarden voor de diffusiecoëfficiënten, die uit 
de fit van het 4-fasen mengselmodel volgen, beter overeenkomen met de waarden uit de 
literatuur dan de diffusiecoëfficiënten, die uit de fit van het 3-fasen mengselmodel volgen. 

In de komende hoofdstukken wordt het (tussenwervelschijQmateriaa1 beschreven, dat in 
één-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten gebruikt is. Vervolgens worden de 
experimenten beschreven. Daarna worden de drie verschillende mengselmodellen met 
elkaar vergeleken. Vervolgens wordt beschreven op welke (numerieke) manier de (even- 
wichts)vergelijkingen voor het 4-fasen mengselmodel opgelost worden. Tenslotte worden 
de numerieke en experimentele resultaten met elkaar vergeleken. 
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2. Biologisch weefsel 

Het biologisch materiaal dat voor de één-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten 
wordt gebruikt, is afkomstig uit tussenwervelschijven. Tussenwervelschijven bevinden 
zich tussen de wervellichamen in de wervelkolom. De schijf bestaat uit een gel-achtig 
centrum, de nucleus pulposus, dat omgeven wordt door een aantal lamellen, de anulus 
fibrosus (zie figuur 3a). De vezelrichtingen verschillen per lamel. Door deze vezels is de 
stmctxw vac de CusselivJervelsrh~~vP,n aaisctrcop. 

proteogycaan 
collageen 

nucleus puiposus Ï anuius fibrosus 

figuur 3: schematische weergave van de tussenwewelschijf, waarbij een gedeelte van de 
anulus fibrosus verwijderd is om de lamelstructuur te tonen. 

Het tussenwervelschijfmateriaal bestaat uit collageen dat omgeven wordt door een 
gehydrateerde proteoglycanen-gel (zie figuur 3b). Een collageenvezel is een lang eiwitmo- 
lecuul, dat opgebouwd is uit polypeptide ketens. Proteoglycanen zijn lange moleculen, die 
bestaan uit een groot aantal glycosaminoglycanen (GAG’S), die verbonden zijn aan 
’hoofd’eiwitketens. De GAG’S bestaan, op hun beurt, uit lange ketens polysacchariden. 
De proteoglycanen vormen samen grote drie-dimensionale netwerken. 

In de interstitiële vloeistof bevinden zich geladen deeltjes. Ten gevolge van de fysiologi- 
sche pH en de aanwezigheid van deze deeltjes, zijn de carboxyl- en sulfaatgroepen van de 
saccharide-groepen geïoniseerd. Hierdoor is er een negatieve lading aanwezig, die 
gebonden is aan de proteoglycanen. De concentratie van deze gebonden lading wordt de 
vaste-ladingsconcentratie (fixed charge density of fcd) genoemd. Door deze ionisatie zijn 
de proteoglycanen-macromoleculen in staat om tot 50 keer het eigen gewicht aan water 
vast te houden ([3]1, [ S I ) .  Deze capaciteit is afhankelijk van de vaste-ladingsconcentratie. 
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3. Zwel- en consolidatie-experimenten 

Er is een aantal één-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten uitgevoerd. Deze 
experimenten zijn in samenwerking met Houben uitgevoerd [4]. De resultaten van deze 
experimenten worden gebruikt om de numerieke resultaten te verifiëren. 

Beschrijving van de proefopstelling 

Bij een één-dimensioflaal zwel- en consolidatie- 
experiment wordt een cilindervormig proefstuk 
zodanig opgesloten dat het alleen in axiale 
richting kan zwellen of krimpen. Aan de boven- 
kant van het proefstuk bevindt zich een zuiger 
(figuur 4). De zuiger kan alleen in verticale 
richting bewegen. Deze verplaatsing wordt met 
behulp van een lineaire verplaatsingsopnemer 
geregistreerd. Via de zuiger kan men een kracht figuur 4: 
op het proefstuk uitoefenen. Er kan geen water de proefopstelling 
langs deze zuiger stromen. 

vloeistofstmom 

weergave van 

Aan de onderkant van het proefstuk zit een filter. Door deze filter stroomt water met een 
bepaalde zoutconcentratie. Deze zointconcentratie kan men als functie van de tijd verande- 
ren. Aan de onderkant kan het water in en uit het proefstuk stromen, aan de zijkanten en 
de bovenkant niet. 

Gebruikte proefstukken 

De cilindervormige proefstukken zijn afkomstig 
uit de tussenwervelschijven (anulus fibrosus) 
van Duitse Herdershonden. De diameter van 
deze proefstukken bedraagt 4 mm. De hoogte 
bedraagt ongeveer 1 mm. Om deze proefstuk- 
ken te maken, wordt de wervelkolom van deze 
honden post mortem zo snel mogelijk ingevro- 
ren. In deze ingevroren toestand worden de 
proefstukken in de juiste vorm gesneden. De 
proefstukken worden vervolgens in de vriezer 
bewaard totdat de experhenten worden uitge- 
voerd. De proefstukken zijn afkomstig uit ver- 
schillende delen van de tussenwervelschijf. 
Deze plaatsen zijn in nevenstaand figuur sche- 
matisch aangegeven. 

figuur 5: schematische weergave van 
de plaats van de proefstukken in een 
tussenwewelschijf. 



Meetprotocol 

De metingen duren, afhankelijk van de plaats waar het proefstuk in de tussenwervelschijf 
heeft gezeten, 20 of 24 uur. De proefstukken, die aan de buitenkant van de tussenwervel- 
schijf liggen, hebben namelijk een kleinere permeabiliteit dan de proefstukken, die meer 
naar binnen liggen. Hierdoor duurt het bij de proefstukken uit de buitenkant van de schijf, 
ook langer voordat er een evenwichtstoestand bereikt is dan bij de proefstukkken uit de 
binnenkant van de schijf. 

Tijdens deze metingen zijn vier evenlange perioden te onderscheiden. In iedere periode 
gelden andere randvoorwaarden. 

In de eerste periode wordt er een externe mechanische belasting aangebracht van 0.98 N 
(0.078 MPa). De externe zoutconcentratie bedraagt tijdens deze periode 0.469 f 0.026 
M. Aan het einde van deze periode is er een evenwicht bereikt. Deze situatie dient als 
uitgangssituatie voor de rest van het experiment: alle proefstukken hebben nu dezelfde 
begincondities. In deze periode vindt het zogenaamde conditioneren van het proefstuk 
plaats. 

In de tweede periode gaat het proefstuk zwellen. Daartoe wordt de externe zoutconcentra- 
tie verlaagd tot 0.159 & 0.014 M. De mechanische belasting blijft dezelfde als in de 
vorige periode. 

In de derde periode vindt consolidatie plaats. Daartoe wordt de externe mechanische 
belasting stapsgewijs vergroot tot 2.45 N (O. 195 MPa). De externe zoutconcentratie 
verandert niet. 

Tenslotte wordt in de vierde periode dezelfde randvoorwaarden voorgeschreven als in de 
eerste meetperiode. Deze periode dient als controle: het proefstuk moet aan het einde van 
deze periode hetzelfde volume innemen als aan het einde van de eerste periode, als de 
evenwichtsrespons van het materiaal niet gewijzigd is ten gevolge van interne schade. 

Het meetprotocol kan dus als volg Het meetprotocol kan dus als volg 
1 - 7  
11 omschrijving 11 conditioneren 

mechanische 0.0’98 MPa 
belasting /I mechanische 0.0’98 MPa 
belasting /I 
chemische 
belasting 
chemische 
belasting 

worden samengevat: worden samengevat: 

zwellen I consolideren 

0.078 MPa 0.195 MPa 0.078 MPa 0.195 MPa 

0.159 f 
0.014 M 
0.159 f 
0.014 M 

0.159 f 
0.014 M 
0.159 f 
0.014 M 

516 uur I 516 uur 516 uur I 516 uur 

/I 0.078 MPa /I 0.078 MPa 

0.469 A I1 0.469 A I1 
0.026 M 11 0.026 M 11 

II 516 uur II 516 uur 
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4. Mengselmodellen 

In de onderstaande tabel zijn schematisch de verschillende mengselmodellen weergegeven. 
In de drie mengselmodellen (een 2-fasenY een 3-fasen en een 4-fasen mengselmodel) 
wordt de vaste stof gemodelleerd als een elastisch materiaal. 

In het zogenaamde Ie-fasen mengselmodel wordt onderscheid gemaakt tussen twee fasen: 
een ongeladen vaste stof en een vloeistof, waarin zich geen deeltjes bevinden. Het model 
kan de vervorming van de vaste stof beschrijven, die het gevolg is van een mechanische 
belasting. Het 2-fasen mengselmodel is verder alleen in staat om de vloeistofstroming ten 
gevolge van een drukgradiënt te beschrijven (zie het "dicht"gestippe1de gebied in de 
tabel). 

In het zogenaamde 3-fasen mengselmodel worden drie fasen onderscheiden: een (geladen) 
vaste stof, een vloeistof en (geladen) deeltjes, die zich in deze vloeistof bevinden. Het 
model kan de vervorming van de vaste stof beschrijven, die het gevolg is van een 
mechanische belasting edof het gevolg is van een chemische belasting (een externe 
concentratie van deeltjes). Het 3-fasen mengselmodel is verder in staat om de vloeistof- 
stroming ten gevolge van een drukgradiënt edof een concentratiegradiënt te beschrijven. 
Bovendien kan een flux van de deeltjes beschreven worden, die het gevolg is van een 
drukgradiënt edof een concentratiegradiënt. (Dit is het gestippelde gedeelte van de tabel.) 
Het model is echter niet in staat om elektrische effecten te beschrijven. Deze effecten 
worden in dit model verwaarloosd. 
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In het zogenaamde 4-fasen mengselmodel worden vier fasen onderscheiden: een (geladen) 
vaste stof, een vloeistof, kationen en anionen, die zich in deze vloeistof bevinden. Het 
model kan de vervorming van de vaste stof beschrijven, die het gevolg is van een 
mechanische belasting edof het gevolg is van een chemische belasting (een externe 
concentratie van deeltjes). Het 4-fasen mengselmodel is verder in staat om de vloeistof- 
stroming, een deeltjesflux en een elektrische flux ten gevolge van een drukgradiënt, een 
concentratiegradiënt edof een elektrisch potentiaalgradiënt te beschrijven. (Bit is de 
gehele tabel.) In dit model worden, in tegenstelling tot het 3-fasen mengselmodel, de 
elektrische effecten niet verwaarloosd. 
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5. Numeriek mode8 

Om het mechanisch gedrag van het tussenwervelschijfmateriaal te beschrijven, wordt 
gebruik gemaakt van het 4-fasen mengselmodel. In het 4-fasen mengselmodel worden vier 
fasen onderscheiden: een vaste stof, een vloeistof, de kationen en de anionen. 

De vaste stof representeert het collageen en de proteoglycanen, die in het materiaal 
2antvezig zijn Aan deze vaste stof zit een gebomIer? (negatieve) lading. Deze veroorzaakt 
de zogenaamde vast~-!a$ingsconcen~~~e. Deze vaste lading wordt veroorzaakt door 
geïoniseerde carboxyl- en sulfaatgroepen, die aan de proteoglycanen vastzitten. De 
vloeistof representeert het water, dat in en uit de tussenwervelschijf kan stromen. De 
kationen representeren de (vrije) positieve ionen in het materiaal. Er wordt verondersteld 
dat de concentratie Na+-ionen (veel) groter is dan de concentratie aan andere positieve 
ionen. De fase "kationen" bestaat dus volledig uit monovalente Na+-ionen. De anionen 
representeren de (vrije) negatieve ionen. Er wordt verondersteld dat de concentratie Cl-- 
ionen (veel) groter is dan de concentratie aan andere negatieve ionen in het materiaal. De 
fase "anionen" bestaat dus uit monovalente Cl--ionen. 

Er kunnen vier evenwichtsvergelijkingen afgeleid worden. Dit is voor het 4-fasen 
mengselmodel gedaan door Huyghe en Janssen [7] .  De vier evenwichtsvergelijkingen, die 
uit deze afleiding volgen zijn: 

impulsbalans voor het mengsel : V *  o e f l -  Vp = O 

massabalans voor het mengsel : V-v + V - n  f (v f - v ') = O 

massabalans voor de kationen : n 

massabalans voor de anionen : n 

Verder wordt er gebruik gemaakt van een aantal constitutieve wetten: 

elasticiteit 

wet van Darcy 

wet van Fick 

: n fv f s  = -K * [Vo@ - IT) + R T( 4 +Voc + + 4 -Vac - ) - Fc "V0 E 3 
- j '=D'.Vopf 42) 

j - = - ' VOF - 

wet van Vanyt HO# : x = RT(&C+ + c - >  -2$G) 

Met: 

i0 



c +, c -, c fc = concentratie van resp. kationen, anionen en 
p =druk 
v = vloeistofsnelheid 
v =snelheid van de vaste stof 
D +, D - = di@sietensor van resp. kationen en anionen 
E = Green -Lagrange rek 
F = constante van Faraday 
P = deformatietensor 
K = permeabiliteitstensor 

gebonden lading 

N +,Al- = volumefractie per iizifieel volume voor resp. kationen en anionen 
R =gasconstante 
T = absolute temperatuur 
W = Helmholtz vrije energie van het mengsel 
p + , p- = elektro -chemisch potentiaal van resp. de kationen en de anionen 
n: =osmotische druk 
oeff = egectieve spanningstensor < = electrisch potentiaal 

Door substitutie van (2) in (1) houden we één vectoriële en drie scalaire vergelijkingen 
over met als onbekenden de verplaatsing, het verschil tussen de vloeistof druk en de 
osmotische druk p-7r en de elektro-chemisch potentialen p+ en p-. Met behulp van de 
gewogen residu formulering worden deze vier vergelijkingen gediscretiseerd (zie bijlage 
A). Vervolgens worden deze gediscretiseerde vergelijkingen zodanig geschreven dat ze 
met behulp van de Newton-Raphson-iteratiemethode op te lossen zijn. Het probleem dat 
opgelost moet worden, luidt uiteindelijk: 

impulsbalans voor het mengsel en elasticiteit: 
A 3 

k=l  k = l  

massabalans voor het mengsel en de vergelijking van Darcy : 
2 

massabalans voor de kationen en de vergelijkingen van Fick : 

5 9 4 

massabalans voor de anionen en de vergelijkingen van Fick : 

13 18 8 
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De afleiding van deze fomules en de betekenis van de afkortingen staan in bijlage A. 
Tevens is in bijlage B de iteratieve oplosprocedure beschreven. 

De bovenstaande vergelijkingen worden vervolgens voor het één-dimensionale geval 
uitgeschreven. Het probleem, dat vervolgens overblijft, wordt in MATLAB geïmplemen- 
teerd. 
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6. Verificatie van het model 

Om het geïmplementeerde één-dimensionale 4-fasen mengsel model te testen, wordt een 
aantal één-dimensionale problemen opgelost. Van deze problemen zijn de analytische 
oplossingen bekend. Door de numerieke en de analytische oplossingen met elkaar te 
vergelijken, kan men zien of de berekeningen op de juiste manier zijn verlopen. 

Twee-fmen mengselmodel 

In een 2-fasen mengselmodel worden twee fasen onderscheiden: een ongeladen vaste stof 
en een vloeistof. In deze vloeistof bevinden zich geen geladen deeltjes. Om het mecha- 
nisch gedrag van dit materiaal te beschrijven, worden twee behoudswetten gebruikt 
([hl, [ l i l ) :  

(51 
impulsbalans van het mengsel : Vso -Vp = O  

massabalans van het mengsel : V - v  + V - ( n f ( v f  - v  ')) = O  

Verder wordt gebruik gemaakt van de volgende constitutieve relaties: 

elasticiteit : o = H . E  

wet van Darcy : n f ( v  f - v " )  = -K-Vp 

Hierin is K de permeabiliteit en H de stijfheid. 

Van een eenvoudig één-dimensionaal experiment is een analytisch oplossing bekend. De 
proefopstelling, die voor dit experiment nodig is, is dezelfde als in figuur 4 is weergege- 
ven. In tegenstelling tot een één-dimensionaal zwel- en consolidatie-experiment, bevat de 
vloeistof, die door de filter stroomt, geen geladen deeltjes. Het proefstuk kan dus alleen 
vervormd worden door middel van een externe mechanische belasting. Deze mechanische 
belasting wordt stapsgewijs aangebracht. 

Uit de bovenstaande behoudswetten en constitutieve relaties is voor dit probleem een één- 
dimensionale vergelijking voor het drukverloop af te leiden: 

Met behulp van de volgende randvoorwaarden: 

T=O:  P = O  o p 0 1 X < l  

T>O : P = O  op X = O  (vrije uitstroom) 

ap 
- =O 0p X = B ax (geen uitstroom) 

is een analytische oplossing af te leiden. Deze luidt in dimensieloze vorm ([6], [ 1 i]): 
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P=C m 2  -sin(MX)e-M2T 
n =O M 

met : 
7c M =  - (2n + 1) 
2 
A 

Frc 
P=-p 

Door het weglaten van de massabalansvergelijkingen voor de kationen en voor de anionen 
in het numerieke 4-fasen mengselmodel en door het weglaten van de overige termen in de 
massa- en impulsbalans, die te maken hebben met de concentraties anionen en kationen 
(dus c+ = c- = cfc = O en ,u+ = ,u- =O ), gaan de evenwichtsvergelijkingen van het 4-fasen 
mengselmodel over in de evenwichtsvergelijkingen voor het 2-fasen mengselmodel. Met 
behulp van het model dat dan overblijft, wordt een numerieke oplossing voor het 2-fasen 
probleem berekend. 

Als de numerieke en analytische oplossingen voor dit experiment met elkaar vergeleken 
worden, blijken de oplossingen goed met elkaar overeen te komen (figuur 6) .  Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de koppeling tussen de verplaatsingen en de (v1oeistof)drukken 
op een goede manier verloopt. 

T=0.02 
1 .o 

positie 1-1 

figuur 6: vergelijking tussen de analytische oplossing (doorgetrokken lijnen) en de 
numerieke oplossing (gestippelde lijnen) voor een 2-fasen probleem. 
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Diffusieprobleem 

Vervolgens wordt gekeken of de diffusie- 
vergelijkingen op de juiste manier worden 
opgelost. Daartoe wordt een één-dimensio- 
naal diffusieprobleem, dat in figuur 7 sche- 
matisch is weergegeven, opgelost. In dit 
probleem worden alle verplaatsingen van 
het proefstuk onderdrukt. Aan één kant kan 
men de externe concentratie stapsgewijs 
variëren. Ten gevolge van de diffusie van 
de ionen zal, op den duur, een nieuw even- 
wicht worden bereikt. Om het probleem zo 
eenvoudig mogelijk te houden, wordt ver- 
ondersteld dat de vaste-ladingsconcentratie 
(c") gelijk aan nul is. 

I fiiter 

starre, ondoorlatende wand 

figuur 7: schematische weergave van het 
dimsieprobleem. 

Om een analytische oplossing voor de diffusievergelijkingen te vinden, moeten deze 
vergelijkingen op een andere manier geschreven worden. Uit de combinatie van de 
massabalansvergelijkingen voor de kationen en de anionen en de wet van Fick volgt: 

met : 
p = +,- 

Dit is in één-dimensionale vorm te schrijven als: 

Omdat de vaste-ladingsconcentratie (cfc) gelijk aan nul is, geldt dat de elektrisch potentiaal 
,$ gelijk aan nul is. De elektro-chemisch potentialen zijn hierdoor te schrijven als 
chemische potentialen: 

Door gebruik te maken van het verband tussen de volumefractie NPINf en de molaire 
concentraties CP 



gaat de diffusievergelijking over in: 

met: 
fl =het molaire volume van ion p 
- 

Deze vergelijking heeft dezelfde vorm als de vergelijking, die te maken heeft met het 2- 
fasen drukprobleem uit de vorige paragraaf als we aannemen dat de coëfficiënt v6ór de 
tweede plaatsafgeleide constant is. Als er gebruik wordt gemaakt van de randvoorwaarden 

T = O  : C P , C b i n n e n -  -0.25M op 0 ~ x 1 1  

T.,O : P =Cbuiten -0.16M - op X=O 

op X = l  

luidt de analytische oplossing voor het diffusieprobleem: 

met: 

Als de numerieke en de analytische oplossingen voor dit diffusieprobleem met elkaar 
worden vergeleken, blijken deze goed met elkaar overeen te komen (zie figuur 8). Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de oplosprocedure, die te maken heeft met de diffusie van 
de ionen, op een juiste manier verloopt. 
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figuur 8: het analytisch (doorgetrokken lijn) en het numeriek (gestippelde lijn) 
berekende verloop van de concentratie Na'-ionen als functie van de tijd. 

Diffusie-potentialen 

Een derde één-dimensionaal probleem, 
waarvan een analytische oplossing van 
bekend is, heeft betrekking op potentiaal- 

ten gevolge van concentratiegradiënten. Het 
verschillen in het proefstuk, die ontstaan ondooriatmde 

wand 

experiment is schematisch in nevenstaand film filter 

figuur weergegeven. In dit experiment is C1 CZ 

aan een kant van het proefstuk een bepaalde on&orlatellde. 
W a n d  (vaste) concentratie aan ionen voorgeschre- 

ven. Aan de andere kant van het proefstuk 
wordt een andere (vaste) concentratie aan 
ionen voorgeschreven. Het proefstuk kan 
niet deformeren en de druk aan de uitein- 

centratiegradiënt in het proefstuk ontstaan. 
Ten gevolge van de vaste-ladingsconcentra- 
tie zal er een potentiaalverschil over het 
proefstuk ontstaan. 

den is gelijk aan Er dus een figuur 9: schematische weergave van het 
dlmsie-potentiaal 

17 



Bij een uniforme temperatuur en druk, wanneer de elektrische stroom i gelijk aan nul is 
(met andere woorden de kationen-flux is gelijk aan de anionen-flux: j +  = j-), wordt het 
elektrisch potentiaalgradiënt beschreven door [7] : 

- A E = R T  TPAlnaP 

Deze formule is in het speciale geval 

= gereduceerd elektrisch transportnummer 

= elelztrische conductantie 

= conductantie 

van een één-dimensionaal, niet-deformeerbaar 
medium gelijk aan het isothemisch diffusie-potentiaal dat door Nemst ([9], [IQ]) en later 
door Staverman [14] afgeleid is. Er kan hierbij opgemerkt worden dat het gereduceerde 
transportnummer voor de vloeistof ongelijk aan nul is (Tf = 3.54*10-* mol/C, T+ = 
5.20*10-6 mol/C en T- = -5.17*10-6 mol/C). In de volgende figuur worden de analytische 
en numerieke berekende potentiaalverschillen met elkaar vergeleken. Ret proefstuk wordt 
hierbij gemodelleerd met vijf elementen. De permeabiliteit is gelijk aan 2*10-16 m4/Ns. De 
diffusiecoëfficiënten zijn gelijk aan 5*10-1° m2/s. Het molaire volume bedraagt 0.35*106 
m3/mol. De externe zoutconcentraties bedragen c1 = 0.46 M en c2 = 0.45 M. De vaste 
ladings-concentratie cfc = 0.20 M. De hoogte van het proefstuk bedraagt 1.0 mm. 
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-1 

-1.2 
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

positie (m) 
figuur 1 O: het analytische (doorgetrokken lijn) en het numerieke (gestippelde lijn) 
potentiaalverloop in het proefstuk. 

Uit het voorbeeld kan geconcludeerd worden dat de potentiaalverschillen in het proefstuk, 
die ten gevolge van eoncentratiegradiënten ontstaan, op een goede manier worden 
berekend. 
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7. Vergelijking tussen numerieke resultaten en metingen 

:onditioneren zwellen consolideren controle 
I I I I 

In dit hoofdstuk worden de numerieke simulaties vergeleken met metingen, die in 
samenwerking met Houben zijn uitgevoerd [4]. Het meetprotocol dat gebruikt wordt, is 
beschreven in hoofdstuk 3. Een voorbeeld van zo’n meting staat weergegeven in figuur 
11. Dit proefstuk is afkomstig uit de rand van de tussenwervelschijf. Deze tussenwer- 
velschijf bevond zich tussen wervellichamen L6 en L7. Het is in ventraal-laterale richting 
i>;+ de tussenwerve!sc,tigf !mgeprrpzreerd (figmr 5) .  

CL5073 

O 
0.85 

I 

5 10 15 20 25 

figuur 11: resultaten van een zwel- en consolidatie-experiment. 

In figuur 11 is te zien, dat de hoogte na het conditioneren (lijn 1) niet gelijk is aan de 
hoogte na de vierde periode (lijn 4). De hoogte zou op beide plaatsen echter wel dezelfde 
moeten zijn, omdat de randvoorwaarden op beide tijdstippen dezelfde zijn. Dit verschil 
kan veroorzaakt zijn doordat er tijdens het experiment een gedeelte van de vaste-ladings- 
concentratie verdwenen is doordat er bederf is opgetreden. Ook bij de andere experimen- 
ten is een soortgelijk hoogteverschil terug te vinden. 

Voor de numerieke simulaties wordt maar een deel van de gemeten waarden gebruikt: 
alleen het zwel- en consolidatie-gedeelte wordt gebruikt. Het zwellen begint na 6 uur (lijn 
1) en eindigt na 12 uur (lijn 2). De consolidatie begint na 12 uur (lijn 2) en eindigt na 18 
uur (lijn 3). Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, zijn er ook proefstukken gebruikt uit een 
meer naar binnen gelegen gedeelte van de anulus fibrosus. Deze experimenten duurden 20 
uur i.p.v. 24 uur. Hierdoor liggen in deze experimenten de lijnen 1, 2 en 3 op respectie- 
velijk 5, 10 en 15 uur. 
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In figuur 12 is een simulatie te zien, die betrekking heeft op de zwel- en consolidatie- 
periode van figuur 11. Bij deze simulatie wordt verondersteld dat de stijfheid, permeabili- 
teit en de diffusiecoëfficiënten constant blijven. Verder wordt er gebruik gemaakt van de 
volgende lineaire relatie tussen de tweede Piola-Kirchhoffspanning S en de Green- 
Lagrange rek E: 

S = H * E  

Op tijdstip t=0  la neemt de externe concentratie van 0.458 M af tot 0.146 M. Op tijdstip 
t=6 h neemt de mechanische belasting van 0.98 N toe tot 2.45 N. 

c25073 
, 

H = 1.08e6 N/m2 
K+= 2.0e-16 m4/Ns 
D =4.9e-10 m2/s 
D-= 7.8e-10 m2/s 
C,fc=0.1263 M 
c, = 0.4580 M 
C = 0.1460 M 

= 0.924 
nf, = 0.762 

Q = 0.896 

I I I I I 

Uit deze simulatie blijkt dat de experimentele data goed met het 4-fasen mengselmodel te 
fitten zijn. Op de volgende bladzijde zijn nog eefi viertal experimenten gesimuleerd. Ia 
deze figuren worden de experimentele data met een doorgetrokken lijn weergegegeven en 
de numerieke data met een gestippelde lijn. Het proefstuk is in de simulaties verdeeld in 
10 evengrote elementen. 
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figuur 13a: het proefstuk is afkomstig uit 
het dorsale deel van tussenwewelschijf 
L7-SI. 
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figuur 13c: het proefstuk is afkomstig uit 
het ventrale deel van tussenwewelschijf 
L 7-SI. 
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figuur 13b: het proefstuk is afkomstig uit 
het ventraal-laterale deel van tussenwer- 
velschijf L3-L4. 

I 

figuur 13d: het proefstuk is afkomstig uit 
het ventrale deel van de tussenwervelschijf 
L2-L3. 

In de onderstaande tabel zijn een aantal waarden voor verschillende parameters weergege- 
ven, die uit de fits van de bekeken experimenten en uit de literatuur volgen. 

II parameter I experimenten 

II I 0.75-1.08 lo6 N/m2 

11 K I 0.15-0.40 m4/Ns 

11 D+ I 4.5-5.4 m2/s 

11 D- I 7.0-8.5 m2/s 

literatuur I1 
0.66f0.30 lo6 N/m2 [2] 

O. 22-0.40 m4/Ns [3] 

7.8 lo-'' m2/s [8] 
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De literatuurwaarden voor de diffusiecoëfficiënten zijn de waarden, die behoren bij een 
volumefractie aan water van 75%. Zoals uit deze tabel blijkt, komen de waarden, die in 
het 4-fasen mengselmodel gebruikt zijn, goed overeen met de literatuurwaarden. Dit is 
niet het geval voor een 3-fasen mengselmodel, waarin er een Qsisch te grote waarde voor 
de diffusiecoëfficiënten gekozen moet worden om een goede fit met de experimenten te 
krijgen (PI ,  VI, [ 121, [ 131). 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

In hoofdstuk 5 is beschreven op welke manier het 4-fasen mengselmodel in MATLAB is 
geïmplementeerd. Uit hoofdstuk 6 blijkt dat de oplossing voor een 2-fasen probleem, dat 
met behulp van het geïmplementeerde programma berekend is, goed overeenkomt met de 
ûmlytische op!ossi~g. Uit hetzelfde hccfclstuk Hijkt bevendier, dat oot de beretede 
oplossingen voor een diffiuieprcbleern en voor een di€fii§ie-potentictal~~~b~e~m gord met 
de analytische oplossingen overeenkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
programma vermoedelijk op de juiste manier de 4-fasenvergelijkingen oplost. 

Uit de simulaties, die in hoofdstuk 7 staan, blijkt dat er bij een 4-fasen mengselmodel 
fysisch realistische waarden voor de diffusiecoëfficiënten kunnen worden gebruikt om een 
goede fit met de experimentele data te krijgen. Als deze diffusiecoëfficiënten daarentegen 
in een 3-fasen mengselmodel worden ingevuld, krijgt men geen goede fit met de experi- 
mentele data. Ook de andere Parameters (stijfheid en permeabiliteit) komen goed overeen 
met waarden, die in de literatuur beschreven zijn. Het 4-fasen mengselmodel is dus beter 
in staat om het gedrag van het tussenwervelschijfmateriaal te beschrijven, dan het 3-fasen 
mengselmodel. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat in het 4-fasen mengselmodel 
de elektrische effecten niet verwaarloosd worden. 

Aanbevelingen 

Zoals in hoofdstuk 7 is opgemerkt, is de hoogte van het proefstuk aan het einde van het 
conditioneren groter dan de hoogte aan het einde van de controle-periode. Deze hoogtes 
zouden echter dezelfde moeten zijn, omdat de randvoorwaarden in beide gevallen dezelfde 
zijn. Deze afwijking kan veroorzaakt zijn doordat er bederf is opgetreden tijdens het 
experiment. Hierdoor kan een gedeelte van de gebonden lading loslaten en uit het 
proefstuk wegspoelen. Ten gevolge van de vermindering van de vaste-ladingsconcentratie 
zal de osmotische druk in het proefstuk afnemen en zal het proefstuk dus minder zwellen. 
Om dit effect in het model te verwerken, kan men de concentratie van de vaste-ladings- 
concentratie (lineair) in de tijd laten afnemen. 

Een ander mogelijkheid voor deze hoogte afname is dat de vaste stof van de tussenwervel- 
schijf visceus is. Dit zou in de vergelijking voor spanning verwerkt kunnen worden. 

In de simulaties is verondersteld dat de stijfheid, de permeabiliteit en de diffusiecoëffi- 
ciënten onafhankelijk van de vervormingen zijn. Het is echter aannemelijk, dat deze 
parameters echter wel afhankelijk zijn van de vervormingen van het proefstuk. Ook dit 
kan in het model verwerkt worden. 

Met het programma, dat in MATLAB geïmplementeerd is, kunnen op dit moment alleen 
één-dimensionale problemen doorgerekend worden. Het programma moet daarom zodanig 
uitgebreid worden, dat het ook voor drie-dimensionale problemen bruikbaar is. Aangezien 
de (relatief eenvoudige) één-dimensionale problemen binnen MATLAB al veel rekentijd 
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vergen, is het aan te raden om op een efficiëntere programmeertaal over te stappen. 
Bovendien is tijdens dit onderzoek niet onderzocht of het gebruikte algoritme het meest 
efficiënte algoritme voor dit soort problemen is. Het verdient dus aanbeveling om te 
onderzoeken of er oplos-algoritmen bestaan, die efficiënter werken. 

In dit 4-fasen mengselmodel worden ook elektrische potentiaal-verschillen in het proefstuk 
berekend. Men kan proberen om deze potentiaalverschillen in het proefstuk te meten 
gedurende de vervormingen. Op deze manier is een extra controle van het gebruikte 
m-odel mogelijk. 
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9. Gebruikte symbolen 

a +,a -,af = activiteiten van resp. kationen, anionen en vloeistof 
a =activiteit buiten het proefstuk 
c +, c -, c f c  = concentratie van resp. kationen, anionen en gebonden lading 
c =concentratie van de ionen buiten het proefstuk 
e = richtingsvector 
f' f - = actl'Yiteit~cc~~~,Fiër,t v m  resp. kttienen en nnionen 
Y E  +,n-,iîf = vokurnefiactie va8 resp. kationen, anionen en doeistof 
n = normaalvector 
p =druk 
t =tijd 
v f = vloeistofsnelheid 
v =snelheid van de vaste stof 
x = coördinaat 
z=valentie ( z + = i ,  z - = - i ,  z f = ~ )  
A = oppervlakte 
D +, D - = difisietensor van resp. kationen en anionen 
E = Green -Lagrange rek 
F = constante van Faraday 
F = deformatietensor 
Frc = krízcht 
J = det(F) 
K = permeabiliteitstensor 
L =hoogte van het proefstruk 
N + , N -  = volumefractie per initieel volume voor resp. kationen en anionen 
R = gasconstante 
S =tweede Piola -Kirchhof spanningstensor = JF-I .(oeff- zl) .F " 
T = absolute temperatuur 
V = volume 
V', V, vf = molair volume van resp. kationen,anionen en vloeistof 
W= Helmholtz vrije energie van het mengsel 
8 = impliciteitsfactor ( 8 = O : expliciet; 8 8 I 1 : impliciet) 
p + = elektro -chemisch potentiaal van de kationen = p i  + 1 ( R Tlna + +FE ) 

7+ 
p- = elektro -chemisch potentiaal van de anionen = p i  + 4 ( R  Tlna- - F 1 

pf = chemisch potentiaal van de vloeistof = po + = R %af 

@f,$f = osmotische coëflciënt resp. binnen en buiten het proefstuk 
7c =osmotische druk = RT( @f(c + + c -) - 2$5) 
oeff = efectieve spanningstensor 

- 

- 

- - -  

v 
f 1  

Vf 

RT a-ä' 
f = elektrisch potentiaal =y + - In 

2F i &I+a- 
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BIJLAGE A: NUMERIEK MODEL 

I. Impulsbalans 

De impulsbalansvergelijkhg luidt (zie hoofdstuk 5): 

V.aeff - vp = 0 

Hierbij geldt de volgende constitutieve relatie: 

= H .E 

Door formule (1.1) te vermenigvuldigen met een willekeurige vector w en vervolgens de 
integraal over het volume Q te nemen, gaat deze formule over in: 

Deze is ook als volgt te schrijven: 

/ (v. ( o e f f  -pr> ' w - ( oeff -pr)  : (VW )") dV= o 
Q 

Met behulp van de stelling van Gauss en de eigenschappen 

V=F-'.V 
O 

dV=JdVo 
ndA =JF-"va,dA, 

kan vergelijking (1.4) geschreven worden als: 

/' ( o e f f - p ~ ) :  ( F - C - V , ~ ) C J ~ V ,  = / ~ ~ - ~ - n , - ( o e f f - p ï )  . w d ~ ,  
QO r0 

(1.4) 

In het vervolg worden dV, en dA, geschreven als dV en dA. 

Vervolgens wordt de tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor S ingevoerd. Hierdoor kan 
men vergelijking (1.6) schrijven als: 

Met: 
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In deze definitie van S zijn, in tegenstelling tot Snijders [13] en De Heus [3], zowel de 
elastische spanning (0"") als de osmotische spanning (-TI) opgenomen. 

Veronderstel dat op een bepaald moment een aantal schattingen voor de parameters 
(weergegeven met ") bekend zijn. Er bestaat tussen deze schattingen en de werkelijke 
waarden een (Meira) verschil (weergegeven met 6). De verschillende scalars en tensoren 
zijn dus op de volgende manier te schrijven: 

x=X+6, 

n =.fi + 6 n  
p = f î + 6 p  

p + =  f i++6p+ 
p - =  fi- +6p-  
F = F +  6P 
S = S + 6 S  
J = J + ~ J  

Als er m.b.v. deze benaderingen wordt gewerkt, kan inren fcmiile (1.7) schrijven als: 
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/(Vow)": ( S - ö p  +((as): ( f i" .6$ ) )  - p ) d T /  + 
dE 

Q" 

as : 6 p-) -ficdV + 
as 

+ / (Vow)":( -: 6p++ - 
Qo dV+ dp- (1.10) 

Hierbij worden de hogere orde termen verwaarloosd. 

Tenslotte wordt formule (I. 10) gediscretiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
volgende definities: 

x = @'(E) xiz@) e i 

P = *'(OP '@I 
= *'<E> n'(t> 
=@'(Slei 

P+ =r+?E) P + 3 )  
P-=Y-l(E>P-t t )  

waarbij geldt: 
e i = richtingsvector van het coördinatenstelsel 
@'( E K )  = 

lp'( E K )  = aZK 
y + I (  EK) = 6'K 

y -I( E K )  = 6'K 

I = 1, ..., aantal knooppunten 
i = 1,2,3 = richting 

Formule (I. 10) kan dan worden geschreven als: 
3 

J 
4 

pkL,'6~iJ+p~Pi'J(8p J - 6 ~ J )  +prMzJ6 p+J+pzMzJ6 p- =E 
k= 1 k= 1 

(1.11) 

(1.12) 

Met: 
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11. Massabalans voor het mengsel 

De massabalans/continuïteitsvergelijking luidt (zie hoofdstuk 5) : 

v - v  + V . ( n f ( v f -  v '1) = O  

Met behulp van de definitie 

,fS = F -1 . ( f - 
s ) 

en de wet van Darcy 

verandert formule (11.1) in: 

(11.1) 

(11.2) 

(11.3) 

(11.4) 

32 



Door deze formule te vermenigvuldigen met een willekeurige scalar g en vervolgens de 
integraal over volume te nemen, gaat deze formule over in: 

- 

(11.5) n +  n Sg V-v dV = s g  V -F .K - ( Vo pf + - Vo p + + - Vo p - ) d V 
n n nf nf 

Met behulp van de stelling van Gauss en de eigenschappen 

V=F-C .v 
dV=JdVc 
ndA =JF-c*nod40 

O 

met: 
J = det (F)  

kan vergelijking (11.5) geschreven worden als: 
- n+ n 

nf nf 
/ g  F-’ -Vo .vsJdVo + S V 8  - K * (  Vopf + - V,p+ + - V,p-) JdVo = 

9 0  9 0  
- =~gn,.K*(V0pf+-Vop+ n +  +-V,p.-)JdA, y1 

nf nf 
r0 

(11.6) 

(11.7) 

In het vervolg worden dV, en dA, geschreven als dV en dA. 

Vervolgens wordt formule (11.7) gediscretiseerd met behulp van de iteratieve oplosmetho- 
de, die in bijlage B is beschreven. 

Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van 

vod = V,<P - 7T 1 

Met behulp van deze benaderingen kan men formule (11.7) tenslotte schrijven als 

(11.8) 

Met: 
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m i R ' = - J $  I D "  -(J)dV 
Dt 

QO 

m î R ' =  / Voq'*nfPJdV 

m 3 R I  = - J 
r" 

QO 

n f ; f"  JdA 

111. Massabalans voor de kationen en de anionen 

De massabalansvergelijkingen voor de kationen en de anionen luiden als volgt (zie 
hoofdstuk 5): 

Verder wordt gebruik gemaakt van de wet van Fick: 

(111.1) 

(111.2) 

Door de vergelijkingen (111.1) en (111.2) te combineren en deze nieuwe vergelijkingen te 
vermenigvuldigen met een willekeurige scalar h en vervolgens de integraal over het 
volume !J te nemen, gaan deze vergelijkingen over in: 
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met p = +,- 

Met behulp van de stelling van Gauss en de eigenschappen 

V=F-'.V 
O 

dV=JdVo 
ndA =JF-".nodAO 
J = det ( F )  

kan vergelijking (111.3) geschreven worden als: 

met p = +,- 

In het vervolg worden dV, en dA, geschreven als dV en dA. 

Met behulp van de definitie 

kan men vergelijking (111.5) schrijven als 

met p = +,- 

(111.3) 

(111.4) 

(111.5) 

(111.6) 

(111.7) 

Deze vergelijking kan m.b.v. de stelling van Gauss ook worden geschreven als 
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P f -  - J d V -  n f v f s -  - Vo(hPJ)dV+ 
QO S h  Dt Nf " O  s ("l) 
- 1 h P [ 5) Vo -( n fv  f s )JdV + s Voh P -D -Vo p JdV + 

QO QO 

met: 
p = +,- 

Zoals al eerder bij de massabalans vermeld is, geldt de volgende vergelijking: 

Voor de volumefracties gelden de volgende vergelijkingen: 

met: 

(111.9) 

(111.10) 
- P =partieel molair volume 
p = +,- 

Hierbij wordt het partieel molair volume constant verondersteld wegens incompressibili- 
teit. 

Uit (111.10) volgt: 

NP - J n P  -pep 
N f  J n f  

De relatie tussen de concentratie c en de activiteit a is: 

aP =fPcP 
met: 
f p = de activiteitscoëflciënt van component p 
p = +,- 

( I n  al; 

(111.12) 

Het verband tussen het elektro-chemisch potentialen en de concentraties luidt voor de 
kationen en de anionen (zie [ 5 ] ) :  

36 



1 
v+ 

- 1  
Y 

p+ = po+ + - (RTlnO"'c +) + F t )  

p-=po + i ( R T l n C f - c - ) - F E )  

Met behulp van 

c - = c + + CfC 

volgt: 
- 
v'( p+ - po') +V( p- - po-> =RTln(f+f - c  + (  c + + C f " > )  

(III. 13) 

(111. i4) 

(IK 15) 

Met vergelijkingen (111.14) en (111.15) kunnen de concentraties worden geschreven als: 

Voor de verhouding van de volumefracties geldt: 

(111.16) 

(111.17) 

Veronderstel dat op een bepaald tijdstip een schatting voor de verhouding van de 
volumefracties bekend is. Tussen deze schatting en de werkelijke waarde bestaat een 
(klein) verschil. Dit is te benaderen door: 
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met: 
p =+,- 

Hierbij gem: 

ap+ RT ( c ' + c - )  

(111.18) 

(In. 19) 

ap- KT ( c + + c - )  

met: 
p = +,- 

De eerste t e m  in vergelijking (111.18) wordt verwaarloosd. 

Met behulp van de iteratieve oplosmethode, die in bijlage B wordt beschreven, zijn de 
diffusievergelij kingen uiteindelijk te schrijven als: 

4 

k= 1 k=6 k=1 

en (111.28) 

8 

+ ( &NIJ + A t  dkM "e) 6 p+' + ( d 4 N w  + At  6 p - J  = At  dkR 

k=10 k=14 k=5 

Met: 
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D S  - 
Dt 

d l L . '  / Y'( 1 -n{) (fl-": vo(#YJe.) - ( V C  +)dV 

d2L; = / Y'( 1 -n{) (fl-" : Vo (#YJe .) - ( V c  ) dV 

QO 

D s -  - 

Dt 
" 0  

d & f f J  = / Vo y' .D -Vo y 'JdV 
QO 
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BIJLAGE B: DISCRETISATIE VAN DE EVENWICHTSVERGELIJKINGEN EN 
DE ITERATIEVE OPLOSPROCEDURE 

Om de evenwichtsvergelijkingen te kunnen discretiseren, wordt het volume van het 
proefstuk onderverdeeld in een aantal elementen van een relatief eenvoudige vorm. De 
volume- en oppervlakteïntegralen worden vervangen door de som van de volume- en 
oppervlakteïntegralen over de elementen. Er wordt aangenomen dat een element steeds uit 
dezelfde punten van de vaste stof bestaat. Be vorm van de elementen verandert dus als 
€unctie van de tijd. 

Vervolgens wordt er op de volgende manier gebruik gemaakt van weegfuncties: 

met: 
p = +,- 
i = 1,2,3 
I = 1 , ... ,aantal knooppunten 

Hierdoor kunnen de evenwichtsvergelijkingen op de volgende manier worden geschreven: 

[A] $X(t) + [BI X(t) + b(t) = O 

Vervolgens wordt het tijdsinterval, dat bekeken wordt, onderverdeeld in een aantal 
kleinere tijdsintervallen ter grootte van At. 

Vergelijking (B.2) levert een uitdrukking voor de tijdsafgeleide, die ingevuld moet 
worden in een Taylor reeksontwikkeling rond het tijdstip tj. De algebraïsche oplossings- 
eis, die uit procedure volgt, luidt uiteindelijk (zie [ i ] ) :  

[A] X + 0 At[B] X + R = O  (B.3) 

De vector X bevat de oplossing op tijdstip tj+i. De vector bi bevat zowel de termen van de 
vector b(t) als functie evaluaties op tijdstip tj. De term 8 is een factor, die de mate van 
impliciteit van de gebruikte iteratiemethode weergeeft: als 8 = 0  dan is de methode 
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expliciet; als O < 9 I 1 dan is de methode impliciet; als 9 = 1 dan is de methode compleet 
impliciet. 

Om het probleem uit vergelijking (B.3) op te lossen, wordt vervolgens gebruik gemaakt 
van het incrementele Newton-Raphson iteratieproces. Dit levert de volgende vergelijkin- 
gen op: 

[J(filt" I + l  (";:ll = 

en 

met: 
j = incrementnummer 
p = iteratienummer 
tj = tijdstip, dat behoort bij incrementnummer j 

Er wordt geïtereerd totdat de vector tip+' voldoet aan het criterium: 

met : 
E = tolerantie 

Vervolgens worden de waarden voor het volgende tijdsincrement uitgerekend. Als eerste 
schatting voor de waarden van de vector X en de matrices [A] en [BI op tijdstip tj+2 
worden de laatste schattingen van tijdstip tj+' gebruikt: 

De iteratie verloopt vervolgens weer op de manier, die hierboven beschreven staat. 
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