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Inleiding. 

Het doel van dit afstudeerwerk was het meten van steady state o
2 

transport door een stilstaande hemoglobine-film, teneinde meer 
inzicht te krijgen in de processen die bfj de interactie tussen 
diffusie en chemi'sche reactie van o2 en hemoglobine een roJ spelen. 
De bedoeling was te meten met een opstelling die ontworpen was 
door J. de Kanter. 

In de praktijk bleek deze opstelling echter niet bruikbaar voor 
dergelijke metingen met name deden zich problemen voor die 
betrekking hadden op lekdichtheid, dimensionering en temperatuur
beheersing. Ook waren er bij het eerste ontwerp nog geen afdoende 
methoden aangegeven voor de te gebruiken servoregeling en de 
konstruktie van een hemoglobine-membranen-systeem. 

Aan de hand van ervaringen, met de beschikbare opstelling opgedaan, 
werd een nieuwe meetopstelling ontworpen en vervaardigd, die beter 
aan de gestelde eisen voldoet en waarmee diffusie-fluxen tot in de 
orde van lo-12 moljcm2 sec. meetbaar zijn. 
Hoewel wij tijdens het afstudeerwerk niet toe-gekomen zijn aan 
metingen van o2 transport door een hemoglobine-film, zijn er wel 
metingen verricht van o2 en N2 diffusie door diverse membranen, 
die veel belovende perspectieven bieden voor toekomstige metingen. 
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HOOFDSTUK I THEORIE 

1.1 Inleiding, het mechanisme van gefaciliteerde dfffusie. 

Bij het steady state transport van materie door een vloetstof-film 

kan men onderscheiden: 
a. diffusie; hierbij is het transport van een stof door de vloeistof-

film evenredig met de oplosbaarheid,de diffusie-koëfficiënt van deze stof 
in de vloeistof en omgekeerd evenredig met de dikte. 

b. passief transport waarbij chemische reakties een rol spelen en het 
transport sterk afhangt van de chemische samenstelling van de 
vloeistof. 

c. aktief transport waarbij chemische processen betrokken zijn die een 
transport van een stof door de vloeistof veroorzaken zelf~- al ZlJn 
de randvoorwaarden aan beide zijden van de film voor alle stoff~n 
identiek. 

Het transport van zuurstof door een hemoglobine- of myoglobine oplossing, 
waarop bij dit onderzoek de nadruk ligt, behoort tot het transport 
genoemd onder punt b. Bij de metingen verricht door o.a. Scholander {~I} 
en Wittenberg r~~J bleek dat de aanwezigheid van hemoglobine of 
myoglobine in een plasma-film het transportvan zuurstof door deze film 
deed toenemen t.o.v. zuiver plasma. Dit verschijnsel staat bekend als 
gefaciliteerde diffusie. Door de chemische samenstelling van deze film, 
de dikte en de zuurstof-konsenstraties aan de twee oppervlakken ervan 
te variëren, kreeg men een groot aantal gegevens waardoor het mogelijk 
werd om een theorie over het mechanisme van het passief carrier
transport op te zetten: 
Gas C lost op in de film en kan daarin 
overal reversibel reageren met een vrij 
beweegbare komponent _U (de carrier) 
tot een beweeglijk kompl~ks ~· 
Wanneer er nu een kansentratie 
verschil van gas C tussen de beide randen 
van de film bestaat zal er gewone (Fick) 
diffusie optreden. Tevens zal er echter 
een konsentratie-gradiënt van stoffen U en W 
ontstaan, zodat ook deze stoffen door de film 
diffunderen, hetgeen een toename van het 
transport van C ten gevolge heeft. (fig l.l.a) 

·-+--...... 

fig l.l.a 
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Wanner we voor dit systeem een mathematisch model opstellen om het 
konsentratte verloop van de diverse komponenten in de film te be
schrijven krijgen we een stelsel van tweede orde, inhomogene 
differentiaal-vergelijkingen. Deze differentiaal-vergelijkingen 
zijn in het algemeen niet lineair omdat er termen in voor komen 
die een chemische reaktie beschrijven. Het is niet mogelijk om 
voor dit stelsel een eenvoudige exakte oplossing te geven die ons 
direkt enig inzicht verschaft in de beschouwde processen. 
Daarom wordt in de volgende paragrafen een numerieke oplossings
methode gegeven en ook gebruik gemaakt van enige methoden die ons 
een benaderde oplossing geven. 
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1.2 Basisvergeljkingen. 

We beschouwen een la,ag bestaëlnde ui,t een oplosrn\ddel met daar\n een 

opgeloste stof. De kansentratie van deze stof ts: B = u + w • Aan 
beide zijden van de laag 
bevindt ztch een reservoir 
met een gasmengsel dat een 

gas C bevat. De partiële 
drukken van C zijn links en 
rechts niet gelijk.(fig 1.2.a) 

De hoeveelheid van een 
stof M ter plaatse (x,y,z) 

~ en op tijdstip t kan ten ~~ 

gevolge van de volgende 
oorzaken veranderen: 

c' p 

B 

fig 1.2.a 

a) konvektief transport 
b) diffusie 

c) aanwezige bronnen of putten 

ad a) 

waarin: 
m = kansentratie van stof M 

x--

y = stromingssnelheid van de vloeistof. 

ad b) De stroomdichtheid~ van stof M ten gevolge van een konsentratie
gradiënt is, volgens de eerste wet van Fick: 

ad c) 

~ = - DM,B grad m 

waarin: 

DM,B = diffusiekoëfficiënt van M in medium B. 

Wanneer er een gradiënt in de diffusiestroomdichtheid bestaat 
zal de kansentratie van stof M veranderen: 

~ m = - div J at ~ 

d 
ät m = RM (x,y,z,t) 
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waar~n: 

RM ;::; hqeyeel hetd van stof M dte per tijdseenheid 
per volume-eenheid ontstaat. 

Superpositie van bovens-taande effekten geeft: 

a ät m = - div(m~) ~ div ~ + RM 

m,~,~ en RM zijn funkties van x,y,z en t. 

We beschouwen een situatie waarin we de volgende vereenvoudigingen 
kunnen maken: 

a} De vloeistof staat stil;!= Q 
b)~De toestand is stationair: am;at = 0 
c)'Alle stoffen zijn in y en z-richting homogeen 
verdeeld, zodat de beschouwde grootheden alleen 
een funktie van x op het interval -~d<x<+~d zijn. 
Het geheel reduseert zich dus tot een fifindimen
sionaal probleem. 

d) De temperatuur is konstant. 

De transportvergelijking reduceert dan tot: 

d d 
( D m = RM(x) dx - M,B ëfx 

d2 d d 
DM B --2 m + Öx DM B . dx m = -RM(x) 

' dx ' 

Veronderstellen we verder dat de diffusiekoëfficiënt onafhankelijk is 
van de kansentratie dan geldt: 

zodat: 

d 
dx DM,B = O 

d2 
DM B - 2 m = -RM(x) 

' dx 
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Binnen de vloeistoffilm reageert het ga~ C met de stof U volgens: 

c + u 

Tenzij anders vermeld zullen we steeds van deze ééntrapsreaktie uitgaan. 

Volgens de reaktiekinetika is: 

Waarin c,u en w de kansentraties van de stoffen C,U en W zijn. 
Voor het beschouwde systeem gelden de volgende differentiaalvergelij
kingen: 

( 1) 

(2) 

(3) 

We veronderstellen dat de stoffen U en W de film niet kunnen verlaten. 
Wanneer we tevens veronderstellen dat de eerste wet van Fick ook voor 
de randen van de film geldt, krijgen we als randvoorwaarden: 

duj - 0 ( 4) duj = 0 (5) 
dx x = -~d- dx x = ~d 

dwl, - 0 (6} dwl 
dx X= -~d- dx ::; 0 (7) 

x = id 

en verder: 
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ld 
J (u + w1 dx ;:; B.d 

-~d 

waartn: 

(8) 

B = totale kansentratie van de stoffen U en W 
d = dtkte van de vl oetstoffi lm. 

Aan beide zijden van de film leggen we een bepaalde parti~le gas~ruk 
van gas C aan.Wanneer we veronderstellen dat op de vloeistof-gas over
gang de kansentratie opgelost gas alleeryèfhangt van de partiële gas
druk, dan krijgen we voor stof C in de vloeistof de randvoorwaarden: 

(9) {10) 

De kansentraties cA en c8 zijn de kansentraties op de rand van de 
vloeistoffilm.In de experimentele situatie zal de vloeistoffilm 
tussen twee membranen aangebracht zijn zodat ook hierover een kansen
tratiegradiënt van het gas zal bestaan. Uit de gemeten flux van c en 
de permeabiliteit van de membranen voor gas c kunnen we deze gradiënt 
echter berekenen, zodat dit geen extra moeilijkheden oplevert. 
( zie ook par. 4.1.5.). 

Wanneer we het stelsel differentiaalvergelijkingen (1) t/m {3) gaan 
oplossen blijkt het vaak handig te zijn om te werken met een ander 
equivalent stelsel vergelijkingen. Dit kunnen we krijgen door het 
stelsel gedeeltelijk op te lossen. Tellen we eerst vergelijkingen {2) 
en {3) bij elkaar op: • 

d2 d2 
Du -2 u + Dw -2 = o 

dx dx 

Integreren we dit tweemaal en passen we de randvoorwaarden (4) en {6) 
toe, dan geldt: 

(11}. 
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waar~n H een ~ntegrati__ekons_tante i_~. De b.eteken~~ van deze konstante wordt 
duï__deHjk. als we Du en Dw a~n el~qr geli_jk. ~tellen, want dan wordt H gelUk 
aan Du.B ; en B ts de tot~le kunsentrati~ van de stoffen u en W. 
Wanneer we de verge lîj ktngen ( 1) en ( 3) bi'j e 1 kaar op te 11 en en twee keer 
integreren, krijgen we: 

(12) 

Wanneer we deze vergelijking een keer differentiëren, dan blijkt dat J de 
totale flux van C door de film voorstelt. 
Het stelsel vergelijkingen ~1), {11) en (12) is equivalent met het stelsel 
(1), (2) en (3) onder de gegeven randvoorwaarden. 
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1.3 Oplossingsmethoden voor verschillende waarden van de parameters. 

Om de oplossingen van het probleem, gesteld in par. 1.2 een meer 
a 1 gemeen karakter te 1 aten behouden is bî'j onze berekeningen 
overal Du ~ Dw genomen. Wanneer we ecHter gefactliteerd transport 
d.m.v. hemoglobine of myoglobtne beschouwen, kunnen we veronderstellen 

dat Du = Dw 
Een numerieke methode om het stelsel differentiaal-vergelijkingen met rand
voorwaarden op te lossen, zoals door Kutchai {19} is gedaan en in par.1.4.1 
wordt beschreven voor bepaalde waarden van de in het probleem voorkomende 
parameters, geeft ons direkt de daarbij behorende flux. 
Toch is het zinvol om voor verschillende limietwaarden van de parameters 
benaderde oplossingen te zoeken. Hierdoor krijgt men een beter inzicht 
in de relatie tussen de diverse fysische en chemische parameters die het 
probleem karakteriseren. 
Een voor de hand liggende methode om voor het stelsel niet-lineaire 
differentiaal-vergelijkingen een oplossing te zoeke~is het lineariseren 
van de term die het reaktie produkt beschrijft. Dit is mogelijk wanneer we een 
toestand van het systeem beschouwen, die slechts weinig afwijkt van thermo
dynamisch evenwicht, d.w.z. wanneer de randvoorwaarden voor alle kansentraties 
aan beide zijden van de film nagenoeg gelijk zijn. Slumenthal en Katchalsky {1.) 

maakten bij het berekenen van de oplossing gebruik van deze veronderstelling. 
Een andere methode van oplossen, waarbij men ook zou kunnen spreken van een 
gelineariseerde reaktie term, wordt gegeven in par. 1.4.2. 
Hierbij wordt verondersteld dat de gaskonsentratte c klein is ten opzichte 
van de kansentraties van de stoffen U en W. 
Wanneer we een dimensieloze konstante p definiëren: 

d2k 
p = r <u> 

c 

waarin < u > een karakteristieke waarde voor de kansentratie van 
stof U is, 

en we beschouwen de oplossing voor het geval dat p zeer groot wordt, dan 
zien we dat de reaktie term over een groot gebied in het midden van de 
film klein wordt. Dit geeft de aanwijzing_om , voor het geval dat p groot 
is, een oplossing te zoeken met een grenslaag-karakter. 
Dat wil zeggen: in het middengebied van de film veronderstellen we 
chemisch evenwicht terwijl in een klein gebied aan de randen afwijkingen 
hiervan worden beschouwd. 
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0qt we ook rechtstreeks utt de differentiaal-vergelijkingen kunnen zien 
dat een grens·laag-bereR.enï··ng voor grote waarden van p gerechtvaardigd is, 
wordt i'n par. 1.4,4 aangetoond door een grootte~ordebeschouwing van de 
termen tn de dtfferentiaal-vergelijRingen. In dezelfde paragraaf wordt 
tevens de grenslaag-oplossing Berekend volgens 'n methode die veel 
overeenkomst vertoont met die van Kreuzer en Hoofd. {1s] 

UH een grootte-ordebeschouwing van de termen in de differentiaal
vergelijkingen blijkt dat we ook vrij eenvoudig voor kleine waarden 
van p een oplossing kunnen vinden. 



-11-

1. 4.1 Nuroerï_ek.e l!Jetttode. 

Hteronder wordt een me.th.ode weergegeven zoa 1 s di.e door Kutch.ai. [19}, 
is gebrutf<.t en volgens welk.e een numeri'eke oplossing van het stelsel 
dtfferenti'aalvergel i'jR:tngen met randvoorwaarden wordt verkregen. 

Beschouw de vergelijkingen (1), (2) en (11) met de randvoorwaarden 
(4), (5), (9} en (10). Stel dat : Du =Dw. 

Definiëer: 

x 
y = ër'+ i 

(l = 

dan geldt: 

d2c• 
~ = (l a y C

1 u• + (u• - 1) (l s 

en: 

d2u• 
~ = (l y c•u• + (u• - 1) (l 

dy" 

De randvoorwaarden worden: 

C I ( 1) 
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Stel: 

Cl S_ y C I t {U I - 1) Cl S_ ;:; f l ( y-, C I , U 1 ) 

a y c'u' +(u' - 1) a= f2(y,c',u') 

Ontwikkel nu f1 en f2 rond u' = u1 en c' = c
1 

: 

(c I C ) - 1 
cl 

d2u• 
f 2(y ,cl'ul) + 

af2 (u' - ul) 
af2 , 

-:-2 = -;:-:-:-r + + acr ( c - cl) dy au. u'= ul c' - c - 1 

Met een numerieke iteratiemethode kunnen nu u' en c' bepaald worden 

voor bepaalde waarden van de parameters a,S en y. De reeks konvergeert 

kwadratisch. Vijf iteraties is ,volgens Kutchai, meer dan voldoende. 

1.4.2 Benaderde oplossing voor lage kansentraties van C. 

We kunnen een benaderde oplossing geven voor het probleem gesteld in 

par. 1.2 door de reaktietermen in de differentiaalvergelijkingen te 

lineariseren. Hiertoe definieren we de volgende grootheden: 

{13) 

Dus: 

en 

Stel verder: 

y = X/d 

Re = k u c (~ ~ - ! ) 
1 0 0 uo co . wo 

• 

(14) 

(15) 

(16} 
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co . 
en ontw;t:kkel c,u en w nqar de. dtmensi;e.loze grc~ottlei.d F; ;:; s- ,d,e 
verondersteld wordt lèletn te ztJn: 

2 c = ~s + ~c 1 + E c2 + .•.•.•• 
2 U= u0 + EUl + E u2 + ••••••• 
2 

W =WO+ EWl + E.W2 + ••••••• 

We nemen als randvoorwaarde voor c
1
: 

y =-i 

y = ~ : 

Substitutie van (17),(18) en (19) in Re geeft: 

B B ul 2 
Re = kluOE {cl + E( ulÜo - wl wo + uo cl + c2) + O(E )l 

( 17) 

(18) 

( 19) 

Wanneer we dit substitueren in de differentiaalvergelijkingen (1),(2) 
en (3),en de termen van de orde E

2 of hoger verwaarlozen krijgen we : 

De oplossing van dit stelsel differentiaalvergelijkingen met de 
gegeven randvoorwaarden luidt: 

c = _ sinh ay 
1 x sinh ia 

(20) 

{21) 

(22) 
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waartn: 

R is een konstante dte pas i~ een hogere orde korrektte bepaald blijkt 
te worden. 

Voor ~ 1 ,die de flux van stof C door de ftlm bepaalt, vinden we: 

~ 1 = - x a cotgh !a 

De flux wordt dan gegeven door: 

We gaan nu de volgende hogere orde korrektie voor c bepalen. 
Eerst stellen we: 

y' = ay en z = ~a 

en we schrijven voor y' weer y, zodat: 

C = -x sinh y 
1 sinh z 

~ 1 = -x coth z 

(23) 

(24) 

Substitueren we nu (17) in de differentiaalvergelijking voor c, 
maken we gebruik van (20) en verwaarlozen we termen van de orde E2 

of hoger , dan krijgen we: 

d2 u1 w1 u1 ( 1) B ,_ .. - -) dy2 - c2 = ~uo wo + tQ cl 

Gebruik makend van (21) en (22) levert dit: 

(25) 



en 

Zoek nu een oplosstng voor c2 met de methode van vari'atie van de 
konstanten. Stel: 

c2 = P(y) sinh y + Q(yl cosh y 
zodat: 

de 
dy2 = P'sinhy + q•cosh y + p coshy + Q sinhy 

Stel nu: P1sinhy + o•coshy = 0 (26) 

d2 
(--2 - 1) c2 = p•coshy + Q1 sinhy 
dy 

en: (27) 

Uit {25),(26) en (27) kunnen we P(y) en Q(y) bepalen, zodat we een 
uitdrukking voor c2 vinden: 

c2 = c2ev + c2on 

waarin: 

c2ev = q coshy 
d 

+ u~. si~nz { ~inhz (:jcosh
2
Y + t) 

en: 
c2 = p sinhy on 

d d 

1 1 ' 
+ ~1 (-4y sinhy + acoshy + 

+ B(~ + ~) { ~inhz (~sinhy - iycoshy) + ~l y } uo wo 

+ ~ x____(~sinhy ~ iycoshy) u0 sinhz 

p en q ztjn hierin integratiekonstanten. 
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Er zijn nu yer~çhJll ende et~. en Vla,arMn c2 o~ de rand moet yo 1 doen: 

2) c2 = 0 on 

3) c2 = 0 

omdat c1 al aan de niet homogene randvoorwaarden 
voldoet. 

ev 

Uit deze drie voorwaarden voor c2 op de rand kunnen we de konstanten 
p, q en R bepalen, zodat c2 volledig bepaald is. 

Uit c2 kunnen we nu de tweede orde korrektie voor de flux berekenen, 
want: 

dc21 
dy y=z = cl>2 

We vinden dan voor ~2 : 

d d 
coshz 8 (-u + _w) x ( 1 · h 1 h h ) cl>2 = - Slnhz 2s1n z - 2 Zcos z - zcos z sinhz u0 w0 

_ x3 coshz 
sinh3z sinhz 

.(isinhz- izcoshz) 

We ZlJn nu in staat om voor de flux van het gas C~door de film de 
volgende uitdrukking te geven: 

c - c 
J = - De E c1> 1/d = De ( A d 8) ~a cotgh~a 

hetgeen een goede benadering is wanneer geldt: 
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1.4.3. Benaderingsmethode voor een dunne film. 

Beschouwen we een dunne film dan zal, als d voldoende klein is, de 
parameter k1d2B/Dc klein worden. We kunnen dan proberen een oplossing 
te konstrueren door de kansentraties te schrijven als een machtreeks 
in deze parameter. De berekening verloopt a na 1 oog aan die van ·smith {2.9} 

Stel x = yd en schrijf voor y weer x dan worden vergelijkingen (1) en 
(12) 

(28) 

D de du Cay - 0udx = -Jd (29) 

Stel: 
c = c0 + x~c + ~c {~f1 (x) + ~ 2f2 (x) + •• } (30) 

met: 

KB 
uO = c + K 

0 

en r 1, y2, enz. nog nader te bepalen konstanten. 

Substitutie in (29) levert: 

} ( 31) 

} (32) 

(33) 

Dc~c + Dc~cçfi(x) + Dc~cç 2f2{x) - Dt~cçgi(x) - Dc~cç 2g2tx) = 
2 = Dc~c {1 + ~Y1 + ~ Y2 + ••••. l 

Stellen we termen met gelijke macht van ~ aan elkaar gelijk: 

ço 1=1 

~1 fi (x) - gi (x) = y 1 
~2 f2(x) - g2(x) = y2 

(34) 

{35) 
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Substitutie van (30} en (31) in (28) levert: 

Stellen we weer de termen met gelijke macht van s aan elkaar gelijk: 

1 °u H s : B6cfï(x) = u0c0 + u0x6c + TI[Ku0 - K~ 
w w 

B6cfÏ(x) = u0x6c omdat: u0c0 + fr (Duuo - H) = 0 (36) 
w 

2 De De 
s B6cf2(x) = u06cf1(x) + o-öcg1(x)c0 + ~öcg 1 (x)x6c + 

u u 
De 

+ Ko-öcg1 (x) ( 37) 
w 

We kunnen nu de eerste orde korrektiey1 berekenen: 

d d dul - 0 ran voorwaar e: dX x=-~ -

D 
met (31) : ;f.6csgi(-~) = o 

u 

en met (34) 

Integreren we (36) twee keer : 

Bf1(x) = i u0x3 + mx + n 

Uit de randvoorwaarden c(-1) = cA en c(i) = eB volgt: 

1 
m = -24 uO en n = 0 

. zodat: 1 
yl = 128 uo 

Om de onnauwkeurigheid in r 1 te bepalen gaan we de tweede orde 
korrektie.y2 berekenen. Hiervoor stellen we Du = Dw. 

(38) 

Berekenen we met behulp van (34) en (38) g1(x) en substitueren we 
deze en f 1(x) in (37) dan krijgen we: 
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uo 1 3 1 = s- (b u0x - ~0x + n) + 

De 1 3 
+ ~ (c0 + x~c + K) ( ~ u0x 

u 

Integreren we eenmaal dan krijgen we f~{x}. Volgens (35) en rand

voorwaarde~~-~ = 0 geldt nu: 

zodat na enige berekening blijkt: 

1 uO 2 De KB De ~2 
y2 = --5 (~} {1 + ~-- - ~ öC } 

.1w DU u02 Uü B 

De eerste orde benadering voor de flux: 

is korrekt wanneer geldt: 

1.4.4 Grenslaagberekening 

We beschouwen de differentiaalvergelijking (1) en maken de termen 
door middel van een aantal substituties dimensieloos. 

zodat: 

met: 

x = yd 
C = <C>C 1 

U = <U>U 1 

W = <W>W 1 

Hierin ZlJn <u>, <w> en <c> gemiddelde kansentraties van de stoffen U, 
W en e, voorlopig nog niet door een precieze definitie vastgelegd. 
We veronderstellen dat de dimensieloze parameter zeer groot is. 
Wanneer de funktie c'(y) over een eindig interval een zeer grote 
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tweede afgeleide zou hebben, zou hij aan de randen zeer sterk 2 
verschillende waarden moeten hebben. Daar dit niet zo is moet ~ .2' 
overal van de orde 1 zijn, mogeltjk met ui-tzondering van enkelgy 
kleine intervallen. Als dit zo is geldt: 

{ I I ' K<W> ) 0 {-1) CU -W- "" <c><u> p 

zodat wanneer we termen van de orde l verwaarlozen geldt: 
p 

uc - Kw "" 0 

Dit komt overeen met de veronderstelling dat in heel het midden
gebied chemisch evenwicht heerst. De oplossingen in het middenge
bied noemen we u1 , w1 ~en·c 1 . 

Aan de randen bij x ~ -id en x = ~d vinden we kleine intervallen, 
grenslagen, waar de tweede afgeleide wel grotere waarden aanneemt. 
We schrijven hier u = u1 + ur en veronderstellen dat de grenslaag 
dikte a heeft. 
Voor de oplossing in het middengebied gold: 

zodat ook: 

d2u• 
~ ""0(1) 
dy 
du' 

1 Qy "'0{1) 

Aan de rand moet gelden: 
du _ 

0 crx-

Hieraan kan worden voldaan als geldt: 

du' r 
Qy ""0( 1) 

Stel nu dat de tweede afgeleiden aan de rand van de orde ç zijn: 

dan geldt: 
du' r 
dy "" aO ( ç) = 0 ( 1) 



zodat: 1 
s = ä en 
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u• ~ O{a) 
r 

Het rechterlid van de differentiaalvergelijking is evenredig met u , 
r 

w , c en u c omdat de funkties u1, c1 en w1 het rechterlid juist 
r r r r 

nul maken. Er moet dus gelden: 

We zullen nu een oplossing konstrueren die bovengenoemde eigenschappen 
heeft: 
I. middengebied. 

Maken we gebruik van de relaties {11) en (12): 

(39) 

{40) 

en van 

dan krijgen we een vierkantsvergelijking voor c1(x): 

Stel dat de randvoorwaarden voor c1 zijn: 

x = ~d 

Substitueren we dit in vergelijking {1) dan geldt: 

H Jd N De Jd N De * 
cA* {- - ! - - - + w- c*) - ! K- - K -D + K -D cAl~; = 0 ( 42) 

Du Du Du uU A Dw W W 
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Volgens vergelijking (8} moet gelden: 

Jd 
(u + w) dx = Bd 

-~d 

en als we termen van de orde l verwaarlozen: 
p 

Jd (u1 + w1) dx = Bd 
-~d 

Met gebruik van (39) en (40): 

(44) 

td ~ DW -J N De 
(yr. + ( 1 - r,) (- x + - - - c ) dx = Bd 

-ld u u Dw Dw Dw 1 
2 

De vergelijkingen (42), (43) en (44) bepalen de drie konstanten H, 
J en N. 
2.grenslaag x = -~d 

Wanneer we u = u1 + ur, w = w1 + wr en c = c1 + er substitueren in de 
reaktieterm die in de rechterleden van de differentiaalvergelijkingen 
staan, krijgen we: 

uc - Kw = u1c1 - Kw1 + urcl + u1cr - Kwr + urcr 

Schrijven deze vergelijking in de dimensieloze vorm en verwaarlozen 
we termen van de orde ~ ,dan zien we dat we in bovenstaande vergelijk
de term urcr kunnen verwaarlozen.Bedenken we verder dat u1, w1 en c1 
oplossingen in het middengebied ztjn, dan houden we over van de 
differentiaalvergelijkingen: 

d2w d2 d2c r ur r 
-Dw~ = Du~ = De~ = k1 (urcl + u1cr - Kwr) 

dx dx dx 

Verder kunnen we c1 aan de rand ontwikkelen volgens: 

t del) 
cl= cA+ (x-xrand) (ax- rand ······ 

en evenzo voor u1 en w1. 
Wanneer we dit substitueren in de differentiaalvergelijkingen, deze 
vervolgens in dimensieloze vorm brengen en de termen van de orde l 
verwaarlozen zien we dat we oorspronkelijke differentiaal- P 

vergelijkingen kunnen schrijven als: 



Stel nu : 

zodat: 

dus: 

en: 

De grootheid: 
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cr =·pc exp{-a(x + ~d)} met a>O 

ur ~~pu exp{-a{x + ~d}} 

wr =-pw exp{-a(x + ~d)} 

is een dimensieloze parameter en met de definitie: 

<U> = 

is dit de nog niet vastgelegde R· 

Nu is: 
du dul dur 
(d:X)x=-~d = (~)x=-~d +{~)x=-~d 

du1 
= (ax-)x=-~d - apu =O 

zodat pu, Pw en Pc hiermee bepaald zijn. 
3. grenslaag x = ~d 
Stel: 

cr = +qc exp{-S(x - ~d)} 

ur = +qu exp{-S(x - ~d)} 

wr = +qu exp{-S(x - ~d)}: 

Uit een analoge berekening als bij x = -~d blijkt: 
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en kunnen we qu, qw en qc bepalen. 
Nu geldt: 

Pc= c:- cA en qc = c 8 ·-c~ 
zodat we c: en c: kunnen bepalen, en daarmee J = J(c:, c:) 
Voor het geval dat Du = Dw vinden we voor J: 
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1.5 Oplqsstn~en yoqr meert~9BSreakties. 

1. 5 .1. Grens 1 aagbenadertng veor een tweetra,psreaRtte. 

Beschouwen we weer een vl oetstofftlm zo a 1 s tn par. 1. 2., maar veronder
stellen we nu dat er reaR:ttes- plaatsvinden volgens het scnema: 

dan krijgen we als differentiaalvergelijkingen: 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

met de randvoorwaarden: 

(49) 

c = c 
x=-~d B (50) 

Tellen we de vergelijkingen (46} t/m (48) bij elkaar op, integreren 
we tweemaal en maken we gebruik van de randvoorwaarden (49), dan 
krijgen we: 

(51) 

waarin: 
B = totale konsentratte van stof U. 
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Tellen we. de yergel\:jkj_ngen (45)_, (47} en (48). al~ yolgt op: 

d2~ d2ui d2u2 
De~ t D~ + 2 Du~ ~ 0 

dx dx dx 
(52) 

en integreren di·t twee maal dan krijgen we: 

(53) 

Veronderstellen we nu dat in het middengeb1 .. ed van de film chemisch 
evenwicht is dan geldt: 

zodat: 

Substitutie van u1 en u2 in (51) levert: 

2 uoc uoc 
uO + -K- + i<i( = B 

1 1 2 

zodat: 2 
u - B (1 + ~ + c )- 1 
0 - K1 ï<ï"R"2 

Substitutie van u0, u1, u2 in (53) geeft: 

- 2 c c 
Dcc + DuB (1 + K + ~K 

1 1 2 

(54) 

(55) 

(56) 

Dit is een derdegraadsvergelijking in c, waaruit we c als funktie van 
x, J, en N kunnen oplossen. Vullen we in vergelijking (56) achtereen
volgens de randvoorwaarden (50) in dan kunnen we J bepalen: 

met 
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Wanneer de oplQss\ng voor_ bet m\ddengebted c = ei i,~ dan kunnen we 
voor de gren~lagen stellen: 

Dit geeft voor de reak.tieterm: 

Maken we gebruik van de relaties (54) en (55) en nemen we alleen de 
eerste orde termen mee, dan krijgen we: 

Stellen we : 

c* = c*(rand) + (x - x )(de*) + rand ,dx rand 

en noemen we 
en u~(rand) = u~ n = 0,1,2. 

dan geldt: 

Omdat we termen van de tweede orde verwaarlozen.kunnen we schrijven: 

voor x = -~d 

We krijgen nu het volgende stelsel differentiaalvergelijkingen voor de 
grens laag: 
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met 

Stel: c = p exp{-a(x + id)} r c 

un = Pn exp{-a(x + id)} n = 0,1,2. 
dan geldt: 

2 0ca Pc= kl(uoAPc + PoCA- Klpl) + k2(ulAPc + plcA- K2p2) 

2 0ua Po= kl(uOAPc + PocA- Klpl) 

2 
Dua P1 = -kl(uoAPc + PoCA- Klpl) + k2(ulAPc + plcA- K2p2) 

2 0ua P2 = -k2(ulAPc + plcA - K2p2) 

Dit is een stelsel lineaire vergelijkingen. In vektornotatie kunnen we 
dit weergeven door: 

2 
Du a Q = A Q. 

waarinEde kolomvektor is met de komponenten pc, p0, p1, en p2 en A 
een matrix. 
Wanneer we dit eigenwaardeprobleem oplossen vinden we voor de eigen
waarde Dua2 de impliciete uitdrukking: 

4 2 2 °u 0u 
a Du + a Du(-klcA - k2K2 - k2cA - U:k2ulA -klKl -Ö:kluOA)+ c c 
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Hl-eruit Runnen we de twee ei·genwaarden di'e ntet nul zijn, o< 1D0 en «2Du, 

oplossen. Deze eigenwaarden zijn befde postti~f en re~el. 

Met behulp van de gevonden eigenwaarden kunnen we de bfj deze eigen
waarden behorende eigenveRtoren El en Q2 b·epa 1 en. 

De algemene oplossi'ng van het stelsel differentiaalvergelijkingen wordt 
nu: 

waarb.jj ~de kolomvektor met de komponenten er, uOr' u1r' u2r_is. 
Gebruik makend van de randvoorwaarden (5) kunnen we de koëfficiënten 
81 en 82 bepalen. 

1.5.2 Oe viertraps reaktie 

We beschouwen de volgende viertraps reaktie: 

k' 
u0 + c :;2: u1 k, 

k' 
u1 + c ~ u2 k,~ 

~ u2 + c i<;" u3 

k' 
u3 + c ~: u 4 

Volgens de reaktie kinetika kunnen we voor de totale hoeveelheid van stof 
C die per tijdseenheid wordt gevormd, schrijven: 

3 ~ = ~ (k.u.- k~cu. 1) 
d j=l J J J J-

Voor de eentraps reaktie 
k' 

u + c ~w 
k 

geldt: 

()C - I äf - kw - k uc aw = -ät 

4 . d 
= - ~ J äf .uJ. 

j=1 
(58) 

(59) 
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Vergelijken we nu (58) en (59) met elkaar en stellen we de overeenkomstige 
termen aan elkaar gelijk dan krijgen we: 

4 . 
w = E J uJ. 

j=1 

4 
kw = L: k .u. 

j=1 J J 

4 
k'u=L: k~u. 1 j=1 J J-

Met (60), (61) en (62) volgt een uitdrukking voorken k' 

4 
L: k.u. 

k = J=1 J J 
'4 . 
L: J u . 
j=1 J 

4 
L: k ~ 
j=1 J 

u . 1 J-
k'= 

~ (5 - j) 
j=1 

u. 1 J-

want u = ~ (5 - j) uJ._ 1 J=1 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

We kunnen de viertraps reaktie nu dus beschouwen als een eentraps reaktie 
met konsentratie-afhankelijke reaktie konstanten. 
Wanneer de kansentraties aan de randen van de film weinig afwijken van de 
evenwichtsoplossing dan kunnen we deze evenwichts-konsentraties invullen 
in de uitdrukkingen voorken k'. Zijn bovendien de waarden van k. en k~ 

. J J 
bekend, dan weten we ook de waarden voor k en k' aan de rand van de film. 
Het is nu mogelijk om met behulp van de grenslaagberekening voor de één
trapsreaktie, de flux van C door de film te berekenen. 



-31-
1.6 Diskussie 

Om enig inzicht te krijgen in de geldigheid van de in dit hoofdstuk 
vermelde oplossingen voor de eentraps-reaktie is in fig 1.6.a de 
facilitatie F als funktie van de filmdikte d uitgezet. Beschouwd werd, 
de reaktie waarbij: 

C = zuurstof 
U = hemoglobine 
W = oxv hemoglobine 

De waarden van de oarameter~ijryhetzelfde gekozen als in tabel I van 
Kutcha i . frq} 

De 
2 

= 1,5 10-5 ~ 
sec 

B 1,8 5 mol 
= 10- cm3 

eB = 3,6 
_
7 

mol 
10 cm3 

7 mol 
CA = 3,6 - 3 10 cm 

k1 16 109 cm3 
= molsec 

k2 = 52 sec- 1 

De facilitatie is gedefinieerd als de toename van de flux ten gevolge van 
het aanwezige hemoglobine, gedeeld door de flux bij afwezigheid van die
zelfde hoeveelheid hemoglobine. 

Wanneer we de waarde van de parameter a uit par 1.4.2 berekenen dan 
blijkt dat deze zo groot is dat we kunnen stellen dat coth a = 1. 
We krijgen dan de volgende benaderde oplossing voor de flux bij lage 
gaskonsentraties: 

en voor de facilitatie vinden we: 

/k:li::' 
F = ~d I _j__Q_ - 1 

De 

Wanneer we echter gaan kijken naar het kriterium waaronder deze benader

ing korrekt is, dan blijkt dat dit bij geen enkele waarde van d die we hier 
beschouwen (10- 5 < d < 10-1 cm) het geval is. 
Voor andere waarden van de parameters kan deze oplossing wel zinvol zijn. 
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De eerste-orde benadering van de flux voor kleine waarden van p (par 1.4.3) 
blijkt bij deze parameters korrekt te zijn voord<< 0,2 10-4 cm). 

Het is echter twijfelachtig of deze oplossing dan ook nog fvsisch 

zinvol is. De afmetingen van een hemoglobine-molekuul liggen in de 
orde-grootte van 60 l (= 6 1D-7cm) hetgeen groot is in verhouding tot 

de dikte van de film bij deze waarden van d, en het is dan ook niet zon

der meer geoorloofd om makroskopische wetten op dit systeem toe te pas
sen. Voor andere svstemen kan deze benadering natuurlijk wel zinvol 
tijn. 

De grenslaagoplossing blijkt voor grote waarden van p weinig weinig af 
te wijken van de numerieke oplossing. Voor p ~ oo nadert de oplossing tot 
de chemisch evenwichtoplcrssing, zoals die door Olander {2.5"} en Wyman {35:] 

gegeven is.Voor dunne lagen (2 10-4cm) blijkt de grenslaag oplossing 
sterk af te gaan wijken van de numerieke oplossing. Dit is niet zo 

vreemd als men bedenkt dat de dikte van de grenslaag in de ordegrootte 

van 10-\m ligt, zodat de bij deze theorie gemaakte veronderstelllng dat 

de grenslaagdikte klein is ten opzichte van de filmdikte niet meer ge

~echtvaardigd is. Het grote voordeel van deze grenslaagberekening is dat 

10°~·~·~----------------~----~------------~--------~----------~--------------r 

b 

e; numerieke oplossing 

a: grenslaag oplossing 

b: chemisch evenwicht opl. 
c: dunne film eerste orde 
d: dunne film tweede orde 

d (x 10-4 cm)---
1o-3L---------------------~--------------------~~--------------------~--------------------~ 

10-1 10° 101 102 103 
fig 1.6.a 

Facilitatie als funktie van de filmdikte,berekend volgens verschillende 
oplossings-methoden. 
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met een eenvoudige rekenprocedure een vrij goede benadering voor de 
facilitatie wordt gevonden.Bij een filmdikte van 10-2 cm wijkt de waar
de van de facilitatie nog geen 2% af van d~aarde berekend door Kutchai. 

Vaak wordt~bij de bestudering van de gefaciliteerde diffusie daar 
middel van hemoglobine uitgegaan van een êêntrapsreaktiemodel. Volgens 
de hypothese van Adair vindt de oxygenatie van het hemoglobi'nemolekuul 
dat vier zuurstofatomen kan binden, plaats volgens een viertrapsreaktie. 
Volgens de methode van par.1.5.2 kan men de viertrapsreaktie opvatten 
als een êêntrapsreaktie, waarbij de reaktiekonstanten van deze êêntraps
reaktie afhankelijk zijn van de konsentratie. Indien men de reaktie
konstanten van de viertrapsreaktie kent, kan men met behulp van de 
grenslaagberekening voor de eentrapsreaktie de gefaciliteerde flux 
berekenen. 

In par. 1.5.1 is begonnen met een meer algemene aanpak voor de viertraps
reaktie. Een grenslaagberekening voor de tweetrapsreaktie werd opgezet. 
Hierbij blijkt dat we aan elke zijde van de film twee grenslagen krijgen 
en dat de grenslaagdikte voor elke grenslaag afhangt van de reaktiekon
stanten van beide reaktietrappen. Voor de viertrapsreaktie kan men een 
analoge berekening opzetten. Hierbij blijkt dat de vier waarden van de 
parameter a die men vindt alle positief en re~el zijn. Wanneer men deze 
waarden berekend en de reaktiekonstanten zijn bekend, dan kan men de 
gefaciliteerde flux in principe berekenen. Omgekeerd ts het ook mogelijk 
om uitgaande van een bepaalde flux en gegeven waarden van de andere 
systeemparameters de reaktiekonstanten te berekenen. 
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HOOFDSTUK II. MEETMETHODEN. 

2.1. Methode met gasmengsels en ~p = 0. 

Twee volumina v1 en v2 zijn gescheiden door een vloeistoffilm ( F ) 
die zich tussen twee membranen m1 en m2 bevindt (fig. 2.1.a) 
De volumina zijn gevuld met gasmengsels, die wel dezelfde totale druk Ptot' 
maar geen gelijke samenstelling hebben. 
Per komponent is er een partieel drukverschil over de film. 
De parti~le druk van een k9mponent is gedeftni~erd als 

V. 

n. n. 
J. g p - .. :.J ,g__ RT 

P;,g = =n. · tot,i -v-:-· 
1 1 

waarin: i = index, korresponderend met een van de 
reservoirs. 

P~ok. 

g = gaskomponent. 

Ptot,i = totale druk in reservoir i= ptot 

n = stofhoeveelheid (mol). 
r--

A ~ L 
·: ~: .. ::::. ::·::: :··.:: .:::-:-:::: ...... ·: .. :!: ::-.:: : .:·· ... ::.:! .... t 

~~ va A.J I 

fig. 2.1.a 

100 

~· 
.__ 

PL 
t. 

kwasie-stationaire meetmethode met gasmengsels en ~p = 0. 

(1) 

Ten gevolge van deze partiele drukverschillen zullen de gasmengsels door 
de vloeistoflaag en de membranen diffunderen. De permeabiliteit van de 
film is over het algemeen niet voor elke komponent gelijk, zodat er een 
drukverschil tussen v1 en·v2 ontstaat. 
Dit drukverschil wordt geelimineerd door een plunjer (PL) die gestuurd 
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wordt door een verschildruk-meter (DO); beiden zijn opgenomen in een 
regel kring. 
De plunjersnelheid is dus een maat voor de totale diffusiestroom AJ van 
de gaskompanenten door de film. ( A is de oppervlakte van de film.) 
Als we aannemen, dat de mengsels in beide kompartimenten samengesteld 
zijn uit twee komponenten a en b, dan geldt voor de totale diffusie-
stroom ten gevolge van de partiele drukverschillen: 

dn1 dn2 AJ =:"A(J + Jb) =- = --
a dt dt 

De volumeverandering 

dV l 
-at 

mol 
Ja = flux van komponent a ( -- ) . 

cm2sec 

Jb = flux van komponent b. 
dn. 
__!= verandering van de stofhoeveelheid in het 

dt betreffende kompartiment-( ~~~ ). 
dn dn 
---1= - __g vanwege de kontinuiteitswet. 
dt dt 

ten gevolge van de plunjerverplaatsing is: 

dV2 • ds 
=-ar=A ëft 

(2) 

(3) 

waarin A~~ oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de plunjer. 

%f = de plunjersnelheid. 
Eenmaal differentieren van de ideale gaswet levert de verandering van de 
totale druk per tijdseenheid in beide volumes ten gevolge van: 
a/ de plunjerverplaatsing. 
b/ de diffusie. 

dptot 1 RT dnl 
' -dt - VïF 

De plunjerverplaatsing 

dptot,l 
dt 

blijft gelden. Met vgl. 
ds . 

J en dt . 

is zodanig dat: 
dp _ tot,2 _ 

0 dt -

(2), (3) en (5) 

(4) 

(5) 

krijgen we nu een verband tussen 
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pV 
met n = volgt: 

RT 

AJ:. 1 (V2ptot,l + Vlptot,2> ds 
J =-

A RT vl + v2 dt 

Indien Ptot,l = Ptot,2 = Ptot wordt: 

AJ;. 1 ds 
J =A 'RI Ptot dt 

Als we aannemen dat de konsentratiegradienten over de vloeistof
film lineair zijn, dan volgt uit de wet van Fich: 

M t.b 
Ja= 0a d ' Jb = 0b<f 

waarin Da' Db= diffusiekonstanten2van de 
komponenten (~:c.) 

L1a, 6b = consentratieverschillen over de 
vloeistoffilm (m01) 

cm 
d =dikte van de vloeistoffilm {cm) 

Algemeen geldt voor een gas C de wet van Henry: 

c = Yc·Pc 

met y = oplosbaarheidscoefficient van C c 
p = (partiele) druk c 
c = kansentratie van C 

zodat met L1Pa = P1,a - P2,a ; t.pb = P1,b - P2,b 

J = y D L1Pa ; J = ybDb L1Pb 
a aa 0 b d 

t.p en t.p zijn de partiele drukverschillen van de respectieve 
a b 

komponen ten. 
Met (6) volgt 

dus 

Met ( 2) ( 7) en 

P1,a - P2,a = 

t.pa = - t.pb 

(8) volgt nu: t 

J = ~ (Ya0a- ybDb) = ~ 1 ds 
TfT Ptot dt 

Als er sprake is van gefaciliteerde diffusie van één van de 

komponenten, dan diffunderen de molekulen van dat gas ook nog, 

gebonden aan de drager molekulen, die in de laag aanwezig zijn. 

Stel dat komponent a reageert met de carrier, terwijl b dat niet doet 
dan: 

{6) 

{7) 

{ 8) 

(9) 

(10) 

( 11) 



-37-
J =J .. +J b d a vrlJ ge on en 

dpa 
Jvrij = Ya0a dx )* 

ds 
Jgebonden = F.Dh ax 
waarin F = faktor die de carrier kansentratie h in 
de vloeistof in rekening brengt. 

Dh= diffusie-koefficient van de carrier 

ds 
~x= saturatiegradient van de carrier in de 

vloeistoffilm. 
Vgl. (11) verandert nu: 

J = y D a a 

• 
) NB. In het algemeen mogen we aannemen, dat de konsenstratie-gradienten 

(12) 

voor de aan het carrier transport deelnemende stoffen niet meer lineair zi 

Om het gefaciliteerd transport te meten moeten we dus eerst: 
a) ybDb van komponent b bepalen. Dit is mogelijk door een klein 

drukverschil over de film aan te leggen. 

Boven en onder de laag bevindt zich in dit geval het zuiver gas b 
(zie stationaire methode:, par. 2.2). 

b} Ya
0
a van komponent a bepalen op dezelfde manier , maar nadat het 

carrier materiaal in de vloeistof inaktief gemaakt is. 

Omdat ten gevolge van de diffusie de partiele drukken veranderen 
is er geen sprake van een stationaire toestand. 

Als echter de dimensionering van de opstelling zó genomen wordt, 
dat tijdens de meting de partiele drukken minder dan een klein 
percentage {bijv. 1 %) veranderen, dan zal er in die tijd ook bij 
benadering een constante flux zijn {hfdst. 3). 

In feite hebben we dus te maken met een kwasie stationaire meting. 
Bij een langere meettijd is het nodig gebruik te maken van 
specifieke detektie van een komponent. 
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2.2. Methode met zuiver gas en ~p ~ 0. 

In plaats van een mengsel, kan er in v1 en v2 ook een zuiver gas gebracht 
worden, van verschillende p1 en p2. Als het signaal, dat de drukopnemer 
afgeeft bij ongelijke p1 en p2 extern gekompenseerd wordt, dan wordt de 
plunjer zö geregeld, dat het drukverschil ~p = p2 - p1 konstant blijft. 
De verplaatsing van de plunjer is in dit geval dus een maat voor de 
stationaire diffusiestroom ten gevolge van een konstant drukverschil 
tussen de kompartimenten. Vgl. (6) blijft gelden, en wordt met: 

P2 = P1 + ~P ; vtot = vl + v2 ; v1 ~ v2 : 

A~ 1 ds 
J =A m-(P1 + ~~p)dt 

We herschrijven vgln. (4) : 
dp1 dV 1 dn1 

V 1 ëft + P1 "(ft" = RT ëft 

dp2 dV2 dn1 
V2 ëlt + P2 ëlt = RT ëit 

dn1 dn 2 dV1 dV2 Er geldt: ëft = - ëit ; · ëft = - ëlt 

Invullen in (14) en optellen levert: 

zodat 

. dp1 
(V1 + v2~· ëft = 
dp1 dp2 ~p dV1 
ëft ="(ft"= vtot"df""" 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Dat de drukken in de kamers tijdens een meting toe kunnen nemen, wordt 
duidelijk als we naar het p-V diagram kijken (fig. 2.2.a). 
De punten t

0 
en t~ op de toestandskrommen I eniii komen overeen met de 

situaties in v1 en v2 op tijdstip t = 0. We nemen aan dat dan geldt: 

v1 = v2 = vo . 
Ten gevolge van de deeltjesflux van v2 naar v1 schuiven de toestands-
functies naar elkaar toe. Om een konstante ~p te handhaven, moeten v1 
en v2 veranderen {~V 1 = - ~V 2 ). De toestanden in de kompartimenten 
doorlopen dus in het p-V diagram een baan, zoals de pijlen aangeven. 
De vergelijkingen van deze banen vinden we door {16) te integreren: 

p1(t) = p1(0) + ~ {V1(t) - V1{0)) 
tot 

p2(t) = p2{0) + ~ (V2{t) - V2(0)) 
tot 

(18) 
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We zien dus dat p1 en p2 beiden evenveel toenemen. 
Met gegevens uitpar. 3.1 kunnen we een schatting maken van de~ die 
in de opstelling te verwachten is. 

liP 

' 

\ 

V 

' 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

li 

' 
' 

' ' 
' 

' 
' ' 

' 
' I ,.. s ... ,, 

\ 
\ 

' / 

/ 

.......... I 
.......... 

---- I 

__ , __ 
/ 

/ 

liV 2 liV1 
... 

vo = v1 = v2 

fig 2.2.a 
P-V diagram tijdens een diffusieproces, waarbij liP konstant 
wordt gehouden. 

Met lip = 10 torr ; Vtot = 
blijkt dp1 = 10-S torr • 

ëft sec 
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Bij een meettijd van + 1000 sec. en een Ptot van 100 - 1000 torr is dit 
te verwaarlozen. 

De arbeid W die nodig is voor de (isotherme) toestandsverandering in 
beide kamers, wordt geleverd door de plunjer: 

f W = ~PA ds (19) 

Een nadeel van deze methode is, dat de vloeistoffilm en de membranen bij 
een bepaalde ~p, te ver door gaan zakken, waardoor de eigenschappen van het 
systeem veranderen (oppervlakte vergroting, dikte verkleining, plastische 
vervorming). Een eventueel ondersteuningsrooster beïnvloedt de meting in 
zoverre, dat de diffusie zijn zuiver één dimensionaal karakter verliest. 
(fig. 2.2.b.) 
De gemiddelde diffusie weglengte en het diffusie oppervlak veranderen dan. 

m, 
F 
m~ 

I I I 1 l I 
L::· \ ',/ / \ J 'I 

~IWrwall!l~ 
AJ.·-

fig. 2.2.b. 
Invloed van ondersteunend rooster op diffusie door een 
membranen-vloeistoffilm systeem. 
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2.3 Meetmethoden uit de litteratuur 

Ter vergelijking volgt hieronder een overzicht van enkele metingen 
uit de litteratuur van het steady state-transport van zuurstof door 
een hemoglobine-oplossing. 
1. Scholander. {~B} 

Een milliporemembraan, dat een hemoglobine-oplossing bevat, is 

tussen twee diffusiekamers geklemd. Aan een zijde van het membraan 
wordt een vochtig vakuum gehandhaafd. Aan de andere zijde bevindt 
zich lucht met een bepaalde druk. 
Er wordt periodiek een monster genomen en chemisch geanalyseerd, 
totdat de o2;N2 verhouding konstant is; er is dan een steady state 
in het membraan. Fig. 2.3.a geeft de resultaten van deze metingen. 
De belangrijkste konklusies hieruit zijn: 
a. Het totale o2 transport is het gevolg van twee processen: 

- zuivere diffusie van o2 door de oplossing 
- transport van 02 door hemoglobine molekulen (gefaciliteerd transport) 

b. Het gefaciliteerd transport neemt af bij hogere hemoglobine konsentraties . 

100 

0 

. fig 2.3.a Diffusion of air through 

hemogZobin soZutions of three concen

trations. Curve 1/1 represents oxygen 

capacity of 22~9 voZumes percent; the 

other curves represent oxygen capacity 

of 1/2 and 1/4 this amount~ respectiveZy. 

HorizontaZ Zine~ o2!N2 ratio through 

pZasma; Zower diagonaZ Zine~ rate of 

oxygen diffusion through pZasma; three 

dashed paraZZeZ Zines~ reZative rates 

of oxygen transport caZcuZated from the 

corresponding o2;N2 data; shaded area~ 

water-:vapor tension. {~<9} 
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2. Hemmingsen en Scholander.{1} 

Het gefaciliteerd transport van o2 door ee~ in hemoglobine oplossing 

gedrenkt millipare-filter werd bepaald uit de verplaatsing van een olie

druppel in een kapillair. De totale gasdruk werd gevarieerd, terwijl het druk
verschil konstant werd gehouden op 20 of 80 torr. 

Fig. 2.3.b geeft de resultaten van de metingen. De belangrijkste konklusies: 
a. het gefac~liteerd transport van o2 is waximaal als het saturatie-verschil 

over de film maximaal is. 

b. bij een geringe 11 backpressure 11 wordt het 02 transport konstant; d.w.z. 
de gefaciliteerde diffusie is afhankelijk van het saturatie-verschil 
over de film. 

1,5~----------------------r---------------------T 

s:: .,... 
E ........ 

M 

ê 1,0 
+l 
s..... 
0 
0. 
Vl 
s:: 
ttl 

b 0,5 

fig 2.3.b 

pressure diff. 20 mm Hg 
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2 
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60 
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80 
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80 

pressure diff. 80 mm Hg 

_o2 
o----N 

2 

--- - - - - ·--- ... - -

40 
120 

60 
140 

pressure (mm Hg) 

Flux of oxygen and nitrogen through hemoglobin 

salution at constant pressure gradients but varying absolute 

pressures. Oxygen capacity of solutions~ 20 to 21 vol percent. 

(Right) Two membranes at pH 7 ~ 2; {left) fozao membranes at 

pH 7~2 7~3 8~2 and 8~5 respectively. {1} 

3. Mochizuki en Forster.(Jy/ 

gebruikten een gaschromatograaf om samples van het gas dat door een Hb
houdend millipare-filter diffundeert, te analyseren. De nadruk lag vooral 
op gefaciliteerd transport van CO door een hemoglobine-film. Uit de 
metingen blijkt dat : 

a. CO flux wordt door de aanwezigheid van hemoglobine ver-15-voudigd. 
b. De CO dissociatie-snelheid is de beperkende faktor; er is dus geen 

chemisch evenwicht. 
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4. Hemmingsen.[&} 

Het onderzoek was gericht op de bepaling van de mobiliteit van 
o2 in een volledig geoxygeneerde hemoglobine-oplossing. 

Een millipare-filter met Hb werd tussen twee volumina geklemd. De bovenste 

kamer werd gespoeld met N2 en de onderste met een N
2
-o

2
-mengselvan bekende 

samenstelling(de totale druk in de kamers is 1 atm.) 

Daarna werd in de bovenste kamer met o18 gelabeled zuurstof (o18o16 ) 

ingelaten, totdat de partiële druk gelijk is aan die in de onderste kamer. 

Ten gevolge van het o18 
consentratie-verschil zal het gas door de film 

diffunderen. 

Hoewel er geen netto flux aanwezig is, verandert toch het o18 gehalte in 

beide kamers. Deze verandering wordt periodiek gemeten met een massa

spectrometer. Uit deze metingen kan een gefaciliteerde o18-flux berekend worden. 
Resultaten: 

a. boven de druk, behorend bij volledige oxygenatie is de flux door hemoglobine 
gelijk aan de flux door metHb +een konstante (fig. 2.3.c) 

b. Er is ook een flux mogelijk zonder 02 gradient. Deze konklusie is echter 
aanvechtbaar; er is namelijk een o18o16 gradient. 

c. De flux is niet merkbaar afhankelijk van de temperatuur. 

d. De diffusie is omgekeerd evenredig met de lengte van de diffusieweg. 

Y) 
C) 
~ 

x 
~ 

I 
5 u 

~ 
~ + pH 7,3 ~ = 

I 
E 4 • pH = 6,0 u 
~ 

E 
u 

3 x 
~ 

r--
4-

c 2 
~ 

~ 1 x 
0 

0 
0 40 80 120 160 200 240 

Oxvgen pressure, mm Hg 

fig 2.3.c Oxygen flux through hemoglobin and methemoglobin 

solutions of unifo~ oxygenation gradient. The data are cal

culated from oxygen-18 accumulation rates. Each point repre

sents one membrane. Oxygen capacity 20 - 22 vol. per cent; 

temperature 25 °C. {~} 
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5. 1·Ji ttenberg. {J'f} 

Sluit met zijn metingen direkt aan op de resultaten van Hemmingsen 
de methode is echter anders: 

langs de onderkant van een in Hb gedrenkt millipare-filter wordt een 
bevochtigd gasmengsel gevoerd van bekende o2-N2 samenstelling. 
Langs de bovenkant van het membraan stroomt bevochtigd helium (02 = o) 
Het helium wordt in een gaschromatograaf geanalyseerd op o2 en N2 -
konsentratie. Er is vooral bij hogere o2 drukken {100 - 700 torr) gemeten. 

Fig. 2.3.d geeft de o2 flux als funktie van de p02 resp. pN 2' 
in fig. 2.3.e is de afhankelijkheid van de Hb kansentratie weergegeven. 
Konklusies: 

a. de flux is omgekeerd evenredig met de diffusieweg 
b. de gefaciliteerde diffusie neemt af bij toenemende molekuul

grootte en bij toenemende kansentratie (fig. 2.3.e) 

100 500 
po2 or pN2 

fig 2.3.d Steady state diffusion of 

o2 and N2 through a solution of oxy

hemoglobin (•) compared to the diffu

sion of ferric hemoglobin (o) {J'-1) 

1,5 

1,0 

0,5 

5 10 15 20 
protein concentration (millimolar) 

fig 2.3.e Dependenee of the hemoglobin

augmented compÖnent of the o2 flux (faci

litated flux) on protein concentration. 

• , hemoglobin; o, myoglobin. {JI.t} 
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In fig 2.4.a zijn de metingen van Hemmingsen en Scholander f;J verge
leken met de resultaten, die uit berekeningen aan de hand van de satu
ratie kurve {ï} volgt. 

Er blijkt een diskrepantie tussen experiment en theorie. Een mogelijke 
oorzaak is, dat het scheidend vermogen (= kleinste haalbare ~p02 , k.o.m. 
kleinste saturatieverschil dat nog een meetbare gefaciliteerde flux geeft) 
niet groot genoeg is bij de opstellingen waarmee gemeten is, om de te 
verwachten kurve te krijgen. 
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fig 2.4.a 

Vergelijking tussen gemeten en berekende gefaciliteerde flux 
getrokken lijnen: door Hemmingsen en Scholander gemeten 
Wqarden. {'1} I, p = 80 torr, T = 23 °e, pH = 7,3 

II, p = 20 torr T = 23 °e, pH= 7,3 
onderbroken lijnen: uit de saturatiekurve berekende waarden 
ftl a, p = 80 torr, T = 23 °e, pH= 7,3 

b, p = 20 torr, T = 23 °e, pH= 7,3 

c, P = 2 torr, T = 23 °e, pH= 7,3 
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Bij de berekening van a,b en c (zie fig 2.4.a) is uitgegaan van chemisch 
evenwicht in de film. 

Het is dus zinvol om de metingen te herhalen en een kleine ~P te nemen. 

Bij het gebruik van millipare-membranen zijn een aantal parameters, die niet 
eenduidig bepaald zijn. 

a. de diffusie weglengte 

b. het diffusie oppervlak 
Hiervoor moeten effektieve waarden bepaald worden. {t~} 
Bovendien hebben we te maken met diffusie door het membraan materiaal zelf 
en mogelijke denaturatie van het hemoglobine ten gevolge van het direkte 
gas kontakt. 
Aan de hand van vergelijkingen met metingen aan een film met een andere 
geometrie (par 2.1) zou de invloed van bovengenoemde faktoren na gegaan 
kunnen worden. 

Konkluderend kunnen we zeggen dat het zinvol is om de volgende metingen 
uit te voeren: 

a. meting van de permeabiliteit van een aantal membranen voor verschil
lende gassen. (zie voorafgaande} 

b. bepaling van de diffusfekoäfficiänt van zuurstof door een methemo
globine-oplossing als funktie van de konsentratie. (zie par 2.1) 

c. bepaling van de diffusiekoëfficiënt van hemoglobine als funktie 
van de konsentratie.(zie par 2.1} 

d. meting van de temperatuur-afhankelijkheid van de gefaciliteerde 
diffusie in een groter temperatuurgebied. (i.v.b. verschuiving van 
de saturatie-kromme).[,6j 

e. bepaling van de invloed van CO en co2 op het gefaciliteerde trans
port door een Hb of Mb-film.{J;j 

f. meting van het transport bij zeer hoge Pabs om te onderzoeken of 
er in dat gebied een afname van het gefaciliteerd transport tezien 

is. {t~} 
g. meting van het gefaciliteerd transport in afhankelijkheid van de pH. 
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HOOFDSTUK III. DE OPSTELLING 

3.1. Dimensionering van de opstelling. 

De volgende parameters konden bij het ontwerpen van de opstelling 
gevarieerd worden: 

d = dikte van de vloeistoflaag (cm) 
t = meettijd (sec) 
A = membraanoppervlakte (cm2) 
A~ = plunjeroppervlakte (cm2) 
V = volume van de diffusiekamers(cm3) 
p = meetdruk (torr) 
T = temperatuur (OC) 

a; Dikte van de .vloeistoflaa~. 
Omdat de te meten zuurstofflux omgekeerd evenredig is met de dikte van 
de vloeistoflaag, werd deze laatste zo klein mogelijk gehouden om een 
zo groot mogelijke flux te krijgen, in verband met de meetnauwkeurigheid. 
Ook om de invloed van de grenslaageffekten te kunnen bestuderen is een 
dunne vloeistoffilm vereist. 
Rekening houdend met de konstruktieve mogelijkheden werd een dikte van 
0,01 cm gekozen. 
b/ Meettijd. 
Wegens de denaturatie van het hemoglobine is het noodzakelijk, om een 
serie metingen aan een sample binnen een redelijk korte tijd ( c.a. 24 uur) 
uit te voeren. Voor de minimale meettijd per meetpunt werd 10 min. ge
kozen. 
cl Membraanoppervlakte, plunjeroppervlakte, kamervolume, druk. 
1) We meten volgens een kwasie stationaire methode, d.w.z. we gaan er van uit, 

dat de zuurstofgradient over de film gedurende de meettijd niet verandert. 
Voor het verloop van het partiële zuurstofdrukverschil ~p02 over de 
laag als funktie van de tijd, kunnen we schrijven: 

met 

t 
~p02 (t) = ~p02 (o) exp{- T} 

1 A p (D0 + DH 4b~)y p 
2RT (1 - ~) V dp + 2dm (00 +DH 4b~)y p.e -= 

T 

( zie appendix B ). 
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Wanneer we eisen dat het zuurstofdrukverschil binnen de meettijd niet 
méér dan bijv. 1 % verloopt, dan moet gelden: 

Ap02(t) t 
4Po2(0) = exp{ - ~} > 0,99 

1 < _ ln 0,99 
T t 

zodat: A ln 0,99 {d~ + 2dm(D0 + DH 4ba)y} 1 
V < - 2RT ~(D0 + DH 4ba}y. t ""'""1.----P~o-/.,...P-e: 

Maken we gebruik van de volgende gegevens: 
y = 1,4 10-9 mol/cm3torr 
RT = 1,85 107 torr/cm3mol 

-4 2 D0 = 0,125 10 cm /sec {ts-J 

e: ~ 1 f 10} 

-6 2 DH = 0,17 10 cm /sec It5"J 

4b = 1,25 10-5 mol/cm3 {t5} 

t = 600 sec 
~ = 2 10-15 

dm = 5 10-4 
mo 1 cm/ cm2sectorr {z..oh teflonmembraan 
cm 

-13 
~ = 1,8 10 
dm = 30 10-4 

mo 1 cm/ cm2sectorr {to}} s il i konenmembraan 
cm 

dan krijgen we: 

voor teflonmembranen: A v< 

voor silikonenmembranen: ? < 

0,26 
1 -~02/pe: 

15 

1-Po/Pe: 

(1) 

(2) 

2) De gebruikte drukopnemer (zie par 4.3.2) willen we zo optimaal mogelijk 
toe passen. Daarom dient de onnauwkeurigheid As in de verplaatsing van 
de plunjer in dezelfde orde van grootte te liggen als de onnauwkeurig
heid Ap van de drukopnemer 

An _ A"'As p--y-
Gaan we er van uit dat we ook bij lage drukken kunnen meten (100 torr) 
en nemen we Ap = 10-3 torr 

AS = 10-3 . 

dan geldt: A"' ~ 10-3 cm-1 v (3) 
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3) De minimale verplaatsing van de plunjer moet zodanig zijn, dat hij met 

een bepaalde nauwkeurt~hetu, bijv. 1%~ gemeten kan worden. Dus s > 10-1cm. 
Wanneer de plunjer de drukken in beide kamers gelijk regelt geldt: 

J A t = A
1s m.. 

Berekenen we de flux voor een Hb-film tussen twee membranen, dan krijgen 
we: 

voor teflonmembranen: J 10-10 mol bij llp02 ~--10~torr = 
cm2sec 

voor silikonenmembranen: J = 1,3 10-10 mol 
cm2sec 

bij llPo2 = 10 torr 

en geldt: A 
voor teflon: At > 0,09 p (4) 

voor silikonen: A 
> 0,08 

A'-
p (5) 

Rekening houdend net de eis, dat het kamervolume klein moet zijn in 
verband met temperatuurverschillen en konsentratiegradienten, die niet 
mogen ontstaan, en de eis dat het membraanoppervlak niet te groot mag 
zijn in verband met de doorbuiging, hebben we de volgende waarden van 

f: A, A , en V genomen: 
A = 12 cm2 

A1= 7 10-2 cm2 

V = 50 cm3 

Bij de keuze van deze waarden wordt aan alle eisen ((1) t/m (5)) 
voldaan. 



-50-

3.2. Eisen met betrekking tot lekdichtheid en temperatuur~beheersing. 

~) Omdat het te meten effect klein is moet de opstelling aan hoge eisen 
voldoen wat betreft lekdichtheid en temperatuurs-beheersing. 
De totale druk in de kamers neemt toe resp. af ten gevolge van 
1. de deeltjesstroom door de vloeistoffilm en de membranen 

AJ _dn ", 10-9 mol {lo} ( 1) 
dt sec 

2. de inlek in de kamers ten gevolge van een drukverschil met de 
omgeving 

V~ 
3. het temperatuur verloop in de kamers: 

dT 
dt 

Differentieren van de ideale gaswet levert: 

v%t+p* = RT dn + nR dT 
dt dt 

Met (1) kunnen we schrijven: 

AJ = .E.RT ~t + V ~ - n dT 
Ul. ID dt T (ff 

(2) 

Als *T ~~ een goede maat wil zijn voor de diffusiestroom AJ. dan moeten de 

laatste twee termen van het rechter lid van de vergelijking klein zijn ten 
op zichte van de eerste term. 

We stellen als eisen: 

V ~ ~ dT < 10-11 mol 
RT Cff "' T <IT = sec 

Dan geldt namelijk met een nauwkeurigheid van 1 % 

AJ = *T ~~ "' 10-9 ~~~ 

Gebruik makend van de volgende gegevens 

V = 50 cm3 

7 torr cm2;mol 
RT = 1,85.10 mol 

A = 12 cm2 

p = 100 torr 
T = 300 K 



-51-

worden de eisen voor de inlek en de temperatuur stabiliteit resp.: 

10-7 torrliter 1,8 sec. (8) 

(9) 

N.B. Eigenlijk zouden we het verschil in inlek en temperatuur-verloop 
tussen de bovenste en de onderste kamer moeten nemen bij de 

bepaling van de eisen. We nemen echter aan dat de orde van 
grootte gelijk blijft. 

b. 

Om aan (8) te voldoen is bij het on·t ·werp van de opstelling gebruik 
gemaakt van methoden zoals in de hoog vakuum techniek 
gebruikelijk: 
1. zoveel mogelijk gelaste verbindingen 
2. metaalafdichtingen 
3. balgkranen met hoge lekdichtheden (~ 10-9 torrlit/sec) 
4. plaatsing van de opstelling in een manostaat (fig. 3.2.a.), 
waarin de druk van de omgeving van de meetopstelling gelijk wordt 
gehouden aan de druk in het meetsysteem. 

De totale inlek in het meetsysteem is bepaald met een helium 
lek-detektor. 
Bij stilstaande plunjer was het lek <5 10-8 torrlit/sec. 
Bij bewegende plunjer werd dit een faktor 10 à 50 slechter. 
In aanmerking nemend dat we , door de omgevingsdruk ongeveer gelijk 
te maken aan de meetdruk (100 - 700 torr), nog een faktor 10 winnen, 
kunnen we de inlek in het systeem verwaarlozen. 

Temoeratuur-beheersing. 
Fig. 3.2.a laat zien hoe de thermostaat is opgebouwd en waar het 
meetsysteem zich bevindt: 
De ruimte tussen de wanden van de thermostaatbak is zo verdeeld in 
kompartimenten (C) dat de cirkulatie van water door de hele bak 
verzekerd is. 
Via een bijpass (B) wordt met een hulppomp (HP) de cirkulatie in het 

warmtescherm (W) in stand gehouden. 

Het warmtescherm dient om water-overdracht via de bovenplaat naar 
buiten tegen te gaan. De gethermostateerde ruimte is in de figuur 
dik omlijnd. 
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In de waterstroom zijn een verwarmingsspiraal I, een platina weerstand (Pt) 

en een koelspiraal (S) geplaatst, die voor de thermostatering van het water zorge 

De temperaturen in de bijpass en in de gethermostateerde ruimte worden gemèten 

met thermistors (NTC's) in de fig. met 11 T" aangegeven. 

Het meetsysteem is zodanig in de thermostaatbak geplaatst, dat er een slecht 
warmte kontakt is met de binnenwanden, waardoor de indringdiepte van temperatuur
variaties verkleind wordt. 
Uiteraard zijn de buitenwanden ook bekleed met isolerend materiaal (M). 

T 
8 

w c 

MEETSYSTEEM 
T 

fig. 3.2.a 
Schematische opbouw van de thermo-manostaat. 

Via U kan de luchtdruk in de bak op dezelfde waarde gebracht worden als de 

druk in het meetsysteem. 
Wat de eis (9) van par. 3.2l voor de kwaliteit van de thermostaat betekent 
blijkt uit een analyse van de temperatuur-verdeling in de thermostaat. 

Voor een orde van grootte-schatting nemen we aan dat: 

1. het probleem één dimensionaal is 
2. de geometrie van de opstelling is zoals weergegeven in fig. 3.2.b. 



·.~53, 

YV 0 T -~wt 
----------------------~------- -- o·e 

Xo 

~~~~~~~,----~~---X,---T.T. 
~~~~-~~------~+-------~t~ 

d.t p 
c===================~~~-Xa 

--~~r-r-r-~r-r-~~~77 ___ 3 __ x3 

7/T/7 /7////:8 
fig. 3.2.b 

Vereenvoudigde geometrie van het meetsysteem en de thermostaat. 

3. bij een metaal-lucht overgang volgt de temperatuur van het metaal 
die van de lucht. 

In eerste instantie nemen we aan, dat de temperatuur in het warmtescherm (W) 
ten gevolge van de aan-uit regeling van de thermostaat varieert met 

T(x,t)= T
0 

exp {-iwt} 

T
0 

= amplitude van de temperatuur-variaties 
terwijl voor de bodem van de thermostaat (B) : T = 0 

De D.V. voor de warmte geleiding luidt:{~} 

dT _ e<. d2T 
ëff- ~ 

(~ = temperatuurvereffeningskoefficient) 
met rand voorwaarde: T(o,t) = T

0 
exp {-iwt} 

We zoeken naar oplossingen van de vorm: 

T(x,t) = T
0 

exp {- (iwt + kx) } 

{10) 

{11) 

(12) 

(13) 
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Invullen van (13) in (11) levert: iw = ak2 

k = + t /;~\ + ~(i-1) §_ 
- a - qc 

(14) 

Voor de temperatuurverdeling in de lucht geldt dus: 

T(x,t) = T
0 

exp { - ~ ffi x+ i (~ ~x- wt)} (15) 
al al 

en in het materiaal van het meetsysteem: 

T(x~t) = T1 exp { - ~ m_ x'+ i n /fi. x•- wt)} (16) 
aM aM 

Uit (15) volgt: T1 (= T(x1,t)), zodat met (16) T2(t) en T3(t) 
berekend kunnen worden,gebruik makend van de volgende gegevens: 

w = 0,02 rad/sec 

al = 0,24 cm2/sec 
2 aM = 0,25 cm /sec 
2 aAl= .0,86 cm /sec 

x1 - x0 = 45 cm 

o1 = o2 = 2 cm 

x3 - x2 = 5 cm 

l = 3,5 cm 
o3 = 1 cm 

a = 10 cm 

(= a van lucht) 

(=a van het materiaal) 

(=a van Al) 

Omdat ook met warmtetransport door konvektie rekening gehouden moet 
worden, voeren we een schijnbare temperatuurvereffeningscoëfficient 
voor lucht in, a~, die behalve de geleiding ook de konvekie in 
rekening brengt. {3~} 

~ 

Er geldt: al = x , waarin x een getal is dat de verhouding konvektief/ 
al 

geleidings- transport aangeeft. 
Uit de litteratuur f34j zijn de waarden van x als funktie van l (afstand) 
T (temperatuur), bT ( temperatuurverschil) en p (druk) bekend. 

We kunnen nu bij de berekening van de temperatuurgradiënten al ver
vangen door a~ 
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Tabel 3.2.a geeft de benodigde getalwaarden. 

Uit bereken1ngen aan de hand van V.D.I. Wärmeblätter blijkt, dat de 
bijdrage van straling aan het warmtetransport 1a à 15 % van het totaal 
bedraagt, en daarom bi'j orde van grootte-beschouwingen verwaarloosd 
kan worden. 

1 (cm) * cm2 
x al (Sëë) 

45 9 2,16 
la 2,7 a,65 
5 1,4 a,33 

T = 2a 0c 
p = 76a torr 

0 tlT + a C 

tabel 3.2.a 
Waarden van x en a~ nodig voor een grootte orde berekening 
van de temperatuurgradienten in het meetsysteem. 

We vinden: Tl = a,a4 Ta exp {- i (wt + h)} 
a,a3 Ta i 

dT 2 0,6 T2 = exp {- (wt + 4>2)}' l(ftl = 

T3 = 0,01 T0 exp {- i 
dT3 

{wt + 4>2)},jdt != 0,2 

10-3 T 

10-3 ·T 

Op dezelfde manier kunnen we de temperatuurvariaties T2 en T3 
berekenen die het gevolg zijn van een fluktuerende temperatuur in de 
bodem van de thermostaat: 

0 

a 

T3 = 0,13 T0 exp {- i {wt + 4> 3)}, 
dT3 lcrtl= 2,6 10-3 T 

T 2 = 0,06 T0 exp {- i (wt + 4> 3)}, 
dT2 lcrtl= 1,2 

ue fase ~ 3 van T2 en T3 mogen we gelijk veronderstellen omdat de 
golflengte van de temperatuurschommelingen veel groter is dan de af
metingen van de kamers; hetzelfde geldt voor 4> 2, ~ 2 en $3 onderling 

kunnen echter wel verschillen. 

10-3 T 

In het extreme geval dat de T-variaties ten gevolge van het warmtescherm 
in tegenfase zijn met die van de bodem, vinden we: 

0 

0 
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dT3 dT2 ,..3 oe 
lcrtl .,. lat! ;:; 1,8 10 r0 sec 

in het andere geval: 
dT dT2 10-3 T oe 

l-a-f-I lëftl = 1 0 sec 

Om te voldoen aan %t ~ 10-6 ~ moet voor T0 aan de wand en bij het 
sec 

warmtescherm gelden: T0 ~ 10-3 0e. 

In tabel 3.2.b zijn de gemeten temperatuur-variaties op verschillende 
punten in de thermostaat weergegeven. Tevens zijn de verschillende rela-
xatie-tijden T en een vergelijking tussen~ en~ 

berekend tgemeten 
opgenomen. Uit de metingen blijkt dat de afschattingen in dezelfde 
orde van grootte liggen als de metingen. 

dT dT plaats l:IT (OC) T (uur) 
ëffberekend dtqemeten 

warmtescherm 10-2 0,5 - -
thermostaat-water 2 10-2 0,5 - -
diffusiekamers 5 10-4 4 6 10-6 0e 3 10-6 oe 

6 10-3 -
thermostaat-bodem sec - -
thermostaat-lucht 2 10-3 - -

tabel 3.2.b 
Afschattingen en metingen van de temperatuurhuishouding van 
de diffusie-opstelling. 

-sec -
-

Om na te gaan, welke invloed een temperatuur-storing heeft die in de 
kamers ontstaat, werd de respons op een blokvormige temperatuur-sprong 
van het gas in de kamers bepaald. De verandering wordt aangebracht door 
één thermistor gedurende 10 sec. te gebruiken als een verwarmingsspiraal. 
De gedissipeerde energie was 5 10-2 J. 
Met c1 ucht = 1 _J- zou deze energie een l:IT van 1 °e in het gas veroor-

0Cgr. 
zaken. In grafiek 3.2.a is de respons, gemeten d.m.v. de plunjer-
verplaatsing, weergegeven. Het bleek dat: 

1. De warmte,die aan het gas wordt toegevoerd, wordt met een kleine 
tijd konstante afgestaan aan het omgevende materiaal; de gemeten plunjer
verplaatsing komt overeen met een l:IT van 10-3 0 c. 
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2. de warmte-kapaciteit van Qet materiaal is zo groot dat de temperatuur 
na het experiment niet merkbaar gestegen \s. 

3. na + 5 minuten is het geffele systeem weer in zijn oorsprankel i:jke 
toestand. 

4. de responsen in v1 en v2 zijn niet symmetrisch. Een verklaring voor het 
T-verloop tn v2 is nog ntet gevonden, mogelijk is er sprake van twee, 
bijna evengrote, relaxatietijden. 

0, I' 0, I ,, 11 
vl I 

v2 l' 11 

11 I 
0, I 0, I 

I IJ 

I 
I 

I ï- - - - - -- - - - -
I ----

11 ,, 
IJ I I ,, 
jl 

:I '• 
-0, 'I t(min) -0, ,, 

t(min) 
t=O 1 2 3 4 5 t=O 1 2 3 4 5 

grafiek 3.2.a 
Respons van de plunjer op een blokvormige temperatuur-
verandering in v

1 
en v

2
. (~s = plunjerverplaatsing) 

6 
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3.3. De opstelling. 

De diffusie-opstelling kan in twee essentieledelen gescheiden worden 
a) het meetsysteem (fig. 3.3.a.) 
b) het verzorgingssysteem (fig. 3.3.b.) 

3.3.1. Het meetsysteem. 

In fig. 3.3.a. is een ontwerp-tekening van het meetsysteem gegeven. 
De twee volumina v1 en v2 worden van elkaar gescheidendoor een vloeistoffilm H 
met opp A die zich tussen twee membranen m1 en m2 bevindt. 
Via de regelkranen (rk1 en rk2 in fig. 3.3.b.) stromen verschillendegas
mengsels (02 en N2) in het systeem. 
Met rk3 (fig. 3.3.b.) wordt de pompsnelheid ingesteld. 
De druk p2 in v2 wordt gemeten met drukopnemer D04M; het drukverschil P1 - P2 
met drukopnemer DOlM. 
Met rk1, rk2 en rk3 is het mogelijk om : 
~ de druk P2 in volume v2 op de gewenste waarde te brengen 

Ql het drukverschil ~p = p1 - p2 op nul of op een constante waarde te regelen 

~met de ingestelde flow te spoelen, terwijl p2 en ~p constant blijven. 

Als op deze manier een tijdlang gespoeld is, heeft zich in het meetsysteem 
een stationaire situatie ingesteld. 
Dan worden de pneumatisch te bedienen kranen K5 t/m K8 tegelijkertijd 
gesloten en kan de meting van de diffusie door de hemoglobinefilm of door een 
membraan tussen de kamers beginnen. 
Na het sluiten van K5 t/m K8 wordt het signaal van de meetkop DOlM gebruikt 
om een servomotor te sturen. Deze verplaatst de plunjer PL zodanig dat het druk
verschil weggeregeld, of op een tevoren ingestelde waarde geregeld wordt. 
De plaats van de plunjer wordt gemeten met een potmeter (R) en geregistreerd 
op een rekorder. 
Uit de snelheid waarmee de plunjer verplaatst wordt volgt de diffusie
stroomdichtheid ( vgl.(12) fpar.2.1) 

J = ~ ~ (P2 + t ~p) ~~ 
De temperaturen in de volumina worden gemeten met twee termistors (T1 en T2), 

die in een Wheatstonebrug geschakeld zijn; een schema van de elektronische 
schakeling is opgenomen in appendix A. 



D01M 

D04M 

fig. 3.3.a 

Dwarsdoorsnede van het meetsysteem. 

PL 

I 
<.Tl 
<.0 
I 



L _ 

foto nr. 1 
Het meetsysteem: de diffusiekamers. 

foto nr. 2 

Het meetsysteem: de plunjer. 
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Het meetsysteem kan nog worden uitgebreid worden met zuurstof elektrodes Po2. 

Hiermee kan tijdens de diffusie het verloop van de partiele zuurstof
drukken in beide kompartimenten gemeten worden. 
In de bestaande opstelling zijn zij echter nog niet ingebouwd. 

Verdere belangrijke gegevens 
2 A = 12,57 cm + 0,04 

-2 -2 -3 7,07.10 cm 0,4.10 
50 cm3 + 5 

v2 = 59 cm3 + 5 

lengte PL: 20 cm 
~ invoer: 0,5 cm 
~ andere leidingen: 0,8 cm 

van het meetsysteem. 

Het meetsysteem is vervaardigd van roestvrijstaal. De kamers ZlJn omgeven door 
een messing huis (- 45° gearceerd). teneinde de warmte-kapaciteit te vergroten. 
K = kortsluitkraan. (zie foto nr 1). 

3.3.2Het verzorgingssysteem. 

In fig. 3.3.b. is het verzorgingssysteem weergegeven. 
In twee mengvaten (M1 en M2) worden met behulp van kranen K1 t/m K4 
verschillende gasmengsels (N2,o2) gemaakt. 
Deze worden, nadat ze in B1 met waterdamp verzadigd zijn, naar het meetsysteem 

gevoerd via rk1' rk2' K5 en K7. Vanwege de drukval over rk
1 

en rk
2 

zullen de 

gassen na de regelkranen niet meer maximaal verzadigd zijn. 
Daarom zijn vlak voor het meetsysteem nog twee bevochtigers {B2) aangebracht. 
Zij dienen tevens om de temperatuur van de gassen aan te passen en zijn daarom 
samen met het meetsysteem in de gethermostateerde ruimte (T) ondergebracht. 
Alle temperaturen worden gemeten met ther,stors die in een brug geschakeld 
zijn (appendix A) en geregistreerd op rekorders. 
De druk p van de thermostaat wordt gemeten met een kwik-manometer en met een 
membraan-drukregelaar gelijk gehouden aan de in het meetsysteem ingestelde druk. 
In fig. 3.3.b zijn de grootheden, waarvan de waarde gemeten wordt tijdens een 

meting, aangegeven; 



Meng 

Tkamers 

bak 

P02 

Pbak 

5 plunjer 
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1-------------------1 Servo-regeling 

fig. 3.3,b 

MEET
SYSTEEM 

T 

Schematische weergave van de opbouw van het verzorgingssysteem 
en van de gemeten grootheden. 



-62-

Vcomp = compensatiespanning die nodig is bij metingen volgens de stationaire 
methode. (par 2.2) 

Meng = mengverhouding van de gasmengsels; deze wordt gemeten met een 
D;O.lM Lion Research drukopnemer in kombinatie met een kwik
manometer en een olie- manometer. 

r 82 (2x) 

Tkamers (2x) 

Tbak 

5 plunjer 

= temperatuur in beide bevochtigers 82 

= temperatuur in vl en v2 

= temperatuur van de lucht in de thermostaatbak 

= zuurstofspanning in v1 en v2 
= absolute druk in v2 

= drukverschil p2 - pl tussen vl en v2 

= druk in de thermostaat 

= plaats van de plunjer; deze meting bestaat uit twee 
gedeelten: de eerste schuif-potmeter, bestrijkt het gehele 
gebied waar de plunjer zich in kan bewegen. 
De tweede (draai)potmeter meet verplaatsingen van de plunjer 
kleiner dan 1 mm. met een nauwkeurigheid van 1 %. 

In het volgende hoofdstuk zullen enkele essentiele onderdelen van de 
opstelling gedetailleerd worden. 



HOOFDSTUK·ry 

4.1. Het membraan 
4.1.1 De membraanhouder 
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DETAILLERING 

De houder bestaat uit 3 R.V.S. ringen waartussen de twee membranen m
1 

en m
2 

geklemd worden (fi'g. 4.1.a.), zie ook foto nr. 3. 

De middelste ring heeft aan de binnenkant een deel (K) van 100 ~m + 5~m dik, 
dat de membranen op een konstante afstand van elkaar houdt. 
De ruimte tussen de membranen is bereikbaar via twee diametraal tegenover 
elkaar liggende kanalen C, die met een teflon-kraan T afgesloten kunnen 
worden. Vóór zij aan de binnenkant uitkomen vernauwen de kanalen zich van 
4 tot 0,3 mm. 

0./ :t 01 OOS 

fig. 4.1.a 
Dwars doorsnede van de membraanhouder. 

Op de plaatsen waar zij uitkomen is de ring dus over een afstand van 0,3 mm 
onderbroken. De invloed, die deze onderbreking heeft op het oppervlak van 
de membranen is verwaarloosbaar; ( dat wil zeggen: met een mikroscoop,die 
een nauwkeurigheid van 3 ~m heeft, niet waar te nemen). 
Het totale volume tussen de membranen bedraagt: 125,6 mm3. 

Het totale dode volume in de kanalen en de kranen is experimenteel bepaald 
door het met water te vullen en de benodigde hoeveelheid te wegen. 
Het dode volume blijkt 149,5 ~ 0,9 mm3 te zijn. 



Foto nr. 3 

De membraanhouder. 

4.1.2 Het opspannen van de membranen gebeurd als volgt (fig. 4.1.b} 
op de bovenste en onderste ring wordt met behulp van vakuumvet een 
membraan geplakt en glad getrokken (1) 
Daarna worden de ringen aan weerszijden tegen de tussenring gedrukt (2). 
De 0 ringen (0) + het vakuumvet (V) zorgen er voor dat de membranen bij 
B niet verschuiven. Door de passing van de ringen worden de vliezen dus 
verder aangespannen bij A. 
Met schroeven (M5) worden de ringen tegen elkaar getrokkenén komen de vliezen 
onder maximale voorspanning te staan. (3) 

0 

'0/i3~ 
m 

1 

2 

fig. 4.l.b 
Het opspannen van de membranen (1 en 2) 
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M5 

3 

fig. 4.l.b 

Het opspannen van de membranen (3) 

Tijdens en na het aanbrengen in de ring moet de voorspanning cr
0 

in de 
membranen onder de vloeigrens blijven. 

cr werd experimenteel bepaald in een proefopstelling zoals weergegeven 0 
in fig. 4.1.c 

fig. 4.1.c 
Opstelling om cr

0 
en e te bepalen. 

De membraanring, waar een vlies (Ml ingemonteerd is, wordt op een 

bakje gelegd dat verbonden is met een vakuumpomp (P) en een manometer (M) 
De pompsnelheid is regelbaar met kraan rk, zodat instelling bij een wille
keurige onderdruk mogelijk is. 
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De onderdruk &p wordt gemeten met de manometer. 
De doorbuiging ö-- wordt gemeten met een meetmikroskoop {K) en een glas
naald (s) die loodrecht op het oppervlak geplakt is. 
We beschouwen het vlies, dat onder invloed van &p doorbuigt, als een 
gedeelte van een ballon met straal R (fig. 4.l.d) 
Er geldt: o2 + r2 

R = 2o ( 1) 

met: 

L!p = ~0 = 

o = o + llo 
0 

(Laplace) 

o
0 

= de te meten voorspanning 
&o = de elasticiteitsspanning, die optreedt ten 

gevolge van de oppervlaktevergroting &A 
Voor &o geldt volgens de wet van Hooke: 

&o = &A e: d 
A m 

met: e: = elasticiteitsmodulus 
dm= dikte van het membraan 

Uit (2) en (3) volgt: 

~ = Tir2 - 2TIR2(1 - cosa) 

(2) 

(3) 

zodat met (1) en o = R{l - cosa) 

&A o2 

fig. 4.1.d 
Doorbuiging van het membraan. 

-=-z A r 

We vinden dus: 

&p = 4o 4o
3 

o2 + r2 oo + -{~o2~+-r~2~)-r2 e:dm 

omdat r2 
>> d2 wordt: 

. 4o 4e:dm 3 trp=-,fo+-q:-o 
r r 

(4) 
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a. 
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In grafiek 4.1.a zijn de resultaten van de metingen aan silikonen- en 
teflonmembranen weergegeven. Met de methode van de kleinste kwadraten 
is uitde grafieken de waarde van 40o en 4cdm a3 bepaald. 

z-· -r 

t llp (torr) 

1,0 
eS (mm) + 

grafiek 4.l.a 

r r 

2,0 

t t;p (torr) 

1,0 

2,0 
b. eS (mm) + 

Verband tussen ~p en de doorbuiging eS bij teflon (a) en 
silikonen membranen (b). 

Met r = 20 mm, dm (teflon) = 6 llm en dm (silikonen) = 20 llm kan de 
voorspanning o

0 
en de elasticiteitsmodulus c bepaald worden. 

Tabel 4.1.a geeft de resultaten, vergeleken met de waarden uit de 
1 i tteratuur. {30} 

membraanmateriaal teflon s il i konen 

dm (llm) 6 20 
E: (litt.) (Njcm2) 5 108 5 106 

5.0 

c (gemeten) (N/cm2) 4,7 - 6,5 108 0,9 - 1' 2 106 

o
0 

(gemeten) (N/cm) 10 - 30 2 - 3 
vloeigrens (litt.) (N/cm) 100 600 

tabel 4.1. a 
gemeten waarden van o

0 
en c vergeleken met litt.waarden. 
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4.1.3 Aanbrengen van de vloeistoffilm (dikte meting) 

De diffusie-metingen worden verricht aan een waterfilm en aan oplossingen 

van hemoglobine (eventueel myoglobine) in een buffervloeistof. 
De oplossing wordt via een van de kanalen in de middelste membraanring 
geïnjecteerd. Om te voorkomen dat de vliezen ten gevolge van de vloeistofdruk bo 
gaan staan en dat er lucht in de meetruimte achterblijft, wordt aan het 
andere kanaal een vakuumpomp aangesloten. 
De hoeveelheid vloeistof, nodig om de totale ruimte (= meetruimte +dode 

volume (Vd) te vullen is~ 0,3 cc. 

De dikte van de vloeistoffilm kan op verschillende manieren bepaald worden: 

a. door middel van wegen met een nauwkeurige balans. 

Uit de gewichtstoename ~M van de ring na het injecteren van de vloeistof 

kan de gemiddelde dikte a bepaald worden. 

dus: 

2-
vtotaal = vd + ~r d 

~M - vd a= __.P __ _ 
2 

~r 

=-
p 

~M kan ook gezien worden als de vermindering van het totale gewicht van 
de injectiespuit en de vloeistof. 
De nauwkeurigheid van deze metingen is + 10 %. 

b. dikte-bepaling met een mikrometer. 
We maken gebruik van een mikrometer waarvan de meetplaten {M) dezelfde 

afmetingen hebben als het membraan-oppervlak (fig. 4.1.e). 

We berei~en hiermee dat 
1. de meetdruk minimaal is 
2. de vervorming van de membranen eenduidig is. 

Ten gevolge van de meting wordt een extra spanning in het vlies 
geïntroduceerd. Deze neemt toe, naarmate een groter gedeelte van het 
vlies tegen het oppervlak van de meetplaat ligt. Ze is maximaal als 
het membraan juist het gehele oppervlak volgt. We meten dan de gemiddelde 
dikte van de vloeistoffilm. 



fig. 4.1. e 
Dikte-bepaling met een mikrometer. 

Bij de berekening zijn de volgende veronderstellingen gedaan. 
1. het oppervlak van het vlies neemt onder invloed van de inwendige 

vloeistofdruk een bolvorm aan (kromtestraal R) 
2. de vloeistof is in compressiebel en kan niet uit de ruimte tussen de 

membranen ontsnappen • 

Beschouw nu de situatie vóórdat het membraan kontakt maakt met de 
mtkrometer (1) en op het moment dat het membraan volledig tegen de meetplaat 
aanligt (2) (fig. 4.1.e}. 

N.B. Zoals fig 4.1.e laat zien wordt de berekening alleen uitgevoerd voor 
één membraan, dat in punt a is ingeklemd. 

Eenvoudig is in te zien dat: 

A1 = 2nRh 

2 A2 = nr + 2nrd' 

h2 + r2 
R=---

2h 

1 2 V1 = j nh (3R - h) 

v2 = nr2
d' 

(5) 

v1,2, A1,2 = resp. volume en oppervlak in situatie (1) en (2). 

Vanwege de inkompressibiliteit is V1 = V2 : 

en met (1): 

l '1Th 2 ( 3R - h) = 1rr2d' 
3 

i 'ITh (h2 + 3r2) = ~r2d' 

Omdat 3r2>> h2 kunnen we h2 verwaarlozen, zodat: h = 2d' (6) 
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Voor de oppervlakteverandering ~A tijdens de meting geldt: 

~et (5) en (6) volgt: 

Uit meting van d kan d' bepaald worden met d' = ~ (d - 0,1), 
zodat nu ook h resp. R bekent zijn. Omgekeerd kan met bekende h of R 
de gemiddelde dikte van de vloeistoffilm bepaald worden. 

(7) 

Bij de meting dienen de meetplaten van de mikrometer evenwijdig aan 
elkaarfte zijn. Om dit te verwezenlijken wordt één meetplaat star be
vestigd, terwijl de andere met een kogelgewricht aan de mikrometer zit. 
We nemen aan dat het punt, waarbij de maximale spanning hcr

0 
optreedt, 

bereikt is als de koppeling van de mikrometer slipt. 
Bij herhaalde metingen blijkt dit punt binnen de meetnauwkeurigheid 
( = 0,005 mm) te reproduceren. 

Afhankelijk van de kromtestraal van het vlies treedt een systematische 
fout op, omdat bij grotere R het oppervlak minder de vorm krijgt waar
van bij de berekeningen is uitgegaan. Tot d = 0,2 mm wordt een nauw
keurigheid bereikt van 5 %. 

c. Optische dikte-bepaling 

We kunnen de filmdikte op een bepaald punt van de vloeistoflaag bepalen 
door een mikroskoop achtereenvolgens scherp te stellen op het bovenste 
en onderste membraan. Oe daarvoor benodigde verplaatsing van de objekt
tafel is met een verplaatsingsmeter (mikrokator) te meten. 
Oe nauwkeurigheid van de meting wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
scherpte diepte van de mikroscoop (2 à 3 ~m). Oe nauwkeurigheid van de 
mikrokator is 0,5 urn zodat de dikte metingen op 3% nauwkeurig zijn. 

d. Dikte benalinq met naderinqs-indikatoren 
In fig. 4.1.f wordt aangegeven hoe met naderings-indikatoren N

1 
en N

2 
de filmdikte d op een bepaalde plaats bepaald kan worden. 

Oe membraanring (R) bevindt zich tussen twee staven (L) die bij s kunnen 
scharnieren. Op afstanden 11 en 12 zijn resp. naderings-indikatoren (N en N

2
)en 

mikrometers (M2 en M2) gemonteerd. Als een naderings indikator op een 1 

bepaalde afstand van een metalen stri~~tomt, die op het membraan geplakt is, 
dan wordt er een relais geschakeld. 
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fig. 4.1.f 

Dikte-meting met naderings-indikatoren. 

Door de ruimte tussen de membranen vakuum te zuigen kennen we de stand van de 
mikrometers bij filmdikte d = 0. Vervolgens wordt de ruimte gevuld en de 
meting herhaald. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de reproduceerbaarheid 
van de naderings-indikatoren. 1 
Afhankelijk van de verhouding~ kan de nauwkeurigheid van de meting nog 

. . t d 2 en1gsz1ns vergroo wor en. 
Met deze methode is tijdens het afstudeerwerk nog geen ervaring opgedaan. 
Aan de hand van fabrieksgegevens kon de nauwkeurigheid op 2 à 3 % 
geschat worden. 

4.1.4 Verlies van water uit de vloeistoffilm via de membranen.{,~] 

Ten gevolge van diffusie van waterdamp door de membranen veranderen zowel 
de dikte als de kansentratie in de hemoglobinefilm. 
We kunnen een schatting maken van de grootte van deze veranderingen bij een 
bepaalde dampspanningsgradient. 

Voor de berekening vervangen we het volume van de vloeistof in de laag door 
een overeenkomend volume waterdamp: 

3 
1 ccwater ~ 1,5 10 ccdamp. 
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Aannemend dat de wetten van Fick en Henry ook voor waterdamp ge1deg, 

wordt de diffusiéstroomdi,chthetd: 

JH 0 = yD APdamp 
2 a 

m 

L'.Pdamp = dampdrukverschil over het membraan. 

Aan de vloeistofzijde van het membraan heerst de maximale dampdruk Pmax· 

Met n = E = de relatieve vochtigheid aan de gaszijde van het membraan: 
g Pmax 

In tabel 4.1.b is de berekende grootte van de totale waterdampflux 
( AJH

20
) gegeven bij verschillende temperaturen en relatieve vochtig-

heden. Daarnaast is de relatieve volume afname van de vloeistoffilm 
tijdens een meetserie van 10 uur vermeld. 

membraan- teflon silikonen materiaal 

dm (cm) 6 10-4 20 10-4 

yD (mo~cm ) 3 10-16 6 10-14 
cm sectorr 

ng cz:) AJ (mol) 
· H20 Sëë r-(%) AJ (mol) 

H20 Sëë 
~V(%) 
V 

T = 37 °e 
96 1,13 10-11 0,08 6,7 10-10 4,8 
90 2,81 10-11 1,7 10-19 12 0,2 

Pmax = 47 torr 60 1,13 10-10 6,1 10-9 48 0,8 

T = 25 °e 
96 5,75 10-12 3,5 10-10 

~0 1,44 10-11 8,7 10-10 
Pmax = 24 torr 60 5,76 10-ll 3,5 10-g 

• 

T = 20 °C 
96 4,08 10-12 2,2 10-10 

90 1,02 10-ll 6,1 10-10 

Pmax = 17 torr 60 4,08 10- 11 2,23 10-9 

tabel 4.1.b 

Berekende waterdampflux door teflon- en silikonen memb~aan 

(8) 

bij verschillende temperaturen en relatieve vochtigheid.f~o}{'t} 
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Uit de berekeningen mogen we konkluderen dat bij silikonen membranen 
de invloed van waterverlies erg groot ts, zodat praktisch bij 100% 
verzadiging gemeten moet worden. 
Bij teflon blijkt het bevochtigen van gassen niet zo kritisch te zijn. 
Bij millipore filters, waar de diffusie-weerstand nög lager is dan bij 
silikonen, zal de invloed van waterverlies uit de vloeistoffilm zelfs 
nog groter zijn. 

4.1.5 Invloed van de membranen op de diffusie 

Wanneer we meten aan een systeem zoals in fig 4.l.g is weergegeven, 
meten we de flux door de hemoglobinefilm en door de beide membranen. 
Om iets over de eigenschappen van de hemoglobinefilm te weten te ko
men, dienen we de zuurstofkonsentraties aan de randen hiervan, x = x2 
en x = x3 te kennen. Wanneer we de zuurstofflux door het gehele 
systeem meten en de permeabiliteit van de membranen bekend is, dan 
kunnen we deze zuurstofkonsentraties berekenen. Om de orde van grootte 
van de flux te kennen dient onderstaande berekening. 

Voor het geval dat overal in de 
film chemisch evenwicht heerst, 
kunnen we voor de zuurstofflux 
schrijven: 

d 

fig 4.1.g 

J =- D [o2f]x3 -[o2f]x2 - 4b D S(x3)- S(x2) 
02 02 d H 

Veronderstellen we dat voor de overgang film-membraan de wet van Henry 
geldt dan kunnen we schrijven: 

(9) 

[02f] = Y f Po2f 

l02ml= Ym Po 

(suffix 11 f 11 = in de vloeistof 
= in het membraan) 

2f 
(02fJ (o2m] 

Po2f= Po2m= Yf = Ym 
Evenzo vinden we voor de overgang membraan-gas: 

zodat 

p' _ P _ [02mJ' 
02m- 02g- Ym 

Substitutie van (10} in (9) levert: 

( 10) 
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J0 .d ~ - D0 Yf fp0 (x3l ~ p0 (x2)J - 4b DH {Sf(x3) - Sf(x2)J {11) 
2 2f 2m 2m 

Passen we de eerste wet van Pi·ck toe op de membranen dan: 

Jo .d ~ ~ Do r AVo 
2 m 2m m 2m 

=- ~-1Po (x4)- Po (~3)} 
2m 2m 

= - ll {po (x4) - Po (x3)} 
2g 2m 

met ll = D0 y = permeabiliteit van het membraan voor o2 2m 
ll·Po (x4) + Jo dm 

p (x ) = 2g 2 
02m 3 ll 

zodat: (12) 

Op dezelfde manier kunnen we afleiden dat: 

ll·Po (x1) - J d 
p (x ) = 2g 02 m 

02m 2 ll 
( 13) 

Substitutie van (12) en (13) in (11) levert: 

of: 2 Do2fyf dm 
J0 {d + ll } ; - D0 yf {p0 (x4) - Po (x1)} - 4b DH {S(x3) - S(x2)} 

2 2f 2g 2g 

We benaderen nu een gedeelte van de saturatiekurve door een rechte: 
S = n p 

02 

S(x3) - S(x2) = n {p0 (x3) - Po (x2)} 
2m 2m 

zodat: 

Substitutie in (14) levert: 

(14) 

Do Yf dm -
J ( d + 2 ?t d + 4b D n2 - ) = - ( o0 yf + 4b DHn )(Po ( x4) - Po (x 1 ) )' 02 ll m H ll 2f 2g 2 

We definieren nu een effektteve dikte deff als volgt: 
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dan wordt: . 
1 

Jo2 = deff (Do Yf + 4b DH nl(Po (x4) - Po (x1)) 
2f 2g 2g 

In tabel 4.1.c is de effekti~ve dtkte berekend voor een systeem met 
si 1 i konenmembranen en een met teflonmembranen. Hi'erbij ts gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 

-2 d = 10 cm 2 
D
0 

= 0,125 10-4 cm 
2 sec 

Y = 1,4 10-9 mol 
f cm3torr 

DH = 0,17 10-6 cm2 
sec 

4b = 1,25 

11 = 2,88 

(14) 

dm(silikonen) = 20 10-4 cm 
dm(teflon) = 5 10-4 cm 

l.l = 1,8 10- 13 

l.l = 2 10-15 

si li konen 

teflon 

DÜ2fYf d 
2 4b DH n 2.2!! deff (cm) l.l dm l.l 

3,8 10-4 
Cin 19 10-4 cm 123 10-4 

87 10-4 cm 430 10-4 cm 617 10-4 

tabel 4.1.c 
Berekende effektieve dikte voor een silikonen- en 
een teflonmembraan 

Voor dm < 3 6 10 maken we een fout, kleiner dan 1 % wanneer we de 
l.l 

invloed van de membranen verwaarlozen. 
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4.2 Hemoglobine, enkele aspekten. 

Bloed kan een veel grotere hoeveelheid zuurstof opnemen dan men zou 
verwachten, wanneer het o2 alleen zuiver fysisch erin op zou lossen. 
Voor deze verhoogde zuurstof opname kapaciteit is het hemoglobine ver
antwoordelijk. Dit proteïne komt in vrij hoge kans-entratie voor in de 
erythrocyten. 

Het hemoglobine-molekuul heeft een molekuulgewtcht van !._ 66.000 en 
bevat vier hernegroepen die ieder een ijzeratoom bezitten. In fig 4.2.a 
is de struktuur van een heme gegeven. 
Het ijzeratoom dat in elke 
heme groep aanwezig is, is 
in staat om een zuurstof
molekuul op een omkeerbare 
manier te binden. 

Hoewel men vroeger aannam, 
dat het ijzeratoom tijdens 
deze processen in de ferro 
toestand blijft, kan men 
vo 1 gens Koster {tJ} het 
ijzeratoom beter beschouwen 
als zijnde in de ferri
toestand, wanneer er op 
dergelijke manier een 
o2 molekuul aan gebonden 

is. Een sterk argument 
hiervoor is dat bij rHnt
genspectra van oxy-hemo
globine het ijzeratoom 
een ongepaard elektron 

HC 

CHf'CH 

N 

CH
3 

HC 

~ 
N 

Fe 

~N 

CH 2 
11 
CH 

--eH 

--N 

"'T---CH 

fig 4.2.a 
struktuur van een heme groep. 

blijkt te bezitten. Het zijn echter geen oxydatie- of reduktie reakties 
en kunnen daarom beter oxygenatie resp. de-oxygenatie genoemd worden. 

CH 2 I 
CH 2 I 
COOH 

De oxydatie van de ijzeratomen van het hemoglobine-molekuul naar de ferri
toestand geeft methemoglobine; dit is een onomkeerbare reaktie. 

in . h In fig 4.2.b is een sterk vereenvoud1gde vorm de struktuur van een eme 
weergegeven. Twee stikstof atomen hebben hierin een negatieve lading, zodat 
het heme-molekuul als geheel neutraal is. Bij hemoglobine (fig 4.2.c) zijn 
de watermolekulen vervangen door een groep van het proteïne. De binding 
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van hemoglobine met zuurstof bestaat uit het vervangen van een van deze 
groepen door een zuurstof molekuul. 

H 
I 

0-H 

- --N -:;:.-;:=-- -- -::::: N 

I(~ ++_.--. "' 
\\ ----Fe~ ); 
N~- I ..--:N/ - -- ;;...----

. I 
H-0 

I 
H 

fig 4.2.b 

Vereenvoudigde struktuur van 
een heme-molekuul. 

0:0 

I 
proteïne 

fig 4.2.c 
Vereenvoudigde struktuur van 

een heme-groep, gebonden aan 
een hemoglobine-molekuul. 

De geoxygeneerde vorm wordt oxyhemoglobine genoemd. 

De belangrijkste eigenschap van het hemoglobine is deze ankeerbare 
interaktie met zuurstof. We kunnen dit op de volgende manier weergeven: 

H Hb 0 H+ + 2 .... + 

Oxyhemoglobine is een sterker zuur dan hemoglobine, van welke groep het 
proton komt is niet precies bekend. Uit bovenstaande evenwiehts-reaktie 
blijkt dat het percentage van de totale hemoglobine kansentratie die als 
oxvhemoglobine aanwezig is, behalve van zuurstofkonsentratie ook van de 
zuurstofgraad van de oplossing afhangt. Daarom is het belangrijk om bij 
steady state transport van zuurstof door een Hb-film een buffer te 
gebruiken. 

De saturatiekromme van hemoglobine blijkt S-vormig te zijn. 
(zie fig. 4.2.d en 4.2.e) 

De saturatie van hemoglobine is gedefinieerd als de verhouding van het 
aantal molekulen 02 door het hemoglobine gebonden en het aantal o

2 
molekulen dat maximaal door het hemoglobine gebonden kan worden. 
De S-vorm van de saturatiekromme kan verklaard worden met de hypothese 
van Adair dat de reaktie van Hb met o2 in 4 trappen verloopt: 
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Hb4 + 02 - Hb4 02 01111 

Hb4 02 + 02 ... 
Hb4(02)2 ... 

Hb4{02)2 + 02 .. 
Hb4(02)3 ... 

Hb4{02)3 + 02 .. Hb4{02)4 .... 
voor de saturatie dan de volgende uitdrukking opschrijven: 

s = k1 [o2J + 2k1 k2 Co;;J 
2 

+ 3k1 k2k3 [o2]
3 + 4k1 k2k}4 [o2] 

4 

4(1 + k1[o~ + k1k2[oi]2 + k1kl3[o2]3 + k1k2k3k4[o2}4) 

waarin [0~ = zuurstofkonsentratie 

k1 t/m k4 = evenwichtskonstamten voor de vier reaktie-
trappen. 

Om deS-vorm te verklaren is het ook noodzakelijk dat men aanneemt 
dat er een wisselwerking bestaat tussen de hernegroepen van het Hb-molekuul. 
Zou de binding van o2 aan de hernegroepen zuiver ~tatis- verdeeld zijn, dan zou de 
saturatiekromme immers hyperbolisch zijn. tisch 

c::: 
0 ...... 
~ 
1'0 
s..... 
::::l 
+J 
1'0 
lil 

~ 

20 40 60 80 
p02 mm Hg 

c::: 
0 

+J 
co 
s..... 
::::l 
+J 
1'0 
lil 

'0-S.: 
4 

2 

100 
oxvgen pressure mm Hg 

fig 4.2.d Saturation of a membrane {ig 4.2.e Oxwen dissociation 

susTJended in air at various pressures, curves of hemogZ.obin solutions 

measured by reflectance STJectroscopy. suspended in membranes. Temperature 

(Left) Observed CUY'Ve measured on t:uJo 25 C. Each point represents 

d{fj'erent membranes at' 23 C, pH ?,3 dupUcate measurements.ft!J 

and no CO.,; (right) reference curve 
t:. 

( ;57 C, pH ? , 4 pC0.2 40 mm H'g) {'fj 
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Een hemoglobinemolekuul kan beschouwd worden als een cilinder met een 
diameter van 5,7 A en een hoogte van 3,4 ~. De cilinders zijn bekleed 
met een laag water van 3 ~ zodat het geheel een diameter van 6,3 ~ en 
een hoogte van 3,4 ~ heeft. Als de molekulen vrij roteren kan hun effektieve 
vorm beschouwd worden als een bol met een diameter van 74,4 ~. De hemoglobine
kansentratie in een rode cel is 34 gr %. Het volume dat één molekuul dan 
tot zijn beschikking heeft is vm = 298.103 ~3 . 
Veronderstellen we dat de molekulen volgens een dichte bolstapeling zijn 
gerangschikt dan zal de gemiddelde afstand tussen de molekulen: 

?'1f" = 75 ~ zijn. 

Bij röntgen analyse blijkt men deze zelfde afstand van 75 ~ te kunnen 
berekenen uit de positie van het diffraksie maximum. Anderzijds is het 
wel zo dat de eerste diffraksiering niet scherp is en dat hogere orden 
ontbreken. Derichian, Fournet en Guinier {sj konkluderen hieruit dat de 
rangschikking van de molekulen in de rode cel als een overgang kan worden 
beschouwd tussen een vast rooster en een vloeistof waar de molekulen 
willekeurig verdeeld zijn. 
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4.3 Plunjer+ servoregeling. 

a. Plunjer. 

In fig. 4.3.a is een schets van de plunjer weergegeven. 
Twee plunjerstaven van 6H~zilverstaal (P) met een diameter 
van 3 mm ~ 0,1 %, kunnen in twee plunjerhuizen (H) heen en 
weer bewegen. 
De staven zijn bevestigd aan een blok (K) dat weer op een 
spindel (S) gemonteerd zit. De spoed van de spindel is 1 ~ 0,005 mm. 
Vfa overbrenging C wordt de spindel aangedreven. 
Afhankelijk van de draairichting beweegt K (dus ook de plunjer
staven). De plunjerhuizen staan in open verbinding met de 
diffusie-kamers. 

H 

x~. 

fig. 4.3.a 
Schematische weergave van de plunjer. (vgl. foto nr. 2) 

Met vgl (7) van par. 2.1 vinden we dat 1 mm plunjer-verplaatsing 
-10 I overeenkomt met een verandering van 3,93 10 .ptot mol. in eén 

volume. De verplaatsing van de plunjer wordt gemeten met twee 
potmeters P1 en P2. 

P1 is direkt op de spindel gemonteerd en geeft de verplaatsingen 

kleiner dan 1 mm met een nauwkeurigheid van 0,01 mm. 
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· P2 is een schuifpotmeter die op 1 mm nauwkeurig de plaats van K 
aangeeft tussen x

0 
en xmax. 

Op deze punten zi'jn mtkrowitches (M)_ gemonteerd die het servosysteem 
uitschakelen, als de regeling aan het einde is. 

b. Drukopnemer. { 6 J 

Een drukverschil ~p veroorzaakt in de drukopnemer (Lion Research 
DC 303-lM) een kapaciteitsverandering die met een T-2 brug omgezet wordt 
in een D.C. signaal dat evenredig is met ~p. 

Fig. 4.3.b geeft het netwerk van de T-brug met de detektor (C
1 

en c
2

). 

Een oscillator S levert een 1,3 MHz signaal met een amplitude Ei 

(afhankelijk van de voedingsspanning). 
Afwisselend worden c1 en c2 opgeladen via de diodes o

1 
en o

2 
en 

ontladen over R
1

, R2 en R
1

. 

Als o1 = o2 , c1 = c2 en R1 = R2= R dan geldt eveneens dat i
1 

= i
2 

d.w.z. de gemiddelde stroom !
0 

door R1 (meter, recorder etc.) is nul. 
Een variatie van c1 of c2 veroorzaakt een gemiddelde DC spanning over 
Rl : Eo = I o Rl . 

Voor I0 geldt: R + 2RL -kl -k2 
I0 = Ei 2 Rf(C1(1 - e ) - c2(1 - e )) 

met k1 = 

k = 2 

(R + RL) 

R + RL 

2RfC1(R + 2RL) 

R + RL 

2RfC2(R + 2RL) 

fig. 4.3.b 
netwerk van een 1 - brug 

R 1 
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c. Converter. 

De servoversterker +motor (contraves) dient·. gestuurd te worden met een 
AC signaal. Om de output van de drukknop geschikt te maken voor de 
versterker is een converter gebouwd. Het netwerk i's weergegeven in fig. 
4.3.c: 
Een 6 V AC spanning wordt via een fase-draaier (F) toegevoerd aan een 
multiplexer. Deze vermenigvuldigt de wisselspanning met het (versterkte) 
oe signaal van de drukkop. 
Met de offset worden R1 en R2 zo ingesteld dat bij ~p = 0, Vmeet = 0 is. 
Met V kan de output van de drukkop gekompenseerd worden zodat zowel 

c 
regeling van Ap = 0 als ~p = konstant mogelijk is. 

fig. 4.3.c 
Schema van de converter. 

X o~t. Servo. 

In fig. 4.3.d is het blokschema van de totale regeling weergegeven. 
De aanspreekgevoeligheid (is de minimale ~p waarbij de servomotor gaat 
lopen) is bepaald op ~p = 3.10-5 torr, hetgeen overeenkomt met de 
onnauwkeurigheid van de drukopnemer (zie ook hoofdstuk 3, par. 3.1). 
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r----
1 Kompensatie I 
L-,-__j 

I 

• o.o. Converter 

t~p in het meetsysteem 

PL 

Overbrenging 

fig. 4.3.c 
Blokschema van drukregeling d.m.v een plunjer (PL) 

Servoversterker 

Motor + 
Generator ~ 



-84-

~:4 De Mengyqten 

Zowel tn de bovenste qls in de onderste kqmer van het meetsysteem dienen 
we een gasmengsel te hebbén met een bepaalde o2 konsentratfe. Deze gas
mengsels worden gemaakt tn twee mengvaten zoals weergegeven in fig. 4.4.a 

vakuumpomp 

fig 4.4.a 
De mengcilinders 

Het procedé is als volgt: 

ad d. 

a. De cilinders worden vacuum gepompt. 
b. Er wordt een hoeveelheid N2 ingelaten tot een bepaalde druk 

p1; deze wordt met een manometer (M) gemeten 
c. Er wordt een bepaalde hoeveelheid o2 ingelaten tot een druk 

p1 + p2 in de cilinder heerst. 
d. Door diffusie zullen de gassen zich mengen, zodat na enige tijd 

het gasmengsel homogeen van samenstelling is. De molaire fraktie 
p2 

van het o2 is dan: + p· 
pl 2 

De leiding naar de manometer is 120 cm en heeft een volume van 
8 cm3. Dit is 0,08% van het volume van de cilinder; we mogen 
dus konsentratie-verschillen en onzuiverheden in dit gedeelte 
van het systeem verwaarlozen. 

- Stel dat, wanneer we N2 en o2 in het midden van de mengcilinder 
inlaten, op t=O de konsentratieverdeling er uit ziet als in 

fig 4.4.b. 
Hierbij is uitgegaan van het ongunstigste geval, dat tijdens 
het instromen van de gassen geen menging optreedt. 
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0 a 

fig 4.4.b 

Theoretische konsentratteverdeling in een mengcilinder. 

We kunnen nu het konsentratteverloop als funktie van plaats en 

tijd berekenen {4} 

2(x - x ) oo -cPnh xA(z,t) = l(x + x ) + Al Ar E (-1 exp{-(TI(2n + 1))2 Dt} 2 Al Ar TI n=O 2n + 1) 1 • 

.cos (2n + 1) TI T 
waarin: xAl =molaire fraktie van gas A op interval IO,al 

xAr =molaire fraktie van gas A op interval la,l I 
D = diffusiekoefficient voor diffusie van 02 in N2 

Wanneer we stellen: xAl = 1 , xAr = 0 en a= ~1, en we breken de 

reeks na de eerste term af, dan krijgen we: 

xA(l,t) = ~- ~ exp{- (f) 2 Dt} 

Als (f) 2 Dt > 0,69 maken we bij het afbreken van de reeks een 

fout van ten hoogste 0,1% 

Wanneer we als eis stellen dat de molaire fraktie ter plaatse x = 

slechts 0,1 % mag afwijken van de molaire fraktie op t = oo , dan 

moet gelden: 
2 (TI)2 -3 ; exp{- T Dt}< ~ 10 

(TI)2 TI 10-3 exp{- ï Dt} < 4 

(TI)2 TI -3 - T Dt < ln 4 10 =- 7,2 

Als 1 = 35 cm enD= 0,22 cm2;sec , dan t>>:3 103 sec~ 1 uur. 

Voor a I il luidt de oplossing: 
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oo { ) 121 . a + l: xAl - xAr - Slnmr -1 . n=l nn 

2 2 
. exp{- ~ ~2 t}~ cos nw T 

Voor {r) 2 Dt > 0,69 en z = 1 

1 
xA{l,t) = T { xA1a + xAr (1 -a))- (xAl 

2 
) 2 . na . w D 

- xAr ; Sl~ exp{- ~ t} 

We zien dat de afwijking van de evenwichtswaarde nu in ieder geval 

kleiner is dan voor a = ~1 en t = 3 103 sec , omdat si~< 1. 

We kunnen dus stellen dat na 1 uur de molaire fraksie 0
2 

minder 

dan 0,1 % afwijkt van de evenwichtswaarde. 
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4. 5 Bevochti,ger. {~~] 

Uit voorafgaande berekentngen b1tjkt dat het gasmengsel een zo hoog 
moge lij ke re 1 ati'eve vocflti'-gtiei'd moet fie55en, voor a 1 wanneer gebrui'k 
gemaakt wordt van zeer goed doorlaatbare membranen zoals stli'konen. 
Om een hoge verzad1~ging van waterdamp te krijgen wordt het gasmengsel 
i'n twee stappen Bevochttgd: 

I 

, , 

/ 

,.-,r;-
/ / 
// 

,. / 
/ 

/ 

fig 4.5.a 

1. (fig 4.5.a) Het water wordt door een 
vloeistapomp (P) uit het reservoir ge
zogen en door een waterstraalpomp (W) 
geperst. Hierdoor wordt het te bevochtigen 
gasmensel aangezogen en reeds voor een 
deel bevochtigd. Doordat het gas een 
aantal malen met het water door het circuit 
wordt mee gevoerd, wordt het verder 
bevochtigd; tenslotte komt het uit de 
fles omdat daarin een lichte overdruk 
ontstaat. 

Het geheel is geplaatst in een termostaat (trT = 0,1 °C). Uit kontrole
metingen volgens het pdncipe van de droge en natte thermometer bleek 
de relatieve vochtigheid na deze eerste behandeling 96 % te zijn 

2. (fig 4.5.b) De·tweede trap van de bevochtiger bestaat uit een water
reservoir waardoor het gasmengsel via een poreus steentje geleid wordt. 
Dit gedeelte staat in dezelfde 
thermostaat als het meetsysteem. 
We mogen dus veronderstellen, dat 
de temperatuur van het mengsel 
dezelfde wordt als van de meet
kamers. Tevens wordt de bevoch
tigingsgraad aan de temperatuur 
aangepast. 

rr====== -----

fig 4.5.b 
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HOOFDSTUK V MET~NGEN EN RESULTATEN 

5.1 Metingen met dumm.y....membraanhouder. 
Om de opstelling te testen werd een ondoorlaatbare messingplaat 
gemonteerd. Btj verschillende drukken werd nagegaan hoe snel zich in 
het systeem een evenwicht instelt. De metingen werden in 4 stappen 
uitgevoerd: 
1. 1/2 à 1 uur spoelen met gas van een bepaalde rel.vochtigheid 

op een van de volgende manieren 
a. de Ramers înserie: kortsluitkraan K, K5 en K7 open; K6 en Ka 

dicht. (fig.3.3.a) 
b. de kamers parallel: K5 t/m Ka open, K dicht. 

2. op t = 0: alle kranen sluiten. 
3. vanaf t = 0 de plunjerverplaatsing s, die nodig is om lip = 0 te 

handhaven, als functie van de tijd meten en met vgl. {7) van par. 2.1 
de overeenkomende {schijnbare) deeltjesstroom AJs' berekenen. 
(in feite is de verplaatsing hier een maat voor de drift van het 
meetsysteem) . 

4. Als er een evenwicht is ontstaan: de kortsluitkraan openen en sluiten, 
daarna opnieuw de instelling van een evenwicht meten. 

Als droog gas werd N2 gebruikt. 
Als 60 % bevochtigd gas werd atmosferische lucht gebruikt. 
Voor 96 % waterdamp verzadigd gas werd atmosferische lucht door de bevochtiger 
gevoerd. De resultaten zijn weergegeven in grafiek S.l.a. 
In tabel 5.1.a staan de waarden van de diverse deeltjesstromen AJs na 600 sec. 
(= nominale meettijd). 
De konklusies uit deze metingen zijn: 
1. naspoelen met de kamers in serie: 

Bij droge gassen is de drift na 600 sec. klein genoeg {orde van 10-11 

mol/sec) om een te verwachten flux van 10-9mol/sec voldoende 
nauwkeurig (2 à 3 %) te meten. 

2. Als we de doorspoelrichting omkeren, dan verandert ook de bewegings
richting van de plunjer van teken. De drift moet dus een gevolg zijn van 
een temperatuur-verschil dat tijdens het spoelen tussen de kamers ontstaat, 
voor grafiek 5.1.a geldt de omrekeningsfaktor 
AJ "' 10-5 dT ( 3 2) s df par. . 

3. De snelheid waarmee zich een evenwicht instelt is, wanneer gewerkt wordt 
met droge gassen, niet druk-afhankelijk, evenals AJ na 600 sec. s 
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4. Als op de tweede manier gespoeld wordt, ztjn de mettngen niet meer 
reproduceerbaar omdat de verhoudi)lg van de stroomsnelheden door de 
kamers waarscfîijnltjk ntet btj elke mettng hetzelfde is. 

5. Bij toenemende relatieve vocntig~-ei'd van net gas wordt de dri''ft groter 
(grafiek 5.1.a·}; bovendl'en treedt er een druk-afffankeli'jkneid op en 
verloopt de tnstelltng van net evenwiefit veel langzamer. 
Behalve temperatuureffekten spelen adsorpti'e en desarptie van 
waterdamp bltjkbaar ook een rol . In hoeverre deze storende effekten 
te elimineren zijn moet nog onderzocht worden. 

6. Wanneer er eenmaal een evenwl"cht 5eretRt fs, {d.w.z. AJs < 10-ll mol/sec) 
dan heeft een storing, veroorzaakt door het openen en weer sluiten van de 
kortsluitkraan, in alle gevallen een relaxatietijd kleiner dan 4 minuten. 

n(%) 

0 
60 
96 

-10 AJs (x 10 mol/sec) 

p= 100 torr p = 200 torr p = 400 torr 

0,3 0,3 0,31 
1,4 - -
3,8 4,2 4,7 

tabel 5.1.a 
Totale deeltjesstroom na 600 sec bij verschillende 
relatieve vochtigheden en drukken. 
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5.2 Metingen van permeabiliteit van o2 en N2 voor verschillende membranen. 

De metingen zijn uitgevoerd volgens de methode zoals beschreven in 

par. 2.2. Er is aan drie soorten membranen gemeten: 

a. teflon dm = 6 ~m 
b. silikonen dm =20 ~m 
c. millipare tef- dm =25 ~m 

lon 

De permeabiliteit voor o2 en N2 werd gemeten bij kamertemperatuur 

De drukverschillen die werden aangelegd lagen in de orde van 0,1 torr. 

In grafieken 5.2.a, b en c is de f~ux van o2 en N2 door de membranen 

als funktie van de aangelegde ~p uitgezet. 

Uit de r.c. van de rechten is de permeabiliteit bepaald. Tabel 5.2.a 
geeft een vergelijking met waarden uit de litteratuur 

De grafieken zijn, tenzij anders vermeld, het resultaat van metingen, 
waarbij de ~P steeds gekommuteerd werd, zodat voor de konstante drift 
van het meetsysteem gekorrigeerd werd. 

Uit de metingen blijkt dat de permeabiliteit van teflon afneemt bij 

toenemende voorspanning van het membraan. 

Als met een kompensatiespanning een drukverschil aangelegd wordt, kan de 

benodigde plunjer-verplaatsing berekend worden. 

De plunjer zal echter een grotere afstand afleggen dan de berekende, 

omdat ook de doorbuiging gekompenseerd moet worden. Uit deze extra 

verplaatsing kan de doorbuiging en daarmee ook de voorspanning berekend 

worden (par. 4.1.2 en 4.1.3). 

Grafiek 5.2.d geeft de permeabiliteit van teflon als funktie van de 
voorspanning. 

De afnemende permeabiliteit zou een gevolg kunnen zijn van veranderingen 

in de struktuur van het membraan. We kunnen hieruit afleiden dat de 

diffusie door teflon niet plaatsvindt via poriën; deze zouden namelijk 

groter worden bij toenemende voorspanning. 

De veronderstelling dat het gas eerst in het membraan oplost eXevÖlgens 

diffundeert, lijkt gezien de meet resultaten aannemelijker 
Een verandering van struktuur t.g.v. een grotere voorspanning zou de 

oplosbaarkoëfficient of diffusiekoëfficient van het gas in het membraan 

verlagen. 

Grafiek 5.2.e geeft de o2 flux door een teflon membraan als funktie van de 
tijd. 
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Hier blijkt de flux in de tijd lineair toe te nemen. Dit is in overeenstemming 
met grafiek 5.2.d, als we aannemen dat er in het membraan een spannings
relaxatie optreedt. 

Opvallend is de grote permeabiliteit van het millipore•teflon membraan. 
Bij dit membraan zijn bovengenoemde effekten niet waat·genomen. T.g.v. een 
drukverschil treedt hier, naast diffusie een aanzienlijk konvektief transport 

op waarbij niet de oplossings-koëfficient maar de viskositeit van de gassen 
bepalend is; we zien dan ook dat ~N 2 > ~02 . 

Metingen volgens de methode van par. 2.1 om het zuivere diffusie transport 
te meten zijn nog niet uitgevoerd. 

materiaal dm( cm) 11N2 (gem.) llN
2
(litt.) ~o2(gem.) 

teflon 6 10-4 2 - 4 10-15 1 10-15 5 10-15 

s i1 i konen 20 10-4 1,27 10-13 - 2,25 10-13 

millipore- 25 10-4 2,66 10-10 - 2,45 10-10 
teflon 

eenheid van p: 
mol cm 

cm2sec torr 

tabel 5.2.a 
Resultaten van metingen van de permeabiliteit van 
o2 en N2 voor verschillende membranen, vergeleken 
met litteratuurwaarden.{~oj 

11 02 (litt.) fl~ (%) 
j.l 

2 10-15 7 

1,8 10-15 4 

- 0' 1 



t -10 mol ) AJ (x 10 ~ 
s cm sec 

5 

4 

1 

100 500 

grafiek fl. .1. a 

schijnbare flux ten gevolge van een 
temperatuurverloop als funktie van de 
tijd, en bij verschillende rel. vochtigheid 

e N2 0 % verzadiging 
p = 100 torr 

f = 25 °e 

m lucht 60 % verzadigd 

p = 200 torr 
f = 25 °e 

• lucht 96 % vérzadigd 

p = 100 torr 

f = 25 °e 

• lucht 96 % verzadigd 
p = 400 torr 
- 0 T·= 25 e 

t (sec)-

1000 

I 
1.0 
N 
I 



6, 

1' 

5, 

4, 

3,0 

2,0 

f J ( x 10- 12 mo 1 
cm2sec · 

f J (x 10-10 mol ) 
2 cm sec 

0,5 

grafiek 5.2.a 

J0 en JN als funktie van 
2 2 

ilp voor een teflon-membraan 

dm= 6·1.1m 
T = 22 ~c 
p = 700 torr 

grafiek 5.2.b 
J0 en JN als f~nktie:van 

2 2 
ilp voor een silikonen-membraan 

dm = 20 1.1m 
r· = 22 °C 

00 torr 

(t.p is niet per 

meetpunt gekom
muteerd) 
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5,0 

4,0 
t J (x 10-8 201 ) 

cm sec 

3,0 

2,0 

1,0 

!1p (torr) _ 

('), 1 0,2 0,3 0,4 0,5 

grafiek 5.2.c 
J0 en JN als funktie van Ap voor een millipore-

2 2 
teflon-membraan. 

dm = 25 1-lm 
T = 25 °C 
p .= 760 torr 
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4,0 

3,0 

2,0 
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f 
ll N ( x 10 -15 mo 1 cm ) 

2 cm2sectorr 

5,5 

5,2 

a (N/cmj-o 

10 20 

grafiek 5.2. 0 
Permeabiliteit ~N v~n een teflonmembraan 

2 
als funktie van de voorspanning a 

. 0 

JN (x 10~12 ~ ) 
2 cm sec 

t (min)-

100 50 

grafiek 5.2.e. 

30 

100 

N? flux door een teflonmembraan als funktie van de tijd. 
t.p = 0,7 torr 
T = 22 °c 
p = 700 torr 
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5.3 Konklusies 

1.Gefaciliteerd, steadv state, transport is mathematisch te beschrijven 

met de grenslaag-theorie (par.1.4.4) voor een eentraps-reaktie. 

Bij de gebruikte filmdikte en Ap; 200 torr wijkt zij. 1.5% af van 

de numerieke oplossing fliJ} en 5.5% van de chemisch evenwicht-oplos-

sing. 

2.Konstruktie van een 100 ~m hemoglobine film tussen twee membranen 

is gerealiseerd, zodat metingen mogelijk zijn aan een film met 

een goed gedefiniëerde geometrie. 

3.Met de herziene opstelling zijn fluxen meetbaar tot 10-12 mol/cm2sec 

met een nauwkeurigheid van 5 % als er met droge gassen gewerkt wordt. 

Dit geldt zowel voor de methode van par 2.1 als 2.2. 

4.In eerste instantie is gebleken dat bij metingen met bevoc~tigde 

gassen effekten optreden waar nog geen verklaring voor is gevonden. 

(mogelijk adsorptie en desarptie van waterdamp), 

5.Wanneer deze moeilijkheden overwonnen zijn is het mogelijk om 

gefaciliteerde diffusie van o2 door een hemoglobine- of myoglobine

film (orde van grootte: 10-10 mol/cm2sec met grote nauwkeurigheid 

te meten. 

6.In principe is het met deze opstelling ook mogelijk om aktief,en 

non steady state transport te meten. Hiervoor zijn geen ingrijpende 

veranderingen noodzakelijk. 
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APPENDIX A SCHEMA VAN ELEKTRONISCHE TERMOMETER 
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APPENDIX B VERLOOP VAN HET ZUURSTOF-DRUKVERSCHIL BIJ KWASIE-
STATIONAIRE METING 

Door J. de Kanter [10} is een formule voor het verloop van het zuurstof
drukverschil tussen de kamers afgeleid. Hierbij is echter geen rekening 
gehouden met de invloed d~e de membranen op de diffusie hebben. 
We zullen daarom eerst een hiervoor gekorrigeerde flux berekenen. 

Stel dat de zuurstofflux door de hemoglobinefilm wordt gegeven door: 

1 
Jü = d ( Do + 4b DHq) &po 

2 2 

of: ~Po = d (D0 + 4b DHq)-1 J0 2 2 

waarin: ~Po = zuurstofdrukverschil over de 
2 hemoglobinefilm. 

( 1) 

q = helling van de saturatiekurve van Hb. 

Voor de membranen geldt: 

Nu moet gelden: 

~pI I : d l1 -1 J I 1 o2 m o
2 

~pI I I: d l1 -1 J I I I o2 m o
2 

waarin: l1 = permeabiliteit van het membraan 
voor zuurstof. 

d = dikte van de hemoglobinefilm. 
dm= dikte van de membranen. 

Jl : Jll : J" I : J 
02 02 02 02 

Optellen van vgl. (1), (2) en (3) levert: 

~Po= ~P 1 + ~P 1 
I + ~P 1 

I 
1 = {d (D + 4b D q)-1 + 2dm ll-1JJ

0 2 02 02 02 0 H 2 

dus: l1 {DO + DH 4b a} y 

Jo2= 2dm y {00 +DH 4b a}+ dll ~Po2 
Rekening houdend met deze korrektie kunnen we een vergelijking 
voor het verloop van de partiele zuurstofdruk opschrijven: 

~Po2= ~Po (O) exp{ - ! } 
2 T 

(2) 

(3) 

( 4) 
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(5) 

~Po (0) = zuurstofdrukverschil over de film op t = o 
2 

R 
T 

A 
V 

y 

p 
-
Po 

2 

= Boltzmann-konstante 
= Absolute temperatuur 
= Membraanoppervlak 
= Volume van de diffusiekamer 
= Permeabiliteit van het membraan voor o

2 = Oplosbaarheidskoëfficiënt van zuurstof 
in een hemoglobine-oplossing 

= totale druk 

= Het gemiddelde van de partiële zuurstof
drukken in de kamers 

= De verhouding van de zuurstofflux en de 
totale flux (02 + N2) 
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Lijst van gebruikte symbolen 

symbool 

B 

b 

c 

o. 
1 

d 

H 

J. 
1 

N 

n. 
1 

Ptot, i 

pi ,g 

liP· . 1 

R 

omschrijving 

diffusie-oppervlakte 

oppervlakte van de dwar~doorsnede van de plunjer 

totale hemoglobine kansentratie 

of totale heme kansentratie 
totale hemoglobine kansentratie 

kansentratie van een stof C 

diffusie koäfficiänt van een stof i in de vloeistof 

dikte van de vloeisof film 

dikte van het membraan 

gemiddelde dikte van de vloeistoffilm 

facilitatie 

integratie konstante 

flux van stof i 

associatie konstante 

dissociatie konstante 

reciproke evenwiehts konstante 

integratie konstante 

stofhoeveelheid in reservoir i 

totale druk in reservoir i 

partiele druk van gas g in reservoir i 

drukverschil van stof i over de vloeistoffilm 

konstante van Boltzmann 

reaktie produkt 

eenheid 

cm2 

cm2 

mol 

cm3 

mol 
3 cm 
mol 
3 cm 
cm2 

sec 

cm 

cm 

cm 

mol 
cm sec 
mol 

cm2sec 
cm3 

mol sec 
-1 sec 

mol 
cm3 

mol 
cm sec 

mol 

torr 

torr 

torr 
torr cm2 

mol °C 

mol 
cm3sec 



symbool 

r 

s 

s 

T 

t 

u 

V. 
1 
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omschrijving 

straal van het membraan 

saturatie 

plaats van de plunjer 

temperatuur 

tijd 

kansentratie van stof U 

volume van reservoir i 

eenheid 

cm 

cm 

sec 
mol 
cm3 

dode volume van de membraan houder 

cm3 

cm3 

mol 
cm3 w 

x 

y 

ö 

kansentratie van stof W 

plaats-koördinaat 

dimensieloze parameter 

voorsoanning in het membraan 

doorbuiging van het membraan 

cm 

N 
cm 

cm 

öa spanningstoename in het membraan t.g.v. een N 

e: dimensieloze parameter 

e: 

p 

y 

elasticiteits modulus 

dimensieloze parameter 

relatieve vochtigheid 

permeabiliteit 

oolosbaarheids koëfficiënt 

oppervlakte-vergroting cm 

% 

mol cm 
cm2sec torr 
mol 
cm3torr 
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