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INLEIDING 

In het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam worden, zowel 
klinisch als dierexperimenteel, i-ndicatorverdunningsme

. thoden gebruikt om de gemiddelde' bloedstroomsterkte in 
de aorta of de longslagader (= hartminuutvolume) te be-· 
palen. 

Met name-wordt in het pathofysiologisch labóratorium 
van de afdeling Longziekten, o.l.v. prof.Dr.A.Versprille, 
gebruik gemaakt van deze technieken bij onderzoek naar de 
invloed van beademingsmetheden op de circulatie van jon-
ge biggen. · . 

In het kader van dit onderzoek vindt er samenwerking 
plaats met de vakgroep ·A.F .M., af de 1 ing "(echni.sche Na.tuur
kunde, T .H.E., waar de in bovengenoemd 1 aboratori urn ge-·. 
bruikte thermodilutie-methode geëvalueerd wordt. 

In een voorafgaande studie werd de invloed van indica
tor (= koude)-verliezen op de bepaling onderzocht (zie 

. L~t.l).Momenteel wordt de invloed van het niet stationair 
·zijn van de bloed-flow onderzocht.Daartoe wordt een vloei
stofstromingsmodel yan het linkerventrikel en de aorta 
gebouwd.Het systeem wordt geschaald naar hêt circulatie
systeem van een big van + 40 dagen, het proefdier dat ge
bruikt wordt bij de dierexperimenten in bovengenoemd la
boratorium. 

In dit. verslag worden de eisen, de uitvoering en de 
eerste test!lletingen aan dit stromingsmodel beschreven. 
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SAMENVATTING 

In het kader..van het interafdeHngsproject Thermodilu
tie is een hydrodynamisch model gebouwd van het linker
ventrikel en de aorta van een big van + 40 dagen.Het Ther
modilutie-project werkt nauw samen met-het pathofysiolo
gisch laboratorium van de afdeling Longziekten van de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar deze biggen als 
proefdier gebruikt worden. 

Ter bestudering van de zgn. fase-effecten, d}e optre
den bij indicatorverdunningsmethoden in niet constante 
stromingen, was een essentieel andere constructie van de 
compliantie noodzakelijk dan tot nog toe gebruikelijk. 
Uit de hiervoor geschreven theorie blijkt, dat de compli
antie in het algemeen afhankelijk is van de druk in de 
"aorta 11 .Door juiste· keuze van de begin-grootheden is het 
echter mogelijk de compliantie in het werkgebied (d.w.z. 
de druk in de 11 aorta" tussen 112 en 118 kPa) binnen 2% 
constant te houden, terwijl dan ook de juiste waarde van 
de compliantie ingesteld kan worden. 

·Binnen de nauwkeurigh~id komt de gemeten compliantie 
overeen met de· theoretisch berekende. 

De aan de opstelling gemeten flow- en drukcurven komen, 
afgezien van de storingen veroorzaakt door de klep, rede
lijk overeen met de in vivo gemeten curven. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE Svt.1BOLEN 
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= compliantie 
= concentratie als functie van de tijd 
= elasticiteitsmodulus v/d latexslang 
= flow als fun'ctie van de tijd 
= frequentie 
= wanddikte v/d latexsl~ng 
= hoeveelheid geTnjecteerde indicator 
= lengte v/d latexslang 
= lengte v/d capillairen 
= inertantie 
= hoeveelheid gemeten indicator 
= aantal capillairen 
= druk i/d latexslang 
= druk i/d perspexmantel . 
= inwendige straal v/d capillairen 
= inwendige straal v/d latexslang . 
= stromingsweerstànd van één capillair 
= stromingsweerstand 
= volume i/d latexslang 
= luchtvolume i/d perspexmantel 

= watervolume i/d perspexmantel 
= drukval over de capillairen 
= drukverandering i/d latexslang 
= volumeverandering v/d latexslang 
= viscositeit v/d v}oeistof 
=soortelijke massa v/d vloeistof 
=spanning i/d wand v/d latexslang·. 
= index behorend bij (p.-p )=0 
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HOOFDSTUK .. !: Theorie 

Paragraaf 1.1 :Indicatorverdunningsmethoden 
Het- piincipe van deze methoden berust op het inj~cteren ~ai. 

een goed te detecteren i nd i ca tor in een_,;Str.omi ng en het detec
teren van de concentratie van de indicàtor stroomafwaarts ·(zie .. 
fig. 1.1.1) ~ 

Flow 
·-

, r _;. t> 

Injectie ·-Detectie 

Figuur 1.1.1 :Indicatorverdunningsmethode 
··-

.We zullen hier e~n beschrijving ge~en van de methode,waarbij 
eenmalig~in·een zeer korte tijd,een hoeveelheid indicator geln
jecteerd wordt. (Voor een uïtgebreider overzicht zie 1 it.1) 

r~eten we de concentratie als functie van de tijd (c(t)) in 
een stroming,dan geldt voor de hoeveelheid indicator (dM) die 
de meetplaats in een tijd dt passeert: 

~M = F(t).~(t) dt 
. . 

waarbij F(t) de flow ten tijde t voorstelt. 
Wachten we tot alle indicator de meetplaats gepasseerd is, 

dan geldt: 00 

-· r-1 = J F ( t). c ( t) . qt 
: . . c . 

Gaan we ervan ·uit dat tussen injectie- en meetplaats geen 
indicator verloren gaat,en d·at er volledige menging optreedt 
tussen indicator en stromende vloeistof,d~n geldt: 

t1 = I. . 
lnJ 

Gaan we er verder van uit,dat de flow in de tijd ~onstant 
blijft,dan geldt: 

oO 

F = I. . ;J c(t} .dt lnJ 
0 

Uit het oppervlak onder de c(t}-curve is de integraal te 
bepalen,waarna F zeer simpel te berekenen is.Een voorbeeld 
van een concentratie-curve vinden we in fig.1.1.2.Hierin zijn 
c(t) ent variabel,terwijl op een vaste plaats gemeten wordt. 

.. , 
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Figuur 1.1.2: c(t) als functie v/d tijd 

Als indicator kunnen allerlerlei stoffen in aanmerking komen, 
zolang ze redelijk gemakkelijk te detecteren zijn.In de medische 
wetenschap komt hier als extra eis natuurlijk nog bij,dat de indi
cator niet schadelijk mag zijn voor de patiënt.Als indicator wor
den o.a. gebruikt: 

. a) electrolyten(NaCl-oplossing,Ringerse vloeistof) 
b) kleurstoffen(Indocyanogroen,cardiogreen) 
c) zuurstof 
d) bloedplasma 
e) radio-actieve isotopen 
f) reductie middelen{ascorbinezuur) 
g) temperatuursverschillen 

Al deze indicatoren zorgen voor een meetbare verandering in het 
bloed . 

De eerste moeilijkheid,die we nu kunnen onderkennen,treedt op 
in de situatie van een gesloten stroomsysteem ,zoals de circu
latie.Een voor dit geval typische c(t)-·curve.is geschetst in 
figuur 1.1.3. 

t primaire passage 
c 

secundaire passage 

't .__. 

Figuur 1.1.3: c(t)-..curve met recirculatie 

Voordat de totale hoeveelheid indicator de meetplaats gepas
seerd is,komt een gedeelte van de indicator via een korte weg(b.v. 
via coronair-vaten) voor de tweede maal voorbij de meetplaats. 
Dit verschijnsel(recirculatie) treedt in meer of mindere mate op 
bij elke te gebruiken indicator. 
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Een van de methoden om recirculatie te vermijden, is gebruik 
maken van een indicator,die,na de meetplaats gepasseerd te zijn, 
uit de vloeistof verwijderd·\'wrdt.Bij een dergelijke indicator 
treedt natuurlijk geen recirculatie op.Dit is het grote voordeel 
van de thermodilutiemethode.Hieróij wordt; koude vloeistof in de 
stroming gelnjecteerd en de temperatuursvariatie(=indicator) 

~ gedetecteer.d.Door de grote warmtecapaciteit van het lichaam zal 
ae·temperatuursvariati.e vóór de tweede passage geheel genivel
leerd zijn,zodat geen recirculatie optreedt.Hiertegenover staat 
als nadeel van de thermodilutiemethode,dat tijdens injectie en 
ook tijdens transport van injectie- naar meetpla'ats indicator ver
loren gaat,zodat een fout optreedt in de bepaling van de flow.In 
dit geva1 is niet m~er voldaan aan eis l.Deze fout is in een voor
gaand afstudeeronderzoek bepaald(zie lit. 1). 
· In de medische wetenschap vwrden thans routinematig indicator

verdunningsmetheden toegepast ter bepaling van het hartminuutvo
lume(~hoeveelheid bloed die het hart per minuut verpompt).Deze 
bepaling kan-:zowel aan de veneuze als aan de arterîële kant van 
de circulatie wo.rden uitgevoerd. In het Pathofysiologisch Labora
torium van de afdeling Longziekten van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam wordt koude vloeistof geïnjecteerd in het linker ventri
kel,wa~rna detectie plaatsvindt in de aorta(= arteriële kant). 

· Duidelijk zal zijn,dat zich in de circulatie een tweede fou
tenbron openbaart.Aan de èis,dat de flow constant is,is in deze 
situatie nl.zeer zeker niet voldaan.-Er zijn twee oorzaken aan te 
wijzen,waardoor de flow in de aorta niet constant is.Ten eerste 
levert het hart geen conti.nuë stroming.De in de proefdieren op
tredende pulsaties hebben een periodetijd van ongeveer 0,5 secon
de.Bovendien treedt ten gevolge van de ademhaling een drukvariatie 
op in de borstkas. Deze ~rukvariatie zorgt voor een modulatie van 
de flow in de aorta.De periodetijd van de ademhaling bij de proef
dieren,en dus'ook van de modulatie van de flow in de aorta,is on
geyeer 6 seconden. 

Uit de literatuur blijkt (zie lit. 5} dat de optredende fout 
afhankelijk is van de frequentie waarmee de flow varieert en van 
de fase in de cyclus,waarop het injectiemoment valt.Tevens blijkt 
dat de optredende fout bij frequenties in de buurt van de:hart-

. frequentie verwaarloosbaar is.Dit is een gevolg van het feit,dat 
~de periodeduur van de hartactie enige malen kleiner is dan de 
tijd nodig voor het opnemen van een indicatorverdunningscurve, 
zodat tijdens een hartactie optredende fouten uttgemiddeld wor
den.Bij frequenties in de·buurt van de ademhalingsfrequentie 
echter,treden,afhankelijk van het injectiemoment,fouten tot on
geveer 50% van de gemiddelde waarde op.Dit is een gevolg van het 
feit dat de periodeduur van de ademhalingsactie van dezelfde 
grootte-orde is als bovengenoemde meettijd. 
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Paragraaf 1.2: Compliantie 

De compliantie van een min of meer flexibele slang is in 
de hydrodynamica gedefini~erd als 

C L• h.v 
t,_p~O A-p 

Iedere ader en slagader in het lichaam is compliant.Aan
gezien het onmogelijk is een slang te kopen of faoriceren met 
de juiste compliantie,moet de compliantie van een zo verkre;...· 
gen slang aangepast worden.Hiervoor staan twee mogelijkheden· 
open.Ten eerste een te starre slang complianter maken,ten twee
de een te slappe slang minder compliant maken.De eerste metho
de wordt veelvuldig toegepast in circulatie-modellen,o.a.in 
de opstelling van het interafdelingsproject Hartklepprothesen 
en in de vakgroep van Dr.Reul aan de Technische Hogeschool in 
Aken.Hierbij worden een of meer .. omgekeerde flessen .. aan de 
slang bevestigd. (zie fig.1.2.1) 

~ 

1.:1 r '1 l 
'\ 

.. 

Figuur 1.2.1: 11 0mgekeerde fles 11 compliantie 

Het luchtvolume in de fles bezit natuurlijk ook een.compli
antie.Door variatie van het luchtvolume kan de compliantie gere~· 
geld·worde~.(Voor een uitgebreidere beschrijving van deze me~ 
thode zie lit.2}. 

Omdat bij bovenstaande methode een extra vloeistofreservoir 
ontstaat,waarin indicator voor enige tijd opgeslagen kan wor
den,is deze methode in ons geval onbruikbaar.Daarom is ~an de 
tweede methode gebruik gemaakt.Hiervoor is de volgende con
structie bedacht (zie fig. 1.2.2.),die voor zover ons bekend 
nog niet eerder werd toegepast. 

Pu'v u 

p. ,V. 
1 1 

vw 

Figuur 1.2.2:compliantie 

<('----

~ 

<----

E. 

perspex 
1 ucht 
latex 

water 
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In een perspexbuis bevinden zich (zie fig.1.2.2): 

- Een latexslang met inwendige-straal R, wanddikte h 
en lengte ls. 

-·Een luchtvolume Vu 
- Een watervolume Vw 

Voor de perspexbuis geldt: 

n.R2.\ +Vu:-+ Vw =constant 
Beschouwen we het \'Jater als incompressiöel, dan geldt 

n. R2
. 1 s + V u = n'". R~. 1 so + V uo · ( 1) 

De index o heeft betrekking op de toestand (p.-p ) = 0 
Voor de slang gelden de volgende afleidingen: 1 u 

A) Voor de spanning in de wand geldt de wet van Lamé: 

() = (pi-pu).R/h 

B) In het hele te beschouwen gebied treden alleen elas
tische vervormingen op, zodat de \"Jet van Hooke geldt: 

c5 = E. dR/R 

C) Er treedt geen volume-contractie op d.w.z. het 
wandvolume van de slang blijft constant: · ,. 

2.rr.R.b.ls = 2.lT.R
0

.h
0
.lso 

D) De lengte van de slang blijft constant: 

1 s = 1 so 

E) Voor de lucht stellen we: 

Vn = vn 
Pu· u Puo· uo 

waarbij n = constant. en 1~ n ~ 1,42 

F) In de rusttoestand geldt: 

P· = Pu = Puo 1 

vu = vuo 
R = Ro 
h = ho 
ó = 0 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(f?) 

(7) 

. . 

-~ ·. 
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Vergelijkingen (2) en {3) leveren : 

()' = (pi-pu).R/h =.E.dR/R
0 

= E.(R/R
0
-1) 

Met vergelijkingen (4) en (5) volgt hieruit : 

P. = P· + E.R .h· (R/R -1)/R2 -:- ., 
1 ['J 0 0 0 ·: 

Na substitutie van vgl. (1) en (6) volgt : 

Pi.= E.R0 .h0 {R/R0 -1)/R
2 

+ pu0 .V~af(Vuo +;rR~.ls-JTR2 .ls)n 
Hieruit volgt voor de compliantie van de constructie : 

. -1 
C = dV;fdpi = 2.JT.R.ls.dR/dpi = 2:Tr.R.ls(dp;fdR) = . 

rl . 3 n 2 - 2 n+ 11 -1 
= "'LE.h0 .(2.R0 /R- 1)/2:rr:ls.R + n.pu0 .Vu/(Vuo +ïrR0 .ls -1TR .ls) J 

Zowel p. '.als C zijn nu gegeven als functie van R. Aangezien R 
geen relevJnte grootheid is, en bovendie~ slecht te meten, is gra
fisch een verband bepaald tussen p.en C (zie graf. I t/m VI)~ 
In deze grafieken is gebruik gemaa~t van : 

.E ~= 1,25.106 Pa 
-3 R

0 
= 7,5 .10 m 

p 
0
= 1,01.105 Pa 

u . 
ls = 0,34 m 

Aangezien het niet duidelijk is, hoe de compressie van de met 
waterdamp verzadigde lucht in de perspexbuis zal verlopen, zijn de 
grafieken zowel uitgezet voor isotherme compressie (n = 1), als 
voor adiabatische compressie (n = 1,42}.Het is te verwachten dat 
de werkelijke kromme tussen de krommen voor adiabatische en iso-· 
therme çompressie ligt. 

\~anneer we de vergelijking voor C nader beschouwen, blijkt te 
gelden : 

-1 
C = (1/Cvlies + 1/Clucht) waarbij 

3 . 
Cvlie.s = 2.n:1s.R /E.h

0
.(2.R/R -1) en 

2 2 n 
Clucht = (Vuo +1TRo· 1s ~~R ·1s)/n.puá·Vuo 

m.a.w. de twee complianties zijn in serie geschakeld. 
Uit de formule blijkt tevens dat de twee complianties via de R 

gekoppeld zijn.Bij toename van de straal (R} neemt de eerste term 
( Cvli s) toe, de tweede term ( Clucht) neemt af.Bij toename van 
pi en aus van R kan C dus hetzij toenemen, hetzij constant blijven, 
hetzij afnemen. · · 
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In het algemeen zullen alle drie de gevallen na elkaar . 
optreden bij toename van de druk in.<fe slang.Daarom moet het 
zeker mogelijk zijn, om de compliantie in het werkgebied (d!w.z. 
Pi tussen 112 en 118 kPa) zowel constant als op de juiste 
waarde te krijgen. 
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Paragraaf 1.3:"Perifere" weerstand 

Bij de construct.ie van de "perifere''weerstand is een po
ging gedaan, om de weerstand zo 11 0hm ';s 11 rnagel ijk te maken, 
d.w.z. de massatraagheidsbijdrage van de weerstand zo. klein 
mogelijk te houden.Verder zorgen we ervoor dat de stroming 

·zoveel mogelijk een Pois~euille-stroming benadert. 
Eigenschappen van een Poisseuille-stroming zijn! 

A) Laminaire stroming 
B) Parabolisch stromingsprofiel 

ad A) -A~s eis voor laminaire stroming stellen we(naar lit.3): 

Re ~ 1100 

H1eruit volgt (zie lit.3): 
. -4 3 2 

lc~ 1,14.10 .Jp.r .p/~ ( 1) 

ad B) In het instro6mgebied van het capillair moet. het para
bolisch stromingsprofiel zich nog ontwikkelen.Als ge-· 
volg hiervan ontstaat een extra drukval over de aan
looplengte.Stellen we dat de bijdrage van de extra 
drukval over de aanlooplengte op de totale weerstand 
maximaal 10% mag zijn, dan volgt (zie lit.3) .: 

12 4 2 c ~ 11 Äp. r .p/ ( 64 .iJ ) ( 2) 
. 

We mogen aann~men,dat het grootste gedeelte van dè 'druk
val in het totale systeem plaatsvindt over de capillaire 
weerstand, zodat seldt: 

4 ap = 120 mmHg = 1,6.10 ~a 

Substitutie in (1) en (2) met·de waarden 

1 c ~ 1 , 9 . '1 d4. r 3 cm 

voor p en "\ geeft 

. 3 2 
lc~ 5,·3.10 . r cm 

(1) 

(2) 

Verder willen we dat de massatraagheidsbijdrage van de 
weerstand veel kleiner is dan de weerstandsbijdrage.Voor een 
Poisseuille-stroming geldt voor êên capillair: 

... 
. . 4 . 

Rdip = 8.~.1 /rr. r · en 
L .. 2·.·. 
·cap = 8.~. ~/5.rr.r 

Ermoet dus gelden: 
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De maximale frequentie in de 6pstelling zal 2,5 Hz' be
dragen, zodat we als eis voor de straal van het capillair 
kunnen afleiden: 

r~<O,lO cm · 

De juiste weerstands\vaarde is nu te realiseren door het 
aantal capillairen en de lengte van de bundel juist te kiezen . 

. . 
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Paragraaf 1.4 : Benadering van de vorm van de gemeten 
flow- en drukcurven 

'Beschouwen we ~e volgende opstelling (zie figuur): 

_8 

A 

Een zuiger A zorgt voor een flow Fin in een slappe 
slang B, die gedeeltelijk afgesloten wordt door een weer
stand R.De door de zutger opgewekte flow wordt door een 
stelsel van twee kleppen, hier voorgesteld door D, gedeel
telijk gelijkgericht. 

We kunnen .de flow Fin dan voorstellen door (zie fig.): 

F 

0.('ut < lT 

7T"<'wt<2 rr 

T t ) 

Fin= F.sin(u;t + f) 

Fin = 0 

Behoud van massa levert: 

F;n = dV;/dt + Fuit 

waarbij V; = volume in de slang en 

F~it = flow door R 

Verder 9eldt : · · 

dVi/dt = (dVi/dpi).(dpi/dt) = C.dpi/dt 
en Fuit =(pi-p0 )/R 

zodat: 

0 <t.Vt <..,., 

TT<wt< 2 rr 
F.sin(wt +'f) = C.dp;fdt + (p;-p

0
)/R 

0 = C.dpi/dt + (pi-p0 )/R 
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Oplossen van deze diff.vergelijkingen levert : 

O<wt <rr : 
(pi-p

0
) 1 =A( sin(wt + f) -w.R.C.cos(wt +f) )+ 8.e-t/R.C 

11<wt<2TT" 
(p.-p )

2 
= ~.e-t/R.C . 

1 0 
2 waarbiJ: A= F.w.R .C/ 

en 8 e~ D nader te bepalen zijn. 

Substitutie van de randvoorwaarden 

(pi-po) 1 (c..v t = O) = (pi -po)2 ( wt = 27r) en 

(pi-po)l (wt = 7T) = (pi-po)2 (Wt =71') 

geeft als waarden voor 8 en D : 
-17/w R C 8 = A (sin r- w. R .·c. cos 'f ) I ( e • • -1 ) 

D A( • cP RC f).7Tjw.R.CI(-.i1jw.R.C 1) = s 1 n 1 - w. . . cos · • e e - · 

zodat voor de druk in de slang volgt : 

O<wt < Tï 

(pi-p
0

) = A{sin(~t +'f) -w.R.C.cos(wt +f) + 

+ e-t/R.C .(sin9'-w.R.C.cos f)l(e-7T/w.R.C -1~ 
J7<wt<2i1 

(P;-p
0

) = A.e(7T-~t)/w.R.c.(siny-w.R.C.cos f)l(e-rrjw.R.C -1)_ 

In onderstaande figuur is voor eerr kleine waarde van ~ 
de druk a.f.v.·de tijd geschetst. 

t > 
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Uit de vergelijkingen voor de .druk is nu o.a. af te leiden 

P1 = (pi-po) (wt = 0 ) = 
= A.(sin<p-w.R.C.cos ft).e-1fjw.R.C/(e-T1f~ .R.C- 1) en 

P2 = (pi-po) (wt = 71') = 
= A. (sinf- w.R.C.cos Cf}/ (e -77Jw .R.C - 1) 

Hieruit volgt : 

PtiP2 = e-71/~.R.C 

en dus 

C = T/2.R.ln(p2;p1) 

Het is dus mogelijk om uit de gemeten drukcurven rechtstreeks 
de waarde van C te bepalen. 
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HOOFDSTUK II : Het hydrodynamisch model 

Paragraaf 2.1 : Eisen 

D~ eisen, waaraan de opstelling moet voldoen, zijn al~ 
volgt samen te vatten: 

Flow- en drukcurven, met de nadruk op de eersten, gezien de 
aard van het onderzoek, moeten zo goed mogelijk overeenstemmen 
met de werkelijke situatie (i.c. een big van+ 40 dagen). 
hieruit is het gehele eisenpakket af te leiden: 

A) Slagvolume 11 hart 11 9 .10-6 IÎ13 

B) Restvolume 11 hart 11 6 .10-6 m3 

C) 11 Hart 11 -frequentie 2,5 s -1 

D) Lengte 11 aorta 11 0,3 m 
E) Diameter 11 aorta 11 -2~-

1,5.10~ - m 
F) Compliantie "aorta 11 3 -9 .10 . m 3 Pa -1 

G) "Perifere" weerstand 6 .108 Pa s m-3 

H) Viscositeit 11 bloed 11 3,3.10 -3 Pa s 
I) Soortelijke massa 11 bloed 11 1,1.10 3 kg m -3 

Deze eisen zijn niet erg streng, aangezien tussen de verschil~ 
lende proefdieren vrij grote verschillen kunnen bestaan.De hier 
opgegeven eisen dienen dan ook meer als richtlijn beschouwd te 
worden~Afwijkingen tot 20% van de bovengenoemde waarden moeten 
daarom als normaal en dus niet ter zake doend·gezien worden. 
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Paragraaf 2.2 : Model 

In principe is het model uitgevoerd zoals geschetst in 
figuur 2.2.1.(blz. 19). 

Het model is in drie delen te verdelen nl.: 

Als 
cerine 

1) Het 11 haFt 11 -gedee1te, bestaande uit: 
- motor + sturing 
-··schroefspi ndel 
·- zuiger + rolmembraan 
-

11 Ventrikel 11 met kleppen 

2) Het 11 aorta 11 -gedeel te, best~ande uit:· 
- compliante slang 
- capillaire 11 perifere .. weerstand 

3) Het meet-gedeelte, bestaande uit: 
- .electro-magnetische flowmeter 
- aansluitpunten voor drukkop 
- meetsysteem voor indicator-verdunningsmeth. 

stromend medium is gebruik gemaakt van een 
oplossing in water,waarvoor geldt: 

·= 1.09.103 kg m-3 
. . -3 
'= 3 .• 24.10 Pas 

33%-gly-

Voor bloed met een hematocriet van 45% {=gemiddelde) geldt: 
3 -3 = 1,06.10 kg m. 

= 3.3 .10-3Pa s 

:-. 

.. 



B 

Principe-schets model (bovenaanzicht) 

A 

c 

D 
c 

A = Instroom-opening 
B = Ventrikel 
C = Kogelklep 

E 

D = Electra-magnetische flowmeter 
E = Aansluitpunt voor drukkop 

F 

F 

~ 

F = Comp1iantie (bestaande uit F1 en F2) 

E 

F1= Perspex mantel 
F = Latex slang 
G2= Opening voor meetprobe ind.verd.methode 
H = Capillaire weerstand 
I = Regelschuif weerstand 
J = Uitstroom-opening 

I -~ I 

·""' l.\' ...... 
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Paragraaf 2.2J : 11 Hart 11 -gedeelte 

Bij de constructie van het hart-gedeelte is getracht 
zo wrijvings- en spelingsloos mogelijk te werken, om zo
doende het aangeboden stuursignaal onvervormd om te zet
ten in een beweging van de zuiger.Daarom zijn de volgen
de voorzieningen getroffen: 

A) Als motor is gekozen voor een gelijkstroom
motor(Mavilor Low Inertia O.C.Motor 80) 
Voordelen van deze motor zijn: 
- Lage massatraagheid . 
- Vermogen traploos regelbaar tot 170 Watt 
- Door bijgeleverde sturing is het mogelijk 

elk signaal" dat niet·:te·.snel varieert, 
onvervormd·om te zetten in een draaiing 
van de uitgaande as van de motor(zie App.I}. 

- Mechanische tijdconstante van de motor 
bedraagt 11 ms. 

B) Om de roterendabeweging van de motor om te 
zetten in een heen-en weergaande beweging van 
de zuiger is gebruik gemaakt van een kogel
omloopspindel: · 
Voordelen van de spindel zijn: 
- Zeer hoog mechanisch rendement bij omzet

ting van rotatie in translatie (70%). 
- Speling bij omkering van de bewegingsrich

ting is zeer laag (0.09 mm). 
Nadeel van de spindel is: 
- Door de uitvoering in gietstaal is het ~e

wicht van het geheel relatief groot.Daarom 
is de bijgeleverde gietstalen bevestigings
flens van de moer vervangen door een flens 
van aluminium, hetgeen leidt tot een gewichts
vermindering van ±15% van het totale gewicht 
van de spindel. 

C) Om de be\veging van de zuiger in de ventrikel 
(zie figuur, blz. 21) zo wrijvingsloos moge
lijk te laten verlopen, is gebruik gemaakt 
van een rolmembraan.De werking van zo•n 
rolmembraan berust op het feit dat de züi:
ger nergens de wand van de ventrikel raakt, 
zodat wrijving van de zuiger uitgesloten is. 
De enige energie die gedissipeerd wcrrdt, is 
de vervormingsenergie van het membraan, die, 
in vergelijking met de normaal in een derge
lijk systeem gedissipeerde wrijvingsenergie, 
verwaarloosbaar is. D) Als Klep 1s geKozen voor een kogelklep.De 
klep is gemaakt naar het model .van een 
aorta-kogelklep, zoals die gebruikt werd 
voor implantatie bij de mens. 
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Voordelèn van deze kogelklep :zijn: 
- Grote mechanische sterkte 
- Lange levensduur 
Nadelen zijn: 
- De kogel vormt een relatief grote obstruc

tie, en dientengevolge een relatief grote 
stromingsweerstand in de "aorta". 

- De vrij harde teflon-kogel stuitert in de 
zittihg en de kooi, hetgeen leidt tot onge
~enste drukpieken in het gemeten druksig
naal .. 

Om deze nadelen te verminderen is getracht 
een zgn. "1 ip"-klep te fabriceren. (zte App.II) 
Deze heeft echter als nadeel dat ze mecha
nisch 9eel mind~r sterk is, zodat er nog 

'r geen fa tso en lij ke meting inée ge,daan is·. Met 
enige mpeite moet het toch wel mogelijk zijn 
een goe~werkende klep te maken. 

.. 
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Paragraaf 2.2.2 : 11 Aorta 11 -gedeelte 

Het 11 aorta 11 -gedeelte is in twee delen te verdelen nl.: 

1) Compliantie 
2) Capillaire weerstand 

ad 1) De compliantie is uitgevoerd zoals reeds aangegeven 
in par.1.2.Voor de druk in de slang en de compliantie 
van het geheel geldt : 

2 pi = 9,35.h
0
.(1,33.R- 1)/R. + 

n ( 2)n 5 + l,Ol.Vu
0

/ Vuo +60,1 - 106,8.R .10 Pa 
-9 . 3 C = 10 I _5,85.h

0
.(1,5/R - 1)/R + 

+101.n.V~0/(Yuo + 60,1 - 106,8.R2)n+l m3 Pa-1 

Hierbij is gebruik gemaakt van de waarden van E, R
0

, 
Puo en 1 zoals opgegeven op pag. 10. . 
Als rege~grootheden doen hierbij Vua en.h0 dienst._ 
Eventueel kan ook Puo aangepast woroen. 
Grafieken I t/m VI geven, zowel voor isotherme als 
adiabatische compressie van de lucht, het theoretische 
verband weer tussen Pi en C bij verschillende h

0 
(0,020 , 

0,039 en 0,060 cm) en verschillende Vuo {100, •••.• , 
1500 cm3). 

Als eisen aan de compliantie moeten gesteld worden : 

A) De druk in de slang moet gevariëerd kunnen wor
den tussen 110 en 120 kPa, aangezien de drukpul
saties in de bigge-aorta ook van deze grootte
orde zijn 

B) C = (3 t 1).10-9 m3 Pa-l (zie lit.4) 
C) C mag in het werkgebied ( 112 Pi 118 kPa ) 

niet variëren met de druk in de slang. 

Door juiste keuze van h0 en Vuo is het mogelijk aan 
eis A) en B) te voldoen.Eis C) is echter te zwaar ge
steld.Het blijkt onmogelijk de compliantie in het werk
gebied constant te houden.Wel. is het mogelijk de begin
voorwaarden zo te kiezen, dat de variatie in C slechts 
1% van de gemiddelde waarde bedraagt. 
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... 
ad 2) Als perifere weerstand is gekozen voor een bundel 

capillairen (zie par. 1.3).De eisen die we aan de 
weerstand moeten stellen zijn 

4 3 
lc~1,9.10 .r cm (1) 

3 2 
lc~5,3.10 .r cm (2) 
r 4::: 0 , 1 cm ( 3 ) 
Rp~ 6. 108 Pa s m-3 . { 4) 

Voor r is een zo klein mogelijke waarde gekozen, 
echter zodanig dat de capillairen nog redelijk 
gemakkelijk te maken zijn.Dit blijkt te zijn: 

r = 0,02 cm 

Maken we de straal nog kleiner, dan blijkt de 
spreiding tussen de verschillende capillairen 
onderling erg groot te worden. 
Voor lc levert deze waarde voor r 

lc~ 0,15 cm 
lc~ 2,12 cm 

(1) 

(2) 

Hferna is in de glasblazerij van de afdeling T 
een bundel glazen capillairen vervaardigd met: 

-r ,,= 0,02 cm 

~~d.= 0,002 cm 
lc · = 10,0 ± 0,05 cm 
N = 687 + 2 

Dit levert als weerstandswaarde 
8 -3 Rp =(7,7 ± 0,5).10 Pas m 

Om de juiste weerstandswaarde te kunnen bereiken 
is de bundel ingekort tot 7 cm, Vlaarmee nog steeds 
voldaan is aan de bovengenoemde voorwaarden. -
Met.behulp van de regelschuif (zie fig. blz. 19) 
is het nu :mogelijk de perifere weerstand te vari
eren, zodat geldt : 

5,4.108 ~ R < o0 Pa s m-3 
. p ; ., 
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Paragraaf 2.2.3. : Meetgedeelte 

Als flowmeter wordt een electra-magnetische flowmeter ge
bruikt(Transflow 601), van het type zoals dat ook gebruikt 
wordt in de medische wetenschap.Nadeel van deze flowmeter is 
de vrij grote lengte (12 cm) van de meet-tube.Hierdoor ont
staat een niet te vermijden extra star stuk in de opstelling. 
Ook is het niet zonder meer mogelijk flow-curven achter de 
compliantie op te nemen.Daarom is een nieuwe flow-meet unit 
aangeschaft.Deze is dubbel uitgevoerd zodat gelijktijdig 
voor en achter de compliantie gemeten kan worden.Verder zijn 
de bijgeleverde flowprobe•s ongeveer de helft kleiner dan de 
probe•s van Transflow. 

De drukopnemer (Validyne) kan momenteel zowel voor als 
achter de compliantie geplaatst worden.Een tweede drukopnemer 
is in bestelling, zodat het mogelijk wordt gelijktijdig voor 
en achter de compliantie drukcurven te meten.Uit deze twee 
druksignalen kan dan o.a. de voortplantingssnelheid van de 
drukgolf en daaruit deC (zie lit. 6 ) bepaald worden. 

Het meetgedeelte voor indicator-verdunningsmetheden be-
staat op dit ogenblik uit een holle buis, waarin een meetin
strument bevestigd kan worden.De top van de holle buis kan 
over de volle lengte van de opstelling verschoven worden. 
Pogingen om thermodilutie-curven te meten zijn mislukt door 

--~e te grote warmtecapaciteit van de opstelling.Hierdoor tre
den indicatorverliezen op tot 50%.De opstelling is daarom niet 
geschikt voor thermodilutie-metingen. 
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HOOOFDSTUK III : Metingen en resultaten 

Paragraaf 3.1 : Metingen aan E 

De meting van de elasticiteitsmodulus van de latexslang is 
op twee manieren uitgevoerd. 

A) Met behulp van een waterkolom zijn kleine drukken{tot 
3 kPa) opgebouwd in de latexslang.Uit de hierdoor ver·
oorzaakte volumeverandering is de compliantie van de 
slang bepaald(zie grafiek VII).Deze metingen zijn ge
daan bij verschillende wanddikten en verschillende 
lengtes van de slang.De verschillende lengtes zijn ont
staan door het vlies een zekere voor-rek te geven.Er is 
bij deze metingen geen gebruik gemaakt van een afgeslo
ten luchtvolume rond de slang.Bovendien mag de R in de 
formule voor de compliantie (zie par. 1.2) bij qeze klei
ne volumeveranderingen als constant (R = R

0
) beschouwd 

worden.De E is hierna bepaald uit: 
3 . 

E = 2.~.1 5 .R0/C.h0 
Uit deze metingen volgt : 

E =(12,5! 0,8).105-Pa 

B) Door gewichten aan de slang te hangen en de relatieve 
verlenging, die hier een gevolg van is, te meten, is 
ook de E bepaald. Uit deze metingen volgt 

E =(12! 2).10 5 Pa 
~ 

Als conclusie va~t hieruit te trekkenj dat het mate~iaal 
isotroop is en dat geldt : 

5 
E =(12,5 ± 0,8).10- Pa 
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Paragraaf 3.2 : Metingen aan de capillaire weerstand 

In een nevenonderzoek zijn de waarden van verschillende 
capillaire weerstanden bepaald.(zie lit. 7 ).In dit onderzoek 
zijn op verschillende manieren de drukval over en de flow 
door de bundel bepaald.Uit het quotiënt van·beiden is recht
stre·eks de waarde van de weerstand bepaald.Voor alle gemeten 
bundels blijkt ongeveer te gelden : 

Rp(gemeten) = l,~.Rp(theoretisch) 

Voor de uiteindelijk in de model-opstelling gebruikte 
strorni ngsweerstand geldt : - ---- ·-

~p(gerneten) = (7.1 t 0,5) .108 Pa s m-3 · 

De gewenste waarde in de opstelling is : 
8 -3 Rp(gewenst) = 6.10 Pa s m 

zodat de bundel nog wel te gebruiken is.De oorzaak van de 
afwijking van theorie en experiment ligt waarschijnlijk in· 
het feit dat de binnenwand van de capillairen niet mooi glad 
is.Als gevolg hiervan zal in een deel van de capillairen 
geen Poisseuille-stroming ontstaan.Bovendien zullen er veel 
meer turbulenties optreden dan in een capillair met een glad 
binnen oppervlak.Het verdient daarom aanbeveling de bundel 
zo te berekenen, dat de theoretische waarde ongeve~r een 
factor twee lager ligt dan de gewenste waarde. 

Verder dient e~ op gelet te word~n dat de water-glycerine 
oplossing, die als stromend medium gebruikt wordt, goed schoon 
blijft.Zelfs 0anneer de oplossing goed afgesloten bewaard 
wordt, zodat er geen vuil in kan komen, zal de optredende 
alggroei ervoor zorgen dat een gedeelte van de capillairen 
dichtslibt.Om de alg tegen te gaan is aan de oplossing een 
scheut chloor toegevoegd, hetgeen een zeer afdoend middel 
is gebleken. 

~; 
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Paragraaf 3.3 : Metingen aan de compliantie 

Er is geprobeerd zowel statisch als dynamisch d~ compli
antie.te meten. 

Oe statische metingen zijn als volgt uitgevoerd : Bij 
verschillende wanddiktes van de latexslang {200 en 390 mi
crometer) en verschillende luchtvolumina is het volume in 
de slang met stappen van 0,98 cm3 verhoogd.Dit is gebeurd 
door de buis voor indicatorverdunnings-metingen in stap-

. pen van 5 cm in de opstelling te schuiven.De voor- en ach-
: terkant van de opstelling zijn bij deze metingen afgesl aten, 

zodat iedere stap moet lijden tot uitzetten van en drukver
hoging in de slang.Bij iedere volumestap is de hierdoor ver
oorzaakte drukstap en de gemiddelde druk tijdens de stap 
gemeten: In graf i eken VII I en IX is de hieruit berekende com
pliantie uitgezet als functie van de druk in de slang.In gra
fieken X en XI is voor twee metingen een vergelijking ge
maakt tussen.de gemeten waarden en de uit de theorie van 
par. 1.2 berekende waarden. 

Om de compliantie dynamisch te bepalen is gebruik gemaakt 
van het gegeven uit par 1.4.0m van de 'daar gegeven· .. vergel ij
kingen gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende eisen 
voldaan zï'jn : 

A) De gemeten flow-·curven mogen niet te veel afwijken 
van de in par. 1.4 gebruikte vorm. 

B) Oe in de vergelijkingen voor p optredende C en Rp 
dienen over het hele gebied constant te zijn. 

ad·A) Wanneer we de back-flow die in het gemeten signaal 
optreedt, verwaarlazen, komen de gemeten flow~· en 
drukcurven redelijk overeen met de theoretische cur~· 
ven. 

ad B) Zowel uit de theorie van par.1.2 als uit de metingen 
blijkt dat de compliantie slechts bij bepaalde waar
den van h0 en Vuo constant is.Daarom is slechts bij 
een waarde van de compliantie, nl. die waarde waarbij 
h = 200 micrometer en Vu = 200 cm3 en waarbij uit de 
s~atische metingen is geo?eken dat de compliantie con .... 
stant is, een poging gedaan om uit gemeten druk- en 
flowcurven C te öepa l en. Dit is gedaan bij verschillen-· 
de frequenties en één waarde voor Rp. 

In grafiek XII is de zo bepaalde C uitgezet als functie van 
de pompfrequentie.Tevens is de

1
statisch gemeten waarde voor de 

compliantie (= 1,3.10-·9 m3 Pa- } àangegeven. 
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Gemeten druk- en flowcurven bij twee waarden voor de 
compliantie en twee frequenties.(In iedere figuur staat 
de drukcurve boven) 
Slagvolume= 7,5 cm3. 

i 

1 
T ·,0,93 s. 

-. 106,8 kPa--~-r-·1--11 --!-::?~'...__ 

I 
I 

l 
-~ ., 
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CONCLUSiE 

Het afstudeeronderzoek heeft geleid tot het bouwen van 
een hydrodynamisch model van het linkerventrikel en de aor
ta van een big van ± 40 dagen. 

De vorm van de in het model gemeten druk- en flowcurven 
(zie pag. 29) komen redelijk overeen met de in vivo gemeten 
curven (zie o.a. lit.8).De belangrijkste punten,waarop de 
drukcurve afwijkt, zijn de opslingeringen die ontstaan net 
na het openen en sluiten van de klep.In de flowcurve is voor
al de te grote back-flow storend.Deze afwijkingen zijn hoogst~ 
waarschijnlijk het gevolg van de __ klep, waarvan de kogel nog
al stuitert in de zitting en de kooi.Het verdient daarom aan
beveling een andere klep te gebruiken.De pogingen,die gedaan 
zijn om ·een zgn."lip"-klep te fabriceren, verdienen het ze
ker voortgezet te worden. 

De statische metj ngen van de camp 1 i anti e komen bij 1 a ge 
luchtvolume•s om de slang .(zie graf.X) zeer goed overeen met 
de theoretisch berekende waarden voor isotherme compressie. 
Bij grotere luchtvolume•s liggen de gemeten waarden duide
lijk onder de theoretische waarden (zie graf.XI).Ze lijken 
dan beter overeen te komen met de theoretische waarden voor 
een grot~re wanddikte van de slang.Aangezien in de theore
tische formules de wanddikte van de slang steeds voorkomt 
in combinatie met de elasticiteitsmodulus vaR de latex, is 
het effect van een grotere wanddikte of een grotere elasti
citeits modulus hetzelfde.Het niet overeenkomen van theorie 
en metingen kan dus v~rklaard worden door aan te nemen dat 
de elasticiteitsmodulus van de latex bij grotere spanning 
in de wand, en dus grotere rek, toeneemt.Bij een klein lucht
volume zal de rek, en dus de spanning, in de wand van de 
slang veel kleiner zijn dan bij een groot luchtvolume, zo
dat het effect van de toenemende E alleen bij grote lucht
volumina merkbaar zal zijn.Het toenemen van de elasticiteits
modulus met de spanning is een bekend effect van allerlei 

·materialen, waaronder ook latex.Het is daarom aan te beve
len de theorie van par.1,2 uit te breiden door E niet als 
een constante, maar als een functie van R te beschouwen. 

De dynamisch gemeten waarden van de compliantie (zie 
graf.XII) zijn enigzins lager dan de statisch gemeten waar
den, en komen dichter bij de theoretische waarden voor adia
batische compressie te liggen.Hoewel er tijdens het pompen 
enige temperatuursverandering optreedt in de lucht rond de 
slang, is het gemeten effect te klein om te besluiten, dat 
het proces adiabatisch verloopt.De onnauwkeurigheid in zo
wel stàtisch als dynamisch gemeten waarden en het geringe 
verschil (± 20%) tussen de theoretische waarden voor iso
therme en adiabatis-che compressie, maken het onmogelijk 
tot een van de twee processen te besluiten.Op dit ogenblik 
wijzen de meeste metingen in de richting van isotherme com
pressie.Er zal echter verder onderzoek nodig zijn om een de
finitieve keuze te maken. 
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De keuze van een bundel capillairen als perifere weer
stand lijkt goed.Het enige nadeel is het feit dat de theo
retische waarde niet overeen komt met de werkelijke waarde 
Aangezien de capillaire weerstanden over het.hele drukge
bied lineair zijn gebleken (zie lit.7), kan voor de meting 
van de weerstandswaarde volstaan worden met enkele meetpun
ten.Het meten van deze waarde mag dan ook geen bezwaar zijn. 

Door de grote warmtecapaciteit van de opstelling is het 
niet mogelijk gebleken thermodilutie-metingen te doen, aan
gezien een groot gedeelte van de indicator (tot 50%) verlo
ren gaat in het compl i ante gedeelte .Aangezien fase-effecten 
optreden bij alle indicatoren, en de opstelling in principe 
voor alle indicatoren behalve temperatuursvariaties geschikt 
is, is de opstelling zeer wel te gebruiken voor de bestude
ring van bovengenoemde effecten.Als mogelijke indicator· 
wordt gedacht aan ascorbine-zuur. 
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GRAFIEK VI I 
Oppervlakte verandering van de latexslang 
als functie van de druk in de slang en 
als functie van de lengte van de slang 
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GRAFIEK X : 

Compliantie a.f.v. druk in de slang 
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GRAFIEK XI : 
Compliantie a.f.v.de druk in de slang 
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APPENDIX I : Stuursysteem motor 

Om de motor de gewenste beweging te laten uitvoeren, 
is in de opstelling een stuursysteem opgenomen.De belang
rijkste onderdelen van dit systeem zijn (zie figuur): 

potentiometer 

motor functie- sturing 
~~ r---~--~ generato 

tachometer 

Schematisch overzicht van het stuursysteem 

l):fen functiegenerator, die het gewenste signaal 
levert. 

2) Een tachometer, die een snelheidssignaal van de 
motor afleidt. 

3) Een potentiometer, die een positiesignaal van de 
motor afleidt. 

De drie genoemde signalen worden toegevoerd aan de stu
ring.De stuureenheid bevat o.a. enkele verschil-verster
kers en een RC-netwerk voor de bewerking van het snelheids
signaal.Na bewerking van de drie signalen zorgt het uit
gangssignaal van de sturing dat de uitgaande as van de mo
tor de gewenste beweging maakt.Tot nog toe is als ingangs
signaal gebruik gemaakt van een sinus, waarvan de frequen-

. tie en de amplitude geregeld kunnen worden. 
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APPENDIX II : Fabricage latexslang· 

Als grondstof voor de latexslang is gebruik gemaakt van 
een oplossing van gevulcaniseerde latex in ammoniak (Vul
jex L5, Rhoon-chemie Waalwijk).Ooor het dompelen van een mal 
in de oplossing ontstaat na droging een dun latexvlies.Oe 
dikte van het vlies dat achterblijft is afhankelijk van de 
mate van verdunning van de oplossing.Een dunner vlies is te ver~ 
krijgen door de oplossing hetzij met water, hetzij met ammo-· 
niak te verdunnen,een dikker vlies door herhaal~e malen tè 
dompelen.Bij het dompelen dient er op gelet te worden dat 
eventueel in de oplossing voorkomende gasbellen niet aan de 
mal hechten.Na droging ontstaat op de plaats, waar een gas-
bel gezeten heeft, een kleine zwakke plek.Bij herhaalde dom
peling zal de invloed van de zwakke plek door de nieuwe lagen 
opgeheven worden, zodat dan de gasbellen niet zo belangrijk 
zijn.Het is echter aan te bevelen te wachten tot de oplos-
sing helemaal ontgast is( + een dag na het vullen van het 
vat waarin gedompeld wordt).Een tweede probleem ontstaat door 
het feit dat onder invloed van de zwaartekracht de oplossing 
zal uitzakken, waardoor in het onderste deel van het dompel
vat de oplossing dikker is dan in het bovenste deel.Als ge-· 
volg hiervan is het vlies aan de onderkant van de mal altijd 
enigzins dikker dan aan de bovenkant.Oaarom is het noodzake
lijk de mal de ene keer met de ene kant óoven, de andere keer 
met de andere kant boven te dompelen.Hierdoor is het mogelijk 
een vlies te verkrijgen,waarvan de wanddikte minder dan 10 mi
crometer variëert rond de gemiddelde dikte.Bij een vlies van 
150 micrometer of meer is deze variatie tolerabel.Een grotere 
variatie in de wanddikte zorgt er niet alleen voor dat de in 
par.1.2 beschreven theorie niet meer kan beschikken over een 
eenduidig bepaalde wanddikte, maar zorgt er ook voor dat het 
vlies bij opvoeren van de druk in de slang opgeblazen wordt 
als een ballon.Wanneer dit gebeurt is het vlies waardeloos ge
worden.Oit opblazen is nl. geen elastische vervorming, en zo
wel h

0 
als R worden erdoor veranderd. 

Oe mal di2nt zeer glad uitgevoerd te worden,aangezien an
ders het latexvl i. es zeer moeilijk te verwijderen is .A 1 s mate
riaal voor de mal komen daarom o.a. diverse metalen, glas en 
perspex in aanmerking.Oe metalen hebben als nadeel dat ze na 
verloop van tijd aangetast worden door de ammoniak in de op~
lossing.Glas heeft als nadeel dat het bij .onvoorzichtige be
handeling vlug kapot is.Oaarom is de keus bepaald op perspex. 

Als mal voor de 11 aorta 11 is een perspexstaaf met een uitwen-· 
dige diameter van 1,5 cm en een lengte van 50 cm gebruikt. 
Hiermee zijn 11 aorta•su gemaakt met een wanddikte variërend 
van .100 tot 600 micrometer. 

Bij het afstropen van het vlies dient er op gelet te worden, 
dat het vlies niet aan elkaar plakt.Om dit te voorkomen is het 
vlies voor en tijdens het afstropen met talkpoeder ingesmeerd. 
Dit heeft geen nadelige invloed op de mechanische sterkte van 
het vlies. 
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