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Errata 

blz. 19, regel 15 v.o. :"specificiteit" wordt "specifieke vorm". 
regel 9 v.o.:"deze paragraaf" wordt "deze en de volgende 

paragraven". 
blz. 21' regel 7 v.b.:"over" wordt nvoor". 
blz. 23, regel 9 V • b. : lees: ''Het is nu ook mogeljjk "' ... 
blz. 32, regel 4 v.o. en blz. 33, regel 1 v.b. :"membraan" wordt 

"medium~'. 

blz. 35, fig 2.5.1. 
blz. 41, punt 3 

:"saturatie-kromme" wordt "saturatie". 
:"Hemmingsen en Scholander" wordt "Hemmingsen 
en Scholander (II.5.1)". 

blz. 42, regel 
blz. 43, 

9 v.b. :"Hierin" wordt "In het meetsysteem'' 
• "p " wordt "p " • abs tot • 

blz. 44, regel 3 v.o. :"Ap(o)u wordt "àp(t=o)n. 
blz. 47, regel 10 v.b.:ngespoed" wordt "gespoeld". 
blz. 55, form. 3.4.6 :"(D-d)/3" wordt 11 (77:/3)(D-d)/2" 

regel 1 v.o. :''te houden'·' wordt ''klein te houden". 
blz. 64, regel 9 en 10 v.b.:"was" wordt "is". 

6 .. !I 1/ blz. 70, regel en 7 :lees: ~0 -::: I.'~ lo- /~'>lot ÛYI forr 
2. 

()(foll. = 8 tfb lo""'o n.~l t..,",J / torr 11 

11 _l1n . .,f'1\.1tC> lt blz. 88, form. C1 :lees: •••. e 4 p.. • •••• 

blz. 38, regel 6,v.o.:lees: "We zien bijv. bij pH 7.3 een extra 
toename van de flux bij verhogen van het 
zuurstofdrukverschil t.o.v. de toename 

blz. 44, regel 8 v.o. van de flux door metHb." 
blz. 44, regel 8 v.o. :"is" wordt "en" 
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Samenvatting. 

Ifet onderzoek is een voortzetting van het afstudeerwerk van 

G. Gi.isbers en .J. de Koning. 

Iv'!et bebulp van een volumetrische meetmethode z:ijn diffusiemetingen 

verricht aan diverse systemen. 

Ter controle werden de gasstroom door een glazen capillair en 

de diffusiestroom door een siliconerunembraa.n gemeten. De resul

taten bleken in overeenstemming met de theorie. 

Voordat er kon worden overgegaan tot het meten aan vloeis·tof

lagen is eerst de stabiliteit van de opstelling b:ij gebruik vun 

bevochtigde gassen verhoogd. Ook de methode voor het realiseren 

van de vloeistoflaag is verder ontwikkeld. 

Daarna z].~n metingen verricht aan water-lagen, waarvan de resul

taten met de litteratuur overeenstemmen. 

Tot slot zi,ïn enkele inleidende metingen gedaan aan legen van een 

runder-hemoglobine oplossing. De resultaten zijn vergeleken met 

de zogenaamde 'chemisch evenwicht theorie'. 

Er z i)1 kleine afwj,ikingen met de tbeorie geconstateerd. 



I 

I.1 Doel van het onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is om met de opstelling naar ontwerp 

van J. de Kanter (lit.ît), G. G~sbers en J. de Koning (lit.2?) 

diffusiemetingen te verrichten aan diverse media. 

De media worden gevormd door membranen en membraan-vloeistof-

systemen, in het b~zonder een laag van een hemoglobine-oplossinga 

Teneinde deze metingen te kunnen verrichten moet de stabiliteit 

van de opstelling b~ gebruik van bevochtigde gassen worden geb.arHl·" 

haafd t.o.v. droge gassen. 

Het gebruik van bevochtigde gassen is noodzakelijk om het verdampen 

van de vloeistoflaag tegen te gaan. 

Tevens moet de methode om de vloeistoflaag van ca 120*10-4 cm 

te maken verder worden ontwikkeld. 

Bij het diffusieproces door een hemoglobine-laag is het mogeljjk 

om de toename van het zuurstoftransport t.g.v. de binding van 

zuurstof aan hemoglobine (gefaciliteerd transport) nader te bestu

deren onder variatie van diverse parameters. 

Eenheden. 

De in dit verslag gebruikte eenheden zijn niet in overeenstewning 

met de internationale afspraken (kg,m,s-stelsel). 

Vle hebben ons aangepast aan de in de litteratuur op dit gebied 

gebruikelijke eenheden. 



I.2. Kort fysiologisch overzicht van het belang van hemoglobine 
b~ het zuurstoftransport in bloed 

I. 2. 1 .Algemeen. 

Zuurstof wordt door stromend bloed op twee verschillende manieren 
opgenomen en afgestaan. 
a) Fysisch opgelost in het plasma. 

De hoeveelheid zuurstof die fysisch opgelost kan worden is 
evenredig met de zuurstofdruk. Bij 37°C is de oplos baarheidseoëf .. " 
ficiënt ( D{ ) ca 3 1 o-5 ml o2( STPD) /ml plasma torr. 
Deze is gedefinieerd als: 

volume opgeloste zuurstof = o<. p 
volume plasma · o 2 

met P0 de partiele zuurstofdruk in evenwicht met de vloeistof., 
In luc:i1t is de zuurstofspanning ca 150 torr. 
In het plasma lost dus op ca 0.5 ml 021100 ml plasma. 

b) Gebonden aan hemoglobine in het rode bloedlichaampje. 
Het hemoglobine is een eiwit met vier plaatsen waar zuurstof 
kan worden gebonden (zie II.2). Deze manier van opname van 
zuurstof zorgt voor een aanzienl~ke vergroting van de hoeveel··· 
heid zuurstof die kan worden opgenomen (02-capaciteit). 
De maximale hoeveelheid bedraagt 20 ml 02/100 ml plasma. 
Dit is dus ca 40 x de hoeveelheid die fysisch is opgelost in 
het plasma. 

Zuurstof is nodig in de weefsels. In de weefsels bevindt zich een 
aan hemoglobine verwante stof: het myoglobine. Dit myoglobine 
speelt in de weefsels een rol bij de zuurstofvoorziening. 
In I.2.4. komen we hierop terug. 

1.2.2 De zuurstof-dissociatie-kurve geÏllustreerd aan menselijk 
hemoglobd.ne. 

De saturatie (S) van het bloed is gedefinieerd als de hoeveelheid 
aan het hemoglobine gebonden zuurstof gedeeld door de maximaal 
te binden hoeveelheid zuurstof (dit komt overeen met vier maal de 
hemoglobine concentratie). 
Het verband tussen de saturatie en de zuurstofdruk wordt grafisch 
weergegeven in de zgn. dissociatie-kromme (fig. 1.2.1) 
Onder fysiologische condities is bij een zuurstofdruk van 120 torr 



de saturatie ca 98%. Het bloed is dan "bijna volledig gesatureerd". 
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Fig. 1. 2. 1 
lit. 40 

We zien dat de curve een soort S-vorm heeft. Deze S-vorm demon
streert duidel~K de bufferende werking van het hemoglobine met 
betrekking tot de zuurstofdruk in de weefsels. 
Daartoe onderscheiden we het tamelijk vlakke stuk bij een 1'0 ) 80 torr 
en het steilere stuk b:ij P0 < 80 torr. In de alveoli is de ~0 ca 
100 torr en uit de curve bf:ijkt dat b:ij deze zuurstofdruk het ~loed 
voor ca 95% is gesatureerd, ook als de zuurstofdruk om één of 
andere reden iets lager zou z:ijn, blijft het bloed toch bjjna volle
dig gesatureerd. 
In de weefsels is de zuurstofdruk ca 40 torr en dit is in het 
steile deel van de curve. D.w.z. dat veel zuurstof kan worden 
afgegeven, terw~jl de zuurstofdruk van het bloed maar weinig ver
andert. Dit is van belang in het geval van vergrote zuurstofbehoefte 
van de weefsels. De weefsels worden dan niet zo snel anoxisch. 
We zien dus dat de S-vorm demonstreert dat de opname van zuurstof 
wordt bevorderd en dat de zuurstofdruk in de weefsels een tamelijk 
constante waarde houdt. 
De S-vorm wordt veroorzaakt door het feit dat de heem-groepen (dit 
z:ijn de bindingsplaatsen voor het zuurstof) in het hemoglobine een 
onderlinge wisselwerking vertonen. Indien deze wisselwerking er niet 



was, zou de binding aan het hemoglobine zuiver statistisch gebeuren 
en zou er een hyperbolisch verband bestaan tussen de saturatie 
en de zuurstofdruk. 
In II.2 komen we op de binding van zuurstof aan hemoglobine terug. 

I. 2. 3. Effekt van di verse factoren op de ligging van de zuurstof-
dissociatie-curve. 

De belangrjjkste grootheden die de ligging van de curve beÏnvloeden 
zijn: 
a) de temperatuur (fig. 1.2.2) 
b) de pH (fig. 1.2.3) 
c) de co 2-concentratie (fig. 1.2.4) 
d) de 2,3 DPG-concentratie (fig. 1.2.5) 
Deze stoffen binden zich niet direkt aan de heem-groep en kunnen 
de zuurstofbinding dus niet blokkeren. Ze zorgen alleen voor een 
verschuiving in de zuurstofdruk waarbij een bepaalde saturatie op~

treedt. Dit alles in tegenstelling tot bijv. CO, wat wel op de 
ZLrurstofbindingsplaats bindt, en zodoende de zuurstofcapaei tei t van 

het bloed verlaagt (koolmonoxide vergiftiging). 
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Bezien we het effect dat co2 heeft op de dissociatie-
kurve (fig. 1.2.4) 

~..) 

De dissociatie-kurve verschuift naar rechts als de co2-concentra·tie 
wordt verhoogd. Het gevolg hiervan is dat het bloed aan een hogere 
zuurstofspanning moet worden blootgesteld om evenveel o2 te kunnen 
binden, echter wat belangr:ijker is, is dat b:ij dezelfde zuurstofdruk 
de afgifte van 02 bevorderd wordt. De co2-concentratie is in de 
weefsels het hoogst. De afgifte wordt daar dus verhoogd; in de 
longen wordt echter de opname bevorderd omdat de.co 2-concentratie 
lager is. In tabel 1 worden enkele normale waarden voor de ver
schillende partiële drukken gegeven. 

Arterieël bloed 
Veneus bloed 
Interstitiele vloeistof 
Intracellulaire vloeistof 

P0 (torr) 
2 

95-100 
40 
40 

6 

P00 (torr) 
2 

40 
45 
45 
46 

Tabel 1. Normale waarden van de verschillende partiële drukkelJ 

I. 2. 4 ~_uurstoftransport in de weefsels. 

Net zoals het hemoglobine in het bloed de rol speelt van zuurstof
buffer, zo bevindt zich in de spieren ook een eiwit dat met zuur
stof bindt, nl. myoglobine. Dit myoglobine kan per molecuul slechts 
één molecuul zuurstof binden, het heeft. maar één heem-groep. 
De saturatiekromme is dan ook hyperbolisch. Het myoglobine speelt 
een belangr:ijke rol als zuurstof-reservoir voor de spieren. 



Als nl. de spi•r samentrekt, en daardoor de capillairen worden 
dichtgeknepen, vermindert de zuurstoftoevoer door middel van bloed. 
Bezien we de zuurstofdissociatie kurve van myoglobine (fig. 1.2.6), 
dan zien we dat juist bij een lage zuurstofdruk (dus als de zuurstof<
toevoer vermindert) het myoglobine de meeste zuurstof kan afstaan. 
Myoglobine blijft vr}.,iwel volledig verzadigd tot zeer lage P0 • 

') 

Het hemoglobine is dan bjjna onverzadigd. Bjj een zeer lage záurstof-
druk treedt dus het myoglobine "in werking". 
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II. 1 • Transportvergelijkingen die het diffusieproces door een 

hemoglobine-laag beschrijven. 

Het is mogelijk om zoals hierna wordt aangetoond het transport 
te beschrijven met een aantal niet-lineaire, inhomogene, tweede 
orde D.V.'s. 
De oplossingsmethoden zijn als volgt te rubriceren: 
a) zuiver-analytisch 

b) semi-analytisch 
c) r:.urr.eriek 

ITB. Een semi-analytische methode noemen we een analytische 

methode waarin bepaalde vereenvoudigingen zijn ingevoerd. 
E6n van de numerieke methoden is die van Kutchai (lit 3~Jb ). 

1 

Een semi-analytische methode is die van Kreuzer en Hoofd (lit3~3~), 
waarbij men aanneemt dat in het middengedeelte van de laag 
chemisch evenwicht heerst en aan de randen afwijkingen hiervan. 
In dit gedeelte beschrijven we een aanzet tot een analytische 
oplossing die echter niet tot resultaat bleek te leiden. 
Verder geven we een semi-analytische methoden waarbij we uitgaan 

van een oplossing in bijna-chemisch evenwicht (par. II.1.2). 
Deze oplossing wordt door Blumenthal en Katchalsky (lit b ) 

gegeven voor een één-traps reactie. Hier geven we de oplossing 
voor een vier-traps reactie. 

Ook wordt kort de zgn. chemisch evenwicht oplossing gegeven 
(par. II. 1 • 3.). 

11.1.1. Aanzet tot een zuiver-analytische oplossing van de 

transportvergelijking bij een één-traps reactie. 

De aanzet bestaat hieruit dat de drie D.V.'s die het transport 
proces beschrijven in de stationaire toestand worden omgevormd 
tot één D.V. 
Het bleek echter dat deze D.V. niet is optelossen. 
De reden dat we deze aanzet hier toch vermelden is dot met deze 
ene D.V. misschien en numerieke methode is te beschrijven. Dit 
in tegenstelling tot de methode van Kutchai, die uitgaat van 
twee D.V.'s. 



Gaan we uit van de volgende "over-all" reactie: 

dan kunnen we voor de diffusie in het stationaire geval de 

volgende differentiaalverg. opstellen: 
dl 

1J0:~. -;J;2- [o:tJ ~ J.r /P,]. [Hh] _ ~d [flb02 7 

'P"" ~ [ ilb] = 1, foz. J [ 1/b J- -k,,J. [~bod 
rn d~ rHbt1_] = _I [ol] .[Hb] -1- .lei L 1-lbéJ:~_ 7 
.Uflb O:t. dK 1 L' r 

Voor de eenvoud noteren we dit als volgt: 

cJ1.F 
cx'.F. ~ -j3J-1 dit -

dL(} r;<.F. G -j>H - -
~L 

di. /I -o<"F. a -t /' H. 
Otr:t.. 

met 

(;,.. ( K) :: ·-:]) Hb [ 1-f b J (K) 

.J/ { ><) = 1)1-lb [HbOL )(x.) 

Hierbij is aangenomen dat 'DH6 ~ DH6o2. hetgeen c;ezien de 
dimensies van het hemoglobine molecuul gerechtvaardigd is. 
De randvoorwaarden van 2.1.2 zijn: 

de dikte van de vloeistoflaag is 1. 

De stoffen Hb en Hb0 2 kunnen de film niet verlaten,er moet 
dan op de rand van de film gelden~ 

g 

2. 1. 1 a 

2. 1 • 1 b 

2.1.1c 

2.1.2t=-J. 

2.1.2b 

2.1.2c 

2.1. J 

da-l qj_Cr I - (>U-Il - dH I = 6 
olx X=o== ot-x. IJ(-:~- ofx tt=o- eh<,,( 2.1.4 

Deze aanna111e wordt ook gebruikt in bijv. lit. 3!,.3b 

Bezien we de rechterleden uit verg. 2.1.2 dan zien we dat als 
we de volgende substitutie invoeren 



U (I() -,.:: (j.{x) + #l.x) 

d 2u 
dA<:L = 0 

- f 

Kombinatie van 2.1.7 met 2.1.4 geeft 

Voor K geldt: 

- /<'-:::. j)HJ, {/fiJi]t'~<) ,.[Hbó2.}x)J ·.: .J)Hb [flb-1-at-]{~<) 
HioruJt volgt dDs dot [tlbto~l onafhankelijk van x 

Terug nanr bet stelsel van 2.1.2 levert dit op: 

--;;:;2, - oé.F G. 

dl.{} --tX:,tJ. 

met 
F b(:::O) 

De voor de hand liggende substitutie in 2.1.11 

dit levert op: 
d~~ I 
- =o ~ ~ if.:: (i.X+ ..+ dxz. 

Combinatie van 2.1.13 en 2.1.11 leidt weer tot 

- oé (O-x -f Jr.+ G ). G- -+fik -r._,A G 

is. 

is: 

- o< r;.·~ + (DI.a.-.x + d.h + j3) & -t j3k 

2. 1 • 5 

2. 1 • 6 

2.1. 7 

2.1.8 

2. 'l. 9 

2.1.10 

2.1.11<-J. 

2.1.11b 

2.1.12 

2.1.1J 

Deze D.V. bleek zoals reeds vermeld niet analytisch oplosbaar 
te zijn. 

Een orde-grootte beschouwing van de termen in het rechterlid 
van 2.1.14 levert ook geen term op die klein of groot is t.o.v. 
de andere termen, zodat op deze manier ook geen vereenvoudiging 
kan worden verkregen. 



We kunnen wel enkele speciale gevallen beschouwen die leiden 
tot het groot of klein worden van één van de termen. 
We hebben daarbij gekeken naar xG2 t.o.v. de andere termen. 
Deze bleek groot te worden als [Hbü2] naar nul gaat en klein 
als [Hb] naar nul gaat. Het is duidelijk dat geen van deze 
twee gevallen interessant is uit het oogpunt van gefaoiliteerd 
transport, omdat er dan geen gradiënt over de film meer is van 
de stof die het gefaciliteerde gedeelte van de diffusie veroor
zaakt. 

Jo 



11 .. 1.2 Transport door een vloeistoflaag beschreven met een 
viertrapsreactie b~ een oplossing in b~na-chemisch 
evenwicht. 

De reversibele binding van zuurstof met hemoglobine kunnen we 
volgens het Adair-schema als volgt in een viertraps-reactie 

voorstellen: Jii) 

/I 

Hb ( O.z ) ,_, .,. O.t :4J m .... fl b {o:).)_· 
') r 2.1.15 

Ji' en J~6>z~n de reactieconstanten, die echter nog niet goed 
experimenteel z~n bepaald. r staat voor reactie, d voor dissociatie 
De reactiesnelheid van de reactie is uittedrukken als: 

GJ ~J 
tl,_, = .fr . HO;_, . 0 - Jd . #O; 2.1.16 

met J/0;. == [Hh {Oz ), 7 en 0 = [Ol] 
Dit is de produktie van #~2.); in de i-de stap van de reactie, per 
seconde, per volume eenheid. 
De continuiteitsvergel~kingen 

00 &.. rt ' ~ Cot )x ~ - (ex rfo ) t - ï:~·'R; 

(
IJ#Oi.) I 0 lf . 
~ I( = - (.t§X d-~-to~ ) t - ~i+' 

hebben de volgende gedaante: 

Hierb~ moeten we nog formeel invoeren R0 =R5=o. 

2.1.17a 

2.1.17b 

do is hier de flux van 02 ter plaatse x en 8edefinieerd als 
ol 

{l :;; - Z>o eh: O 
zo ook 

ol - #0· 
d~ L 

Dit is de eerste wet van Fick. 

2.1.17c 

2.1.17c 

In de stationaire toestand (die we hier beschouwen) zijn al de 
afgeleiden naar de t~d geljjk nul, dus 

cl tt 
clx ~ - [ fi?;_ 

~~I 2.1.18a 

2.1.18b 

De hierbjj behorende randvoorwaarden zjjn, dat door de rand van 



/2 

de vloeistoflaag geen flux is van één van de hemoglobine-compo

nenten, dus: 

met 1: dikte van de laag 2.1.19 
Beschouwen we verg. 2.1.18b, dan kunnen we daaruit afleiden: 

4 

= [ { R, - Rï_ + 1 ) = '1(0 - ·1?5 = o . 
t=D 2.1.20 

- C<l ~ o...J:-e = o 

Combinatie van 2.1.18a en 2.1.18b leidt tot: 

:. [ :lo + t; ~f!O~} : -i 1(; T io ~t _; 'j(Ï+I =-414 =0 
":.c L-=1 ~=I 

dus :Jo -t f ,_·.jHo~ = tcWJf~-e 2.1.21 

Jo+- t
0

Ï· ~~ot <=o is de totale zuurstofflux door de film (vrij èn 
gebonden aan hemoglobine) en is onafhankel~k van plaats en natuur-
1 ijk ti,id. 

Op de rand van de film geldt dat 1Ho~- =o , dus de "vr.ije 11 zuur
stofflux op de rand is gelijk aan de totale zuurstofflux door 
de laag. We noemen de constante 'lot . Dus: 

4 

~t- ~ '1 -+ [ l. 7t~o· 
rit> ifö t=o " 2.1.22 

Voor /
0 

en lJHo~ geldt volgens de eerste wet van Fick 

Jó=: -Do ~ 0 
2.1.17c 

dH(},- = -.DH f. Ho/ 2.1.17d 

waarbij we hebben aangenomen dat de difussieconstanten van de 
verschillende hemoglobine-componenten aan elkaar gelijk zijn. 
Als we 2.1.17c sommeren over alle i, dan geeft dit: 

Ij 

?=- '/-Hoi = 0 ( tt.ef ve-rg. 2.1- 2o) _ 
l ~ () 

dus ~ 
L ~0 i =:: C.Cwoi ~+e ::::: -1/ t 
~ .. 0 

d i +J()~ 2.1.23 
- ~ dx. .-,.,., 

2.1.24 

De totale hemoglobine concentratie (H ) t is dus onafhankelijk 
van de plaatscoÖrdinaat. 
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De oplossing van 2.1.17 in combinatie met 2.1.18 leidt tot niet
lineaire inhomogene D.V.'s, die niet analytisch zijn op te lossen. 
We gaan daarom uit van de volgende vereenvoudiging: 
De concentraties bestaan uit een x-afhankel~k en een x-onaf
hankel~k deel en wel zodanig, dat het x-afhankel~ke deel klein 
is t.o.v. de gemiddelde concentratie in de laag. 
Verder nemen we aan, dat de x-onafhankel~ke delen met elkaar 
in chemisch evenwicht verkeren, dus: 

met 

!Jt.x);::. 0-+ éJOt.x) 

f!O;tx) =HOt t- JHO; (x) 

Ó Oéx) <.~ { 0(o) "1" 0 ~)] / .2_ 

~tiO~ {~) << [HOi. to> + ·fiOt (i)]~~ 

Voor de evenwichtsconcentraties geldt: 

I (~) - - ~(i) -
't<r . 0. #oi._, .".. d . #0;: 

Invullen van 2.1.25 en 2.1.26 in 2.1.16 geeft 

Hierb~ moet gelden: 

(i} I (c') J t/10, .Jr . d 0. J 1/q-_1 .C:~ 4cd . t 

Wanneer we aannemen dat ()(JHo: )::: tJ(J#4-_,)dan moet. gelden 
.J ~~) 
iJ> . S 0 (.~ 1 oL:t jee/f tJ( ;d!1) r) (!o- 10) ~<: 1 

aan voorwaarde 2.1.27b is dus voldaan. 

2.1.25 

2.1.26 

2.1.27a 

2.1.27b 

Na deze vereenvoudiging proberen we de functies Ó Olx) ~ Ó+tO{ (x.) 

op te lossen. 
Combinatie van 2.1.23 en 2.1.18 leidt tot: 

' oll 4 

]) o d.x z. 8 0 ~ L (}(: 2.1.28a 
t"s I 

2.1.28b 
(.. ::::. 0.) .. -) 'i 



Met 2.1.27a geeft dit 

J)o ;:~. Sa.::. f:- [ J:}'J ( -HoL-_,.ro +-O ~flo,._J- J.!}1 JJitJ,. ] 
L::.l 

2.1. 29a 

dl {. ) - ) ,(,'-t-1) 
!J)H otxl.[HtJt· =- .J, 'of"' ( +IO,: Jo+ a [HO,· -*-ei . SJiaL-..,, 

_ J/; > ( fiö,_._,. Jo t- ö Jllo L-_, )+ Ie ~J J' Ho,· 
2.1.29b 

c·= o)-· ·J $1 

Bezien we verg 2.1.29, dan komen buiten de functies óO~> en SHOL(~) 
nog voor de reactie-en diffusieconstanten, die we hier bekend 
veronderstellen. 
We moeten nu dus nog Ö en liDi kennen om 2.1. 29 op te kunnen lossexL 

~ (t) ·- { {i,} -
D .L.J/\ iJO · c'= 1 .. · .. , lf r · . 'VfVi-1 = d · 77 ' t 2.1.26a 

~ 

L tlo ~ ·= iolale -JewtogloJ.,,~-te coheen fr~fie =- J/1; (ileA:e",d) 
2.1.30 

Er resteren dus 5 verg met 6 onbekenden (HOi en Ö) 
Blumenthal en Kat:cha.lsky heb'b)en in hun artikel, waar deze theorie 
wordt gebruikt in een één-staps reactie (lit b ), aangetoond 
dat geldt: 

0 - 2.1.31 

We gaan ervan uit, dat we dit ook hier mogen aannemen. 
Met 2.1.31, 2.1.30 en 2.1.26a kunnen we dus Ö en HOi oplossen. 
Keren we terug naar verg 2.1.29 dan zien we dat er resteren 
6 tweede orde D.V.'s van 6 onbekende functies. Dit is een eigen
waarde probleem, dat zich in vector-notatie als volgt laat schr~ven: 

2.1.32 
..... 

De matrix M heeft elemen·ten die bestaan uit combina~ies VRn 
1 CL) , r,) - -
1tr , lt.d • o e-.-. Hö~ , die alle bekend zijn. 
De oplossing van 2.1.32 is: 



--" 
met ~.l de eigenvector behorende bjj de eigenwaarde &K'j en Aj en 
B. nog nader te bepalen constanten. 

J 
De randvoorwaarden bjj 2.1.32 zjjn: 

cl 
Ó· cl x. L :::o er; X-;;.o ~ x.=- -t ~ (. = fJ . - J 5 2.1.J4a 

66 (o) ::. 0 (o) - 0 2.1.34b 

~ ób ( "e) ": ot~)-o 2.1.J4c 

NB. O(o) en 0(1) zijn direct gerelateerd aan de zuurstofspanning 
aan weerszjjde van de laag. 
2.1.34a geeft op elke rand 5 voorwaarden, dus 2.1.34 geeft totaal 
12 randvoorwaarden voor de 12 A's en B's. 
Uitwerking van 2.1.34 geeft: 

~· ~ o(~ c~~ )~ r~.j -~j J -~ -=- ö 

"" 
2.1.35a 

~ ( ~ [j .J· .e -ot.· .R.. J J ç. 1 .XJ ( .)) ')~ Ptj e J _ -gj e " j =o 
~ 

2.1.35b 

~ i ( ~~ )(, D~j ;- 8 j l} -= o (o) - o 
J 

2.1.35c 

~ ( ( \ [ Q(· R -t( . e_ J 1 -ei i '!jJG ~je J +Eje .J = oC.e) -o 
2.1.35d 

2.1.35 is een stelsel van 12 lineaire vergeljjkingen in Aj en Bj 
dat in principe eenvoudig oplosbaar is. 
In prt~cipe hebben we dus de A ·-vee tor opgelost en met 2. 1. 25 
kennen we de concentratie van zuurstof en de hemoglobine-concen-
tratie als functie van x. 
Hieruit kunnen we met 2.1 • 22. en 2. 1. 23 dus de totale zuurstofflux 
door de film berekenen. Dit is hier echter niet gedaan, omdat 
(zoals vermeld) de verschillende reactieconstanten niet bekend 



II.1.3. Diffusie door een in evenwicht verkerend hemoglobine 
film. 

Een sterk vereenvoudigde situatie t.o.v. II.1.2. krijgen we 
wanneer we aannemen dat we de film kunnen beschouwen als in 
chemisch evenwicht. Hierbij verwaarlozen we kleine randeffecten 
(de zgn. grenslagen). 
Deze theorie wordt gegeven door o.a. Wijman (lit bo ) en Olander 
(lit Lj5 ). 

In II.1.2. is aangetoond dat altijd geldt: 
i.t 

Îo -r "J_ i. Î HO· = Ct:>~to-+.e e l, é 
~0 ' b 

In deze situatie definiëren we nu 

met 

2.1.22 

2.1.36 

We nemen dus in feite aan dat de concentratie-gradiënten door 
de film constant zijn (vergelijk met 2.1.17 c/d) 
De grenslagen (die we hier verwaE~rlozen) zorgen ervoor dat de 
gradiënt van HOi naar de rand van de film nul wordt. 
Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de randvoorwaarden: 

dfiO/ 
olx. =0 ''I/Oo( ){:.Q ~ }<.-:;. f 

2.1.36 met 2.1.22 geeft 

'16 L\0 
(/ 0 :::. ./)0 .-! -r 

it 

4 

D~-t l_; f!.HO,: 
,{ i.: 0 

2. 1 • 37 

De term J: t- b+IOt stelt hierin de concentratie van de ge-
1;20 

bonden zuurstof voor. 
Het verband met de saturatie is 

2.1.38 

(definitie van de s2turatie: concentratie gebonden zuurstof 
gedeeld door max. te binden hoeveelheid zuurstof). 

Dit geeft met 2.1.37 

/)0 
2. 1. 39 -



We kunnen dus bij aanname van chemisch evenwicht uitgaan van 
de opgelegde condities aan de rand van de hemoglobinelaag. 

In Gijsbers, de Koning (lit 11 ) wordt aangetoond dat deze 
oplossing, voor menselijk bloed en 25°C bij lagen dikker dan 

I'! 

-2 10 cm niet essentieel afwijkt van andere oplossingsmethoden. 

Aangezien in ons onderzoek lagen zijn gebruikt ven 125H10-4cm en 

dikker, gaan we in de verdere uitwerking uit van deze (eenvoudige) 
theorie. 
Hierbij verwaarlozen we eventuele verschillen tussen menselijk 

en runder hemoglobine. 
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II.2 Hemoglobine 

2.1. Structuur van het hemoglobinemolecuul. 

Het hemoglobinemolecuul heeft een molecuulmassa van ± 65.000 
en besta~t uit vier polypeptide ketens, met aan iedere keten 

één heem-groep. Fig. 2.2.1. geeft een schematische voorstel
ling van zo'n heem-groep. 

Fig. 2. 2. 1. 

Clwmical formula for l11·me. 

Het ijzeratoom in de heem-groep speelt een belangrijke rol bij 

de reversibele binding van zuurstof. 
Deze omkeerbare reactie met zuurstof is geen echte oxidatie 

reactie en men spreekt daarom ook meestal van oxygenatie. 
Bij oxidatie verliest het hemoglobine zijn zuurstofbindend ver
mogen en wordt dan methemoglobine genoemd. 
De vier polypeptide ketens in het hemoglobine molecuul zijn twee 
aan twee gelijk (twee o<.· en twee f:.-ketens) en vertonen een grote 
overeenkomst met de polypeptide keten van myoglobine. 
De drie-dimensionale structuur van zowel de ()(. en {3- ketens als 
van het hemoglobine-molecuul als geheel is voornamelijk een ge
volg van de interactie met water. In biologische systemen vinden 
de chemische reacties plaats in waterige oplossingen waarin tem
peratuur, druk en volume constant zijn. Onder dez.e omstandigheden 
kunnen we de eerste- en tweede hoofdwet van de thermodynamica 
combineren tot: 



met F = vrije energie 
U = totale energie 
T = temperatuur 
S = entropie 

Bij evenwicht geldt dat de vrije energie F van een systeem de 
onder de heersende omstandigheden minimale waarde heeft. 
Het systeem bestaat in ons geval uit het water plus onopge
vouwen ketens resp. een mengsel van o< en (b -ketens. 
Aangezien het systeem streeft naar minimale vrije energie moet 

AU-TAS< o . Hieraan is voldam als a~ >o e- LlU. <TAS 
De water moleculen bezitten maximale entropie als ze vrij zijn 
om onderling waterstof bindingen te vormen. 

IJ 

In het eerste geval zullen de ketens zich zodanig vouwen dat er 
zoveel mogelijk hydrofobe groepen van het water worden afgesloten. 
Hierdoor zal de entropie van de ketens iets dalen, maar de entropie
winst van de vrijgekomen water-moleculen compenseert deze daling 
ruimschoots. 
In het geval van het mengsel van P< en ~- ketens zullen de 
ketens een zodanige structuur vormen dat het aantal hydrofobe 
groepen dat in contact staat met water verder afneemt. 
We kunnen zeggen dat de hydrofobe interactie de drijvende kracht 
is achter het "vouw-mechanisme" terwijl de specificiteit wordt 
bepaald door ionen-interacties. 
Er is berekend dat in een 5% oplossing van hemoglobine minder 
dan 1 op de 10.000 molec~len in gedissocieerde vorm voorkomt. 
Dit wil zeggen dat de reactie ()(. fS + d ~ ~ o( 

1 
~ 2... 

een bijzonder hoge evenwichtscanstante heeft. 
In deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende literatuur 

( 2' 3' 25' 26' 39' 47' 49' 50' 51 '59) • 

2.2. Beschrijving van de saturatiecurve. 

2.2.1. Algemeen. 

Uit metingen is gebleken dat de zuurstof-affiniteit van ~-ketens 
iets groter is dan die van oé -ketens. 
We geven de affiniteit aan d.m.v. 'Pso : dit is de zuurstof-
spanning waarbij de saturatie 50% is. In tabel (2.2.1.) zijn 
een aantal ~So waarden gegeven. 



p50 
Tabel 2.2.1. a( -keten o. 5 rnmHg 0 T = 20 C 
Li t 3 (?.> -keten 0.4 pH = 7 

myoglobine 0.7 fosfaat buffer 
hemoglobine 10 

Het verloop van het oxygenatie proces kan men aflezen uit de 
saturatie of dissociatie curve. 
Er zijn uit de litteratuur een aantal theori~n bekend die een 

_beschrijving geven van het saturatie proces. 
We zullen nu kort enkele van deze theoriën bespreken en ver
gelijken. 

2.2.2. Myoglobine. 
Allereerst ki,jken we naar myoglobine, dat slechts één zuurstof 
molecuul reversibel kan binden. De evenwichtsreactie is als 
volgt: 

Mh -+ /k 
7 

Dit geeft voor de saturatie 
[Hho2.J 

l1b02.. 

S= [Hb 1 "r [MbOz.1 
2.2.2. 

Gebruik makend van de evenwichtsrelatie [Mb}[o,11< = [t-1b02l 
kunnen we dit herleiden en van de wet van Henry [oz..1.::. a<. p 

tot 
t>t : oplc.~bC<a.("~~M coëtÇ \-c~& t 

f ::. ; aA'h èie. ~V.I.I.r'"l)i-~~ ('~ ~ 
2.2.3. 

De saturatie kromme is dus hyperbolisch. 
In fig. 2.2.2. is een saturatie kromme voor myoglobine weergegeven 

100 

~ 80 

!< 
~ 60 
!< 
Cl) 

r- 40 
z 
w 
u 
a: 20 

~ 

MYOGLOBIN 

0~~~·~~~~--~~ 20 40 60 80 100 120 
OXYGEN PRESSURE mm Hg 

fig. 2.2.2. li t. 51 

Zuurstof dissociatie curve 
van myo

8
0'lobine. 

T = 38 C en pH= 7.40 
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Voor de p
50 

geldt: 

2.2.3. Het Hill-model. 

In analogie met myoglobine kunnen we de reactie van hemoglobine 
met zuurstof met een eenstapsreactie proberen te beschrijven. 

De reactie vergelijking zou dan zijn 
k . 

H6 + h.C 2 :::=::;. +\b (02.) ~ n ~ 4 2.2.49 

hetgeen de volgende vergelijking over de saturatie oplevert 

k (o<p)" 
S: (Hill-vergelijking) 2.2.5. 

I+ k(ll<'p) 11 

Dit kunnen we omschrijven tot S ( \- s) = K o< p) = -/ ( . 1'\ ( p )" 

waarbij voor P
50 

geldt P
50 

= '/o<~ P,so 

Zetten we nu log ( 5./1- s) uit tegen log P dan wordt n gegeven door 

de richtingscoëfficiënt van de lijn. n geeft een indicatie van de 
onderlinge wisselwerking van de heem-groepen. 

Onder physiologische omstandigheden is n ongeveer 2.7 
In fig. 2. 2. 3 is een zogenaamde 1-Iill-plot weergegeven voor vol 
bloed onder phys:tologische omstandigheden. (sat.krornme fig. 1.2.1) 

0 1 
log p 

2.2.4. Adair model.(lit 1) 

2 

Fig. 2.2.3 
Hill-plot van vol bloed 
onder physiologische om
standigheden. 

De hypothese van Adair stelt dat de oxygenatie van hemoglobine 
verloopt in vier stappen met verschillende evenwichtsconstanten. 

~6~ ... 02.. ~ t!b~ 0'1.. 

~ tt b4 0'2- 1" 02.. ---, t-\.b4 0 '-! 

1-t blf DJt. ... Dz_ 4 t-lbtt 0~ 

Hb"06 + D1. ~ iib~ Dg 



De vergelijking voor de saturatie krijgt dan de volgende vorm 

2.2.7. 

1 s ""' R I p -+- 2. R 2. pl. t s H '!. p
3 

1- 4 A4 p '1 2.2.8. 

'1 ~ I.,. A1p '~' A1..P1. + A~p3 + ~'-p'~ \ 
Het bepalen van de vier evenwichtsconstanten, zowel uit directe 

metingen als uit aanpassing van de theoretische curve aan een 

aantal gemeten punten is~ zo blijkt uit de litteratuur,een opgave 

die lang niet altijd tot goede resultaten leidt. 
In tabel 2.2.2. staan de waarden van de vier evenwichtsconstanten. 
De waarden in de eerste twee kolomen zijn afgeleid uit recht

streekse metingen (K4 is hierbij aangenomen). 
De laatste twee kolomen geven de waarden K1 t/m K4, verkregen 

uit aanpassing aan gemeten saturatie curven. 

Tabel 2.2.2. I ][ JIT 1[ 

0.9 1().8. 19 12..~ 

21 224. 5' 2.~ 1-9 
0.9 11. s a.y 5.5" 

'' 
,, 

43 121-

Hb oplossing, 20°C, pH 7 I 

II 
III 
IV 

Eb oplossing + DPG, 21°C, pH 7 
0 Bloed, 37 C, pH 7.4 

Bb-oplossing, 20°C, pH 7.4 

2.2.5. Pauling model.(lit 46) 

K 1 ff la 
-r 

K"l. "'1o-r 

ka. ~ lo-1 

k ... * 
.. ., 

IO 

Û\'\3 

~ol 

) Gibson (lit 13) 

Roughton (lit 53) 
Imai (lit 20) 

Pauling gaat voor de beschrijving van het oxygenatieproces uit 

van vier equivalente heem-groepen, die een onderlinge interactie 
hebben. Verder neemt Pauling aan dat de heem-groepen liggen op 
de hoekpunten van een vierkant. 
Bij een partiële zuurstofdruk p geldt voor de verhouding tussen 
de concentraties van de zes mogelijke molecuul-vormen het 
volgende: 

1-46- 1-lb Hb- Hb02.. ~bD2. -::: H b01.. Hb~ -Hb H6D2.:: t-U,.~ l-lb01-:. ~bOL 
I i I I ' I I I 11 11 11 

~b- H.b 1-Jb - H b ~b - tib f-46 -.UI:,ó2. Hb - HbDl.. Hbû'L =- HbO,_ 

'"'k p 
4ÇlK

2 p2. 2 2.. 
2K y.> LfA3k3\>3 114 k"'rl( 



Hierbij is RTlnK de verandering in vrije energie die optreedt 
bij de binding van een zuurstof molecuul. RTlnA is de extra 
verandering in vrije energie ten 
twee Hb0 2 groepen. De factoren 4 

gevolge van de interactie tussen 
en 2 volgen uit symmetrie over-

wegingen. 
De saturatie krijgt in dit geval de volgende gedaante 

Kp,. (2A+j) K 1 p'2 -t 3,A4 k 3 p:. _,.Alt k"p'i s =. --------------
1 ;- 4 kp -t (i"'A.,.t)1<.2 fl'"+ '-f/11.1< 3/-t ~'1K."f0'~ 

Hier geldt dus dat P50 = 1 /A~ 

2.2.9. 

Het is nu mogelijk om het verschil in interactie tussen twee 
gelijke subunits ( o<~o< of fo- (3 ) en twee verschillende sub-units 
(D"(- fl) uit te drukken in de verandering in vrije energie, die op-· 

treedt bij interactie tussen twee geoxygeneerde sub-units resp. 
RTlnA en RTlnB. 
De verhouding tussen de verschillende molecuulvormen wordt in 
dit geval: 

o<-~ o<- otO, o<Dl. = oto'l.. {7{- oiOz. o< - t><Ol.. o<- uCO·L ot0
2 

-::: o<Oa. 
I I I I I I 11 lt lt 

(\-~ ~- p.. 0> - ~ ~ - r-oo, ~e>'L - ~ fllt. = ('Ol- ~0'1....::; f.>OL 

2.1=> k2p 
2. 2.8 l<z p ,_ ~k}.f 

1.. 
4 t:IB k ?.f;1 flzB L J<. '~r " 4Kp 

De vergelijking voor de saturatie wordt: 

k ( .2. 'l.. ~ ~ 1 ., u 
p + I -t- ~.,. B) k 'JO + 3-AB kJ' -t- (7 B'"l<..,p"' s: 

I+ 4K!=> ·+ [2.-+ 2.~-t-U) k10 f'~ T-4ABk2f 1 -+ A2 B'L.k'-~p~ 
2.2.10 

met P50 = '\ / ,~ 
/ 1< v~.s 

2.2.6. Model volgens Monod, Wijman en Changeux (M.W.C.-model~ (42,55: 

Het model gaat uit van de volgende veronderstellingen. 
1. Hemoglobine bestaat uit vier identieke sub-units met ieder één 

bindingaplaats voor zuurstof. 
2. het molecuul kan in twee toestanden R en T verkeren, die 

onderling verschillen in verdeling en/of energie van de 
bindingen tussen de sub-units. 

3. de zuurstof affiniteit hangt af van de toestand waarin het 
hemoglobine zich bevindt. 

4. de binding van zuurstof, in een bepaalde toestand is onaf
hankelijk van het aantal zuurstof moleculen dat al gebonden is. 

Gaan we uit van de volgende definities: 



Rn resp. Tn:het hemoglobine molecuul bevindt zich in de R 
resp. T toestand en heeft n moleculen zuurstof gebonden 

L : -f<a......s c.r ove-1:_p-1 'Ra .,. To / ~ 
/ -1 o-p ov-e-rs-.,J ·-,; -1<.:. 

K.:de verhouding tussen de kans per mol 02 om een open bindings
J. 

plaats in de i-de toestand te bezetten en de kans om 'n 
bingingsplaats in die toestand weer te verlaten. 

Uit aanname 4 volgt dat KR en KT onafhankelijk zijn van het 
aantal reeds gebonden o2 moleculen. 
Hb0 2n: concentratie van het hemoglobine in toestand i waaraan n 
moleculen zuurstof zijn gebonden. 
Dan kunnen we het volgende reactieschema 

KR 
f<o d:;, Ta 

Ro ·-t- 0 2 !::::; f? 
1 

R1 -+ o..t. ==::; R z. 

R, + ot ==; R3 
R J "'" c!'.l~.,.!:::; k.., 

Als voorbeeld van een 
gang R2 ~ R1

• 

r, ..,. ot. =;. r;_ 
T.z.. ..,. Ot. !:::=" 7j 
ïj + l)'"' ~ T., 

evenwiehts relatie 

opstellen: 

2.2.11. 

kijken we naar de over-

Bij evenwicht komen er bij de overgang R2 ____,.. R
1 

evenveel zuur
stof moleculen vrij als er weer nodig zijn voor de overgang 

R1 __,... R2. 
Het aantal mol o2 dat de R2 verlaat is 2Hb0~~R 
De factor 2 volgt uit het feit dat de R2 twee bezette bindinga
plaatsen heeft. 
Om de zelfde redenen is 3HbO~kR [o2 ] het aantal mol o2 dat een 
open bindingaplaats in de R

1 
opvult. 

Bij evenwicht geldt: 2 f-16()'1 R J; = 3 Hb02..R .k~ [o,J 
Aangezien .t:q/~~ = KR kunnen we dit herschrijven tot 

HbO: "._ t Hbof k'~ [Oz.l 
Voor alle overgangen geldt: 

t\61 
::::: L 1-/bR 

HbO.,R -- R [0 l ~ ~ H6 K~ t. 

.\\bot ~ 3/2- HbO~ kr< [oa..l 

Hbo6 ~ == o/3 HbD: k~ ~o2-J 

H60a~ = Y~ t-lbO~ k'R. [o:t.J 

T t4b 02.. 

H'bO~T 

\-\bObT 

HbO: 

4 lh.-T kT [o;} = 
2.2.12 

= 3/z Hbc.z- K-r [ol.l 

Lj T [ 1 -=- ~ HbO~ kT ~ 

= /'4 t-tlo 6; t<-T [o'l.l 



Voor de saturatie krijgen we de volgende uitdrukking: 
% _ ( l-\bö'- +2.Hb0li 1- 3Hb0t. ·-r '-d·~~o,j<""'" (HbOL:rZHbÛtf -t3HbC\:, ·r4\·U:;I)8} 

it ~( Hb+ l-lbDL...,.. HbO't -r Hb06 ... +l bol!~~ ~ {H tHbo, .... l-lbo4 + HbO"' -r wbo~ YT 1 
Maken we gebruik van de evenwichtsrelaties en stellen verder 

KR [o2)= ~ en KT/K~ = C dan geldt voor S 

( 
~ 3 

<.:)-= LC(!J l+c.~\ + fL'-+~) 2.2.14 

L { I -+ c.0 ) '3 + ( 1-t-0 ) 't 
In fig 2.2.4. en fig. 2.2.5. staat S uit als functie van f 
voor een aantal waarden van L en c 

1 (a) 

l 05 y 05 

c = O:OO LaiOOO 

OWO..-'---l..·--.....--:'_::---------l..------l..--
0 2 5 10 ~IS 20 

Theoretio~l uurv011 of t.he aaturut10n function Y 
valuee ot the constante Land c 

drawn to varioue 

fig. 2.2.4. fig. 2.2.5. li t. 42. 

Fig. 2.2.6. laat een aanpassing zien van een aantal gemeten 
punten van een saturatie kromme. 

,r /--------
/ 

I L=9054 

r o~L 
1 

c :::0·014 
I I 
I I 
! I !;· 
:L_ __ ,_j___ ___ l._ ___ L ___ 1 -. L ... _L 

0 10 20 30 40 so 60 
pO, 

Fig. 2.2.6. 
Lit. 4Q. 

_ Suturutiou of haollloglobin wit~ oxygen. Retiulta (points) obtained by H.. W. J. Lyster 
(u~>publ!shud work) W1th horse haemoglohm <•·6%) in 0·6 M-phosphaw buffer (pH 7) at. I9'C. Solid 
hne drawn to "qua.tion (2) using the valu611 of the oouetanta Land o given on the graph. 



2.2.7. Vergelijking van de verschillende modellen. 

Het is mogelijk om met elk van de modellen een goede aanpassing 
aan een gemeten satDr9tie curve te krijgen, wat gezien het aantal 
variabelen ook wel te verwachten is. 
In fig. 2.2.7. staat het verschil tussen de gemeten- en de volgens 
het Adair-model aangepaste saturatie uit als functie van de ge

meten saturatie. 

10 
6. SAT% 

AOAIR-OATA 

0-~ 
-10 . % SATURATION 

10 AO bO 

"\ 
\/ 

ea 

Fig. 2.2.7. 
Afwijking tussen Adair 
vergelijking en gemeten 
saturatie in vol bloed 
pH= 7.4 enT= 37°C 
Li t. 5.3 

Het verloop van t. S wijst op een systematische fout, wat inhoudt 
dat het Adair-model, althans voor vol bloed, geen exacte be
schrijving geeft van het verloop van de saturatie-kromme. 
Fig. 2.2.8. laat in een Hill-plot zowel de Adair- als de MWC
aanpassing zien (getrokken resp. gestippelde lijn). 
We zien dat alhoewel de verschillen tussen de verschillende 
aanpassingen onderling en tussen de aanpassingen en de gemeten 
punten klein zijn er bij hoge en lage saturatie toch sprake is 
van systematische afwijkingen. 
Als nu de verschillende modellen dezelfde goede beschrijving 
van de saturatie kromme zouden opleveren d~n moeten de ver
schillende factoren in de vergelijking voor de saturatie in de 
modellen aan elkaar gelijk zijn. 
Er moet dus gelden 

Ad air Pauling MWC 

J<,()(. r Lc -;- 1 

- 4 J<p -- LJ Kp '1(3 L "t I 

1<, 1<2. ()( l.f 2. =- k22. )k2).. 6/-> 
2.. /...C.l.-+ I 

{1..-;tA> r .:::-(1-ttlhi.B ; =- L + I 

1 3 
yA k3t3 Lff}/3 /( ~] l Lc.~+ I /<, k. 2. k3 o( )' ·= - ~;; 

Lt-t 

''!<kk lf<t n"k'iJ" 
I. t ;3't [.C '"'-;I 

I\ I l. 3 'i;( /' .:::: ·- ~ 13 /('-lp'l - L-r I 
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Fig. 2.2.8. Lit. 55 

Dit kunnen we omwerken tot 

kl 1-r 2R i+ fi+P> 3 (Lc
2
+') ( L-r1) - -k, á' f} B {LC+J) 4 

k3 111.. 
nA I {Lc 3

-# I) (L +J) 
- - ·-k, :2.-t-LJif ,...,.. 2., ,q -t :JJ& t {Lc +1) (Lc

2+') 

k<-t Rt 
~A 

(Lc".,., ){ L-+1) 
- -

16 (Lc -+ 1) (t.c ~+ ' ) k, 16 /6 



Willen dus het Pauling- en Adair-model dezelfde saturatie-krormne 
opleveren dan moet in het eerste geval gelden 

1.. 

~ /b /<1 K..._, ::: ( 8 /(2. -/<I ) 

wat te combineren is tot 

Dit laatste resultaat geldt ook in de tweede aanpak van Pauling. 



II.3 Berekening van de gasflux door een capillair. 

II.3.1. Inleiding. 

Aangezien in het aan ons werk voorafgaande onderzoek (lit.l7) 
de apparatuur alleen was getest met membranen, waarvan de 
litteratuurwaarden m.b.t. de permeabiliteit niet veel overeen
stemming vertonen en waarvan de permeabiliteit waarschljnljjk ook: 
afhankeliJ"k is van o.a. de (voor) spanning van het membraan tjjdens 
de meting leek het ons zinnig om met de apparatuur eerst enige 
metingen te verrichten die theoretisch beter kunnen worden voor
speld teneinde te testen of de meetresultaten in overeenstemming 
z~n met de theorie. 
Daartoe hebben we een glazen capillair gebruikt met een diameter 
van (4.2 ± 0.3) 10-3 cm en een lengte van 1.550 i 0.001 cm. 
De diameter is bepaald m.b.v. een meetmicroscoop uit een meetserie 
van 20 s~uks. Daartoe werd eerst het capillair in de lengterichtinG 
bekeken om te k]jken of de opening overal even breed is. Daarna 
werd de diameter bepaald op beide 'kopse' kanten van het capillair 
( fig. 2. 3. 1 ) 

)> 
capillair microscoop oog 

fig. 2.3.1. 
Bepaling van de dia
meter van een glazen 
capillair. 

De dimensies van het capillair zjjn zodanig gekozen, dat we een 
flux konden verwachten die van dezelfde orde grootte is als de 
flux waarop de opstelling was gedimensioneerd (lit. 21, 10-9 

II.3.2. Gasstroom door een capillair, theoretisch. 

Voor de theoretische beschrjjving gaan we uit van eenPoiseuille
stroming van het gas door een capillair en van het feit dat de 
snelheid van het gas aan de wand niet nul hoeft te zijn (zgn. 
'visceuze slip'). Ook nemen we vrije weglengte « diameter capillair. 

We beschouwen daartoe de situatie zoals getoond in fig. 2.3.2. 



a 

--t--+-_1_---~ 
+-- dx -t~ 

Fig. 2. 3. 2. 
Schematische voorstel
ling van de gasstroom 
door een capillair, 
met visceuze slip8 

Wanneer we een volume-elementje in het capillair beschouwen, met 
lengte dx en straal r, is in de stationaire toestand de kracht 
t.g.v. het drukverschil over het elementje gelijk aan de visceuze 
kracht: 

2.3.1 

Hieruit kunnen we afleiden: 

2.3.2 

integreren naar r geeft: 

De snelheid aan de wand noemen we u en we relateren deze aan 
de snelheidegradiënt aan de wand met de zgn. slipcoëfficiënt (3 ) 

---· 
V 

OI 

r 

Fig-. 2.3.3. 
Schematische voorstelling 
van de slip aan de wand. 
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Invullen van relatie 2.3.4 in 2.3.3 geeft 

_!_! l 2 \- Jolr V = - tt ? a - r ·+ 2 .s "'- eiK 2.3.5 

Voor de deeltjesstroom door het capillair vinden we: 

/fi"' /-/z-n v df" = - Ta~/'(,+ IJ J ) olf 
i: ,.... T 

0 
J?T c>i cLx. 

2.3.6 

De in 2.3.4 ingevoerde slipcoëfficiënt } heeft de orde grootte 
van de vr~e weglengte: 

2.3.7 

(lit • .23 ,blz. 292) 

ll ? {.'i'rRT . Met A= f' 2:;:;- , waarJ.n ~!I= molecuulmassa en de aanname van een 
lineair verloop van het drukverschil ( Ap ) over het capillair 
(1) geeft 2.3.6 met 2.3.7 tenslotte: 

2.3.8 



II.4. Diffusie van gasmengsels door een medium. 

4.1. Berekening van de flux J als functie van de tijd. 
Bij de berekening van J(t) gaan we uit van de situatie van fJg. 
2.4.1. waarin twee gasmengsels van verschillende samenstelling 
worden gescheiden door een medium (M), dat voor de gassoorten 

-~ 0 en N) een verschillen~~ permeabiliteit ( f(o resp. fw ) heeft. 

P1 v1 

D 

Gassoorten 0 en N 
PL 

Fig. 2.4.1. 

De combinatie verschildrukopnemer (D.O.) en plunjer (Pl.) zorgt 
ervoor dat er geen totaal drukverschil over M ontstaat. 
Defeniëren we nu de partiële druk van gas g in kamer i als 

Ylg,i Rr 
11~ 

(ng,i : stofhoeveelheid van gas g 
in kamer i) 

dan geldt 2.4.1. 

Omdat er geen totaal drukverschil is, P1 = P2, volgt uit 
2.4.1. 2.4.2. 

Volgens de eerste wet van Fick geldt. 

2.4.3. 

Dit geeft voor J = J0 + JN : 

1 ~ ( }'o /N) /'o>, ~fo, ~ 

Op tijdstip t geldt voor de partiële druk van gas 0 

ft ol /11o_, (t ) cl 
IJ~~ 1 ( 0 ) + 

0 
d é- t 2.4.5 .. 

V, ( 0 ) + y d fiJt) IL 
-' ólt O{C 

RT /
é cltlc . tt) 

!11J2 (o) + . .z JJt 
, o dt a 



=- IJ::.- o/Jf'€Avl~k cl n~ 1 !t) 
I 

.-1"1- 0'» J.,ra~ Ylr 

~~l (0.::: 

Passen we op de noemer in 2.4.6. de Taylorreeks ontwikkeling 
toe, dan mogen We die afbreken na de tweede term ( flR.T J rf(tJ of/ .::-:.:::: I 

6 ) flVc voor t <... 10 s • 

RT { ~ llRT 7_ ] 
fo,t (t) --= ~) 00,, (o)- RE j ,Jti-Jdl J f' + fV,tû j Jt1J dl: 

. ;RT { ft tl!JT t, J 
~~2 ft)= 0aJ t'1o,.2. (c) -1- H~ tJ /J(f) dt j { 1- /' ~(o) j 7{t)di 

~ ~ 

)fel llJ,Co) = ~ {o) -: \1 

l'f (é-).::. /:_o -;)"IV ( fcJ' ft)- JJ tt) J = )!_c-/'rv RT { { 
tT fi- ., fo,:L '/ ..). v n(j,,(oJ-n~ 1 fc)-i19EjJI(tJdf -f 

() 

t-
~RTJ } + --;/ f/f) dl: rflt> I {o) +- 11 (.d)' l f1 v 0 L / o,t 1_,1 

2.4.8. 

Differentiatie van 2.4~8 geeft 

~F ~ y ~T {- J. f) E (/fl) ~ ~:T {n.Jol + n"-' (o l} !/û d 
De oplossing van deze D.V. is r1/l) - t/z-

~(t = J!oJ e 

/)to) = ,;:_l-/"N (Jo,, (o) -fo,:Lfo)) 

y ::=- /V- [1. _ I'", I (o ) +- !o,:2 {o )J -1 

f'o4RT pE 

2.4.10 

4.2. Invloed van de membranen op de 
stoflaag. 

diffusie door een vloei-

Als het medium uit II.4.1 bestaat uit een vloeistoflaag tussen 
twee membranen zal er zowel over de vloeistof als over de mem-
branen een partieel drukverschil van gas 0 ontstaan. 



'~m i'vl ~m 

O.Pm APvl APm 

Er geldt Jmembraan = Jvloeistof 

Fig. 2.4.2. 

2.4.12 

In het geval van diffusie van een 0 2/N2 mengsel door een hemo
globine laag tussen twee micro-poreus telfan membranen (MPT) 

gaat 2.4.12. over in 

Ll f-t tvt . I 4 r !Jb Dl-lb 4 ~ · rX. ) 
- 1,.,.. ApM = l ~b T ./ A p tlb 

lrf-16 
2.4 .13 

.. 1 'I 

Afv.M ==( fol- /'tJ2) ""'~""'b"rc..ONI =- 5/o-'2 /l"'t:f.Crn/o,,.Z·A 'tc.rr 

11 }.A 1--!b c ( f-'-o'L - }'-r-Jl ") 1-lb -er<> io-,•,i\\'} = la- N //Wel c:m/c_...,z. A fcy.,-

/ M =- ~k!-e llh. c.- \o'"' ~ -= i 5"" /a· '-1 c.wv 

A-= Hb-coVIce ... 1-ro..tle: ~ 2s la_(. mu~f ... ::, 

o! , -ie !it ~'~3 .l.le..:t!Ar ~ieb....ru.e = 2 ;,;· 2. 1~ ,"-

{Hl-:. o!tkre Hb-cl<'los.o;,;"''? :=lSo /a-lf c~ 

DHb - d.t/(......",~ eoë(/lc<e~t +/h ·= 2.1.( ta'
1 öw//.A 

De invloed van de membranen is verwaarloosbaar als 

2. .1-r"" <:...~ .ó.f>Hb 

(tl r~ ... +- 4 b Dtlb o<) 
----------------- <~ I 

Invullen van de bovenstaande waarden geeft: 4 10-3 

2.4.14 

2.4 .15 

Met het verwaarlozen van de MPT membranen maken we bij diffusie 
door een hemoglobine oplossing een faut kleiner dan 1%. 
Voor water gaat 2.4.15 over in ( Af-<vv-= 2;o·'i Moet. ctw/c.,.~-A iorr) 

~us ook bij diffusie door een waterlaag mogen de invloed van 
MFT membranen verwaarlozen. 



II.5. litteratuur. 
Hieronder geven we een kort overzicht van een aantal uit de 
litteratuur bekende metingen aan Rb-oplossingen. 

II.5.1. Hemmingsen en Scholander (lit lb ) 

Metingen werden verricht aan een millipare-filter gedrenkt in 
een hemoglobineoplossing bij 23°0. 
Het transport van zuurstof door de film werd volumetrisch be
paald door de verschuiving van een oliedruppel in een capillair. 
Er werden 2 soorten metingen verricht: 

a) Constante o2-druk aan ~én zijde van het membraan en oplopende 
o2 druk aan de andere zijde. 

b) Oplopende druk aan beide zijden, maar met een constant 
drukverschil. 

Van het millipore membraan gedrenkt in hemoglobine werd tevens 
een saturatie-kromme gemeten (fig.2.5.1.) 

<: 

~ ·' _i /_,1.~- ,-;;, 4''. - '-1- -- -+--+--+---1 
~ i y i ,. 

~--ft---1,---',-----;--+--+--l /( -i-Y-J I 
1 ! I I 

c ïT--lT-+---!--+--+--1 
~ ro ~ ~ 

p{)z MM Hç 

Fig. 2.5.1. 
Saturatie-kromme van een membraan 
gemeten in lucht bij verschillende 
drukkeg (links): 
T ~ 23 C en pH= 7..3, geen C02 Rechts6 referentie-curve. 
T = 37 C, pH 7.4, pC0 2 = 40 torr. 

In fig. 2.5.2 en 2.5.3 zijn de resultaten weergegeven van de 
twee soorten metingen. 
We zien (fig. 2.5.2.) dat er bij toenemend drukverschil het 
transport van zuurstof en stikstof door "gewone" diffusie 
gebeurt (d.w.z. flux recht evenredig met drukverschil). De ver
houding tussen de 02-flux en de N2-flux is ongeveer 2. 
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Dit moet ons wel iets bevreemden, omdat volgens fig. 2.5.1. 
bij 20 torr er nog geen maximale saturatie is, en er bij een 
druk in de kamers van bijv. 40 torr er noch een gefaciliteerd 
gedeelte van de flux zou moeten optreden. 
Bij de metingen zoals weergegeven in fig. 2.5.3. zien wij bij 
drukken die nog geen maximale saturatie van de oplossing geven 
een aanzienlijke toename van de flux. 
Echter de terugval van de flux naar de "gewone" diffusie is 
wel bijzonder snel (bijv. bij zuurstof drukken van 20 en 40 torr 
is er nog altijd een saturatie-verschil van ca 10 à 12 % 
( fig. 2. 5. 1 • ) • 
Het is dus interessant om dit type metingen eens ter herhalen 
en te onderzoeken of die terugval inderdaad zo snel optreedt. 

II.5.2. Scholander (lit :4) 

Deze metingen werden ook verricht aan een in 

gedrenkt millipare filter. 
hemoglobine 

Aan één zijde bevond zich waterdamp en aan de andere zijde 
bevochtigde lucht. 
Het membraan was 0.15 mm dik en had ongeveer 80% open ruimte 
om de Rb-oplossing te bevatten. 
De resultaten werden bepaald m.b.v. chemische analyse van 
periodiek getrokken monsters. Indien de o

2
(N

2 
ratio constant was, 
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was er sprake van steadystate. 
De belangrijkste resultaten z~ weergegeven in fig. 2.5.4 
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gen tramport cah:ulatcd fro'H llh' 1-':l.ll-41.. 
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fig. 2.5.4 
We zien dat hier b~ kleine drukverschillen een aanzienl~ke 
verhoging van de 02-flux/N2-flux optreedt, die geheel wordt 
veroorzaakt door verhoging van de o2-flux. 
In fig 2.5.4 (rechts) is te zien, dat b~ pH 7.3 de toename 
van de verhouding weer afvalt. Dit moet o.i. verband houden 
met de saturatie van de film. Waars óbjjnl:i.jk werden de metingen 
verricht in het aanloop-st.uk van dè saturatie-kromme, dat nog 
niet zo steil verloopt. Echter de auteur geeft geen saturatie
kromme om dit te verifiëren. 



II.5.3. Hemmingsen (lit 1( ) 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een millipare-filters 

gedrenkt in een Rb-oplossing. 

Fig. 2.5.5. geeft een saturatie-kromme van de Rb-oplossing in 

het membraan. 
Metingen zijn verricht m.b.v. N2-o 2 gasmengsels wa~rbij zich 

aan één zijde van het membraan o16 bevond en aan de andere 

zijde o18 , zodanig dat de partiële zuurstofdrukken aan beide 

zijde van het membraan dezelfde zijn 

IOOr---r·-___....~lr .. :?;ij--•-~-·-r-~~---. 

··jT- ·----

~ 60 t/=~~,-~ . -'" '0 

"40 - -· 

~ I 
20 -, --

/ 
0~·---'"'--

0 20 40 60 80 100 
O>ygen pressure, mm Ho 

Ox~~gen dissociation cur\'es of l~emoglobin solutions suspended in mcm
brancs. 1 emperature 25° C. Each pomt represents duplicate rneasurerncnts. 

fig. 2. 5. 5. 
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Oxygen pressure, mm Hg 

Oxygen flux through hemoglobin solutions tlt two pH values and 25 C, meas1 
with aid oflSO. Oxygen pressure (ahscissa) was same on bath sides of slab of sol u ti on. Th ere i 
net oxygen flux, but thcre is a flux of UQ (ordinate) and an equal and opposite flux of uo. 0:--:~ 
affinity at pH 7.3 is higher than affinity at pH 6.0. 

fig. 2. 5. 6. 

De verandering van de o18 concentratie werd met een massa
spectrometer bepaald. 
I f . ') 5 6 . . ~ lt t d' t d n 1g. ~ ••• ZlJn ue resu a en weergegeven le me eze 
meetmethode kunnen worden bepaald voor het gefaciliteerde o18 

transport. 
We zien tot ca 40 torr een toename van de flux t.o.v. de flux 
door metHb. 
Dit komt goed overeen met de saturatie-kro1nme, die bij 40 torr 
ca 95% saturatie vertoond. 
In dit onderzoek is een pH-afhankelijkheid geconstateerd, een 
temperatuur-afhankelijkheid werd niet gevonden. 
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II.5.4. V! i ttenberg (lit. r; ) 

De metingen werden verricht met een in een hemoglobine-oplossing 
gedrenkt millipare membraan. 

Langs de ene z~de van het membraan werd een o2-N2 mengsel gevoerd, 
aan de andere z~de zuivere, bevochtigde helium. 
Dit werd gaschromatografisch geanalyseerd. 
De partiële drukken van zuurstof wsren wat aan de hoge kant 
( ~ 100 torr) m.b.t. de ligging van de saturatiecurve. 
Er werd een toename van de 0 2-flux geconstateerd t.o.v. een 
hemoglobine-oplossing die geen 0 2 bindt. ("ferric-hemoglobin") 
(fig. 2.5.7.) 
Tevens werd de gefacititeerde flux bepaald als functie van de 
proteine-concentratie (fig. 2.5.8.) 
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p02 or pN2 ( mmHg) 

. .. 

Steady-state dilfusion 
of oxygen (circles) and nitrogen 
(triangles) through a salution of 
oxyhemoglobin (solid symbols) 
compared with diffusion through 
a solution of ferric hemoglobin 
(optn symbols), at 20 C. Diffusive 
component of oxygen flu.x is indi· fig • 2 • 5 • 7 • 
cated by light arrow and hemo· 
globin-facilitated component by 
Juavy arrow. 
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II.5.5. Colton, Stroeve en Zahka. (lit. J ) 

Bij de metingen werd gebruik gemaakt van een milliporefilter 
gedrenkt in een Rb-oplossing. 
Aan een zijde bevond zich waterdamp, aan de andere zijde zuur

stof. 
Met een capacitieve drukopnemer werd de druktoename aan de water
dampzijde geregistreerd in de quasi-statische situatie (direct 
na start van de meting). 
Er werd een genormaliseerde flux gedefinieerd, zodat verschillende 
situaties van filmdikte en protein concentratie konden worden 

vergeleken. 
De toename van de flux t.o.v. de situatie met Hb bleek in over
eenstem111ing met de chemisch evenwicht oplossing onder bepaalde 
aannames omtrent de e2enwichtsconstante en de diffusieconstante 
van Rb. (6.5 10-S cm /sl 

De aanname van de diffusieconstante lijkt ons aanvechtbaar aan ... 
gezien volgens Kreuzer (lit. 32 ) bij deze Rb-concentratie geldt 
DRb = 10-7 cm2/s , tenzij de auteurs gecorrigeerd hebben voor 
bepaalde effecten van het filter. 
Hierover staat niets vermeld. 
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• Collodion- Hb 3:JO 25.0 10.6 

• Culludion- Hb ·n: • 34.4 I! 6 

• Collodion -Hb :J4.'i :M .4 8 6 
0 Collodion· Me til IJ :w·> 34.4 8 6 
6 Collodion water :.'111 0 :.!4 7 
0 Millipore-- water 150 0 :.!I I 
() Milliporc-·Bb 1.'.0 25.0 7 :. 

--------~ 

fig. 2. 5. 9. 



Slotopmerkingen m.b.t. de litteratuur. 

1. De metingen tonen alle een toename van de zuurstofflux die 
kan worden toegeschreven aan gefaciliteerd transport. 

Ljl 

2. De absolute waarde van de gemeten flux is moeilijk te contro·· 
leren omdat bij alle metingen milliporefilters werden gebruikt. 
Van deze filters is niet goed bekend: 
a) werkzame lengte 
b) werkzaam oppervlakte 
Ook is het mogelijk dat de filters nog een ander effect 
hebben op het hemoglobine. 

3. De metingen van Hemmingsen en Scholander ZlJn niet in over
eenstemming met de chemisch evenwicht theorie als we uitgaan 
van de erbij gegeven saturatie-kromme. 

4. Om de in 2 genoemde bezwaren te omzeilen is het zinvol om 
metingen te verrichten aan een uechte'1 hemoglobine laag, wat 
in dit onderzoek gebeurt. 



III. 1. JIIeetsysteem 
III.1.1. De meetopstelling. 

Voor een gedetailleerde en uitgebreide beschrijving van de op-
stelling kunnen we verwijzen naar Gijsbers, de Koning (lit .2...7- ) 
Voor de duidelijkheid zullen we hier toch een beknopte beschrijvine 
ven de appartuur en de meetmethode geven. 
Op fig. 3.1.1. is een schets gegeven van de huidige meetopstelling, 
die gepla2tst is in een met lucht gethermostateerde manostaat. 

Hierin zijn de volgende drie delen te onderscheiden 

A) De meetkamer die direct contact heeft met de membranen. 
B) Het gedeelte waarin het drukverschil tussen de twee kamers 

wordt gemeten. 
C) Het plunjersysteem, dat volume verandering in de twee meet-

ruimtes mogelijk maakt. 
Tussen de drukopnemer en het plunjersysteem is een zodanige servo
regeling opgenomen, dat het mogelijk is om m.b.v. de plunjer een 
constant drukverschil tot maximaal 1 torr over de membranen te 
handhaven. 

De snelheid waarmee de plunjer dan beweegt teneinde het drukver

schil op de ingestelde waarde te handhaven is een maat voor de 
netto deeltjesstroom door het medium dat zich tussen de kamers 
bevindt. 

Verder is er de mogel~kheid om de totale druk in de kamers te 
bepalen en met thermistors de afzonderl~ke temperaturen (fig 3.1.1) 

III.1.2. De meetmethoden. 

1.2.1. .Zuiver gas met totaal drukverschil over membraan. 

Het is mogelijk om de servo-regeling zo te sturen, dat de plunjer 
over het membraan een constant drukverschil handhaaft. 
Ten gevolge van dit drukverschil zal er een deeltjesstroom door 
het membraan ontstaan. 

Volgens Lebovits (lit. 38 ) en Rogers (lit. 5~ ) kunnen we de 
diffusie door polymeren opvatten als een diffusieproces, waarbij 
de wetten van Fick en Henry geldig zijn. Voor de flux geldt dan: 

7 - ) 3 .. 1.1. 
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Schematische voorstelling van 
het meetsysteem. 
Beschr~ving zie tekst. 
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Als we aannemen dat de druk door het membraan lineair verloopt, 

dan geldt: 

/'! ~ d::.-jt _p 3.1.2. 

Ook kan een verband tussen de flux en de snelheid van de plunjer 
bij constant drukverschil afgeleidt worden ( li t Z'f ) : 

~* I ( I d r; =:: -;:;- . ;Fr f, -t- ï ÓjJ ) ~ 3 • 1. 3 • 

met dx/dt - snelheid van de plunjer 
A - membraan oppervlak 
AI - plunjer oppervlak 
J - flux (deeltjesstroom per oppervlakte eenheid) 

Uit de snelheid van de plunjer kunnen we dus direkt de permea
bili tiet ( j't ) van het membraan berekenen. 

111.1.2.2. Gasmengsel zonder totaal drukverschil over het 
membraan, maar met een partieel drukverschil. 

Wanneer zich in de meetkamers gasmengels van verschillende samen
stelling bevinden zal ten gevolge van de partiële drukverschillen 
van de componenten over het membraan en de verschillende permea
biliteit van het membraan voor de componenten een netto flux 
(Jt) tussen de twee kamers ontstaan, die de som is van de afzon
derlijke gasfluxen van de componenten. 
De plunjer wordt nu zodanig geregeld dat er tussen de kamers geen 
totaal drukverschil ontstaat. 

Het verband tussen de snelheid van de plunjer is J t is: ( li t. !2.. t ) 
~t ~~~ ' r 1::. 
cft =/i RT . dt 3.1.4. 

In par. 11.4. wordt een theoretische afleiding van Jt gegeven in 
afhankelijkheid van de verschillende permeabiliteiten en de samen
stelling van de gasmengsels: (2 componenten) 

A pto) _ t:/r 
1t- ft) =- tJj- · ~ e 

hierin is /J.)t' het verschil in permeabiliteit en lip {t=o) 
het partieël drukverschil op t=o 



III. 1 • 2. 3. Het __ _y_o_r_men __ yan g§,_Srnengsels in _d_? __ tame:r:s. 

De gasmengsels die aan de kamers worden toegevoerd worden verkregen 
door in een vacu~m vat één van de componenten in te laten tot een 
druk p1 en daarna tot 1000 torr te vullen met de andere component. 
De eerste component heeft dan een partiële druk van p1 in het meng 
vat en de andere component 1000-p1 • 

Volgens Gijsbers, de Koning (lit 2..1- ) is dan na max 1 uur de 
concentratie binnen 0.1 %homogeen verdeeld. 
Na het instellen van het evenwicht worden de kamers via twee 
sets van bevochtigers onder een lichte overdruk met de gasmengsels 
gespoeld. 
De tijd gedurende welke we het gasmengsel door de kamer spoelen 
wordt mede bepaald door de tijd die nodig is om de vloeistoflaag 
met dit gasmengsel te verzadigen. 
De vloeistof film is bij inbrengen verzadigd me~ lucht 
( Z 80% N2 en 20% o2 ). 

Beschouwen we voor het gemak alleen de zuurstof component, dan 
ontstaat voor en na het spoelen de volgende situaties. 

vloeistof-
laag 

Po2 ca 150 torr 

voor 
na 

Fig. 3.1.2. 

Volgens Carslow en Jaeger (lit a ) geldt voor de tijdconstante 
van dit proces bij passieve diffusie (dus bijv. bij een waterla<".g) 

l'L 
7:: -2.. 

D0 , TL 
2.. 

Dit geeft voor _/::: 200 ' -" /0 t/hJ 



Bij een hemoglobine laag ontstaat een andere situatie. 
We gaan uit van het ongunstigste geval dat een volledig gesatureerde 

laag gebracht moet worden op Po 2 = 0 torr. 

Er geldt de volgende transportvergelijking. 

0 [02-] ~'b] g~ = .D 82. [o,] 
r Lj. L ~ 0 t 02.. '0 J.. 

0t ~ 

Voor het gemak benaderen we de saturatiekromme door een rechte: 

f/ = (3 [oz] 
Dit geeft: 

'dl[o7] fd [Dz J DoL r;/{;;_ J 
Ve/foz 

0t = I+ 4,/J[tlb} 10 x: .2.. 
0 )( .2. 

We kunnen bet geheel dan beschouwen als passieve diffusie door 

een vloeistoflaag, waarbij we de 1)~/fo in de berekening mee
l. 

nemen. 
Uit de door ons gebruikte saturatiekron~e (app. A) blijkt 

/r; = lo 7 ~~ , ~d [Hb] = 2,s /D-t /hto~J 
" ,l/ 

geldt: lJe!fo ~ l./o~l LAt?/A 
z. 

Dit geeft met Carslow en Jaeger (lit J ) 
~ :::. i{J7) .A 

Wanneer we dus ca 1 uur spoelen (i.v.m. temperatuurstabilisatie) 
zal de hemoglobine laag in evenwicht zijn met de gasfasen. 

III.2. Stabiliteit van de opstelling. 
Als maat voor de instabiliteit van de opstelling voeren we i.n de 
zgn. schijnbare deeltjesstroom (AJ ). s 
Dit is de deeltjesstroom die wordt gemeten in situaties zonder 
drukverschil (partieel of totaal ). Deze wordt veroorzaakt door 
bijv. temperatuurschommelingen. 

Bij bet ontwerp van de opstelling (lit ît ) is uitgegaan van 
-11 J} ( at, een maximale Jî.J s van ca 10 mo s d.i. 1,o van de te meten 

flux ( l i t ).~ ) • 
Bij gebruik van droge gassen is AJ 600 s na het starten van de 

11 s meting minder dan 10- mol/s (lit. 1.7-) 
Bij bevochtigde gassen was na 600 sec AJs nog 5 10-10 mol/s 
(fig 3.1.3. curve a) 



De gassen werden bevochtigd door ze twee maal door een water

reservoir te voeren (lit t7 ) 
Om ook met bevochtigde gassen te kunnen voldoen aan de eis m.bet~ 
AJs hebben we in eerste instantie in de meetkamers waterreser
voirs aangebracht. 
Deze werden aangebracht om een zo gelijk mogelijke graad van 
verzadiging in beide kamers te handhaven, omdat een oorzaak 
van de instabiliteit adsorptie van de waterdamp kan zijn, de 
Koning, Gijsbers (lit t1 ). 
Nadat de kamers 1 uur waren gespoed met de bevochtigde gassen 
bedroeg AJ 600 s na de start van de meting ca 8 10-11 mol/s s 
(fig. 3.1.3 b) 
De vloeistoflaag was ca 15 uur van te voren in de opstelling 
aangebracht, waarna de thermostaat gesloten werd. 
I.v.m. denaturatie van de hemoglobine bij een temperatuur van 
25°C is het niet mogelijk om een hemoglobine laag 15 uur van te 
voren in te brengen. 
Daarom werd in de thermostaat een ventilator aangebracht, zodat 

temperatuur stabilisatie eerder optreedt. 
Er wordt nu gespoeld direct na het aanbrengen van de vloeistoflaag, 

waarna de meting kan worden gestart. 
AJs bedraagt na 600 s ca 5 10-11 mol/s (fig. 3.1.3. c) 
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Schijnbare deeltjesstroom van de opstelling als functie 
van het tijdstip na het starten van de met.ing. 
a) AJs in de oude situatie. Gijsbers, de Koning (lit :<.r) 

b) AJ na het aanbrengen van de waterreservoirs. s 

c) AJ na het aanbrengen van de ventilator. s 

Verdere verklaring zie de tekst. 
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III.3. Realisatie van de vloeistoffilm. 

Membraanhouder. 

De membraanhouder bestaat uit drie ringen waar de membranen tussen 
worden geklemd. De vloeistof wordt via een kanaaltje in de middel·~ 

ste ring tussen de membranen gebracht. Figuur 3.3.1. laat een 

doorsnede van de membraanhouder zien. 

R 

! PI 40 mm 

N 

• 

Figuur 3.3.1. 
Doorsnede van de 
membraanhouder 

De dikte, 120*10-4cm, van rand R van de middelste ring bepaalt de 

afstand tussen de membranen en daarmee de dikte van de vloeistof
film. Ook steekt R 0.1 cm naar binnen, wat een tweeledig doel 

heeft. In de eerste plaats kr~gen we, door de membraanhouder 
met R op een vlakke sch~f met diameter 4.0 cm te leggen, een 
vlak en star onderste membraan. Hiervan wordt bij de bepaling 
van de dikte van de vloeistoffilm uitgegaan (zie III.4) 
In de tweede plaats hebben we nu de mogelijkheid, om d.m.v. 
twee vlakke schijven met diameter 4.0 cm, de laag op de gewenDte 
dikte te brengen. 
De twee vlakke 0-ringen zorgen dat er geen vloeistof tussen de 
ringen kun lopen. 

III.J.2. 0ernbraan 
III • .3.2.1 Siliconenrnernbranen. 
Aangezien het siliconenmembraan, dikte 2 10-Jcm,alleen al onder het 
eigengewicht van de vloeistoffilm ca 10-.3 cm zal doorbuigen 
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is het noodzakelijk het membraan te ondersteunen door een stevig 
doch tevens zeer permeabel ander membraan. 
Het opspannen van deze "dubbel membranen" levert veel problemen 
op. Niet alleen vertonen de siliconenmembranen de neiging om aan 
elkaar te plakken ook blijven er vaak ribbeltjes op het membraan 

achter na het opspannen. 
Het is dus niet mogelijk om met siliconenmembranen een goed ge
definieërde vloeistoflaag te maken. 

III.3.2.2. Micro-poreus teflon membraan (MPT) 

Het gebruik van micro-poreus teflon met een dikte van 25 10-4 cm 
heeft enkele belangrijke voordelen vergeleken met het gebruik 
van siliconen. Ten gevolge van de hoge permeabiliteit kunnen we 
de invloed van de membranen bij de berekeningen aan een vloei
stoflaag verwaarlozen (II.4.2.). Een tweede, praktisch, voordeel 
is het feit dat er geen ondersteuningamembraan nodig is, wat het 
spannen zeer vergemakkelijkt. 
Bij alle metingen aan vloeistoflagen hebben we gebruik gemaakt 
van micro-poreuse teflon membranen. 

III.3.3. Vullen van de membraanhouder met vloeistof. 

III.3.3.1. Vulmethode I. 

0"~ 1: 

Hierbij wordt de vloeistof met een injectiespuit tussen de mem
branen gebracht, waarna met twee vlakke schijven met een diameter 
van 4.0cm wordt geprobeerd de laag op een dikte van 120 10-4 cm te 
brengen. 

III.3.3.2. Vulmethode II. 
Hierbij wordt geprobeerd langzaam te vullen, om de druk van de 
vloeistof tussen de membranen zo laag mogelijk te houden. 
Ook het op dikte brengen van de laag blijft achterwege. 

III.3.3.3. Vloeistofkolom vultechniek. 
De vuldruk wordt geleverd door een vloeistofkolom met hoogte h. 
Het grote voordeel van deze methode is niet alleen dat de vul
druk veel lager is dan bij het vullen met een injectiespuit, maar 
ook dat de druk bekend en regelbaar is. 
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Fig. 3.3.2. 
Schematische voorstellinç 
van het maken van een 
vloeistoflaag m.b.v. de 
vloeistofkolom vul tech"· 
niek. 

De vulprocedure is als volgt. 
1. vullen van de vloeistofkolom tot ongeveer 10 cm 
2. als de vloeistof tussen de membranen loopt de membraanhouder 

langzaam draaien, om gelijkmatige vulling te krijgen 
3. als de ruimte tussen de membranen geheel met vloeistof is 

gevuld de kolom weghalen 
4. membraanhouder horizontaal leggen om het teveel aan vloeistof 

tussen de membranen de kans te geven weg te lopen 
5. kranen sluiten. 

III.4. Dikte meting. 
III.4.1. Methode 
De Koning en Gijshers (lit 11 ) geven een methode aan om door 
middel van twee bewegende naderings indicatoren de dikte van de 
vloeistoffilm te bepalen met een theoretische onnauwkeurigheid 
van 2 - 3 %. In de praktijk bleken metingen met een volgens die 
methode gebouwde diktemeter onuitvoerbaar. 
We hebben de meetmethode zodanig gewijzigd dat er met één vaste 
indicator kan worden gemeten. 



h 

Fig. 3.4.1. Schematische voorstelling van de diktemeter. 

De inductieve opnemer I is nu gefixeerd t.o.v. de grondplaat. 
Een verandering in de afstand tussen I en de metalen meetschijf 
P t.g.v. een verplaatsing van P, resulteert in een verandering 
van de spanning over I. 
Door nu de spanning over I te meten zonder en daarna met mem
braanhouder onder de meetschijf en dit te vergelijken met de 
ijkkromme kunnen we de dikte van de vloeistoffilm plus membranen 

bepalen. 

III.4.2. IJken en testen van de diktemeter. 
Voor de ijking van de diktemeter wordt het meetplaatje P op de 
grondplaat gelegd en wordt de afstand h d.m.v. een schroef
micrometer gevarieerd. 
De geometrie van de opstelling is zodanig dat de verandering in 
de afstand tussen I en P 1/3 is van de verandering in h. 

In fig 3. 4. 2. is de spanning over I weergegeven als functie van ll b. 
Als test zi ;jn. de dikteverschillen gemeten tussen paren eindmnten8 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.4.1. 

feitelijk 

100 10-4cm 

50 10-4cm 

10 10-4crn 

gemeten 

(99 + 3)1o-4cm -· 
3)10-4crn ( 49 + -
3)1o-4cm ( 9 + -

Tabel 3.4.1. 
Resultaten van de meting
en aan paren eindmaten. 
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Ook is de dikte gemeten van micro-poreus teflon en van nuclepore 
membranen, eerst met een meetklok met een nauwkeurigheid van 10-4cr: 

en daarna met de diktemeter. 
De resultaten staan in tabel 3.4.2. 

- -

meetklok 

micro-poreus teflon 
nuclepore 

---
( 25 
( 8 

+ 1)10-4cm -
+ 1) 1 o- 4cm -

diktemeter 

( 25 + 2)1o-4cm -
( 8 + 2)10-4cm -

Tabel 3.4.2 

De conclusie is dus dat het met onze dikte ~eter mogelijk is om 
dikten te meten met een nauwkeurigheid van 2-3 10-4 cm 

III.4.3. Invloed van het meetschijfje op de dikte van de film. 
III.4.3.1. Inleiding. 
Bij de meting van de dikte van een vloeistoffilm met een "top-top" 
dikte (D) groter dan d ( 120 10-4cm) (fig 3.4.3) gaan we uit van 



een vlak en star onderste membraan. 

fig. 3.4.3. 
Vorm van de film ti.jde1::c 
het diffusieproces 

Omdat de totale hoeveelheid vloeistof tussen de membranen con
stant is b.mnen we voor twee mogelijke vormen van de film, tijdens 
het meten van de dikte, een relatie opstellen tussen D en de ge
meten dikte L 

III.4.3.2. Hypothese I 
Als het bovenste membraan niet wordt ingedrukt door het meet
schijfje (massa 35 gram) dan is de situatie tijdens het meten: 

fig. 3.4.4. 
Geen invloed van het 
meetschijfje 

Het volume van de film, uitgaande van een bolvorm van het bovenste 
membraan, is dan 

3.4.1. 

Dit moet gelijk zijn aan het volume van de vloeistoffilm die ge
tekend is in figuur 3.4.3 

- 2 11 !I X e:Jf 
() 



Aangezien (L _ d ).!. << Jx/· ~ (D~-otf << Jx/- geldt : 

3 L 

De "top-top" dikte van de film is dus in dit geval gelijk 

aan de gemeten dikte. 

III.4.J.J. Hypothese II 
We gann er nu van uit dat het bovenste membraan volledig wordt 

ingedrukt. 

§11....___ ____ ____J".I~l~~ fig. 3.4.4. 
Volledige indrukking 
t.g.v. meetschijfje. 

Vergel~kingen 3.4.1 tot 3 veranderen in deze situatie in 

3.4.6. 

wordt 3.4.6. 

'])= 1L -ol L +(L-ol}. 3. 4. 7 .• 

De werkelijke situatie zal tussen de twee hypethese's inliggen. 
Om de fout die we maken bij het rekenen met een van de 
hypethese's te houden moet de laag zo vlak mogelijk zijn. 



III.4.4. Correctie voor een filmdikte groter dan d = 120 10-4cm 
In deze paragraaf wordt een theorie afgeleid waarin uitgaande 
van de situatie geschetst in fig. 3.4.3., een effectieve dikte 
(deff) gedefinieerd wordt zodat blijft gelden • 

. t-/ ,/jF 
Ç!::: /' cleff 3.4.8. 

fl.f 

I 

I I !..J. 
\ I 2 

- --- _L_ -----
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

RI 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 
I 
I 

I 
I 
l 
I 
I 
I 

' I \ I 
I I 
I I 
\I 
~ " 
I 
I 

M 

·---+ 
x 

Fig. 3.4.3. 
Schematische voorstelling van 
een film met "top-top" dikte 
groter dan 120 1o-4cm. 

Beschouwen van de membranen als bolkapjes geeft als vergelijking 
voor het bovenste membraan 

L 
)< + 



Dit geeft met 

3.4.10 

Definiëren we 

dan wordt J 4. 10 3.4.11 

Door een ring met dikte dx treedt t.g.v. een drukverschil 6.. p 
een deeltjesstroom op waarvoor geldt 

3.4.12 

Door de hele film gaat een deeltjesstroom 

3.4.13 

Invullen van 3.4.11 geeft 

;{. .: 7L! ./l f' !x=- >'o d ( )(2.- } z.) 

Y! z Vl. 2.,_~; 
x=o ~-x 

3.4.14 

Na het oplossen van de intergraal wordt 3.4.14 

1 7Cf /Jf! . (x}-tóz , )k ( l)j = - . ç ....... - -j) I - I " .t -o' 2.& 2 i.,A..I 3.4.15 

In de practische situatie is 
3.4.15 tot 

X
0 

.>) d t.,. :b en vereenvoudigt 

3.4.16 

Gelijk stellen van 3.4.8 en 3.4.16 geeft 

3.4.17 



Fig. 3.4.4. geeft grafisch het verband tussen deff en D 

l d ef~" 104( cm) 

170 

150 

130 

130 150 190 210 
D~1o4(cm) 

Fig. 3.4.4. 
deff als functie van 
de ''top-top" dikte D 

Een eerste benadering van 3.4.17 onder verwaarlozing van de 
termen ( ~ _, )~ en kleiner, levert 

Omdat we niet D maar 1 meten staan in tabel 3.4.3. de verge
lijkingen voor deff voor de twee hypethese's uit III.4.3 
In de eerste kolom wordt uitgegaan van 3.4.17 en in de tweede 
kolom staat de eerste orde benadering van 3.4.18 

Tabel 3.4.4. Vergelijkingen voor deff voor hypothese I en II 

exact benaderd 

Hypothese I d(!:t-1)~~ d +i (L-d) 

Hypothese II á(~L -.e)j~(~-~) L 

Figuur 3.4.5. geeft grafisch het verband tussen deff en 1 voor 
zowel hypothese I als hypothese II uitgaande van de vergelijkingen 
uit de eerste kolom van tabel 3.4.4. 



150 

130 

130 150 170 190 210 
L~1o4Ccm) 

Fig.3.4.5. 
deff als functie van de 
gemeten dikte L. 
a) hypothese I 
b) hypothese II 



I\'. 1 , 1 Jies0_l taten met i:ng deel iJ jes stroom door een capillair. 

s gemeld (II.3.1) is uitgegaan van een glazen capillair 

met een diameter (4.2 :t 0,3) 10-3 cm en een lengte van 1.550 cm~ 
De diffusiemetingen werden verricht bjj 25°C en een drukverschil 
over het capillair van 1 torr. De tÁ)tale druk in beide kamers 
werrl gevarieerd. 

De hier vermelde deeltjesstroom (~) werd door middeling uit 6 
metingen bepaald, waarb~ zo goed rnogeljjk de drift werd ge~limineerrl. 
Om een indruk te kr~gen van de spreiding in i. geven we een voor
beeld van een serie van 6 metingen met de rniddelingsprocedure. 

Argon, T = 25°C, p = 501 torr. 

Ap (torr) ~ * 1010 (mol/s} 

+1 9.7 -::: epi 
·-1 10.3 -::. q1l. 
+1 9.7 -:::. 'f>J NB, fout in AP en p ca 0.2% 

0.2 
9.5 = cp ... 
9.6 = tfs 
9.5 = cp, 

i '(·~~-~ ) - ·- -q-- ;- cpl. 
. A - :t ..... 

À. : ! (" cp/.4 t ({:>6 
'±'B l. l.. 

Voor de uiteindelCke ~A-t- ~P.. 
.t 

In dit voorbeeld: 

Voor ·~ geldt dan: 

~ : Jo~ ' tttoYs, 

~ = ( g.& :! o. :d 
i = q.lo 

.. 8 

Volgens de afleiding in II.3.2 geldt voor de deeltjesstroom per 
torr drukverschil, als vr~e weglengte << diameter capillair: 

<}/"" ~ ~
4

" ± u2 -t ~ v~~r) 2.3.8 
Stel voor het gemak: 

Hlerin is a de straal van het capillair en c een constante die het 
ve:t•band aangeeft tussen de slipafstand en de vr~e weglengte, 



~ is de viscositeit. De resultaten voor drie gassoorten z~n weer
gegeven in de onderstaande tabellen. Tevens is een grafiek gegeven 

van tJ /Af als functie van p. 

Tabel 4.1 

Stikstof 

Resultaten diffusiemetingen door een capillair 
T = 25°C 

Zuurstof Argon 
p ijàp 3i10 10 p ~4p *10 10 p P;{r *10 10 

(torr) (mol/s torr) (torr) (mol/ s tor.r) ( torr) (mol/ s to:t.?r) 

780 18.6 777 16.6 775 14.8 
598 14.3 583 12.3 607 11.5 
506 12.2 497 10.7 501 9.8 
400 9.7 392 8.3 401 7.7 
297 7.4 298 6.3 297 5.8 
196 5. 1 200 4.5 199 4.2 
142 3.8 146 3.4 152 3.3 

Tabel 4. 1 • 1 Tabel 4.1.2 Tabel 4.1.3 

Voor de bepaling van ~ en ~ werd de kleinste kwadraten methode 
gebruikt, uitgaande van een fout in ~/6-r van 2 10- 11 mol/s torr 
Onderstaand zijn !><: en fi vergeleken met de theoretische waarde. 

o<. * 10
11 i'Y!oy .S forrz. (3 1t lo '' .~ /.> /forr 

Stikstof 2.30_!0.02 2.0+0.6 4 + -
Zuurstof 2.08+0.02 1.7j:0.5 3 + -
Argon 1.87+0.02 1.6+0.5 3 + -

exp. theor. exp. 

Hierbij zijn de volgende waarden aangenomen: 

2a = (4.2 + 0.3) 10-3 cm 
1 = 1.550 + 0.001 cm 

'l., - (1.33 + 0.01).10-7 torr.s 2...- -

1 
1 
1 

? o, = (1.54 + 0.01 ).1o-7 torr s 

J 
(lit. -

?(k = ( 1. 69 + 0.01).10-7 torr s -
c = (in eerste instantie) 1 

1.9 + 0.4 -
1.8 + 0.4 -
1.6 + 0.3 -
theor. 

15" ) 
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Grafiek 4.1.1, 

0 
/: 

. :/· 
~./ 
/ 
6 

400 

0 Stikstof 
c Zuurstof 
~>Argon 

600 800 

Deeltjesstroom per eenheid drukverschil door een capillair 
als functie van de absolute druk voor stikstof, zuurstof en 
argon b~ T = 25°0. 

p(torr) 



IV.1.2 Discussie. 

De waarden van o( tonen een goede overeenkomst aan tussen de 
theorie en het experiment. De grote onnauwkeurigheid in de 
theoretische waarde wordt veroorzaakt doordat de diameter 
van het capillair in de vierde-macht in de theorie voorkomt. 
De experimentele waarden van ~ liggen systematisch hoger 
dan de theoretische waarde. 
Dit wordt veroorzaakt door de aaname c = 1. 
Om ~e..l(p en ft-&.or. met elkaar in overeenstemming te brengen moeten 
we c ~ 1 • 5 nemen. 
Voor c ~eldt volgens Kennard (lit. ~3 , blz 292) 

2 - f 
c --

f 

met f de fractie van de moleculen die de wand treffen en daarna 
diffuus worden gereflecteerd. (impulsaccomodatie-coëfficiënt) 
c = 1.5 wil dus zeggen dat 80% van de moleculen diffuus worden 
gereflecteerd. 
NB. Een "zuiver spiegelend" oppervlak geeft f = 0. 



ih 

IV.2. Resultaten van de diffusiemetingen aan een siliconen 
membraan met dlkte 20~1o-4 cm. 

IV.2.1. Metingen met zuivere gassen. 
De metingen met zuivere gassen werden gedaan volgens de in 
111.1.2.1. beschreven methode, dus met een drukverschil over 
het membraan. Om dit drukverschil te kunnen opbouwen was het 
noodzakelijk om het siliconen membraan te ondersteunen door een 
steviger soort (nuclepore membraan N100). 
De permeabiliteit van dit ondersteunend membraan was te groot 
om met onze opstelling te meten omdat het niet mogelijk was om 
een nauwkeurig zeer klein drukverschil (10-3 torr) te maken. 
De permeabiliteit moet daarom groter zijn dan 10-7 "lhal ~z.. ..4 torr 

Volgens Lebovits (lit. J8) is voor siliconen een permeabiliteit 
te verwachten van 10-14 - 10-13 ~~ ~'M2 Á/;orr , zodat we de 
invloed van de verstevigingamembranen mogen verwaarlozen. 
De resultaten van de metingen met o2 en N2 zijn weergegeven in 
grafiek 4.2.1. 

8 

p = 778 torr 

1011 
T = 25°C 

6 d = 20*1o-4cm 

:mol/s cm2) 

4 

2 

0 
0 0.2 

Grafiek 4.2.1. J0 en JN 
2 2 

.Aanne~ende dat J = r' .'1 ' 
en /'l·N berekenen. 

2 

0.4 0.6 0.8 

ÄP ( torr) 
als functie van het drukverschil A p 
over een siliconen membraan 

dan kunnen we uit grafiek 4.2.1. ~~ 
2 

1. 0 



In tabel 4.2.1. worden deze waarden vergeleken met de waarden 

uit de literatuur. 

Tabel 4.2.1. Vergelijking tussen de experimentele en literatuur 
waarden van de permeabiliteit van siliconen (litJP) 

experimenteel litteratuur 

)iÓl. ( 14.9 + 0.2) 10-14 (4.5-27) 10-14 
mol cm 

I 10-14 ?"i ( 7.6 + 0.2) - cm2 s torr 

IV.2.2. Metingen met gasmengsels. 

Hierbij werd in een kamer zuivere stikstof en in de Pndere kamer 
een o2/N2 mengsel met dezelfde totaaldruk ingelaten. 
Het partieeldruk verschil op t = o over het membraan is nu gelijk 
aan de partiële zuurstofdruk bij het inlaten van het gasmengsel. 
Er moet gelden: 

(zie II.4.1.) 

Door nu ln Jtot(t) uit te zetten als functie van t kunnen we, 
door extrapolatie, Jtot (t=o) bepalen. Figuur 4.2.2. geeft een 
voorbeeld hiervan. 
Tabel 4.2.2. geeft een overzicht van de zo bepaalde fluxen op 
tijdstip t=o van een aantal mengsels. 

p (torr) 

777 
777 
385 
154 
76.8 
77 
39 

Jtot(t=0)~109 

29.1 + - 0.3 
29.3 + 0.3 -
14.2 + 0.1 -
5.81+ 0.05 
2.84:!: 0.03 
2.86+ 0.03 -
1. 42+ 0.02 

mgl 21 
s cm 

Tabel 4.2.2 

Partieeldrukverschil en 
de daarb~ behorende 
netto-flux op t=O door 
een siliconen-membraan 
van 20 10-4 cm 
~· = 25°C 
p atmosferisch 
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Grafiek 4.2.2 

Jtot door een siliconen

membraan als functie 
van t. 

Ptot = 770 torr 
Ap(o)= 77 torr 
T = 25°C 



Deze resultaten z~n ook weergegeven in grafiek 4.2.3 
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Grafiek 4.2.3. 

De netto-flux door een siliconen membraan als functie van het 
partieel drukverschil. Beide genomen op t=o. 

Omdat Po%.- f'rJ2. !t _ ) 
Jtot (t=o) = ~-,;--- Af -o (zie II.4.1.) 

kunnen we uit de helling van de lijn in grafiek 4.2.3. ( rol- -j<-tv2.. ) berekenen ( d=20ii10-4cm) 

-1'-j 
/o 

.. 



IV.2.3. Vergelijking van de resultaten van IV.2.1. en IV.2.2. 

In tegenstelling tot de flux in IV.2.2. die alleen wordt bepaald 
door zuivere diffusie kan er bij de metingen van IV.2.1 een 
zekere invloed op de flux zijn van de stroming van het gas t.g.v. 
het drukverschil over het membraan (Poiseuille- en/of Knudsen
stroming). De vergelijkingen voor de flux worden in dat geval: 

Joj_ = )'()~ · ~ == {p c?L t-/(9o)_ , HoL ) } ~ 

1(\f2 ~ f~z. · 1- = t }1 wl- + / ( Pw2, ~ tJ,_) ~ àl 
Dit geeft voor het verschil ( fo~ - f" tJ

2
' ) 

fo~ ~ r~
1

t =. fot- ftJl.. + i ~ (~Dz. HoL-) - f ( ~ tJ,_ ,HOL)'\ 

Invullen van de gemeten waarden 

i 

( '4·0 
) _,.., ~c-t.~ 

fo'L :=. ! ó. 'L /O 
&Hl. ".4 -foc(" 

I ( t'J. b ) -1'1 ~~ 
}-tNL '"' !: b.l.. /o 

011." ...d ~o rr 

In de literatuur, Rogers ( S't ) en Lebovi ts ( 38) wordt aange
nomen dat er in het siliconen membraan alleen zuivere diffusie 

optreedt. D.w.z. /f ) 11 
?ol., H~ == 1 (?Ni_ ) fllwl.. ) -= o 

Het is niet mogelijk om, vanuit de metingen, hierover een uit~

spraak te doen. 



IV.2.4. Bepaling van de tijdconstante van het diffusie proces. 

Uit de grafiek van ln Jtot(t) als functie van t kan ook de 
tijdconstante ~ worden bepaald. 

i V ( I ) 
'( =- fo {1. RT 1 _ Po,, 1 fl:.o) + Po1.,2. { t=d 

}lo-r tV 

p 1-iol. 

zie II.4.1. 

Voor een aantal metingen is daaruit voor de factor ) v' /;o I)RT 

berekend 2 
=- {I. 2 :!. ().3) lo .4 

/Jo AR-T 

De theoretische waarde van deze factor bedraagt 4.2 103s, 
waarbij voor V de helft is genomen van het totale volume van 

het meetsysteem (Vtot = 148 cm3 , zie app. B.). 

Het verschil is een gevolg van het feit dat we in het meetsysteem 
naast de meetkamers te maken hebben met een buizensysteem. 
(zie fig. 3.3.1.) 
De tijd die het gas, dat een kamer binnen komt, nodig heeft om 
zich uniform te verdelen in het buizensysteem is niet verwaar
loosbaar t.o.v. de tijdconstante van het diffusie proces. 
We mogen het buizensysteem beschouwen als dood volume. (voor 
numerieke uitwerking zie app. C) 
Berekening van de factor l"J.c.'A:gT met voor V het 
"feitelijke" meetkamer ( 25 cc) geeft )v 0

0
GRT = 

volume van de 
3 1.5 10 s. 
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IV.3. Resultaten van de diffusie metingen door een waterlaag. 

IV. 3.1. .Inleiding. 
Aan beide zijden van de film bevindt zich een gasmengsel van 
o2 en N2 van verschillende samenstelling maar met dezelfde 
totaal druk (1 atm). 
Zoals in II.4.2. is aangetoond is de invloed van de MPT-membranen 
op de diffusie verwaarloosbaar. 
Voor de netto-flux door de waterlaag geldt: 

- t-;'2:' 
·ï (t) = ~ 1:\r (bo) e 
rJ del! 

II.4.1. 

6~: het verschil in permeabiliteit van water voor de twee 
gassen. 

A~(e=~ : het partieel drukverschil van een van de gassen op 
tijdstip t=o 

deff: de volgens III.4.4. bepaalde effectieve dikte van de 
waterlaag. 

Door ln tf<.t}ip(b.o) uit te zetten als functie van t kan uit de 
extrapolatie naar t=o 6~/cdelf worden bepaald. 
deff wordt uit de gemeten dikte 1 berekend volgens de verge
lijkingen uit tabel 3.4.4. voor beide hypethese's 

IV.3.2. Literatuur waarden voor de diffusie door water. 

De oplosbaarheids coëfficiënten var~ zuurstof en stikstof in 
water worden door Deuglas (lit IO ) en Benson (lit 5) opgegeven met 
een onnauwkeurigheid van minder dan 1% 

()(, 02.. .: 8 .'16 I D- /o .~ /e-r. 3 for Y' 

o(Nz.. ~ /.66 /o-to ~ /e-~ lorr 

De Diffusiecoëfficiënten D zijn echter veel minder goed bekend. 
Volgens Ferell,Himelblau (lit t1 ) 
zijn de diffusie coëfficiënten 



Dit geeft voor ~/-1'- :::. }J-oL- f t.J'L '"" o(tJ2. D()~.. - o( N~... ])Afz. 

( ) 
_,'I t?Kd CA'V'-

Jj }1- ::. 2 .o t. 01 lo c...X 4 ..;0 /,. 

De grote spreiding in de diffusiecoëfficiënten in de literatuur 
kan misschien worden verklaard doordat er tijdens het meten van 
de diffusiecoëfficiënten turbulenties op kunnen treden in het 
meetsysteem. Deze turbulenties resulteren in een te grote waarde 
voor D. 

f! 

De laagste waarden voor D zouden dan de beste waarden kunnen zijn. 
Deze geven À f' = 1 • 6 1 o-14 ~ e"w.. I C+t.Z _4 iorr 

IV.3.3. Resultaten met vul-metbode I. 
In figuur 4.3.1. zijn twee metingen weergegeven aan een waterlaag 
die verkregen is door te vullen volgens methode I (injectiespuit 
plus schijven III.3.3.1.) 

! -ln( J/ top( t~o l) 

29.0 

28.8 

/ 
• 

28.6 

• / 
/ 
f 
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Tabel 4.3.1 ~~berekend uit grafiek 4.3.1 voor beide correc-
ties op de gemeten dikte L. 

meting c1p( t=O) J(t=0,*1013 
p(t=O 

(L;t3):ii104 (deff;t3):ii104 6 f- :ii10 14 

(torr) cmol ) (cm) (cm) mol cm 
2 cm2 s torr cm s torr 

A 376 5.1 0.2 180 148 0.75 + 0.05 + 173 0.88 + 0.05 - -
B 369 8.6 0.2 210 161 1. 38 + 0.06 

+ 196 1. 69 + o.o6 -

We zien dat de waarde voor Äj.A , berekend uit meting A, ver 
buiten de literatuurwaarde valt en dat zowel A en B geen 
lineair verband tonen tussen i.tt. ~lE:.~tt-o~) en t:-. 

Dit kan verklaard worden door aan te nemen dat er tijdens het 
vullen en/of op dikte brengen water in de membranen treedt. 
Het gevolg hiervan is dat de invloed van de membranen niet langer 
mag worden verwaarloosd en er een verlaging van de permeabiliteit 
wordt gemeten. Ook zullen er tijdafhankelijke gebeurtenissen op
t;reden in het membraan met een andere tijdconstante dan het. 
diffusie-proces, wat een afwijking van de rechte veroorzaakt. 
Om een schatting te maken van de overdruk die nodig is om water 
in micro-poreus teflon te persen nemen we aan dat het membraan 
bestaat uit een aantal capillairen met diameter 2a 

2a 

Fig. 4.3.2. Schematische voorstelling van teflon-capillair. 
Voor de overdruk P die nodig is om water in een capillair te 
persen geldt ( 1 i t 11 ) 

~ = oppervlakte spanning water 
a = straal van capillair 
~ = contacthoek water-teflon 

4.3.1. 



Dit geeft met 
.2. I 

\J =- 5·41 IO '"tO\r ~ 

~ =- lOt 5 ° 
().. = ID-4 v-

r z .33o iorr 

De overdruk van de vloeistof t.g.v. het vullen en op dikte 
brengen moet veel lager zijn dan 330 torr. 

IV.3.4. Resultaten met vUl-methode II. 

Om de overdruk van de vloeistof laag te houden werd gevuld 
volgens methode II (langzaam vullen met injectiespuit III.3.3.2.) 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.3.3. 
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Tabel 4.3.2. ~~ berekend uit grafiek 4.3.3. voor beide cor
recties op de gemeten dikte L 

meting 6p(t=O) Jtt=O~ ~1013 (L:t3)~104 (deff:t3):ii104 Llr ~1o14 
Ap t=O 

(torr) Emol ~ 
(cm) (cm) cmol cm 

cm2 s torr cm2 s torr 

A 372 3.7 + 0.2 175 146 0.55+0.04 
- 169 o.63:J:0.04 

B 371 4.7 0.2 343 
212 0.99+0.05 

+ 288 1.3510.06 -
c 739 4.9 + 0.1 400 233 1.14+0.04 

- 323 1.58±0.05 

D 370 7.8 + 0.1 175 146 1.14+0.03 
- 169 1.32±0.04 

Hoewel er nu duidelijk sprake is van een lineair verloop, is 
er nog wel een grote spreiding in de berekende waarden van ~~ 

IV.3.5. Resultaten met waterkolom vultechniek. 
De overdruk van de vloeistof bedraagt bij deze vul-techniek on
geveer 7 torr. Dit geeft met vergelijking 4.3.1. voor de dia
meter van de capillairen die bij deze overdruk nog met water 

2 -2 worden gevuld a = 10 cm. 
Het is dus zeer onwaarccbijnlijk dat er nog water in het membraan 
treedt. 
Grafiek 4.3.4. laat de resultaten zien van twee metingen. 
Tabel 4.3.3. Arberekend uit grafiek 4.3.4. voor beide correcties 

op de gemeten dikte L. 

meting A p( t=O) Jt t-0~~1 013 ( 1±31~1 0~ (deff:t3):ii104 6~ :ii10 14 
Äp ·t=O 

(torr) (~~~ s torr1 (cm) (cm) (mol cm 
2 t ,.. cm s orJ 

A 738 12.17±0.07 127 123 1.50+0.04 
127 1.53±0.04 

B 75 12.4 ±0 .. 5 120 120 1.5 +0.1 



i-ln(J/Ap(t=o)) 
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Grafiek 4. 3. 4. .ln ~(t)/~p(t::c) tegen t voor twee volgens de 
waterkolomvultechniek gevulde lagen. 

Voor b }> = ( f'o t - f1AJ;. ) = ( d_
02 

.Dc
2 

6~ = (1.52 ± o.o6)*1o-14 

_ ()( r-s •. D~z.) van water vinden we 
(... 

mol cm/cm2 s torr 

Deze waarde komt goed overeen met de gevonden waarde uit de 

literatuur (2..0 + 0.7)*1o-14 mol cm/cm2 s torr 



IV.4. Diffusiemetingen door een runder-hemoglobine-laag. 

IV.4.1. Inleiding. 

Runder-hemoglobine (app. A) bevond zich tussen twee micro
poreuse teflon membranen, waarvan we het effect op de diffusie 
kunnen verwaarlozen (II.4.2.) 
De metingen werden verricht met in be.ide meetkamers 0 2 - N2 
gasmengsels van verschillende samenstelling. 
Voor de totale-flux door de hemoglobine-laag geldt dan onder 
aanname van chemisch evenwicht: 

( fM JL 1 3 

~ 7T.4) 

hierin is by = )Ao'-- p t-~2-

Ll. Po = partieel zuurstofdrukverschil over de laag 
2 effectieve dikte van de laag deff = .. . .. . 

DHb = diffusie coeffic~ent van hemoglobine 
LlS = saturatie verschil over de laag 

Ht = hemoglobine concentratie 

Voor de door ons gebruikte oplossing: 

Ht = 2.5 10-6 mol/cm3 

DHb = 2.4 10-7 cm2/s (persoonljjk overleg met Drs. L. Hoofd 
van de K.U. Njjmegen) 

Stel voor het gemak: 

Jtot(t) = Jvrjj(t) + Jfac(t) 

De metingen zjjn in twee gedeelten te splitsen: 
- partiële zuurstofdrukken hoger dan ca 150 torr. 

Volgens de saturatie-kromme (app. A) geldt dat de laag dan over
al praktisch volledig is gesatureerd. Er is dan geen gradiënt 
van gebonden zuurstof en we kunnen dan aannemen dat er geen 
facilitatie optreedt. (NB De saturatie bedraagt bjj 85 torr 95%). 

- partiële zuurstofdrukken lager dan ca 80 torr. 
Bjj deze metingen moeten wel facilitatie-effecten optreden. 



4.2 · Resultaten zonder facilitatie-effecten. 

Bij de gebruikte partiële zuurstofdrukken geldt Jfac = o. 
Alle hier vermelde waarden van het drukverschil en de flux zijn 

op t = 0. 
De flux op het tijdstip t ~ 0 werd verkregen door extrapolatie 
(vgl. par. IV.2.2) 

(L :!: 3)ii104 1 1 
Po2,1 Po2,2 6Po (Jtot :!: 0.5)ii10 

2 
, (mol/cm2 s) (torr) (torr) ( torr) (cm) 
' i 

297 148 149 150 9.1 

301 451 150 140 8.9 

17 

L = gemeten dikte van de laag zonder correctie. ïó..beL 4 4 .I 

Met deze gegevens vinden we voor beide hypothesen omtrent deff 

1e h yp. 
2e hyp. 

!J.f = (8.0 + 0.3)ii10-15 mol cm/cm2 s torr 
t:. ?- = ( 8. 7 + 0. 4)ii1 o-15 mol cm/ cm2 s torr. 

De spreiding in de twee waarden van óf komt overeen met de sprei
ding die in Jtot(t) kan optreden (5 10-12 mol/cm2 s, par III.2) 
door de instabiliteit van de opstelling. 
In de uitwerkingen van de verdere metingen zullen we van de hier 
gevonden ~f gebruik maken. 



-f:>. 
• 
\...V 
• 

4.3 Resultaten met facilitaie-effecten. 
NB • .Alle hier vermelde waarden van de druk, de saturat.ie (S) en de flux 

z~n op t~dstip t = 0. 

Po2,1 Po2,2 .ü. Po s1 I s2 b. s ( L:t3 h•1 o4(Jtot:!:O. 5 h•1 0
11

1 Fber F _ +0. 1 
2 exp.-

(torr) (torr) (torr) (%) ( %) ( %) (cm) I (mol/cm2 s) - -
37.4 0 37.4 86 0 86 160 16 2.3 2.1 - 2.4 

37.1 74.2 37.1 86 98 13 220 2.4 0.35 0.1 - 0.2 
I 

I 

36 0 18.9 18.9 0 36 200 7.1 1. 9 i 2. 1 - 2.5 I 

! I 
18.9 37.8 18.9 36. 87 51 145 8.7 2.7 2.2 - 2.4 

I 

I 

37.8 56.7 18.9 87 97 10 160 3.5 0.5 0.7 - 0.8 

56.7 75.6 18.9 97 99 2 130 1.8 0.1 0.2 - 0.1 



!Facilitatie 
3 

2 

1 

0 
0 10 20 30 

A Po = 18.9 torr 
2 

50 60 40 

Po (t=O) 
2 

(torr),lage druk-zjjd 

Grafiek 4. 4.1 

Facilitatie als functie van de druk in één van de kamers, gemeten met 
een constant drukverschil van 18.9 torr. 
De getrokken kromme is de facilitatie berekend met de chemisch-evemvich-~ 

oplossing. 
T = 25°C, pH= 7.0, Rb-concentratie= 2.5 10-6 mol/cm3 



Verklaring b~ tabel 4.4.2. 

Voor de facilitatie F geldt: 

flux-toename t.g.v. aanwezigheid van hemoglobine 
F := ----------------------------------------------------------

flux b~ afwezigheid van dezelfde hoeveelheid hemoglobine 

In het geval van chemisch evenwicht (par. II.1.3) geeft dit: 

met 

DHb 4 Utb"} i::, c;., F =- --'------
,A o l.. . .A() o'l-

Qib] = 2.5 10-5 mol/cm3 
= 2.4 10-7 cm2/s 
= 2.43 10-14 mol cm/cm2 s torr. 
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De waarden van }'lo;_ en DHb z~n gekozen na overleg met Drs. 1. Hoofd 
van de K.U. N1jmegen, waarb~ rekening is gehouden met de invloed 
van de concentratie van hemoglobine. 

De experimentele facilitatie is als volgt berekend: 

en is in de tabel weergegeven voor de twee hypotheses m.b.t. de 

bepaling van deff (par. III.4.4) 
Voor de bepaling van de spreiding is uitgegaan van de spreiding 
in J(t=O), veroorzaakt door de instabiliteit van de opstelling. 

4.4 Discussie van de resultaten. 

Uit grafiek 4.4.1 bl~kt, dat de afw~king tussen de gemeten en de 
berekende facilitatie groter is dan de meetfout. 
Dit kan worden veroorzaakt, doordat de saturatie-kronim.e (app • .A) 

gemeten is met lucht en de hier vermelde resultaten met een zuiver 
o2-N2 mengsel. Ook is de kromme bepaald aan een Rb-oplossing 
van een ander rund. 
Herhaling van de metingen onder beter gedefinieerde omstandigheden 
van de Rb-oplossing kan aantonen of de hier gevonden afw~kingen 
van de chemisch evenwicht theorie duidt op een niet toepasbaar 
z~ van deze theorie. 



Conclusies 

1. Alle in de litteratuur vermelde metingen van het zuurst.of-

transport d.oor een hemoglobine oplossing z1;jn verricht aan 

millipere filters, die in hemoglobine z:ijn gedrenkt. Aangezien 

van deze filters het werkzaam oppervlak en de effectieve 

dikte niet goed bekend z:ijn, kan men slechts met grote on

zekerheid hieruit conclusies trekken voor de diffusie door 

(} 
al 

een 'echte' Hb-laag, zoals die in dit onderzoek is gebruikt.(II.5) ' 

2. De stabiliteit van onze opstelling b~ gebruik van bevochtigde 

gassen is t.o.v. het vorige afstudeer-onderzoek zodanig ver

beterd, dat het mogel:ijk is om fluxen van 10- 10 mol/cm2 s te 

meten met een onnauwkeurigheid van 5%.(III.2) 

3. In ons onderzoek is tevens een methode ontwikkeld voor de 

constructie van een vloeistoflaag met een dikte van 

(120- 200)10-4 cm en nen methode om deze dikte te meten met 

een onnauwkeurigheid van 3 10-4 cm.(III.3,4) 

4. De controle-metingen van de gasstroom door een glazen capillair 

bleken geheel in overeenstemming met de visceuze-slJ p LJ'eorio. 

( IV. 1 ) 

5. Of het rnogelj,jk j_s om de gasflux door een polymeer wembraan 

t.g.v. een totaal drukverschil over het membraan to beschri,"jven 

als zuivere diffusie ken niet uit onze metingen worde11 'DOCon-

cludeerd.(IV.2) 



6. Het door ons gemeten verschil in permeabiliteit van water voor 

zuurstof en stikstof komt geheel overeen met de waarde uit de 

litteratuur. Het verdient echter aanbeveling verder metingen 

met onze opstelling te verrichten, omdat dit een wezenl~ke 

bijdrage tot de kennis van deze permeabiliteiten zou kunnen 

opleveren.(IV.3) 

7. De diffusiemetingen aan een hemoglobine-laag tonen een duide

lijke toename van de zuurstofflux b~ aanwezigheid van een 

saturatie-verschil over de laag. De kleine afw~kingen tussen 

de experimentele en de berekende waarden van d·e facilitatie 

kunnen niet geheel met de meetfout worden verklaard.(IV.4) 



Appendix A. 

De gebruikte hemoglobine-oplossing. 

De gebruikte hemoglobine-oplossing werd bereid uit vers runder
bloed van het slachthuis. 
De oplossing werd verkregen op de onderstaande manier: 
a) Bloed centrifugeren gedurende ca 20 min met 5000 omw/s. 
b) Plasma na centrifugeren verwijderen. 
c) Restant 1:1 verdunnen met fysiologisch zout. 
d) Mengsel weer centrifugeren. 
e) Bovenstaande vloeistof verwijderen en c) en d) herhalen 

(dit twee maal) 
f) Van de nu overgebleven cellen 100 cc verdunnen met 60 cc 

gedestileerd water. Dit veroorzaakt hemolyse. 
g) 30 cc tolueen toevoegen en schudden. 
h) Centrifugeren. 
i) Onderin de buis bevindt zich nu de Rb-oplossing. 

De Rb-oplossing wordt in de ijskast bewaard in een vat met een 
95% - 5% N2 - co 2 gasmengsel onder een overdruk van ca 140 torr. 
De bereikte. concentratie bedraagt ca 17 gHb/ 100 ml. 
Van een op de~e manier verkregen Bb-oplossing is op de K.U. Nijmegen 
m.b.v. een extinctiemethode een saturatie-kromme bepaald. 
Hiertoe moest echter de oplossing 1 :4 worden verdund. 
Wat het effect van het verlagen van de concentratie op de satu
ratie-kromme is, is nog niet geheel bekend. 

Het is mogelijk dat er een zeer kleine verandering van de curve 
optreedt. 

Bij de bepaling van deze saturatie-kromme werd lucht gebruikt, 
waar co 2 en CO inzit. Dit was bij onze metingen niet het geval. 
Het is mogelijk dat dit ook effect op de curve heeft. 
0;. bijgaande grafiek is de saturatie-kromme weergegeven omge
rekend naar de bij ons gebruikUs pil en temperatuur. (I) 
Ook is ter vergelijking een saturatie-kromme weergegeven van 
vol runderbloed (II), Medenblik (lit. 61) onder dezelfde om
standigheden. 
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Grafiek A.1 
Saturatie-kromme 
I) In dit onderzoek 

gebruikte Rb-oplossing 
uit runderbloed 

II) Vol runderbloed. 

pH = 7.0 
T = 25°C 

Po ( torr) 
2 

B:ij de metingen en het bepalen van de saturatiekromme is geen 
gebruik gemaakt van een buffer. Er zal daarom t:ijdens het ver
hogen van de Po een pH verandering optreden. 
B:ij de omzetting

2
van de-oxy-Hb in oxy-Hb komen nl. H+-ionen 

vr:ij: 

H Rb + 0 2 ~==:;:- H+ + Hb 02 



Appendix B 

Bepaling van het totaal volume van de meetkamers. 

Voor de bepaling van het totale volume van het meetsysteem gaan 
we uit van de verplaatsing van de plunjer, nodig om tussen de 
twee door een staalplaat gescheiden kamers een drukverschil 
van 1 torr op te bouwen. 

v1 
)f 

p1 v1 

p1 + a.[1 P 

v"' 2 

v2 p2 p1 - b.Ap 

Er geldt voor beide kamers P.V = constant. 

,, ~ - (pI -1" 0... /) p). ( v, ·- b. Vp t- A V DO) 

f, Vz - (pI - b. llp ) . ( \12. i" .6 V f' - .6 V $>0 ) 

Dit ge.eft voor a en b 

Vt. r o. V 

Vt. 

v, - A.V 
Vç 

AV =- óVo- 6,\} 
I CO 

Vt =V\+ \/2. 

B.1a 

B.1b 

B.1 c 

B.2.a 

B.2b 

Substitueren we deze in B.1a en B.1b en nemen we het verschil 
dan geldt: 

B.3 



Met 

geeft dit 

t::.x./.J~ , waarin A* = plunjer oppervlak 
AX = plunjer verplaatsing 

Er is een aantal bepalingen van ~~.R* gedaan bij ver
schillende drukken, maar steeds bij dezelfde Ap (1 torr), 
omdat misschien A V Do niet recht evenredig· is met A p 

Resultaten. 

Ptot :!: 1 

(torr) 

782 

774 
700 
591 
516 
508 
488 
356 
295 
135 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 1 

0 
A p = 1 torr, '1'. =- 25 C 

1/Ptot•10 
3 (óx.Alt" :t 10-2) 

( torr- 1) ( cm3) 

1.28 I 0.11 

1. 29 0.11 

1.43 0.11 
1. 69 0.12 

1. 94 0.13 

1.97 0.12 

2.05 0.13 
2.81 0.15 

3.39 0.18 

7.41 0.33 

1/p 

2 3 4 

Tabel B.1 

5 6 7 
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Hieruit volgt Ll.VDO = 0.06 + 0.01 cm3 voor A p = 1 torr. 

Voor de term 
A p A Vbo (V 1 -V;.) 

Vt. 
.vinden we 37 + 2 cm3 torr. -
Dit geeft met Ap = 1 torr en 

v,. Y2-
"3 31 ... 2. - - ~ 

V~:::. 

Dit is één vergel~king voor twee onbekenden~ 
Voor het verder oplossen nemen we aan: 

V,= V2.= iVt 

Dit geeft voor Vt: 

8{ 



Appendix C. 

Het dood volume van de opstelling. 

Bij de afleiding in II.4 is er van uitgegaan dat het gas dat 
het medium passeert zich onmiddelijk in de kamer homogeen ver
deelt. 
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Uit de metingen van IV.2 volgt dat deze aanname tot een te grote 
waarde voor de tijdconstante van het diffusie-proces leidt. 
Dit wordt veroorzaakt door een kleiner effectief volume, wat 
het gevolg is van de vorm van de meetkamer, die bestaat uit een 

fei.tel:ijke meetkamer plus een buizensysteem. Voor een eerste 
benadering van -'e invloeè, van het buizensysteem gaan we uit van 
de volgende situatie 

A B 

60 cm 

A: feitelijke meetkamer met volume 25 cc 
B: vervanging van het buizensysteem 

Als aan het begin van zowel A en B een stapvormige verandering 
c0 in de concentratie C wordt aangebracht geldt volgens 
Carslaw en Jaeger (lit. 8 ) voor C(J(,f) 

1. 2 
(2., ... 1)1rt c 

)J ~ (-d"" -ï ~ q.!l. 
:-;rL~e 

n:o 

Cc..c,t-) 
c. 1 • 

met 1: lengte van A resp. B 
D: diffusie coefficient.van 02 in N2 

Voor een orde-grootte schatting breken we de reeks af na de 
eerste term;voor de tijdconstante geldt dan 

qll ~2/A 
L-= rcZD J ~ ]) = O_,:l.f. · 

De tijdconstanten van de meetkamer en het nbuizensysteem" zijn dan 



De werkelijke Z'buizensysteem zal hoger liggen t.g.v. vertakkingen 
e.d. 
Vergelijking van rA en r.B met de tijdconstante van de diffusie 
door een siliconen-membraan ( 7: s ~ 1 200 s) laat zien dat de 
invloed van het buizensysteem klein zal zijn en we voornamelijk 
te maken hebben met het volume van de "'feitelijke" meetkamer (25 cc) 
Bij diffusie-processen met een grotere 'r zal er een grott.ere 
volume van het buizensysteem invloed hebben op de diffusie. 



Symbolenljjst. 

straal (capillair) 
diffusie-oppervlak 
plunjer-oppervlak 
effectieve dikte van de vloeistoflaag 
diffusie-co~fficiint van stof i 
molecuul-fractie 

F facilitatie t= toename van de flux t.g.v. de 
aanwezigheid van hemoglobine gedeeld door de 
flux bjj afwezigheid van dezelfde hoeveelheid 
hemoglobine 

1 

L 

M 

n . g,1 
0 

ö 

s 
t 
T 

u 

V 

V 

x 

totale hemoglobine concentratie 
concentratie van Hb(02)i 
evenwichtsconcentratie van Hb(02 )i 
flux van stof i 

dissociatieconstante in reactie i 

reactieconstante in reactie i 
evenwichtaeonstante 
dikte (membraan) 
gemeten dikte van de vloeistoflaag 
molecuulmassa 
stofhoeveelheid van stof g in ruimte i 
concentratie o2 
evenwichtsconcentratie van o2 
totale druk in ruimte i 
partiële druk van gas g in ruimte i 
Boltzmann constante 

reactiesnelheid in reactie i 
straal 
saturatie 
tjjd 
temperatuur 
slipsnelheid 
snelheid 
volume 
plaatscoÖrdinaat 

cm 
2 cm /s 

mol/cmJ 
mol/cm3 

mol/cm3 

mol/cm2 s 
-1 s 

cmJ/mol s 

cm3/mol 
cm 
cm 
a. u. 
mol 
mol/cm3 

mol/cmJ 

torr 
torr 
torr cm3 
mol K 
mol/cm3 s 
cm 
% 
s 
°C of K 
cm/s 
cm/s 
cm3 

cm 



r/9 oplosbaarheid van gas g mol/cmJ torr 
E. dimensieloze parameter 

f viscositeit torr cm 

~ vrije weglengte cm 

I'J permeabiliteit (=JXj~) van gas g mol cm 
cm2 s torr 

j slipcoëfficiënt cm 
Z' tijdconstante s 

~ deeltjesstroom mol/s 
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