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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In de vakgroep WFW wordt onderzoek verricht naar de modelvorming van het menselijk 
kniegewricht. Men probeert een 3D-computermodel te realiseren om het gedrag van de 
knie te vo~:upeUe~ mUer bepdde  helstingsituaties. Om zo'm computermodel te valideren 
wordt een model gemaakt van kunststof om metkgen am te verrichten. De gootheder, 
waar het om gaat zijn bijvoorbeeld: verplaatsing van bijvoorbeeld de meniscus, vloeistof- 
drukken in met vloeistof gevulde materialen, contactdrukken. 

In eerste instantie wordt gekeken naar de vloeistofdruk in het kniemodel. Om dit te 
kunnen meten moet gezocht worden naar een passende meetmethode. Hier worden de 
volgende eisen aan gesteld: 

- mogelijkheden voor statisch meten 
- mogelijkheden voor dynamisch meten 
- de probe moet klein zijn om de meting niet te be'ïnvloeden en deze moet in de orde 

grootte zijn van de poriën van het materiaal 

Het p-pipet-meetsysteem, zodat in dit rapport besproken wordt, lijkt geschikt voor onze 
doeleinden, maar er kleven toch enige nadelen aan: 

- de pipet is van glas en is zeer breekbaar, vooral bij proeven waarbij het te onder- 

zoeken materiaal vervormt 
- in de pipet bevindt zich een eontactvlak van twee vloeistoffen met verschillende 

concentraties, dus treedt daar diffusie op. 

Door deze nadelen is er eerst in de literatuur gezocht naar alternatieven. Voor het meten 
van vloeistofdrukken zijn drie methodes gevonden: 

1. Piëzo-resistief [1,4,5,10,11,14] 
0.i.v. druk vervormt een rekstrookje dat in een weerstandsbrug geschakeld is, en 
daardoor ontstaat er een spanning die een maat is voor de áruk. 

0.i.v. druk verandert de afstand tussen twee elektroden en daarmee de capaciteit. Deze 
capaciteitsverandering wordt omgezet in een frequentieverandering welke een maat is 
voor de druk. 

2. Piëzo-capacitief [2,8,9,13,15] 
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3. Optisch [3,6,11,16,17] 
0.i.v druk vervormt een spiegelend oppervlak waardoor een lichtbundel gemoduleerd 
wordt. Hieruit kan men dan informatie halen over de druk. 

Alle gevonden methodes voldoen niet omdat de sensor te groot is. De afmetingen zijn 
vanaf ?4 mm, terwijl het gi-pipet-meetsysteem een tipdiameter heeft in de orde van 
micrometers. Daarom is besloten om het p-pipet-meetsysteem te gaan gebruiken. 

In dit rapport worden de mogelijkheden en de beperkingen van het systeem beschreven 
a.d.h. van proeven die zijn uitgevoerd met een opstelling di tijdelijk ter beschikking is 
gesteld door de vakgroep Fysiologie van de Rijks-universiteit Limburg. Het gaat voorna- 
melijk over de mogelijkheden met betrekking tot het meten van vloeistofdrukken in 
poreuze materialen zoals die in het kniemodel zullen worden gebruikt. Hieruit volgen 
conclusies en aanbevelingen voor de eventuele aanschaf van zo’n zelfde systeem. 
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Hoofdstuk 2 IPM-meetsys teem 

De volledige naam van het gebruikte systeem luidt: 

’Servo nulling pressure measuring system model 4A’ en het wordt geleverd d ~ ~ r  
’Instrumentation for Physiology and Medicine’, Inc., 7370 Convoy Court, C, San 
Diego, (714) 292-5035, P.O. box 19206, San Diego, California 92119. 

In het vervolg zal dit worden afgekort tot IPM-systeem. Het is ongeveer 30 jaar geleden 
ontwikkeld voor het eten van bloeddrukken in haarvaten. 

0 2.1 Principe 

Het principe berust op de zgn. nulmethode: een onbekende grootheid (de vloeistofdruk in 
een materiaal) wordt gecompenseerd met een bekende grootheid (de pompdruk). Een 
glazen micro-pipet met een tipdiameter in de orde van enkele p’s is gevuld met een 
zoutoplossing van bijvoorbeeld 2,O M NaC1. Deze pipet is via een slang gekoppeld aan 
een membraanpomp. De pipet wordt in een materiaal gestoken waarin de zoutconcentratie 
lager is dan van de vloeistof in de pipet zodat ergens in de pipettip een scheidingsvlak 
aanwezig is tussen deze twee vloeistoffen. T.g.v. de geleidbaarheid van deze oplossingen 
heeft de totale pipet een bepaalde elektrische weerstand die gemeten wordt. Als nu de 
vloeistofdruk in het materiaal stijgt, dan zal er Vloeistof in de pipet stromen. DSSS de 
lagere concentratie van die oplossing zal de weerstand van de pipet toenemen. Deze 
afwijking van de weerstand t.o.v. de oorspronkelijke waarde wordt via een elektronisch 
regelcircuit omgezet in een spanning die de pomp aanstuurt zodanig dat er een tegendruk 
wordt opgebouwd die het scheidingsvlak van de beide vloeistoffen weer op de oude plaats 
terug duwt. De pipetweerstand is dan ook weer gelijk aan de oorspronkelijke waarde. 
Omgekeerd als de druk in het materiaal afneemt dan stroomt er vloeistof uit de pipet en 
neemt de weerstand af, zodat de pomp een onderdruk creëert en op die manier het 
scheidingsvlak tussen de beide vloeistoffen weer op de oude positie terugbrengt. Op dat 
moment is de druk die de pomp levert gelijk aan de druk in het materiaal. De pompdruk is 
eenvoudig met een conventionele drukopnemer te meten. 



0 2.2 GedetaiIIeerde beschrijving 
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Figuur 1 Elektronisch schema van het IPM systeem 

0 2.2.1 de sinusgenerator 

De sinusgenerator wekt een spanning op van V,, = 13sin(2n;ft) Volt, met f = 450 Hz. 
Hierdoor wordt een wisselstroom door de pipet gevoerd, zodat de pipetweerstand in een 
spanning omgezet kan worden. De andere uitgang van de generator wordt gebruikt om een 
in het servo-apparaat aanwezige oscilloscoop en de synchrone detectoren (zie 0 2.2.6) te 
triggerer,. Deze SCSSP W Q ~ &  gebrarikt twee interne elektrische signalen ’A’ en ’B’ te 
kunnen bekijken. Deze signalen geven een indicatie over het al dan niet goed ingeregeld 
zijn van het systeem. We komen hier later nog op terug. 

0 2.2.2 de pipet 

De micro-pipet wordt gekarakteriseerd door zijn druk-weerstandrelatie. In figuur 2 zien we 
de statische respons. 
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Figuur 2 Statische druk-weerstand relatie 

In de evenwichtssituatie (pm-pout = O) bevindt de interface tussen beide vloeistoffen zich 
ergens in de tip van de pipet. Als nu de druk buiten de pipet afneemt (pm-pout > O) dan zal 
de vloeistof interface naar buiten bewegen en vult de pipettip zich met een beter geleiden- 
de vloeistof en dus neemt de weerstand af. De weerstand daalt totdat de interface zich aan 
de tip bevindt. Vanaf dat moment is de tip volledig gevuld met één vloeistof en verandert 
de weerstand niet verder (a in figuur 2). Als de druk buiten de pipet toeneemt (ph-pout < O) 
dan zal de vloeistof interface zich naar binnen bewegen en vult de pipettip zich met een 
minder geleidende vloeistof en dus zal de weerstand toenemen. Verder opvoeren van de 
externe druk zal de interface nog verder doen opschuiven maar de weerstand zal minder 
sterk toenemen omdat 95% van de totale pipet-weerstand binnen 75 tipdiameters van het 
uiteinde ligt (b in figuur 2). 
Te zien is dat als de pipet ds zodanig gebruikt wordt voor drukmetingen, dat dan het 
bereik slechts 2 kPa is. Door de terugkoppeling van het systeem blijft de interface op z'n 
plaats en wordt het bereik vergroot tot ongeveer 80 kPa (van -40 tot +40 Wa). 

~ 

9 2.2.3 de capaciteitsbalans 

De eapaiciteitsbalans dient om te compenseren voor de parasitaire capaciteiten van de pipet 
en de bedrading. Deze capaciteiten zijn ondermeer afhankelijk van de lengte waarover de 
pipet in het meetobject steekt (de zgn. natte lengte). Ze geven aanleiding tot ongewenste 



fasedraaiingen van het spanningssignaal van de pipet t.o.v. de draaggolf. Bij juiste 
instelling, net onder het oscaatiepunt van de capaciteitsbrug, zijn V, en vb (zie figuur 1) 
in fase. 
Wat niet in figuur 1 te zien is, is de mogelijkheid om de capaciteitsbrug in de ’test’-positie 
te zetten. Op dat moment gaat de stroom niet door de pipet maar door eet weerstand vm 
5 MQ. Men kan dan nagaan of de elektronica van het systeem naar behoren werkt. 

0 2.2.4 de verschilversterker 

Met de brugbalans (’BRIDGE BALANCE’-draaiknop op het servoapparaat) wordt een 
brugspanning vb ingesteld. A l s  het drukverschil Ap nul is, kan vb gelijk aan v, gesteld 
worden door de ’BRIDGE BALANCE’-indicator gelijk te stellen aan de ’PROBE RESIS- 
TANCE’-indicator. De verschilversterker trekt Vb van V, af en versterkt het verschil 7 
keer. De twee condensatoren voor de versterker dienen om de gelijkspanningscomponenten 
te elimineren. 

0 2.2.5 het banddoorlaatfilter 

Het filter met een centerfrequentie van 450 Hz dient om ongewenste frequentiecomponen- 
ten uit het signaal te filteren. Het signaal van het filter wordt naar de scoop geleid. Dit 
signaal ’B’ wordt gebruikt om te kijken wanneer de capaciteitsbalans 
er oscillatie optreedt is de capaciteits balans niet goed ingesteld. 

gaat oscilleren. A l s  

Het signaal V, is een amplitude-gemoduleerd signaal. De modulatie ontstaat door de 
laagfrequente árukverschillen over de pipet. Het servosysteem moet deze laagfrequente 
signalen omzetten en naar de pomp sturen. Daarom wordt het signad V, m.b.v. de 
synchrone detectoren gedemoduleerd. 
De synchrone detectoren worden ook gebruikt om de meterindicatie voor de pipetweer- 
stand (’PROBE RESISTANCE’) en de brugweerstand (’BRIDGE BALANCE’) te 
verzorgen. De filtering van de draaggolf gebeurt hier automatisch door de trage galvano- 
meters, die de synchrone detectoren volgen. 



5 2.2.7 het laagdoorlaatfilter 

Het laagdoorlaatfilter wordt gebruikt om de gelijkgerichte draaggolf af te vlakken. 

Na het laagdoorlaatfilter volgt een versterking van 22x. Het signaal wat men nu heeft is 
door twee extern uitgevoerde knoppen te beïnvloeden, tw. ’GAIN’ en ’OWSET’. Als de 
’GAI” op nul staat is er geen terugkoppeling van het systeem. Op dat moment kan men 
met de ’OFFSET’ een bepaalde gelijkspanningscomponent aan de pomp toevoeren zodat 
de verplaatsing van het pompmembraan geregeld kan worden en daarmee de plaats van de 
vloeistof-interface in de pipet. Als men de ’GAIN’ vervolgens op draait, dan is het 
systeem gesloten en wordt het druksignaal aan de pomp teruggekoppeld. Hoe groter de 
’GAIN’, des te groter zal de terugkoppeling zijn. 
Na deze instelling van de ’GAIN’ en ’OFFSET’ wordt het signaal nog lox verzwakt en 
naar de pomp gestuurd. 

8 2.3 Pipet-parameters 

Zoals in figuur 2 in 0 2.2.2 te zien is, heeft de pipet een bepaalde druk-weerstand-relatie. 
Door de begininstelling zodanig te kiezen (positie van de interface) dat de weerstand in 
het lineaire gebied ligt, resulteert een drukverandering in een weerstandsverandering. De 
gevoeligheid van het systeem W Q ~ &  dus bepaald door het verloop van dit lineaire gebied. 
Als dit steil verloopt, dan is de gevoeligheid groter: een kleine drukverandering wordt 
geregistreerd als een grote weerstandsverandering. Ook de ’lengte’ van het lineaire gebied 
is van belang; Als het verschil tussen Kax en Rmrn (zie figuur 2) klein is, dan is de 
instelling van het werkpunt (de positie van het interface) erg kritisch. 

Om ervoor te zorgen dat het systeem naar behoren werkt, moet men een aantal parameters 
kiezen, zodanig dat de statische drukweerstandsrelatie acceptabel is, d.w.z. het lineaire 
gebied steil en het verschil tussen en R- groot. Deze voorwaarden worden (o.a.) 
bepaald door drie parameters: 



- de concentratie van de 'externe' vloeistof 
In het geval dat de interface zich ver binnen de pipettip bevindt, is de pipettip 
voornamelijk gevuld met de lage concentratie vloeistof wat dus resulteert in een hoge 
weerstand. De grootte van deze weerstand, Km, wordt dus bepaald door de concentra- 
tie van de externe vloeistof. 

- de concentratie van de vloeistof in de pipet 
In het geval dat de gehele pipettip gevuld is met de hoge concentratie vloeistof, is het 
verhaal precies omgekeerd: Ft-, wordt bepaald door de concentratie van de vloeistof in 
de pipet. 

de diameter van de pipet bepaalt het oppervlak van het geleidend medium, de 
vloeistofkolom. Als  de diameter klein is, neemt de weerstand dus toe. 

- de diameter van de pipet. 

Het concentratieverschil tussen de beide vloeistoffen moet dus niet te klein zijn omdat dat 
resulteert in een kleine 
Vaak ligt één van de parameters vast, bijvoorbeeld de concentratie van de externe vloeistof 
(in biologische weefsels is dit fysiologisch zout: 0,154 M NaC1). Voor een bepaalde pipet 
gevuld met bijvoorbeeld 1,0 M vindt men dan een Al2 van 2 M a .  A l s  dit niet goed genoeg 
is, kan men een hogere concentratie pipetvloeistof nemen zodat kh afneemt. Vaak zal dit 
niet veel effect hebben omdat kh vaak al klein is. Men kan dan een pipet met een 
kleinere diameter nemen. De totale weerstand van de pipet zal dan toenemen. Men moet 
dan tevens de concentratie van de pipetvloeistof groter nemen omdat anders de kh weer 
te groot wordt. Dan blijft AR klein. 

(= Km - R-). 

~~ 

0 2.4 Meetprotocol 

De calibratie van het systeem (zie hoofdstuk 3) is uitgevoerd met de pipet gedompeld h 
vloeistof in een calibratiekamertje. Hierin kan een externe druk worden opgelegd. De 
opstelling is weergegeven in figuur 3. 

De opstelling wordt eerst gevuld met olie en met de gewenste zoutoplossing (zie figuur 3). 
Hierbij moet men oppassen dat er geen luchtbellen in het circuit ontstaan omdat deze de 
meting alleen maar kunnen verstoren. Daarna moet men een goede pipet uitzoeken. De 
pipetten hangen in de zgn. pipet-carousel. Hier hangen ze met de tip in de vloeistof. Als 
de pipettip open is, wat vaak met de microscoop niet te zien is, zal de pipettip zich vullen 
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Figuur 3 Opstelling voor calibratie systeem 

met vloeistof, wat wel te zien is onder de microscoop. Heeft men een goede pipet, dan 
moet deze gevuld worden met de gewenste concentratie vloeistof. Dit gebeurt met een 
canule. Dit is een dunne poly-etheen-slang op een spuit. Deze canule kan gemaakt worden 
door een PE-slang te verwarmen en uit te trekken zodat deze insnoert. Deze PE-slang is 
van het type PE-20: Clay Adams, Div. of Becton, Dickinson and Comp. Parsippany, New 
Jersey 07054. inwendige diameter 0.38 mm (0.015"), uitwendige diameter 1.09 mm 
(.043"). Ook bij het vullen van de pipet moet men ervoor zorgen dat er geen luchtbellen 
ontstaan. Heeft men de pipet gevuld, dan moet deze in de pipethouder geschoven worden. 
Men km enige weerstand voelen omdat er een O-ringetje in zit. Draai dan de pipet vast. 
Vul het calibratie-kamertje met de gewenste vloeistof zodanig dat het contact (a in figuur 
3) onder water staat. Schroef de pipethouder op het calibratie-kamertje en zet alle 
kraantjes in de getekende stand (zie figuur 3). Sluit nu alle elektronische verbindingen aan: 

de pipet aan de capaciteitsbalans, de capaciteitsbalans aan het servo-apparaat en de pomp 
aan het servo-apparaat. Draai de 'GAIN' en de capaciteitsbalans volledig tegen de klok in 
en schakel dan het apparaat aan. Zet de capaciteitsbdms in de 'TEST'-stand zodat de 
'PROBE RESISTANCE'-indicator 5 Mi2 aangeeft. Draai vervolgens de capaciteitsbalans 
open (met de klok mee) totdat het scoopsignaal 'B' begint te oscilleren. Mocht dit niet 
gebeuren voordat de capaciteitsbalans helemaal open is gedraaid, dan is het elektronisch 

~ 

~ 

~ 



circuit niet in orde. Is dit in orde dan moet de capaciteitsbalans weer helemaal dicht 
gedraaid worden en kan deze in de 'OPERATE'-stand worden gezet. Nu wordt de 
weerstand van de pipet gemeten. Omdat de parasitaire capaciteiten moeten worden 
gecompenseerd moet de capaciteitsbalans weer worden open gedraaid totdat het signaal 
'B' op de scoop begint te oscilleren. Gebeurt dit niet dan moet men de elektrische 
verbhdimgen conntïslerenr. Met km ook zijn dat er een hchtbelktje in de pipet zit dat zorgt 
voor het verbreken van het elektrische circuit. Treedt er wel oscillatie op, draai dan op dat 
punt de balans ongeveer twee hele slagen terug. Nu wordt de juiste weerstand van de pipet 
gegeven dooh de 'PROBE RESISTANCE'-indicator. Als men nu met de spuit een over- 
druk creëert, zal men zien dat de weerstand daalt en als men met de spuit een onderdruk 
creëert, ziet men dat de weerstand stijgt. Als dit niet is waar te nemen dan is de pipet 
verstopt. Is dit allemaal in orde dan zorgt men dat de pipetweerstand minimaal is, d.w.z. 
de pipet doorspuiten en draait men de kraantjes open zodat de pomp in verbinding staat 
met de pipet en alle spuiten zijn afgesloten. Het hydraulisch circuit is nu gesloten. Men 
verdraait nu de 'BRIDGE BALANCE' zodanig dat deze een waarde aangeeft die net iets 
groter is dan de 'PROBE RESISTANCE' en de 'MOTOR POWER OFFSET' zet men op 
nul. Het elektrisch circuit wordt gesloten, en daarmee de gehele regelkring, door de 
'GAIN' open te draaien. Men ziet dat de pipetweerstand iets stijgt totdat deze even groot 
is als de ingestelde 'BRIDGE BALANCE'. Om dit de bewerkstelligen is een kleine Y - 
onderdruk nodig omdat de vloeistof-interface iets naar binnen moet worden gezogen. Dit is 
te zien door een negatieve uitslag van de aanwijzing van de pompspanning. Draai de 
'GAIN' open tot vlak onder het punt waar de pomp begint te oscilleren. Het systeem is nu 
goed ingeregeld. Zet de aanwijzing van de drukopnemer op nul en breng een druk aan op 
het calibratiekamertje. Kei pipetsysteem zal de opgelegde &uk volgen. 



Hoofdstuk 3 Calibratie 

0 3.1 Statisch 

Het systeem meet de druk in een materiaal door aan de pompzijde een tegendruk op te 
bouwen, die even groot is als de druk in het materiaal. De vraag is dan in hoeverre die 
gemeten druk overeenkomt met de werkelijke druk in het materiaal. 
Omdat ket principe van het systeem berust QP de positie van de scheiding tussen twee 
vloeistoffen met een verschillende concentratie en de elektrische weerstand daarvan, kan 
een onbedoelde verandering van de positie van dat scheidingsvlak een verkeerde indicatie 
geven van de gemeten druk. Er kunnen twee dingen gebeuren: 

- in één van de vloeistoffen treedt een concentratie-verandering op. Dit leidt tot een 
andere elektrische weerstand en dus tot een andere druk. 
door diffusie van ionen verandert de lokale concentratie in het scheidingsvlak en 
dat heeft een verandering van de elektrische weerstand tot gevolg. 

- 

Om de invloed van deze storingen te onderzoeken, zijn verschillende proeven gedaan. 
Hiervoor is de opstelling gebruikt zoals deze is weergegeven in figuur 3. 

nauwkeurigheid ~ 

In de eerste plaats is gekeken in hoeverre het systeem de opgelegde druk kan volgen. In 
figuur 4 is dit weergegeven. 
Te zien is dat de druk van het systeem zeer goed overeenkomt met de druk die is 
opgelegd. De eventuele afwijking is te wijten aan de ruis in het signaal van de drukopne- 
mers. De maximaal haalbare druk is ongeveer 40 kPa. Bij een slechte keuze van de 
vloeistof-concentraties (AR klein) is de maximaal haalbare druk kleiner dan 40 kPa. De 
grens van 40 kPa wordt bepaald door de pomp van het systeem. Deze kan geen grotere 
tegendruk leveren. 
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Figuur 4 Gemeten druk als functie van de aangeboden druk (+) en de afwijking 
tussen beide (A) 

0 3.1.2 concentratie verandering 

Als de concentratie van de externe vloeistof verandert, verandert het elektrisch gedrag van 
de pipet en dus zal dit invloed hebben op de drukbepaling. Er is naar deze invloed 
onderzoek gedaan omdat bij latere ~ proeven ~ (zie 0 3.3: metingen in poreus materiaal) een 
concentratieverandering optreedt. 
Voor deze meting is dezelfde opstelling gebruikt als weergegeven in figuur 3. De 
hoeveelheid externe vloeistof is vooraf bepaald en aan de hand daarvan kan de hoeveel- 
heid zout worden berekend om een bepaalde eind-concentratie te krijgen. Vervolgens 
W Q ~ &  het zout voorzichtig in de vloeistof gestrooid. Op de bodem ligt een magneetroerder. 
Het systeem wordt ingeregeld met een bepaalde druk en de roerder wordt aangezet. De 
concentratie van de vloeistof neemt nu langzaam toe omdat het zout oplost. Het verloop 
van de druk als functie van de tijd is weergegeven in figuur 5. Het constante drukverschil 
van ongeveer 5 kPa is te wijten aan een verkeerde instelling van de 'OFFSET'. 

~ 

~ ~~ 
~~ 

- -~ ~ ~ 
~~- 

We zien dat na 9 minuten de pompdruk h e m s  niet meer de opgelegde druk volgt. Dit is 
als volgt te verklaren: 
Met de oorspronkelijke concentratie ligt de 'BRIDGE BALmCE' tussen Km en Rm$ Als 
nu de externe concentratie stijgt, dan zal Km langzaam afnemen (AR wordt kleiner). Op 
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Figuur 5 Druk als functie van de tijd bij veranderende concentratie 
15 pm pipet met 2.0 M NaCl: concentratie van 0.154 M naar 0.5 M 

een gegeven moment zal de 'BRIDGE BALANCE' groter zijn dan km en dus volgt het 
systeem niet meer. De regelkring vindt op dat moment een afwijking tussen de ingestelde 
weerstand en de pipet-weerstand en wil dit verschil nul maken door de pomp een lagere 
druk te laten creëren (zie figuur 2: het ingestelde werkpunt, RB-EB-a is groter dan de 
pipetweerstand, %iper, dus zal het systeem RPiw willen laten toenemen om het verschil in 
weerstand weer nul te maken. Dit wordt bewerkstelligd door externe vloeistof op te zuigen 
en dus een lagere druk te creëren). 
We zien dus dat een toename van de externe concentratie wel degelijk invloed- hëëft. 
Echter bij proeven met poreus materiaal (0 3.3) wordt de concentratie niet groter maar 
kleiner. Het is niet mogelijk gebleken om met de opstelling met het calibratiekamertje een 
proef te doen waarbij de concentratie daalt. Maar als men redeneert zoals boven dan zal 
een concentratiedaling geen invloed hebben: het concentratie-verschil tussen de externe en 
interne vloeistof neemt toe, dus zal fi toenemen (km stijgt). Als de 'BRIDGE BALAN- 
CE' gelijk blijft, zal deze binnen het bereik van km en kb blijven en dus blijft het 
systeem ingeregeld. Door de toename van het concentratieverschil zal het systeem zelfs 
gevoeliger worden. 

~ ~ -- 

- ~~ 

~ - -- ~ ~ - -  ~ ~ ~ 
-~ -~ 
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0 3.1.3 diffusie 

Door het contactvlak van de twee vloeistoffen in de pipet zal diffusie optreden waardoor 
de lokale concentratie verandert. Hierdoor verandert de weerstand van de pipet wat 
resulteert in een drukverandering in de pomp. 
Om te onderzoeken hoe groot de invloed is van deze Wfusie zijn duurgroeven gedaan 
waarbij van het ingeregelde systeem de aangeboden en de gemeten druk wordt geregis- 
treerd als functie van de tijd. Dit is gedaan voor een pipet met twee verschillende 
vloeistoffen en met twee verschillende pipetten. Immers de diffusie zal afhankelijk zijn 
van het concentratieverschil tussen de beide vloeistoffen en van de grootte van het 
contactoppervlak'. De resultaten staan weergegeven in de figuren 6, 7 en 8. 

Figuur 6 Aangeboden en gemeten druk als functie van de tijd 
15 pm pipet, 2.0 M in 0.I54 M NaCl 

De binnendiarneter io  bepalend voor het statisch gedrag van de pipet (druk-weer- 
stand-relatie en 3 2.3). De exacte binnendiameter van de pipet is niet te bepalen 
m.b.v. een lichtmicroscoop i.v.m. breking van het licht. Daarom is a l s  binnendia- 
meter aangehouden de helft van de buitendiameter. 
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Figuur 7 Aangeboden en gemeten druk als functie van de tijd 
15 pm pipet, 0.5 M in 0.154 M NaCl 
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Figuur 8 Aangeboden en gemeten druk als functie van de tijd 
10 pm pipet, 0.5 M in 0.154 M NaCl 

We zien het volgende: 
- Bij een groter concentratie-verschil is de drift in het verschilsignaal groter (vergelijk 

figuur 6 en 7) 
Met een kleinere pipet (dus een kleiner contactoppervlak) is de drift kleiner (vergelijk 
de figuren 7 en S) 
De drift kan zowel positief als negatief zijn. 

- 

- 



Dit laatste hang af van de positie van het werkpunt (de ingestelde 'BRIDGE BALANCE'). 
Stel men heeft de volgende situatie: 
- interne concentratie is 0.5 M. Door diffusie daalt deze tot bijv 0.4 M 
- externe Concentratie is 0.15 M. Door diffusie stijgt deze tot bijv. 0.25 M 
Door de interne concentratiedaling zal kiw r- toenemen, door de externe concentratiestijging 
zal de qiW afnemen. Als nu het interface 880 de tip van de pipet ligt, dan is de concentra- 
tie van de interne vloeistof bepalend voor de totale pipetweerstand. Deze concentratie daalt 
dus zal toenemen. Het systeem ervaart nu een hoger opgelegde druk door de 
weerstandsafwijking en zal dus de pompdruk laten toenemen (zie figuur 2) waardoor een 
positieve afwijking ontstaat tussen de pompdruk en de opgelegde calibratiedruk. 
Omgekeerd als het interface ver binnen de tip ligt, dan is de externe concentratie bepalend 
voor %iw Deze concentratie stijgt, dus neemt de weerstand af wat gecompenseerd wordt 
door een afnemende pompdruk. 

0 3.2 Dynamisch 

De systeemoverdracht is afhankelijk van een aantal factoren zoals de instelling van 
'GAIN' en 'BRIDGE BALANCE, de gebruikte pipet en de hoeveelheid lucht in het 
systeem. We kunnen dus eigenlijk niet spreken van 'de' overdracht van het systeem. 
Hetgeen we gemeten hebben geeft slechts een indicatie over hoe het systeem het best 
ingesteld is. 
De -opstelling voor het meten- van het -dynamisch- gedrag -is schematisch weergegeven in ~~ ~ 

- 

figuur c. 

Met behulp van een PC wordt een puls gegenereerd welke een membraanpomp aanstuurt. 
Hier wordt het omgezet in een pulsdruk. Deze wordt gemeten met drukopnemer 1. De 
reactie van het IPM-systeem wordt geregistreerd door drukopnemer 2. Door van beide 
signalen de FFT te bepalen hebben we de frequentiespectra van het ingaande signaal en 
van het uitkomende signaal. Neemt men de logaritme van het quotiënt van de met het 
EM-systeem gemeten druk en de aangeboden druk en vermenigvuldigd men dit met 20, 
dan heeft men de frequentie overdracht in dB. 
Door beide signalen te filteren op 40 Hz en het te samplen met 600 Hz, treedt geen 
&ashg op. De keuze van 40 Hz wordt bepaald door de storingsinvloed van de netspan- 
ning (50 Hz). Bovendien kan het systeem geen variërende drukken met een frequentie 
groter dan 20 Hz volgen. 



= 2.0 M NaCl IPM 
0.154 M NaCl 

@@ij@ Silliconenolie 

U 

dlukmducer 1 Pc 

i- 
Figuur 9 Schema opstelling metingen dynamisch gedrag systeem 
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Er zijn proeven gedaan voor twee verschillendëpipettën elk- met verschillende instellingen 
voor de ’GAIN’ en de ’BRIDGE BBEBEYCE’. Eerst voor een pipet van 10 pm. De 
statische druk-weerstand relatie van deze pipet loopt van 0’8 tot 3’0 MQ. De resultaten 
staan weergegeven in de figuren 10 en 11, respectievelijk op pagina 19 en 20. In figuur 10 
is voor elke grafiek de ’GAIN’ constant’ en de ’BRIDGE BALANCE’ variabel. In figuur 
11 is dit precies omgekeerd. 

De ’GAI” kan niet worden ingesteld op de in de figuur gegeven waarde. Deze 
waarde is een indicatie van de instelling: een ’GAI” van 9 wil zeggen dat de 
draaiknop voor de ’GAIN’-instelling op ’9 uur’ staat. 
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Figuur 10 Overdracht systeem voor verschillende instellingen van de gain voor 10 pm 
pipet 
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Figuur 11 Overdracht systeem voor verschillende instellingen bridge balance voor 10 
pm pipet 



Aan de hand van de metingen valt het volgende te concluderen: 
- 
- 

hoe hoger de ’BRIDGE B W C E ’ ,  des te trager wordt het systeem. 
hoe groter de ’GAIN’, des te sneller het systeem reageert. Echter als de ’GAIN’ te 
groot wordt, treedt er opslingering plaats door oscillatie van de pomp. 

Velvolgem zijn soortgelijke metingen gedazn VOW een 5 p pipet. Van deze pipet heeft 
de pipetweerstand een bereik van 2’5 tot 7,5 MQ. De resultaten staan weergegeven in 
figuur 12 op pagina 22. 

Uit deze metingen blijkt ook dat bovenstaande conclusies gelden. Echter in dit geval is de 
maximaal haalbare frequentie hoger. Dit is ook te verwachten, want voor een kleinere 
pipet geldt een grotere gevoeligheid volgens de statische druk-weerstand relatie. 

In het algemeen kan men concluderen dat het IPM-systeem dynamische drukken, kleiner 
dan 40 kPa, aankan tot ongeveer 10 Hz ! 
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Figuur 12 Overdracht systeem voor verschillende instellingen bridge balance voor 5 
pm pipet 



0 3.3 Metingen in poreus materiaal 

Omdat het de bedoeling is om vloeistofdrukken te gaan meten in poreus materiaal, is 
gezocht naar een meetmethode om na te gaan of dit met dit systeem mogelijk is. 
Op dit moment is H. de Heus bezig met onderzoek naar een modeimateriaa'i voor de 
îussen-vIeïvels@f. Dit materiaai zwtt  cder  invloed van con~aatra~i~verandering. Er is 
een opstelling ontworpen waarbij een proefstukje wordt opgesloten in een kamertje met 
constant volume. Via een glasfilter wordt het proefstukje in contact gebracht met een 
vloeistof van een bepaalde NaCl-concentratie. Als deze concentratie afneemt, zal het 
materiaal gaan zwellen. Omdat het proefstukje zit ingesloten in een constant volume zal 
het een zwelkracht gaan opbouwen. Deze wordt vervolgens met een krachtcel gemeten. 
Door het trage verloop van dit proces (uren) mag men ervan uitgaan dat de dnik in de 
vloeistoffase gelijk is aan de druk in de vaste stof fase. Met de opstelling is het mogelijk 
om gelijktijdig de druk te meten met de pipet en met de krachtopnemer. Als beide 
meetmethodes voldoen moeten ze hetzelfde resultaat geven. 
De opstelling is schematisch weergegeven in figuur 13. 

/ stempel (naar krachtcel) 
I 

I , I  
water in - 

/- 
/ 

pipet' I 
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De metingen die gedaan zijn berusten niet direct op een verandering van concentratie van 
de spoelvloeistof maar op vrije zwelling. Een proefstukje wordt droog ingelegd en 
gespoeld met 0,6 M NaCl en daarna met 0,2 M. Hierdoor wordt een druk opgebouwd van 
ongeveer 0,6 m a .  Omdat deze druk te groot is voor het PM-systeem wordt op dat 
moment de krachtcel met stempel iets omhoog geschoven zodat het proefstukje sgannings- 
wij u1 de opstellirig ligt. ^rridzt het proefs-Jkje fiar geen tegendruk ondervindt zal het 
verder gaan zwellen totdat het volume niet verder kan toenemen. Vanaf dat moment zal er 
dus weer een zweldruk opgebouwd worden. Deze druktoename is gemeten met zowel de 
pipet als met de krachtcel. De resultaten staan weergegeven in figuur 14. 
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Figuur 14 Druktoename bij vrij zwellen. 10 pm pipet met 2.0 M NaCl in 0.20 M 
proefstukje 

Te zien is dat de druk gemeten met de pipet en de druk gemeten met de krachtcel 
gelijkmatig toenemen. 
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Naast de metingen via vrije zwelling is er geprobeerd om metingen te verrichten op basis 
van de concentratieverandering omdat men op die manier kan voorspellen hoe groot de 
einddruk zal zijn. Het is niet gelukt om goede metingen te doen. Dit heeft een aantal 
oorzaken: 

be proefstukjes zijn eerst gebruikt voor het meten van osmotische drukken met de 
h a c k t l .  Deze chkkefi zijn te goot  VQOT het pipet systeem. Daarom zijn die 
proefstukjes na gebruik in 0,2 M NaCl gelegd om vrij te zwellen. Daarna is er 
opnieuw een sample met een diameter van 10 mm uitgesneden en dat is gebruikt voor 
de uiteindelijke meting. Waarschijnlijk zijn de samples op dat moment niet goed meer. 
Het is voorgekomen dat de proefstukjes na gebruik uit elkaar vielen. 
de opstelling is moeilijk in te stellen met betrekking tot de onderlinge posities van 
verschillende onderdelen. Daarom is er bij bepaalde metingen 'kortsluiting' ontstaan 
door een onbedoeld elektrisch contact via lekkende vloeistof (bleek later). 
de pipet kan worden afgesloten door de macro-moleculen van het sample waardoor er 
geen vloeistof kan stromen waarop het principe van het systeem berust. 



Hoofdstuk 4 Conclusies 

Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen we een opsomming maken van de voor- 
ei; de nadelen vim het systeem met Yrkrkkhg tot hei metem van vloeistofdrukken in een 
hiemodei. 

Voordelen: 
- nauwkeurige registratie van de druk. In het statische geval bedraagt de nauwkeurigheid 

1%. 
stabiliteit van het systeem met betrekking tot de diffusie ligt in de orde van een 2% 
afwijking na ongeveer 10 uur in het meest ongunstige geval. 
de probe (pipet) is zeer klein in vergelijking met andere soorten drukopnemers. Op die 
manier wordt de meting zo min mogelijk be’ïnvloed. 
het blijkt mogelijk om met het systeem vloeistofdrukken te meten in poreuze materia- 
len. 

- 

- 

- 

Nadelen: 
~ - het drukbereik van het huidige systeem is klein: -40 tot +40 P a .  In het kniemodel 

worden drukken verwacht in de orde van m a ’ s .  
het systeem kan dynamische drukken volgen tot ongeveer 10 Hz. Voor bijvoorbeeld 
een kniebelasting tijdens de loopcyclus (ongeveer 1 Hz) is dit voldoende. Maar als je 
stapvormige belastingen wilt aanbrengen en m e t e i  kanpdät-pröb-iëmen-gëvenr- ~ -- ~- -- ~~ ~ ~ ~ ~ 

de pipetten zijn gemaakt van glas en dus breekbaar. Als nu het te onderzoeken 
materiaal zal vervormen kan de pipet breken. 
de meting is zeer lokaal. Om een beeld te krijgen van het drukverloop in een bepaald 
gebied zullen veel metingen gedaan moeten worden. 

- 

- 

~- ~ ~ - - ~  - -~ 

- 

- 

Om nu toch dit systeem te gaan gebruiken voor metingen aan een kniemodel, zullen een 
aantal oplossingen moeten worden gezocht voor deze nadelen: 
- het aanpassen van het drukbereik kan (waarschijnlijk) gebeuren door een andere pomp. 

Deze bepaalt de maximaal haalbare druk van het systeem. Met een andere pomp en 
eventueel het aanpassen van het regelcircuit moet het mogelijk zijn om het drukbereik 
op te voeren. Hiervoor zal worden geïnformeerd bij de leverancier van het systeem. 
de grens van het dynamisch bereik geldt voor het systeem waarmee we gemeten 
hebben. Dit systeem is alweer verouderd. De verwachting is dat eem nieuwer systeem 

- 



beter zal voldoen. Ook hiervoor zal men moeten informeren bij de leverancier. 
de glazen pipetten zou men moeten vervangen door flexibele pipetten. Houben [7] is 
hiermee bezig geweest. Hij heeft plastic pipetten gemaakt. Echter de resultaten hiervan 
zijn niet bevredigend. De pipetten worden gemaakt op dezelfde wijze als  de glazen: 
ee:: slaag wordt  bad verwmnd en uitgetro-kkeen zodat deze insnoert. Waarschijnlijk 
kunnen ze ook op een andere manier veï---a*&gd worden, d. holle vezels. Hiervoor 
moet contact worden gezocht met prof. H. Meijer van de afdeling polymeren. 
Echter een flexibele pipet heeft ook nadelen. Hij heeft niet genoeg stijfheid om 
zelfstandig in een materiaal te steken. Dit moet gebeuren met een zgn. spinaalnaald. 
Misschien is het mogelijk om met de nieuw te fabriceren pipet verschillende parame- 
ters zoals stijfheid zelf te kiezen. 

- 

Geconcludeerd kan worden dat het IPM-systeem kan voldoen voor het meten van 
vloeistofdrukken in het kniemodel, mits het op bepaalde punten gewijzigd wordt. 
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Gebruikte apparatuur 

- micro-pipet dnikmeetsysteem: 
- Servo Nulling pressure system model 4A van IPM 

membraanpomp van Ling dynamic systems, England. - 
- capaciiëiis bairns 

- pipethouder 
- kalibratie kamer 

- 2x Kroh-Wte filter, model 3750 

- 2x Spectramed pressure transducer, model PlOEZ, -6,66 kPa -> 40 kPa 

- power oscillator LOS, type TP025 

- Philips digitale oscilloscoop, type PM3350 

- Delta Elektronika power supply, type EO30-1 (0-1 A, 0-30 V) 

- Philips pressure module 800, type 9822 150 52101 

- Krachtcel Peekel Instruments BV. max. load 100 N, type TD010 

~ -~~~~~ -~ ~~~ - 6 kanaals versterker , Peekel, voor krachtcel 
- display MCA 100 
- versterker unit CA 110 

- Computer XTEC AT386 met: 
- LabMaster-kaart 12 bits PGL, 8 kanaals 

acquisitie-software: Asystant plus, versie 1.10 - 

- Drukijkstatief HSE 7801, -15 -> 40 kPa 

- Olympus lichtmicroscoop BH-2,  OX, 1OOx en 500x 
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