Het grensvlak in ontmengde colloïd-polymeer-systemen

Bevochtiging, golven
Oppervlakken zijn overal aanwezig en spelen een belangrijke rol op grote en kleine
schaal. Ieder oppervlak ofwel grensvlak heeft een bepaalde spanning, die oppervlaktespanning wordt genoemd. De oppervlaktespanning stelt sommige insecten zoals
schaatsenrijdertjes in staat over water te lopen, maakt druppels rond en laat het wateroppervlak aan een glaswand gekromd staan. Deze verschijnselen zijn een macroscopische uiting van de krachten tussen moleculen, en heeft wetenschappers al vanaf
de achttiende eeuw weten te fascineren [1]. In ons onderzoek hebben we onszelf vanuit een fundamenteel oogpunt de vraag gesteld wat er met zulke verschijnselen gebeurt wanneer de oppervlaktespanning extreem laag wordt.
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Het modelsysteem
Er zijn verschillende manieren om een
echt lage oppervlaktespanning te realiseren, maar de beste manier wordt gevonden door een schalingsrelatie te
gebruiken die stelt dat de oppervlaktespanning γ evenredig is met kB T /d2 ,
met kB T de thermische energie en d
de deeltjesdiameter. Hierin is kB de
constante van Boltzmann en T de temperatuur. In moleculaire vloeistoffen
leidt deze relatie tot een hoge oppervlaktespanning, tussen de 10 en 100
mN/m; voor water bij kamertemperatuur, bijvoorbeeld, is γ ∼ 72 mN/m.
Maar in een systeem waarin de deel-

dirk.aarts@lps.ens.fr
Dirk Aarts (1977)
studeerde in 2001
cum laude af in
de scheikunde aan
de Universiteit
Utrecht. In 2005
promoveerde hij
cum laude aan
dezelfde universiteit in het Van ’t
Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïdchemie met als
promotor Henk
Lekkerkerker. Voor

zijn proefschrift
ontving hij een
dsm award for
Chemistry and
Technology.
Sinds september
2005 werkt hij
als postdoc in de
groep van Daniel
Bonn bij het Laboratoire de Physique Statistique
van de Ecole Normale Superieure
in Parijs.

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

april 2006

Dirk Aarts

tjesdiameter veel groter is dan de typische diameter van een (water)molecuul, zal de oppervlaktespanning extreem laag zijn. Voor duizend keer grotere deeltjes wordt de oppervlaktespanning een miljoen keer kleiner en
van de orde van 10 à 100 nN/m.
Systemen met zulke deeltjes bestaan
en worden colloïdale suspensies genoemd. Hierin zijn in een vloeistof
grote deeltjes gesuspendeerd (de colloïden), die ongeveer duizend keer zo
groot zijn als de vloeistofmoleculen,
maar toch nog klein genoeg om niet
zomaar naar beneden te zinken. Ze
blijven door de thermische energie
voortdurend in beweging (de Brownse
beweging). Wanneer polymeren in een
voldoende hoge concentratie aan de
suspensie worden toegevoegd, zal het
systeem spontaan fasescheiden in een
colloïd-rijke fase (de ‘vloeistof ’) en een
colloïd-arme fase (het ‘gas’), zie figuur 1a met colloïden weergegeven als
bollen en polymeren als draden. Tussen de fases bevindt zich het grensvlak
met de ultralage oppervlaktespanning.
In figuur 1b is een echt fasegescheiden
systeem te zien, terwijl in figuur 1c de
verschillende stadia van ontmenging
te zien zijn. Hiertoe is gebruikgemaakt
van een moderne krachtige lichtmicroscoop (een confocale lichtmicro-

scoop), waarbij de fluorescentie van de
colloïdale deeltjes wordt gedetecteerd
en één dun vlak in het monster kan
worden bekeken. De ontmengingprocessen van figuur 1c treden ook op in
mengsels van moleculaire vloeistoffen, zoals mengsels van water en olie,
maar de verschillende stappen zijn dan
bijna onmogelijk te volgen door de
enorme snelheid waarmee het systeem
fasescheidt.
Bevochtiging
Nadat het systeem compleet is ontmengd, is er een ogenschijnlijk glad
grensvlak gevormd. Zelfs vlakbij de
glaswand lijkt het grensvlak vlak te
staan (figuur 1b) in tegenstelling tot de
duidelijke kromming van water aan
een glaswand, bijvoorbeeld. Echter,
wanneer er met de microscoop wordt
ingezoomd op de meniscus, is er wel
degelijk een duidelijke kromming te
zien, zie figuur 2a [3]. Het blijkt dat de
colloïdale vloeistof de wand zelfs volledig bevochtigt (de randhoek tussen
vloeistof en wand is 0°). De vorm van
het grensvlak wordt helemaal bepaald
door een balans tussen de zwaartekracht en de capillaire kracht. Die laatste is een direct gevolg van de oppervlaktespanning. Deze krachtenbalans
beschrijft de experimentele data voor-
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en druppels
treffelijk, zoals te zien is in figuur 2b.
Hieruit volgt een karakteristieke lengte, de capillaire lengte
 Lc , die gegeven
wordt door Lc = γ/g∆ρ , met g de
valversnelling en ∆ρ het gas-vloeistofdichtheidsverschil. Voor verschillende
concentraties aan colloïd en polymeer,
dat wil zeggen voor verschillende fasepunten, varieert de capillaire lengte
van 50 µm ver weg van het kritische
punt tot 5 µm dichtbij. In het kritische
punt verdwijnt het onderscheid tussen
gas en vloeistof. De capillaire lengte is
dus ongeveer duizend keer kleiner dan
in systemen met een hoge oppervlaktespanning; bijvoorbeeld voor water is
Lc ∼ 3 mm. Door onafhankelijk het
dichtheidsverschil te meten, vinden we
hier inderdaad oppervlaktespanningen tussen de 10 en 100 nN/m, extreem
laag dus. Bovendien blijkt uit de accurate beschrijving van het grensvlakprofiel, waarin alleen de macroscopische
grootheid Lc is gebruikt, dat het hier
gebruikte colloïd-polymeer-systeem
qua grensvlakverschijnselen een goed
modelsysteem is voor moleculaire gasvloeistof-systemen.
Golven
Vervolgens hebben we het vrije grensvlak bestudeerd, ver weg van de invloed van de omringende wanden. Het
is reeds lang bekend dat de thermische
energie, die de colloïden in beweging
houdt, ook het grensvlak laat bewegen
[4,5], maar deze fluctuaties worden
tegengewerkt door de oppervlaktespanning. Het geheel kan worden geanalyseerd in thermische capillaire
golven, waarbij de gemiddelde golfamplitude
gegeven wordt door

LT = kB T /γ ; deze lengte wordt de
thermische lengte genoemd. In moleculaire systemen leidt dit door de relatief
grote oppervlaktespanning tot zeer
kleine thermische fluctuaties (voor
water is LT ∼ 0,2 nm), die alleen via
(indirecte)
verstrooiingstechnieken
kunnen worden waargenomen. Maar

Figuur 1
(a) Schematische weergave van een fasegescheiden colloïd-polymeer-mengsel. De bovenste fase lijkt op een gas van
colloïden, terwijl de onderste fase op een vloeistof van colloïden lijkt. In (b) is een foto te zien van een fasegescheiden
colloïd-polymeer-mengsel. Het mengsel bestaat uit fluorescente latexbolletjes met een diameter van 50 nm en polystyreen-polymeer in een organisch oplosmiddel. In (c) worden de drie stadia van fasescheiding getoond. Van boven
naar beneden; de initieel bicontinue structuur (boven) breekt op onder invloed van de zwaartekracht en vormt lange
banen vloeistoffase (midden), totdat uiteindelijk het grensvlak wordt gevormd (onder) [2]. De plaatjes zijn 1400 µm bij
1400 µm, en de tijd is ten opzichte van het begin van ontmenging.
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Figuur 2
(a) Microscoopopname van het grensvlak in een fasegescheiden colloïd-polymeer-mengsel vlakbij een wand. Het
plaatje is 350 µm bij 350 µm. (b) Het grensvlak (de symbolen) uit microscoopopnames zoals in (a) voor drie verschillende fasepunten. Van de bovenste naar de onderste curve wordt het kritische punt genaderd. De doorgetrokken lijnen
volgen uit het evenwicht tussen de capillaire en de hydrostatische druk [3].
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Figuur 3
(a) Microscoopopnames van capillaire golven op het colloïdale vloeistof-gas-grensvlak voor vier verschillende fasepunten (van boven naar beneden naar het kritische
punt toe). De inzet laat zien dat slechts een dun plakje wordt afgebeeld. Elk beeld is
17,5 µm bij 85 µm. De stippen aan de rechterzijde van elk beeld geven het grensvlak
aan. Hier is gemeten aan een systeem zoals beschreven in figuur 1, maar met grotere
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Figuur 4
(a) Colloïdale vloeistofdruppels
die samenvloeien met de bulk
vloeistoffase. Bovenste rij, een
druppel met diameter D = 16,5
µm en het fasepunt is relatief
ver van het kritische punt;
middelste rij, D = 22 µm en
dichtbij het kritische punt;
onderste rij, D = 30 µm. De drie
opeenvolgende stappen van
samenvloeien zijn duidelijk te
zien. De eerste connectie die
wordt gemaakt is erg dun. In de
middelste rij worden twee verbindingen gemaakt, wat ervoor
zorgt dat gasfase wordt ‘ingevangen’. In de onderste rij is het
fluorescente materiaal in de
druppel deels kapotgemaakt,
waardoor de samenvloeiing tot
in de bulkfase gevolgd kan
worden [7].
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colloïden (d = 142 nm) en polymeren. (b) Dynamische hoogte-hoogte-correlatiefuncties, gh, als functie van de tijd t volgend uit een kwantitatieve analyse van de
microscoopopnames voor vier verschillende fasepunten (van de onderste naar de
bovenste curve naar het kritische punt toe). De experimentele resultaten (symbolen) en de theorie (lijnen) komen zeer goed met elkaar overeen [6].

aangezien de oppervlaktespanning in
colloïd-polymeer-systemen extreem
klein is, wordt LT ∼ 0,3 µm. De thermische capillaire golven, die zich vertalen in een dynamische ruwheid van
het oppervlak, kunnen dan direct worden waargenomen met een microscoop, zie figuur 3. Dit zijn de eerste
‘foto-opnames’ van het gas-vloeistofgrensvlak op bijna deeltjesniveau [6]
(de resolutie is net niet voldoende om
afzonderlijke colloïden waar te
nemen).
Een gedetailleerde analyse van de oppervlaktefluctuaties laat zien dat het
theoretisch beeld van zo’n ruw grensvlak keurig opgaat, verrassend genoeg
zelfs op deze microscopische schaal.
Dit blijkt ondermeer uit een constructie van de dynamische correlatiefunctie

waarin de hoogte van het grensvlak op
een bepaalde plek als functie van de
tijd wordt gevolgd. Wanneer we deze
functie vergelijken met de theoretische
voorspelling, waarin alleen macroscopische grootheden zoals oppervlaktespanning, dichtheidsverschil en viscositeit en geen microscopische grootheden zoals de deeltjesdiameter worden
meegenomen, is de overeenstemming
verbluffend goed.
Druppels
Over de rol die capillaire golven spelen
in druppelsamenvloeiingprocessen is
lange tijd gespeculeerd, maar met het
huidige systeem kunnen we dit proces
volgen op de lengte en tijdschaal van
de capillaire golven. In de laatste stadia
van fasescheiding regenen vloeistof-

druppeltjes naar beneden (zoals te zien
is in het onderste panel van figuur 1c)
om vervolgens samen te vloeien met de
bulk vloeistoffase. Dit proces verloopt
in drie stappen, zoals duidelijk te zien
is in figuur 4. In de eerste stap draineert het laagje gas tussen druppel en
bulkfase, in de tweede stap ontstaat er
een verbinding tussen druppel en
vloeistof en in de derde stap wordt de
druppel in de vloeistof ‘uitgeknepen’.
In moleculaire vloeistoffen is de tweede stap ongrijpbaar gezien de kleine
fluctuaties, maar hier is nu voor het
eerst duidelijk te zien dat er een zeer
dunne verbinding wordt gemaakt tussen twee, elkaar toevallig ontmoetende
golfjes. In de laatste stap groeit de verbinding lineair met de tijd. Dit lineaire
regime is zeer lastig te meten in mole-
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Figuur 5
(a) Een opbrekende druppel in een systeem met een relatief hoge oppervlaktespanning (links), waarbij een groot aantal satellietdruppels wordt gevormd (rechts).
(b) Twee verschillende opbrekende druppels in een systeem met een extreem lage

oppervlaktespanning. Als gevolg van de meer nadrukkelijk aanwezige thermische
ruis op de oppervlakken, geschiedt het opbreken op een compleet andere wijze.
De schaalbar is 10 µm [8].
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culaire vloeistoffen, aangezien inertie
snel belangrijk wordt en de hoge oppervlaktespanning voor grote snelheden (voor water ∼ 70 m/s) zorgt. Hier
werkt de ultralage oppervlaktespanning opnieuw in ons voordeel door het
proces drastisch te vertragen (snelheden van ∼ 1 µm/s) [7].
Het is in dit systeem ook mogelijk om
de vorming van druppels te bestuderen, het tegenovergestelde van het hier
zojuist beschreven proces. In de laatste
stadia van de fasescheiding worden
spontaan colloïdale vloeistofdruppels
aan het grensvlak tussen de colloïdale
gasfase en de lucht gevormd. Deze
druppels vallen vervolgens naar beneden. Figuur 5a toont een gebeurtenis
in een colloïd-polymeer-systeem met
een relatief hoge oppervlaktespanning. Hier is de oppervlaktespanning
nog steeds veel kleiner dan in moleculaire systemen, maar wel ongeveer dertig keer hoger dan in de hierboven beschreven experimenten. Op het punt
van opbreken vormt zich een dun filament en een nagenoeg bolvormige
druppel. Na het opbreken worden er
vele satellietdruppeltjes gevormd. Dit
lijkt sterk op het opbreken van een viskeuze moleculaire vloeistof. Wanneer
we dezelfde gebeurtenis bestuderen in
een colloïd-polymeer-systeem met een
echt ultralage oppervlaktespanning,
blijkt dit proces compleet anders te
verlopen [8]. Op het moment dat de
vloeistofcilinder breekt, is het geheel
sterk symmetrisch. Bovendien worden
er nauwelijks satellietdruppeltjes gevormd. Dit alles is een direct gevolg
van de grotere thermische fluctuaties
van het grensvlak, en we zien dus dat
door deze thermische ‘ruis’ het opbreken van druppels zowel kwantitatief
als kwalitatief verandert.
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Conclusie
Colloïd-polymeer-mengsels vormen
een uitstekend modelsysteem voor
moleculaire grensvlakken, zoals ondermeer blijkt uit de nauwkeurige beschrijving van het grensvlakprofiel aan
de wand. De extreem lage oppervlaktespanning stelt ons in staat om een
breed scala aan fundamentele processen tot in detail te volgen. De visuele
waarneming van de capillaire golven
laat direct het ware karakter van het
gas-vloeistof-grensvlak op een microscopische schaal zien. Daarnaast zien
we de invloed van thermische capillaire golven op samenvloeiende druppels, alsook op opbrekende druppels.
Bovendien is het nu mogelijk om
hydrodynamische theorieën op extreem kleine tijd- en lengteschaal te
toetsen, die voorheen nauwelijks experimenteel verifieerbaar waren. Gezien
de zich razendsnel ontwikkelende microfluïdica, waarin vloeistofstromen
op een microschaal worden gemanipuleerd, biedt de combinatie van techniek en colloïdaal systeem hier dus
zowel fundamenteel als praktisch nut.
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