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Directe visuele waarneming va
Aan het begin van de vorige eeuw werden op basis van de thermische beweging belangrijke voorspellingen gedaan omtrent de Brownse beweging
(Einstein [1]), de kritische dichtheidsfluctuaties (Von Smoluchowski [2],
Einstein [3] en Ornstein en Zernike [4]) en de ruwheid van het grensvlak in
termen van capillaire golven (Von Smoluchowski [2] en Mandelstam [5]).
De directe visuele waarneming van deze voorspelde fenomenen kent een
lange traditie en heeft tot fascinerende resultaten geleid… behalve voor
thermische capillaire golven. Deze gaven zich niet zo makkelijk bloot.
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In 1908 slaagde Perrin erin om met een
microscoop uit de diffusieve bewegingen van colloïden – deeltjes met een afmeting van de orde van een µm – de
constante van Boltzmann kB te halen
[6], in 1968 zag Debye met een Zernikemicroscoop voor het eerst direct de kritische dichtheidsfluctuaties [7], maar de
directe microscopische waarneming van
thermische capillaire golven die een
ogenschijnlijk glad grensvlak tussen bijvoorbeeld een gas en een vloeistof ruw
en dynamisch maken, hebben langer op
zich laten wachten [8].
Het modelsysteem
Deze thermische capillaire golven zijn –
evenals de kritische dichtheidsfluctuaties al vóór Debye – wel met licht- en
röntgenverstrooiingstechnieken waargenomen, maar de directe waarnemingen hebben lang op zich laten wachten
aangezien de gemiddelde ruwheid
van

het grensvlak van de orde van kB T /γ
is, met T de temperatuur en γ de grensvlakspanning. In het geval van moleculai-

re vloeistoffen leidt dit tot een ruwheid
van ~0,3 nm en ook de correlatielengte
en de correlatietijd van de capillaire golven maken directe waarneming erg
lastig (zie tabel 1). Wanneer nu de grensvlakspanning een miljoen keer kleiner
zou zijn, worden de golven duizend keer
groter, terwijl ook de correlatielengte en
de correlatietijd in de goede richting
schuiven.
Een systeem dat intrinsiek een zeer lage
grensvlakspanning heeft en tegelijkertijd
een modelsysteem is voor het grensvlak
tussen een gas en een vloeistof is een colloïd-polymeer-mengsel. We hebben hier
gebruik gemaakt van fluorescente latexcolloïden en polystyreenpolymeer gesuspendeerd in een organisch oplosmiddel. De thermische beweging van het polymeer drijft de colloïden naar elkaar toe
(de depletie-interactie) en bij voldoende
hoge concentraties kan dit leiden tot een
fasenscheiding in een colloïd-rijke fase
(de ‘vloeistof’) en een colloïd-arme fase
(het ‘gas’). In het Van ’t Hoff-laboratorium
is experimenteel aangetoond dat de
grensvlakspanning in zulke systemen extreem laag is, namelijk in de orde van
γ ∝ kB T /d2 met d de diameter van de
colloïden [9,10]. Door nu deeltjes met
een diameter van 140 nm te kiezen, krijgen de capillaire golven een dusdanige
grootte en vervaltijd dat ze in principe
met een microscoop kunnen worden
waargenomen. Hiervoor is een confocale
scanning laser microscoop (cslm) gebruikt,
een lichtmicroscopietechniek waarbij één
dun vlak in het monster wordt bekeken.

Tabel 1
Karakteristieke groottes in moleculaire (in dit geval water-lucht) en colloïdale systemen. De
correlatielengte is gelijk aan de capillaire lengte met ∆ρ het dichtheidsverschil tussen gas en
vloeistof en g de valversnelling. In de correlatietijd komt ook nog de viscositeit η voor.

γ
Grensvlakspanning

Ruwheid kB T /γ 
Correlatielengte ξ = γ/g∆ρ
Correlatietijd τ = ηξ/γ

Moleculair
72 mN/m
0,2 nm
3 mm
0,03 ms

Colloïdaal
50 nN/m
0,3 µm
8 µm
4s

an thermische capillaire golven
Dit is meteen het grote voordeel ten opzichte van meer conventionele lichtmicroscopie. De colloïdale deeltjes moeten
overigens wel fluorescent worden gemaakt en die fluorescentie wordt vervolgens door de microscoop gedetecteerd.
Waarneming en analyse
In figuur 1 zijn cslm-beelden van het
‘gas’-‘vloeistof’-grensvlak te zien als
functie naar het kritisch punt toe (van
boven naar beneden), waar het onderscheid tussen gas en vloeistof verdwijnt.
De bovenste fase is relatief donker, want
er zitten weinig fluorescerende deeltjes
in de colloïdale gasfase, terwijl de onderste fase sterk fluoresceert. De capillaire
golven op het grensvlak zijn duidelijk
waarneembaar en naar het kritisch punt
toe wordt het grensvlak ruwer omdat de
grensvlakspanning kleiner wordt, terwijl
het verschil in fluorescentie juist minder
wordt. De resolutie van de microscoop is
in dit geval vergelijkbaar met de grootte
van de colloïden (die net niet afzonderlijk gezien kunnen worden). Gebruikmakend van de fluorescentie lokaliseren we
het grensvlak (dat met heldere stippen
aangegeven is in de rechterzijde van de
clsm-plaatjes van figuur 1) en bepalen
we vervolgens op elk punt de hoogtefluctuatie ten opzichte van de gemiddelde hoogte van het grensvlak.
We analyseren de fluctuaties door te kijken naar de correlaties in zowel ruimte
als tijd. In het eerste geval, de statische
aanpak, wordt gekeken naar de correlatie tussen de hoogtes op twee verschillende punten op hetzelfde tijdstip, waarbij de karakteristieke lengte waarover
fluctuaties elkaar nog beïnvloeden de
correlatie- of capillaire lengte ξ is. In het
tweede geval, de dynamische aanpak,
wordt gekeken naar de correlatie tussen
de hoogtes op twee verschillende
tijdstippen, maar nu voor dezelfde positie op het grensvlak. De typische vervaltijd is de correlatietijd τ . De aldus verkregen correlatiefuncties kunnen verbluffend goed beschreven worden met de

Figuur 1
cslm-beelden van capillaire golven op het colloïdale vloeistof-gas-grensvlak in een fasegescheiden
colloïd-polymeer-mengsel voor vier verschillende punten in het fasediagram (van boven naar beneden naar het kritisch 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. [8]

standaard mesoscopische beschrijving
van capillaire golven. Hierin worden alleen de grensvlakspanning, het ‘gas’‘vloeistof’-dichtheidsverschil en de viscositeit in rekening gebracht. Uit de vergelijking tussen experiment en theorie
volgt onder meer de grensvlakspanning,
die dichtbij het kritisch punt zelfs lager
dan 1 nN/m is; bijna een miljard keer kleiner dan de grensvlakspanning van water.
De statische en de dynamische meting
van de grensvlakspanning komen zeer
goed met elkaar overeen en hieruit blijkt
dat de mesoscopische beschrijving van
het grensvlak zelfs nog op bijna-deeltjesniveau verrassend goed opgaat.

lange tijd gespeculeerd, maar met het
huidige systeem kunnen we dit proces
volgen op de lengte- en tijdschaal van capillaire golven. In de laatste stadia van fasenscheiding regenen ‘vloeistof’-druppeltjes naar beneden, zoals te zien is in figuur 2. Deze vloeien vervolgens samen
met de bulk-vloeistoffase. Dit proces verloopt in drie stappen. 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 onder invloed van de Laplacedruk in de vloeistof uitgeknepen.
In elke rij in figuur 2 laten de eerste twee
panels de eerste stap zien; dit onderdeel
Samenvloeiende druppels
volgt de Reynolds-vergelijking en is goed
Over de rol die capillaire golven spelen begrepen. In moleculaire vloeistoffen is
in druppelsamenvloeiingsprocessen is de tweede stap ongrijpbaar vanwege de
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Figuur 2
Colloïdale vloeistofdruppels die samenvloeien
met de bulk-vloeistoffase, ver van het kritisch
punt (bovenste rij) en dichtbij het kritisch punt
(onderste rij). De schaalstreep is 5 µm. In de
bovenste rij is een druppel van 17 µm te zien, in
de onderste eentje van 22 µm. De drie opeenvolgende stappen van samenvloeien zijn duidelijk
zichtbaar. De eerste connectie die wordt
gemaakt is erg dun (het pijltje geeft dit in de
onderste rij aan). In de onderste rij worden twee
verbindingen gemaakt, waardoor de gasfase
wordt ‘ingevangen’. [8]

kleine fluctuaties, maar het derde panel
in elke rij laat nu voor het eerst duidelijk
zien dat er een zeer dunne verbinding
wordt gemaakt tussen twee, elkaar toevallig ontmoetende golfjes. In het vierde
panel van elke rij zien we dat de verbinding gegroeid is. Het blijkt in dit geval dat
de Stokes-stroming deze stap goed beschrijft en dat de groei lineair gaat met
de tijd. Dit lineaire regime is zeer lastig te
meten in moleculaire vloeistoffen, aangezien inertie snel belangrijk wordt. Hier
werkt de ultralage grensvlakspanning
opnieuw in ons voordeel.
We kunnen concluderen dat de visuele
waarneming van de capillaire golven di-
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rect het ware karakter van het gas-vloeistof-grensvlak op een microscopische
schaal laat zien. Daarnaast zien we de invloed van thermische capillaire golven
op samenvloeiende 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 microfluidica,
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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