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~ATII~ · 

In de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden wordt onderzoek 
verricht aan oppervlakte-actieve stoffen Deze stoffen komen voor op 
longblaasjes en spelen een grote rol bij de ademhaling. Metingen aan 
deze stoffen zijn verricht in een Langmuir trog volgens de 
asymmetrische methode. Uit het verband van de oppervlaktespanning en 
de grootte van het oppervlak waarop de oppervlakte-actieve stof als 
monolaag gespreid wordt kan de elasticiteit bepaald worden We kunnen 
de metingen onderverdelen in: 1 metingen ter bepaling van de invloed 
van methodische aspecten; 2 metingen aan een homologe reeks van 
verzadigde fosfolipiden; 3 compressie-expansie metingen 

Bij de methodische aspecten zijn we nagegaan welke fouten er kunnen 
optreden, hoe groot hun invloed is, en hoe we deze fouten kunnen 
verkleinen Met name inhomogeniteiten en shear zijn optredende 
foutenbronnen 

Een homologe reeks van verzadigde 
fosfolipiden waarbij alleen de ketenlengte 
van de verschillende ketenlengten 
overgangstemperaturen We hebben de invloed 
bepaald 

fosfolipiden bestaan uit 
verschillend is. Als gevolg 

verschillen ook de 
hiervan op de elasticiteit 
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U ACHTERGROND 

In de vakgroep Analyse van Fys1sche Meetmethoden houdt de 
onderzoel<sgroep monolagen z1ch beZ1g met onderzoek van monomolekulalre 
lagen op lucl!t-water grensvlal<ken. Monolagen hebben tot gevolg dat de 
oppervlal<tespannlng lo) afhankeliJk wordt van de grootte van 
het oppervlak (A). Oppervlakte-actieve st offen, ook wel surfactants 
genoemd (suPface actl ve agent) spelen onder andere een rol blJ de 
ademhaling. De longen bestaan mt een verzamellng longblaasjes van 
verschillende groot te, die met ell<aar 1n contact staan . Op de 
binnenl<ant van zo'n longblaasje bevindt zich een dun laagJe water . Op 
de lucht-water overgang heerst een oppervlal<tespannln g o. 
Vergelljken we het Jongblaasje met een afgesloten luchtbel (met straal 
R) in water, dan zal tengevolge van de oppervlal<tespanmng de lucht 
b1nnen de 1 uchtbel worden samengedrukt , en zal er een overdruk 
~P ontstaan ten opzichte van de (hydrostatlsche) drul< in de 
vloeistof. Delen we m gedachte de luchtbel 1n twee halve bollen , (zie 
flguur 1.1) dan worden deze ten gevolge van de overdrul< u1 t elkaar ge
dr'even. en ten gevolge van de oppervlal<tespanmng blJ elkaar gehouden. 
In de evenwlchtssituatie geldt dan: 

~PrrR2 = o2~R , of wel 

~p = 2o/ R ( 1. 1 ) 

Dlt wordt de wet van Laplace genoemd. 

Figuur L1..!_ De l<rachten op een luchtbel in water (BEN 85) 
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Daar niet alle longblaasjes even groot ziJn, zou dit betekenen, 
dat, indien de oppervlaktespanning overal gelijk is, er in de kleine 
Jongblaasjes een grotere drul< heerst, en deze dus leeg Jopen in de 
grotere longblaasjes waar een lagere drul< heerst. Dit wordt echter 
verhinderd door enerzijds de stijfheid van het longweefsel, en 
anderzijds door het felt dat zich op het lucht-vloelstof grensvlak een 
monolaag bevmdt, waardoor de oppervlaktespanning lager is naarmate 
het longblaasje kleiner is. Volgens Clements (CLE 58) wordt het 
Jeeglopen van kleine in grote longblaasjes voorkomen door het o-A 
verloop van het surfactant. 

Een karakteristieKe curve, waarin de oppervlaktespanning is 
Ul tgezet tegen het oppervlaK (de zogenaamde o-A kromme) wordt 
gegeven m figuur 1.2. 
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V AREA 

FIGUUR tg: Een o-A curve van een surfactant gemeten met de 
Langmuir-Wilhelmy methode (SNJ 82). 

Een teKort aan longsurfactant, hetgeen vooral bij te vroeg geboren 
babies voorkomt, l<an leiden tot het zogenaamde :Respiratory Distress 
Syndrome (:RDS). De Kleine longblaasjes, waar een grotere druK heerst, 
Jopen dan leeg in de grotere longblaasjes. Een mogelijkheid om de 
levenskansen te vergroten is het aanbrengen van kunstmatig 
Jongsurfactant. Om tot zo'n Kunstmatig surfactant te I< omen wordt er 
binnen de groep monolagen onderzoek gedaan naar onder andere de 
eigenschappen van de verschillende componenten van natuurlijK 
surfactant. Centraal staat echter het onderzoeken van verschillende 
meetmethoden op hun nauw1<eur1gheid en betrouwbaarheid. 
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1.2 MEETMETHODEN 

Binnen de groep monolagen wordt onderzoel< gedaan naar een viertal 
meetmethoden: 

-De Langmuir-Wilhelmy methode 
-De asymmetrische methode 
-De Benjamins-de Feijter methode 
-De oscillerende bellen methode 

Bij de eerste drie genoemde methoden wordt uitgegaan van een plat 
oppervlal<. Hierbij wordt gebruiR gemaakt van een trog die gevuld is 
met water, waarop een oppervlaRte-actieve stof wordt aangebracht, 
zodat er zich een monolaag vormt (figuur 1.3). Deze monolaag wordt 
begrensd door de wanden van de trog en een of meer beweegbare 
barrières. Met behulp van deze barrièPes kan men de grootte van het 
oppervlak variëPen. De oppervlaKtespanning wordt gemeten met een 
W'ilhelmy plaatje. Dit is een dun plaatje dat in de monolaag gehangen 
wordt. De verticale kracht op het plaatje is dan een maat voor de 
oppervlaktespanning, en wordt gemeten met behulp van een micro-balans. 

Bij de Langmuir-W'ilhelmy methode is slechts een beweegbare barrière 
aanwezig. De kompressie geschied langzaam en over een grote afstand. 
Deze methode wordt onder andere gebruikt om de invloed van de bulk 
samenstelling, de relatieve vochtigheid, de pH-waarde, en van het 
materiaal van het W'ilhelmy plaatje op de CJ-A Rromme te 
onderzoeRen. 

Bij de BenJamins-de Feijter methode als ook bij de asymmetrische 
methode hebben we te maken met een relatief snelle kompressie over een 
.kleine afstand waardoor er zich longitudinale golven over het 
oppervlak voortplanten. Bij deze twee methoden is de amplitude van de 
oppervlakte variatie veel .kleiner dan biJ de Langmuir-Wilhelmy 
methode. In plaats van het meten van o-A .krommen wordt met deze 
methoden de dilatatie elasticiteit van de monolaag als functie van de 
oppervlaktespanning bepaald. 

De asymmetrische methode heeft twee verplaatsbare barrierès. Een 
barriere wordt gebruikt om de groot te van het oppervlak in te stellen, 
terwijl de tweede barrière een Rleine sinusvormige variatie van het 
oppervlak veroorzaaRt. 

Bij de Benjamins-de Feijter methode wordt aan alle vier de ZiJden 
een varia tie aangebracht (Figuur 1.3). Hier blijft de vorm (vierRant) 
van het oppervlak behouden. 

De oscillerende bellen methode is gebaseerd op de wet van Laplace. 
De opstelling bestaat uit een afgesloten ruimte met vloeistof, waarin 
een capillair buisje voor de verbinding met de buitenlucht zopgt. Door 
mlddel van een zuiger wordt de ruimte vergroot, waardoor er zich aan 
het uiteinde van het capillair een bel vormt, waarvan men de groot te 
l<an varieren (figuur 1.4) . . Door nu de grootte van het beloppervlak en 
het drukverschil over het grensvlak te meten, kan men de 
oppervlaktespanning bepalen (vergelijking 1.1). (STE 87) 
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FIGUUR~: Schematische weergave van de Benjamins-de Feijter 
methode (SNI 84) 
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~OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN 

Oppervlakte-actieve stoffen hebben de e1genschap de oppervlakte
spanning op een grenslaag tussen vloeistof en gas (of vloeistof en 
vloeistof) te beinvloeden De molekulen van deze stoffen hebben de 
eigenschap, dat ze bestaan uit een apolair waterafstotend (hydrofoob) 
deel, en een polair wateraantrekkend (hydrofiel) deel. De hydrofobe 
staart van het molekuul kan onverzadigd (een of meer dubbele bindingen 
tussen twee van de c-atomen) of verzadigd zijn (zie figuur 1. 5 en 
1. 7) 

water 

FIGUUR~ A: De twee staarten (S) zijn het hydrofobe deel van 
het molekuul, de kop (K) is het hydrofiele deel. 

B: Een monolaag aan het lucht-water grensvlak. 

Naast oppervlaktespanning wordt vaak het begrip oppervlaktedruk 
(IJ) gebruikt. De oppervlaktedruk wordt gedefinieerd als het 
verschil tussen de oppervlaktespanning zonder monolaag (oo) en 
de oppervlaktespanning van de monolaag (o): 

TI = oo -o ( 1. 2) 

Bij oppervlakte variaties ontstaan variaties in oppervlaktedruk. Dit 
wordt meestal gepresenteerd in TI-A curves. (Bij constante 
temperatuur: TI-A isothermen) 
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In zo'n Il-A curve (zie figuur 1.6) .kunnen we di verse fasen 
onderscheiden: 

1: De gasfase (figuur 1.6 (1)) 
In deze fase zijn de surfactant mole.kulen ver 
verwijderd, zodat er vrlJWel geen interactie tussen 
is. Het per molu.kuul beschikbare oppe.rvla.k is dan in 
groter dan 10 nm2. 

2: De liquid-expanded fase (figuur 1.6 (2)) 

van elkaar 
de molekulen 
het algemeen 

Het beschikbare oppervlakte per molukuul is nu kleiner (1 - 10 
nm2) en er ontstaat een interactie tussen de verschillende 
mole.kulen, wel.ke een vloeistof-achtig gedrag tot gevolg heeft. 

3: De liquid-condensed fase (figuur 1.6 (3)) 
Nu zijn de molekulen dicht op elkaar gepakt, waardoor de uit het 
water stekende staarten een vaste orientatie bezitten ten opzichte 
van het water-oppervlak. Dit geeft een kristalachtige structuur. 

l!: De collaps fase (figuur 1.6 (l!)) 
De molekulen hebben hun minimale pak.king bereikt. Bij verdere 
compressie ontstaan collapsstructuren, bijvoorbeeld micellen: 
samen.klonteringen van meerdere molekulen, waarbij de hydrofobe 
staarten naar elkaar toe gericht ZiJn. Ook kunnen multilagen 
in het grensvlak gevormd worden. 

J[ 

30 

QL-~--~~~--~=-~ 

50 100 
%A 

FIGUUR~ Een II-A curve van DPPC bij 37°C (LIE 85): 
1: gasfase; 2: 1 iquid-expanded fase 
3: 1 iquid condensed-fase; l!: collaps fase 

6 



De overgangstemperatuur T0 is de temperatuur, waarboven de 
monolaag altijd in de liquid-expanded fase verkeert. Een dubbele 
binding in onverzadigde fosfoliplden veroorzaakt, in vergelijking met 
volledig verzadigde fosfollpiden, een sterke daling van T0 • De 
maximale oppervlakte druk van verzadigde en onverzadigde fosfolipiden 
is circa 70 mN/m respectievelijk JtO mN/m .. 

De oplosbaarheid van surfactants in water wordt aangegeven door de 
grootheid Critische Micellaire Concentratie (CMC). Deze geeft aan bij 
welke concentratie micelvorming in de bulk optreedt. Is de 
concentratie kleiner dan CMC, dan hebben we te maken met losse 
molekulen. 

1.lt DE GEBRUIKTE STOFFEN 

Bij onze metingen met de asymmetrische methode hebben we gebruik 
gemaakt van de volgende volledig verzadigde fosfolipiden: 

Didecanoyljfosfa tidylcholine (DDPC) 
Dimirystoyljfosfatidylcholine (DMPC) 
Dipalm i toyljfosfatidylcholine (DPPC) 
Distearoyl/fosfa tidylcholine (DSPC) 
Dibehenoyl/fosfa tidylcholine (DBPC) 

Van deze reeks is DPPC, gezien het voorkomen in longsurfactant en 
celmembramen, de meest belangrijke fosfolipide. In figuur 1.7 wordt de 
chemische structuur van DDPC weergegeven. De stoffen verschillen 
onderling alleen in ketenlengte. De verandering in ketenlengte gaat 
gepaard met een verandering van de overgangstemperatuur (figuur 1.7). 
Voor fosfolipiden (ook wel lecithines genoemd) geldt dat ze behoren 
tot de klasse van "onoplosbare monolagen", dit wil zeggen dat ze een 
lage CMC waarde hebben (10-9), en beneden de overgangtemperatuur 
adsorberen ze vanuit de bulkfase niet of nauwelijks aan het grensvlak. 
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Figuur 1.7: Overzicht van de chemische structuur van DDPC. 
Tabel met de ketenlengte en de overgangstemperatuur 
van de bij onze metingen gebruikte fosfolipiden. (PHI 68) 
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1.5 HET AFSTUDEERWERK 

Centraal bij het onderzoek aan monolagen staat de betrouwbaarheid 
en nauwkeurigheid van de beschikbare meetmethoden. In dit verslag zijn 
een aantal foutenbronnen in de asymmetrische methode onderzocht. 

Naast methodische aspecten zijn er metingen gedaan aan een homologe 
reeks van verzadigde fosfolipiden. Deze stoffen hebben dezelfde 
.Kopgroep, maar verschillende .Ketenlengten. 

Tenslot te zijn er een aantal compressie-expansie metingen gedaan, 
waarbij een opgebracht surfactant eerst gecomprimeerd en vervolgens 
geexpandeerd werd. 
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2 lliEORIE 

2.1 OppervlaKte dllatat1e elast1c1te1t 

BiJ de deformatie van een oppervlaK Kunnen we onderscheld maKen 
tussen twee typen (flguur 2.1): 

D1 latatie 

2 Shear 

de groot te van het opperv 1 al< verandert, de vorm echter· 
n1et 
de grootte van het oppervlak verandert met, de vorm 
echter wel 

dilatatie 
r-----, 
I 
I 
I 
I 
I I 
L ____ ...J 

D 
afschuiving 

Fl guur 2 .1: D 11 a t a tl e en a fs c hu 1 ving ( s he ar ) . 

De oppervlaKte dllatatH' e1astic1te1t € 1s gedefimeerd als 
het quotlent van de verandering van de oppervlaKtespanning, óo 
en de relatieve opper~vlal<te verandering, óA/ A : 

Ó<J 

E = A ( 2. 1 ) 
óA 

Wanneer o en A 1n fase ziJn hebben we te mal< en met zuiver 
elastisch gedrag van de monolaag. Relaxatieprocessen in of vla!< onder 
het grensvlak als gevolg van een verstoring van het oppervlak hebben 
tot gevolg dat óo en óA een faseverschil ver.tonen. Dit 
betekend dat de monolaag een viscoelastisch gedrag vertoont, en dat de 
elasticiteit complex wordt. Er ZiJn verschillende. relaxatieprocessen 
te onderscheiden (TEM 83): 
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-Diffusie gecontroleerde uitwisseling van surfactant molekulen tussen 
de monolaag en de bulk. (tijdschaal ! 10-3 sec.). 

-Uitwisseling van molekulen in het oppervlak met micellen in de 
oplossing. (tiJdschaal ! 10-2 sec.). 

-Uitwissellng van surfactant molekulen in het oppervlak met molekulen 
in multilaagstructuren. (tijdschaal 10-1 tot 10+2 sec.). 

Vèrgelijking (2.1) is bij viscoelastisch gedrag en bij harmonische 
dilatatie te schrijven als: 

óA 
ócr = l€tei~P.

A 

met f€1 de elasticiteitsmodulus 

en cp de fasehoek: 

W11ct 
cp = arctan(--) 

€ct 

( 2. 2) 

(2. 3) 

(2. ~) 

e:d is de 
v1scositeit. In 
verandert, maar 
elasticiteit 

dilatatie elasticiteit en '1ct de dilatatie 
het geval dat niet alleen de grootte van het oppervlak 
ook de vorm, krijgen we ook nog te maken met de shear 

€s en de shear viscositeit '1s· 

~ Longitudinale golftheorie 

We beschouwen een trog, gevuld met water, met hierop een monolaag. 
De x-as is gekozen in de lengterichting van de trog, terwijl de z-as 
vertikaal gekozen is met de oorsprong op het water-oppervlak (zie 
fig.2.2). 
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Figuur 2.2: Schematische voorstelling van de in de asymmetrische 
methode gebruikte trog. 

In de hydrodynamische theorie gaan we uit van een incompressibele 
Newtonse vloeistof. De toestand waarin deze vloeistof zich bevindt 
wordt geheel beschreven door zeven componenten: de snelheid y_ 
(vx, vy, v 2 ), de druk p en de plaatsecordinaten (x, y, z). 
De vergelijkingen waarmee we de toestand van een vloeistof 
beschrijven, zijn de contin ui te i tsvergelijking en de Na vier-Stokes 
vergelijking. 

De continuiteitsvergelijking geeft aan dat het volume van een 
elementje van een incompressibele vloeistof niet verandert (behoud van 
massa), en wordt gegeven door: 

div y 
ÓVX ÓVy ÓVz 

= -- + -- + :0 (2. 5) 
ÓX óy ÓZ 

De Navier-Stokes vergelijking geeft aan dat voor een infinitesimaal 
klein volume elementje het product van massa en versnelling gelijk is 
aan de som van de krachten die hierop werken, te weten de 
hydrostatische (grad p), de visceuse (flV2YJ en de 
externe volume krachten (f). Deze vergelijking wordt gegeven door: 

óy 
P- + p(y grad)y = -grad p + flV2y + i. 

ót 

met 

(y, grad ) y = (rot y) • y + ~ grad y2 

12 
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De convectieve term(~ grad y_2) Ult vergeliJking (2.7) 
zorgt voor het niet-linealre l<ara}{ter van de Nav1er-Sto1<es 
vergeliJking, en kan voor voldoende kleine vloelstofsnelheden worden 
verwaarloosd. Dit is het geval als de golfamplitude klem is ten 
opzichte van de golflengte. 

Als we ook nog aannemen dat vy = 0 gaan de vergelijkingen 
(2 .5) en (2.6) over in: 

óvx óvz 
-+ = 0 (2. 8) 
ÓX Ó2 

óvx ó2v x ó2v x 
p- : " (-- + --) (2. 9) 

ót óx2 ó22 

óvz ó2v 2 ó2v 2 
p- : " (--+ --) (2. 10) 

ót óx2 ó22 

Uit (2. 8), (2. 9) en (2. 10) kan afgeleid worden, dat 1n geval van 
harmonische variaties geldt: 

i (wt - KX) kz m2 
V x : e ( -ii<Ae - mBe ) ( 2. 11 ) 

1 (wt - I<X) k2 ID1 

vz : e ( -I<Ae +ii<Be ) ( 2. 12 ) 

met 

iwp 
m2 : k2 + (2. 13) 

" 
Indien nu m veel groter is dan k dan gaan (2.11) en (2.12) over in: 

m2 i (wt - l<x) 
Vx(x, z, t) = v0 e e 

Jk mz i(wt- kx) 
v2 (x, z, t) = (-).v0 e e 

m 

waarin v 0 = -B.m 

wp ~ 
m = (1 + j) (-) 

2f) 
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Het golfgetal K is gedefinieerd volgens: 

K = K - iB ( 2. 16) 

met K het reele golfgetal (= (211'/À), met À de golf
lengte) en B de dempingscoefficient. De indringdiepte ói 
is de diepte waarop de amplitude tot 1/e van de waarde aan het 
grensvlaK is gedaald. Uit (2.15) en (2.15a) volgt dan dat: 

( 2. 17) 

De golven, gegenereerd door de 
teruggeKaatst door de linKerbarriere 
Vx(X=Ü) = v 0 en Vx(X=L) = 0 . 

rechterbarriere op x=O, worden 
op x=L. De randvoorwaarden zijn: 
De resulterende golf op z=O 

is dan de som van de heengaande en terugkaatsende golven: 

e-iK(x-L) _ eiK(x-L) 

vx(x, o, t) = v 0 --------- eiwt 
eiKL _ e-iKL 

( 2. 18) 

Om de dispersie relatie - de relatie tussen w en K - af te 
leiden gaan we uit van de Krachtenbalans aan het oppervlak. Als 
randvoorwaarde geldt dat de oppervlaktespanningsgradient aan het 
oppervlak gelijk is aan de tangentiele component van de visceuze 
Kracht: 

ÓO ÓVX 
= 11(-) (2. 19) 

ÓX oz z:O 

Gebruik makende van 

o(x,t) =Oe+ Ao(x,t) <2. 19 a> 

en vergelijKing (2.1) verkrijgen we: 

-ik(x-L) iK (X-L) 
k€ e + e 

o(x, t) - Oe = -vo(-) ( 2. 20) 
w ikL -ikL 

e - e 

De x-afhanKelijkheid in vergelijking (2. 20) geeft aan dat o 
niet uniform is over het oppervlak, dit wil zeggen dat de meetplaats 
van be 1 ang is. 



Er ontstaan nu twee extreme situaties: 

-De golf, gegenereerd door de oscillerende barriere, wordt 
teruggekaatst door de vaste barriere (L()«1 ). 

-De golf is al uitgedempt , voordat deze de vaste barriere bereikt 
(Lfl>>1) 

In het eerste geval kan bewezen worden dat geldt (LUC 72): 

€ iwt 
o(t) - oe = - --- v0 e 

iwL 
( 2. 21 ) 

In dit geval is de oppervlaktespanning onafhankelijk van x. De 
oppervlaktespanning variaties verlopen homogeen over het · gehele 
oppervlak, zodat de amplitude en fase van de gemeten 
oppervlaktespanning variaties onafhankelijk is van de meetplaats. 

In het tweede geval kan worden bewezen dat geldt (LUC 7 2): 

k€ i (wt-kx) 
o(x, t) - oe = - v0 (--)e (2. 22) 

w 

De oppervlaktespanning is afhankelijk van x. De fase van de 
oppervlaktespanningsvariaties die we meten is nu afhanKelijk van de 
plaats waar we deze meten. 

Daar het om lokale oppervlakte variaties gaat geldt: 

óA ó(b.Ax) ó(Ax) óu 
= = = (2. 23) 

A b. Ax ~X ÓX 

waarin b de breedte van de trog, ~x de lengte van de lokale 
oppervlakte variatie en u(x) = 1/iw * v(x) de uitwijking van de 
vloeistof deeltjes ter plaatse x. Substitutie van vergelijking (2.1.1!) 
in (2.19) en (2.20) geeft de dispersierelatie: 

(2. 24) 

enmet (2.13): 

( 2. 2 5) 
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Uit de dispersie relatie volgt voor het reeele golfgetal K en 
de dempingscoefficient f>: 

11 1T a 
11 cos(-+ -) 

8 2 

11 1T e 
11 sin(-+ -) 

B 2 

Bij puur elastische stoffen geldt e = 0. Dan geldt: 

f> 1T 

= tan (-) = 0. 41 
K 8 

(2. 26) 

( 2. 27) 

( 2. 28) 

Hieruit volgt dat de dempingscoefficient groter wordt naarmate de 
golflengte kleiner wordt en dat dus kortere golven sterker gedempt 
worden dan langere golven. 

~ Inhomogen1teiten 

Uit paragraaf 2.2 bleek. dat de golflengte afneemt en de dempings
coefficient f> toeneemt met afnemende el as tic i te i t, toenemende 
frekwentie, bulk dichtheid en bulk viscositeit. Indien nu 
f>. L< < 1 is, ondergaat -het oppervlak een bljna uniforme 
deformatie hetgeen wil zeggen dat we vrijwel geen invloed ondervinden 
van inhomogeniteiten. In het geval dat f>.L»1 is hebben we wel te 
maken met inhomogeniteiten. Men kan bewijzen dat in het laatste geval 
geldt (LUC 72): 

~o k. L. cos k (L-x) 
= ( 2. 29) 

~Ou sin kL 

met ~ou de .r· homogene oppervlaktespanningsvariaties, ~o 

de gemeten oppervlaktespanningsvariat1es. Via reeksontwikkeling gaat 
(2.29) in tweede orde ·benadering over in: 

~0 k2 k2 
= 1 - (L-x)2 +-- L2 (2. 30) 

~Ou 2 6 
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Een meetplaats, waar we geen last hebben van inhomogeniteiten kan 
zodoende berekend worden door vergelijking (2.30) gelijk aan 1 te 
stellen. We vinden dan: 

x 
= o. 423 (2. 31) 

L 

2. 4 Invloed van shear 

Bij stilstaande zijwanden is de vloeistof snelheid op het oppervlak 
ten gevolge van de oscillerende rechterbarriere niet alleen 
afhankelijk van x maar ook van y. Als randvoorwaarden geldt dan dat de 
vloeistof snelheid aan de zijwanden op y=!d gelijk aan nul is. 
Dit beinvloed het snelheidsprofiel evenwijdig aan de barriere. 

De oppervlakte shear (afschulf) modulus, u ,is gedefinieerd 
als: 

IJ. = (2. 32) 
tan a 

met crs de shear spanning en a de hoekverplaatsing (zie 
figuur 2.2). Analoog aan de oppervlakte dilatatie modulus kunnen we 
voor de shear spanning schrijven: 

icps 
Os = (IJ.s + i~s) tan a = 11-LI e tan a (2. 33) 

met lj..l.l de shear modulus, cps de shear verlieshoek, 
fls de (oppervlakte) shear viscositeit en j..l.s de 
(oppervlakte) shear elasticiteit. 

De dispersie relatie voor oppervlakten waar afschuifkrachten geen 
rol spelen wordt gegeven door (zie paragraaf 2.2 vergelijking (2.13) 
en (2 .22)): 

(2. 34) 

Door de invloed van de afschuifkrachten veranderd de dispersie 
relatie in het geval van vaste zijwanden in (GIE 87): 

11'(2n+ 1) 2 
-Ek2 = iWT)Dl + 1-Ls· ( ) (2.35) 

2d 
met n = o, 1, 2, ... 
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2d is de breedte van de trog. Uit deze vergelijking volgt dat hoe 
groter de invloed van de afschuifkrachten is, hoe lager de gemeten 
elastlci te i tsmodulus wordt . 

Door nu in plaats van vaste zijwanden meebewegende zijwanden te 
nemen, (figuur 2.3) wordt de vloeistof snelheid in de y richting 
nagenoeg homogeen, en 1s de invloed van shear veel kleiner. 

1 

A 
0'------------~---+X 

0 L 

Figuur 2. 3: De verhouding van de vloeistofsnelheid (op z=O) en 
de barrieresnelheid in het geval van vaste ZiJwanden (A) 
en in het geval van meebewegende zijwanden (B). 
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3 DE MEETOPSTELLING 

Het doel van de asymmetrische meetmethode is het bepalen van de 
dilatatie elasticiteit van diverse oppervlakte-actieve stoffen als 
functie van de oppervlaktedruk. 

De oppervlakte-actieve stof wordt als een monomolekulaire laag op 
water gespreid. Dit oppervlak wordt in de lengte richting begrensd 
door twee verplaatsbare barrieres, en in de breedte richting door twee 
in de barrieres ingeklemde elastieken. De linkerbarriere dient ervoor 
om de grootte van het oppervlak in te stellen, terwijl de 
rechterbar:-riere met behulp van een wormwiel, een tandwiel overbrenging 
en een centreerwiel een sinusvormige beweging uitvoert met een 
frekwentie instelbaar tussen 40 mHz en 6 Hz en een amplitude van circa 
een millimeter. Een balans, waaraan een Wilhelmy-plaatje is 
opgehangen, dient voor het meten van de oppervlaktespanning. De balans 
is geplaatst op een verplaatsbaar plateau waardoor de meetplaats 
instelbaar is. Twee potentiometers en een verplaatsingsopnemer worden 
gebruikt om de plaats van respectievelijk de linkerbarriere, de balans 
en de rechter-barriere te bepalen. Via analoog-digitaal converters 
worden de signalen van de linker- en rechterbarriere, de balansplaats 
en de balans aan een M68000 microprocessor, gekoppeld aan een PDP /11 
computer, aangeboden . Met behulp van digitaal-analoog converters 
kunnen de plaats van de linkerbarriere en balans, en de frekwentie 
van de rechterbarriere worden ingesteld. 

Tenslotte wordt via de nodige software uit de meetgegevens diverse 
grootheden zoals de elasticiteit, viscositeit en indringdiepte 
berekend. 

De meetopstelling bestaat dus uit de volgende delen: 

-Langm.Jir-trog (lengte: 50 cm, breedte: 16 cm, diepte: 1. 5 cm) 
In de trog zijn twee barrieres geplaatst. 

-CAHN microbalans waaraan een Wilhelmy-plaatje is opgehangen 
De balans staat op een verplaatsbaar plateau. 

-Interfaces voor de koppeling van het meetsysteem met de computer. 
-Een M68000 microprocessor, gekoppeld aan een PDP/11 computer met de 

benodigde software. 

3.1 Illi BARRIERE SYSTEMEN 

Bij de asymmetrische methode kunnen we gebruik maken van drie 
barriere systemen: 

A: De barrieres worden met behulp van wiggen ingeklemd tussen de zij
kanten van de trog (zie figuur 3. 1 A). In dit geval hebben we 
te maken met vaste zijwanden De breedte van deze barrieres is 
160 Dm 
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B: Bij dit barriere systeem wordt het oppervlaK begrensd door de 
barrieres en twee ingeklemde stukKen elastieK (zle figuur 3. 1 B). 
D1t systeem heeft dan aan bewegende ZIJWanden De breedte van 
d1t systeem is 154 mn 

C: Een gesloten el astl el<, gespanne n r·ond v 1 er op de barr 1 er es 
bevestigde paaltJes, begrenst nu het oppervlak (zle figuur 3. 1 
C). De breedte van de barr1eres kan met de verplaatsbare 
paaltjes worden 1ngesteld. Zodoende zijn er v1er breedtes 
re a l1seerbaar: 50 nm. 65 nrn, 80 nrn en 95 mn 

.. 
I il 

.& 
_.._ I 'I 

A B c 

figuur~ De dr1e barr1ere syste~n: A: vaste ZiJWanden 
B: bewegende ZlJWanden C: gesloten elastiek 

3 .2 DE MICROBALANS 

Een methode om oppervlaKtespanningen te meten is de Wilhelmy 
methode. BiJ deze methode wordt gebruiK gemaakt van een dun plaatje 
(in ons geval flltreerpapier) dat (vertikaal) in de monolaag wordt 
gehangen (zle figuur 3.2). 

De Krachten die het plaatje ondervindt Zljn dan de zwaartekracht, 
de oppervlaKtespanning, de waterbijdrage in het flltreerpapier en de 
opwaartse Kracht. De netto Kracht op het plaatje wordt gegeven door: 

F = Pp· g. 1. b. d + 2. o. (b+d ). cose + wb - Pvr g. d. b. z ( 3. 1 ) 

met Pp de dlchtheid van het Wilhelmy-plaatJe, 1, b, d 
respect1evellJK lengte, breedte en diKte van het plaatje, e de 
contacthoeK van de vloeistof met het plaatJe, Wb de waterbijdrage 
1 n he t f i 1 tree r pa pi er, Pw de d 1 c h t he i d va n de vlo e 1 stof en 
z de insteeKdiepte van het plaatJe in de vloeistof. BiJ filtreerpap1er 
is de contacthoeK erg Klein (KEY 87) zodat we biJ benadering cos e 
geliJK aan 1 l<unnen stellen. 
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3. 3 KOPPELING MET .Q& CCMPUTER 

De meetopstelling 1s gekoppeld aan een computer (M68000, PDP 11/23 
van DEC). Deze computer kan door middel van een aantal analoog
digitaal converters (ADC) spanningen meten van 0 to 10 volt. Tevens 
kunnen ~t digitaal-analoog converters· (DAC) spanningen gegenereerd 
worden 

In figuur 3. 3 zien we een schematisch overzicht 
meetopstelling zoals deze aan de computer gekoppeld is. 

COMPUTER 

van 

Figuur 3. 3: Schematisch overzicht van de meetopstelling en de 
koppe 1 ing aan de computer. 

de 

LB: 1 inker barriere; s-t stappenmotor; FM: potentiometer 
RB: rechter barriere; ~ gelijkstroommotor; 
VO: verplaatsingsopnemer; BP: balansplaats; B: balans 
F: filter; DAC: digitaal-analoog converter; 
ADC: analoog-digitaal converter 

De software, die onder andere gebruikt wordt om de diverse grootheden 
te meten, de linker barriere plaats, de balans plaats en de frekwentie 
van de rechter barriere in te stellen en de meetresultaten te 
verwerken wordt schematisch weergegeven in figuur 3. 4. 
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HOOFD MENU: IJKEN: RECHTER BARRIERE 
LINKER BARRIERE 
BALANSPLAATS 
BALANS 
DATA MANIPULATIE 

PROTOCOL BEPALEN 
CONTROLE SCHOON'« A TERLIJN 
METEN 
DATA OP SCHIJF ZETTEN 
VERWERKEN 
PRINTEN 
PLOTTEN 
INITIALISEREN 

Figuur 3. 4: Sche~tisch overzicht van de keuze mogelijkheden in de 
asymmetrische methode 

Vanuit het ijkmenu heeft men de mogelijkheid om de gain en offset 
uit de ijkingen van de plaats van de linker barriere, de rechter 
barriere en de balansplaats te bepalen. Met behulp van een micrometer 
wordt de uitgangsspanning van de verplaatsingsopnemer als functie van 
de stand van de rechterbarriere bepaald. Het signaal van de 
verplaatsingsopnemer wordt naar een filter geleid om eventuele 
storingen te onderdrukken. 

De balans wordt geijkt aan de hand van de zuivere vloeistof (dus 
zonder monolaag): door het plaatje uit de zuivere vloeistof te 
trekken, hebben we de situatie, waarin de oppervlaktespanning gelijk 
aan nul is. De ondergrens van de uitgangsspanning van de elektrobalans 
wordt nu op circa 0 volt afgeregeld. Vervolgens wordt het Wilhelmy
plaatje in de zuivere vloeistof gehangen. In deze situatie wordt de 
bovengrens van de uitgangsspanning van de elektrobalans afgeregeld op 
circa 10 volt. Hierdoor wordt het bereik van de op de balans 
aangesloten analoog-digitaal converter optimaal benut. Het 
uitgangssignaal van de balans wordt naar een filter geleid om 
eventuele storingen te onderdrukken en om een fase verschuiving ten 
opzichte van het signaal van de verplaatsingsopnemer te voorkomen. 

Met behulp van het programma DATAMANIPULATIE kunnen oude ijkdata 
worden opgehaald, nieuwe ijkdata worden gesaved, ijkdata worden ver
anderd en ijkdata worden gelist. Het initialiseren van de ijkdata 
houdt in dat alle data gelijk aan nul worden gemaakt. 

Het programma PROTOCOL BEPALEN geeft de mogelijkheid om di verse 
werkpunten automatisch door de computer te laten instellen. Een 
werkpunt is een meetsituatie waarbij de grootte van het oppervlak of 
de oppervlaktespanning, de barriere frekwentie, de balansplaats en het 
aantal meetperioden van de rechterbarriere ingesteld is. Er is een 
keuze uit veertien protoeels (zie tabel 3.1). De di verse grootheden 
waarmee een werkpunt ingesteld kan worden, worden na het opgeven van 
het protocolnummer opgevraagd. 

23 



Als eerste wordt de grootte van het oppervlak met behulp van de 
linkerbarriere ingesteld. Dit geschiedt hetz1j via een direkte opgave 
van de grootte van het oppervlak in procenten van het begin-oppervlak 
hetzij via een opgave van een in te stellen oppervlaktespanning. 
Vervolgens wordt de balansplaats ingesteld. Er z1jn nu drie 
mogelijkheden: De balans staat gedurende de hele €-TI meting op 
een vaste plaats ten opzichte van de rechterbarriere; de balansplaats 
wordt voor elk werkpunt apart opgegeven;· er wordt een waarde opgegeven 
voor de verhouding van de balansplaats en de lengte van de trog, zodat 
de balans in deze verhouding met de linkerbarriere meeschuift. 
Tenslot te kan er voor de rechterbarriere een vaste frekwentie of bij 
elk werkpunt een (andere) frekwentie worden opgeven. De 
meetresultaten worden in een meetbuffer geplaatst. In deze meetbuffer 
is plaats voor 24 werkpunten met elk 4 perioden per werkpunt. 

tabel 3.1: Overzicht van de in te stellen protoeals 

protocolnumner 1 2 3 4 5 6 7 8 

oppervlaktespanning naar keuze 11 11 11 11 11 11 

oppervlakte naar keuze zie opmerking 

frekWentie RB: vast * * * variabel 11 11 11 

balansplaats: vast 11 11 

schuift mee 11 11 

variabel 11 11 

pas instellen tiJdens meting IE 

eigen protocol 11 

Opmerking: voor de protoeals waarbij de oppervlakte de in te stellen 
grootheid is wordt het protocolnummer 11 i.p.v. 1, 21 i.p.v. 2 etc. 

Het programma SCHOONWATERLIJN KONTROLE geeft eventuele veront
reinigingen van het wateroppervlak op het beeldscherm weer. Tijdens 
compressie van het oppervlak wordt de oppervlaktespanning gemeten. 
Verontreinigingen worden dan zichtbaar door afname van de oppervlakte
spanning. Verontrelnigingen kunnen worden afgezogen, waarna het 
oppervlak geexpandeerd wordt tot aan het beginoppervlak. 
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Tijdens de meting worden er gedurende een periode 80 samples 
genomen van de uitgangssignalen van linker en rechter barriere, 
balansplaats en balans. Na de meting kunnen alle meetresultaten uit de 
meetbuffer op schijf worden gezet. 

Met behulp van het programma VERWERKEN wordt er via de Kleinste 
kwadraten methode door de signalen van de rechterbarriere en de balans 
een sinus functie gefit. Deze beide sinus functies leveren dan een 
frekwentie, een amplitude en een fase verschil tussen beide signalen. 
Doordat zich tijdens de meting relaxatie kan voordoen, wordt hiervoor 
indien nodig gekorrigeerd. Tevens wordt er in het verwerkingsprogramma 
gekorrigeerd voor de balans overdracht. Uit de meetresultaten kunnen 
dan de grootheden zoals elasticiteit, viscositeit, indringdiepte, 
fasehoek en golfgetal worden berekend. 

Na de verwerking is er een mogelijkheid om de resultaten in grafiek 
vorm te plot ten, of uit te printen. 

3.4 TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID 

De eigenschappen van de monolaag zijn temperatuursafhankeliJI<. Om 
de temperatuur tijdens de meting constant te houden, is de 
meetopstelling in een J<limaatkast geplaatst. De bodem van deze J<ast 
bestaat uit een buizenstelsel, afgedel<t met een koperen plaat waarop 
de meetopstelling staat. Het buizenstelsel staat in verbinding met een 
thermostaat bad zodat de temperatuur van de boctemplaat nauwkeurig 
mgesteld kan worden. De water temperatuur wordt gemeten met een 
temperatuur sensor (LM 35 van National Semiconductor). De 
nauwkeurigheid van deze sensor is circa 1 x. 

Ook de luchtvochtigheid is instelbaar. Daartoe is in de klimaat 
J<ast een messing bak aangebracht die gevuld kan worden met water. In 
deze bak bevindt zich een geperforeerde buis waardoor een in te 
stellen hoeveelheid lucht stroomt, waardoor de luchtvochtigheid in de 
klimaatkast verhoogd wordt. Tevens is in de klimaatkast een groot stuk 
filtreerpap1er aangebracht, dat aan de onderkant in het water van de 
messing bak hangt. Door het grote oppervlak van het filtreerpapier is 
de hoeveelheid verdampend water zeer groot, en raakt de lucht snel 
verzadigd. De luchtvochtigheid wordt gemeten met een hygrometer sensor 
(type 2322.691.90001 van Philips) die opgenomen is in een 
elektronische schakeling (HOB 83). Voor de ijking van de sensor wordt 
gebruik gemaakt van het feit, dat de luchtvochtigheid in een 
afgesloten ruimte waarin zich verzadigde oplossing van een bepaald 
zout in water bevindt, nauwkeurig bekend is (ELE 80). De 
nauwkeurigheid waarmee de relatieve luchtvochtigheid gemeten kan 
worden is circa 5 x. 
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3.5 MONOLAAGSPREIDING 

In water onoplosbare oppervlakte actieve stoffen worden meestal 
opgelost in een oplosmiddel (bijvoorbeelq chloroform en methanol (95/5 
volume :t.)). De toevoeging van methanol geschied om de oplosbaarheid 
van sommige fosfolipiden in chloroform te vergroten. Met behulp van 
een micropipet kan de oplossing aan het oppervlak gespreid worden. Na 
enige tijd is het oplosmiddel verdampt, en blijft de oppervlakte 
actieve stof als monolaag over. Oplosbare surfactants kunnen ook nog 
op andere manieren gespreid worden. 
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4 MEETRESULTATEN 

4.1 Methodische aspecten 

In deze paragraaf worden meetresultaten gepresenteerd, die een 
indruk geven van eventuele foutenbronnen in de e:-metingen met de 
asymmetrische methode. Bij al deze metingen hebben we gebruik gemaakt 
van DPPC gespreid vanuit een chloroform oplossing. Filtreerpapier werd 
als Wilhelmy-plaatje gebruikt. De verschillende parameters zijn 
(tenzij anders vermeld): temperatuur 20.0 ! 0.5 oe, hoek
frekwentie 0.5 Hz, x/L = 0.423. 

4.1.1 Inhomogeni te i ten 

In paragraaf 2.3 is een meetplaats berekend, waar we geen last 
hebben van inhomogeniteiten (2.31): 

x 
= 0. 423 ( 2. 31 ) 

L 

Om de invloed van X/L op 1e:1 en cp te bepalen, hebben we 
DPPC gespreid tot een oppervlaktedruk, die volgens test metingen, 
overeenkomt met een lage elasticiteitsmodulus (circa 100 mN/m). Bij 
een constant oppervlak (160 cm2) werden metingen verricht waarbij 
we gebruik gemaakt hebben . van een barriere systeem met gesloten 
elastieken. De balansplaats en de frekwentie van de rechterbarriere 
hebben we als variabelen genomen. 

In figuur 4.1 . zien we 1e:1 van DPPC als functie van x/L voor 
verschillende frekwenties. We zien dat voor hoge frekwenties 
fe:l sterk afhangt van x/L. De le:l-x/L resultaten 
blijken - voor verschillende w - elkaar niet precies in een punt 
te snijden, hetgeen wel bij cp-x/L het geval is (figuur 4.2). Dit 
is mogelijk het gevolg van shear. 

De fout die gemaakt wordt door inhomogeniteiten is sterk 
afhankelijk van de frekwentie: hoe hoger de frekwentie, hoe groter de 
fout die gemaakt wordt. Bij hogere elasticiteiten wordt de fout door 
inhomogeni te i ten steeds kleiner daar het golfgetal k dan kleiner wordt 
(vergelijkingen (2.16), (2.26) en (2.27)). 

In figuur 4.2 zien we ·de fasehoek van DPPC als functie van x/L voor 
verschillende frekwenties. In deze figuur zien we, dat het snijpunt 
van de lijnen niet precies door het punt X/L = 0.423 gaat, maar 
door het punt x/L = ! 0.48. De oorzaak hiervan kan zijn dat de 
verhouding van de balansplaats en troglengte, waarbij we geen last 
hebben van inhomogeniteiten, via reeksontwikkeling een tweede orde 
benadering is. 
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Het snijpunt van de 4> x/L lljnen voor verschillende w 
geeft een positieve fase hoe!< van c1r ca 4 graden te z1en. Deze fase 
hoe!< is mogelljl< het gevol g van de bai' r·1ere overdracht . 
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Shear 

Uit vergeliJKing (2.35) volgt dat hoe breder de trog is l1oe nunder 
de invloed van shear is (paragraaf 2.1!). Volgens de theorie 1s de 
invloed van shear groter naarmate de l€1 lager is. Een grote 
invloed van shear resulteert, volgens de theorie , in een lagere 
l€1. Om de invloed van shear te bepalen, hebben we metingen 
aan DPPC uitgevoerd bij verschillende trogbreedtes, nl. 50 mm, 95 mm 
en 151! mm . De resultaten van de metingen worden gepresenteerd m 
figuur 1!.3. 

Volgens de theorie kunnen we biJ lage eJast1ci te i ten meer invloed 
van shear verwachten dan biJ hoge eJasticiteiten. Dit in tegenstelling 
tot de resultaten, waar de grootste invloed van shear jUist bij de 
hoge elastici te i ten merkbaar is. 
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In figuur 4.4 zien we de meetresultaten gedaan met barr1ère systeem 
\ 

A (mgeklemde eJast1eken, trogbreedte 154 mm) en barrH're systeem B 
(vaste Zljwanden, trogbreedte 160mm). Metmgen, gedaan met barrière 
systeem A gaven voor a l blJ lagere elast1c1te1ten een aanzlenlljl<e 
bljdrage van shear te z1erJ. Tevens z1en we dat hoe hoger~ de frel<wentle 
hoe groter de gemeten lel 1s, en dus hoe minder de bijdrage 
van shear is , hetgeen ool< mt vergelljlUng (2.35) volgt. 

Ult de figuren 4.3 en 4.4 voJgt dan ook dat het meest geschikte 
barrière systeem het systeem is met ingel<lemde elastieken (trogbreedte 
154 mm). Vanaf paragraaf 4.1.3 Zijn de meungen verr1cht met barrière 
systeem B (mgeklemde elast1eken). 
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Lineariteit 

E wordt gedef1meerd (paragraaf 2. 1) als het quotlent van 
A. a en A. A/ A. Daar bij onze metlngen deze rel at 1eve oppervlaKte 
variatie niet onemd1g Klem lS, (de absolute oppervlaKte variatie 1s 
circa 1,6 cm2) veronderstellen we dat de oppervlaKtespann1ng van 
de monolaag biJ een oppervlaK met een groot te tussen A-A.A en 
A+A.A lineair verloopt en dus de elasticiteit binnen het A. A 
mterval constant is . Om na te gaan of de gemaaKte veronderstelling 
JUist 1s, moeten we meten bij verschillende waarden van A.A/ A. Nu 
zijn er twee mogelljl<heden: 

1: Varleren van A.A. 2: Varleren van A. 

We hebben voor de tweede mogelijkheid gekozen daar deze het 
eenvoudigst uit te voeren 1s. Een nadeel is echter dat bij een groter 
opper vla!< de invloed van inhomogeni te i ten ooi< groter is. De relatieve 
fout in de positionering (x/L = 0.423) van het Wilhelmy-plaatje is 
echter kleiner. De resultaten worden gepresenteerd in de figuren l! .5 
en l!.6 . 
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Uit de figuren 4.5 en 4 .6 kunnen we concluderen, dat de amplitude 
van de rechterbarriere klein genoeg is om de lineariteit te 
waarborgen. Het begin oppervlak moet echter niet te klein gekozen 
worden, daar dan de gemaakte veronderstelling mogelijk niet meer 
gerechtvaardigd is. Het is aanbevelingswaard te bepalen blj welk 
oppervlal< de lineariteit niet meer geldt . 



4 .1.4 De invloed van de luchtvochtlgheld 

Om de mvloed van de lucl1tvochtlgheld te bepa len , Z1Jl1 er een t wee 
tal metmgen gedaan . BiJ de eerste met1n g was de lu ch tvochtlgheld 
Clrca 40ï., terWIJl biJ de tweede meting de luchtvochtlgheld Clrca 90ï. 
was. In de figuren 4.7 en 4.8 worden de meetresultaten weergegeven. 

-E 
~--z 
E ...__... 

t .--
t-i 
w 
r
l--i 
u 
1---1 
I
Cf) 
<t 
_j 
w 
r..n 
::::> 
_l 

:::::> 
0 
0 
~ 

AOO. ~----------------- --- ---- ------l 
350. 

300. 

250. 

200. 

150. 

100. 

I 
50. 

o.--
o 20. 40. 60. 

OPPERVLAKTEDRUK (mN/m) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
i 

I 
1 
i 

l 

I 
I 
I 
I 

J 
BO. 

Figuur 4. 7: I€1-TI plot van DPPC: 
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Uit metingen van Key (KEY 87) is geblel<en , dat de luchtvochtigheid 
geen invloed heeft op de bevochtiging van het Wilhelmy plaatje indien 
filtreer papier gebruii<t wordt . Uit figuur 4 .7 l<unnen we concluderen, 
dat de luchtvochtigheid vriJwel geen invloed heeft op de gemeten 
1e:1. Daar vrijwel al onze metingen gedaan zijn bij een 
luchtvochtigheid tussen 30 X en 50X zal de Invloed van de 
luchtvochtigheid in d1t gebied germg ZiJn . 
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1!.1.5: Verschil tussen Bijdruppelen en comprimeren 

BIJdruppelen van een s urfactant i s slechts mo ge liJI< tot e en 
bepaalde oppervlal<tedrul< (de evenwl chtsspreldingsdruk ESP). W1l men 
een oppervlaktedrul< die hoger 1s dan de ESP, dan moet men comprimeren. 
Een eventueel verschil tussen biJdruppelen en comprimeren kan ontstaan 
doordat bij bijdruppelen het oplosmiddel ruwder goed kan verdampen, 
waardoor er mogelijk andere structuren gevormd worden . 

Om een 1ndruk te i<rljgen omtrent een eventueel verschil tussen 
bijdruppelen en comprimeren, 1s eerst een compress1e meting gedaan. 
Vervolgen werd een nieuwe monolaag opgebracht . In een nieuwe metlng 
werd door mlddel van bijdruppelen een aantal werKpunten ingesteld 
waarbij het oppervlak, de oppervlaktespanning en de frekwentie overeen 
!<wamen met werkpunten van de compress1e meting. In f1guur J! .9 zien we 
het resultaat van belde metwgen . Als conclus1e Kunnen we stellen dat 
er vriJwel geen verschil bestaat tussen biJdruppelen en comprimeren . 
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Discussie 

Uit de voorgaande meetresultaten J<unnen we concluderen, dat de 
asymmetr1sche methode een geschll<te methode 1s om de elastlcl telt en 
de fase van oppervlaKte actieve stoffen te bepalen. De 
reproduceerbaarheid is echter nog niet optlmaal. MogelijKe oorzal<en 
zijn: 

Temperatuur 

Het is van belang om gedurende de meting de tempera tuur nauwl<eurig 
constant te houden, vooral indien er gemeten wordt aan surfactants 
waarvan de overgangstemperatuur dicht biJ de meet temperatuur ligt. 
Gedurende onze metingen konden we de temperatuur binnen 0.5 °c 
constant houden. Een teruggekoppeld regelsysteem is dan ooi< wenselijK. 

NauwKeurigheld van de positionering 

De positionering van het Wilhelmy-plaatje is vanwege inhomogeni
teiten (paragraaf .1!.1.1) van groot belang, vooral biJ hoge 
frekwenties. Een nauwkeur1gere positionering kan gereallseerd worden 
door een groter bereik van de potentiometer: 0 volt biJ de rechter 
barriere, 10 volt in het midden van de trog. De balansplaats moet voor 
elke meting nauwkeurig geiJkt worden. 

Het gedrag van de elastieken 

BiJ onze metingen ZiJn we er van uitgegaan dat de UltWlJI<ing van de 
elastiel<en linea1r verloopt met de afstand tot de llnker barr1ere. 
Daar er in de elastieken sterke en zwakke plekken kunnen voorkomen , 
zal er onderzocht moeten worden in hoeverre het verloop van de 
uitwijking lineair 1s. Dit kan gedaan worden door het snelheidsprofiel 
van de vloeistof biJ verschillende elastieken te meten. 
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4.2 Metingen aan een homologe reeks van verzad1gde fosfolipiden 

Deze homologe reeKs bestaat u1t fosfollplden met dezelfde Kopgroep 
( .. PC) en verschillende Ketenlengten. Om de meetresultaten van de 
verschillende surfactants met elkaar te vergel1Jken , 1s het van belang 
om de temperatuur, frekwentie, trogbreedte, barriere systeem en X/L 
bij deze metingen constant te houden. 

De temperatuur kan een grote invloed hebben op het gedrag van de 
stof. De overgangstemperatuur (zie paragraaf 1.3) van DPPC is 41 
oe. Boven deze temperatuur' bevindt DPPC z1ch altijd m de liqUld 
expanded fase. Blj lagere temperaturen is een fase-overgang te zien. 
Het oppervlaktedruk traject , waarbinnen de fase-overgang plaats vindt, 
verschudt bij lagere temperaturen naar een lagere waarde. In figuur 
4.10 z1en we de lel en lP van DPPC voor twee temperaturen. 
Bij een tempera tuur van 20 °c ligt de fase overgang bij een lage 
oppervlaktedruK (II<5 rnN/m). Bij een temperatuur van 30 °C is 
de fase overgang wel te z1en. 

In de tabel van figuur 1.7 wordt de overgangstemperatuur van de biJ 
onze met1ngen gebru1Kte fosfolipiden gegeven. Alleen DDPC bevond z1ch 
biJ de metingen geheel boven de overgangstemperatuur. 
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Figuur l!.11 geeft de le:I-IT plots van de b1j onze 
metingen gebruikte fosfolipiden . Surfactants waarbiJ de overgangs-
temperatuur (T 0 ) boven de meet temperatuur (Tm) llgt, (DBPC, 
DSPC en DPPC) bevinden z1ch geheel m de llqu1d condensed fase . BlJ 
DMPC z1en we een duideliJke fase overgang, terWIJl DDPC z1ch volledig 
m de liquid expanded fase bevmdt. 

De max1maa1 te bereiKen oppervlaktedruk voor DBPC 1s c1rca 60 mN;m. 
De relaxatle bl.J deze hoge oppervlal<tedrul< is echter te snel om met 
lage frequentles (100 mHz) metingen te J<unnnen doen, zodat we ons 
beperken tot een maximale oppervlal<tedrul< van 50 mN/m. Bij DMPC is de 
maximale oppervlal<tedrul< 70 mN/m, waarbiJ we ons echter moesten 
beperken tot een oppervlal<tedrul< van 55 mN/m. Voor DDPC geldt 52 mN/m 
respectieveliJk 40 mN/m. 

In figuur 4 .12 wordt ~-TI weergegeven . In deze figuur zien 
we dat het verloop voor DBPC, DSPC en DPPC 1n grote mate gelijk is, en 
wel dalend. BlJ DMPC zien we tot aan de fase overgang een licht 
stijgende ~. en na de fase overgang een dalende q>. DDPC geeft 
een duidelijk stijgend verloop van de fase hoe!<. 

We kunnen concluderen, dat ~ 1n de liquid expanded fase als 
functie van TI stijgt . Gedurende de fase overgang bereikt q> een 
maximale waarde. In de liquid expanded fase daalt q> . Relaxatie 
processen spelen blijkbaar een grote rol bij de fase overgang. 
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.1!.3 Compressie-expansie metingen 

Tenslot te ZJJn er een aantal metingen verr1cl1t , waar'blJ we een DPPC 
monolaag gecomprimeerd en geexpandeerd hebben. In de n -A Kromme 
ontstaat dan een hysteres1s. Uitgaande van de eilandjes theorie (POU 
e7) kunnen we een mogelijke verK laring van de hysteresis geven. Blj 
deze theor1e wordt met u1 tgegaan van een fase overgang. TIJdens 
compressie vormen de DPPC molekulen eilandjes (clusters). Mogelijk 
wordt blJ expansie de herspreiding van de molekulen door deze 
eilandJes bemoeilijkt. BiJ een zelfde groot te van het oppervlak IS de 
oppervlaktespannmg biJ compressie Jager dan bij expansie en dus de 
oppervlaktedruK hoger. In figuur .1!.13 wordt een TI-A hysteresis lus 
gegeven. 
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Figuur .1!. 13: Een hysteresis lus van DPPC. 
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Om het verloop van l€1 als functle van TI te onder-
zoeken, zijn er een dr1e tal compress1e-expans1e metingen gedaan, 
waarbiJ gecomprimeerd weJ'd tot aan een oppervlaktedruk van respec
tievellJi< 22 mN/m (beneden de evenwlchtsoppervlal<tedrul<), 50 mN/m 
(evenwichtsoppervlal<tedrul<) en 72 mN/m (collaps). 

Figuur 4 .14 geeft het resultaat van de eerste metwg. De 
1n de TI-A kromme 1s klein, met gevolg dat er slechts 
verschil tussen compressie en expans1e in de IEl 
zien is. 

hyst.eresis 
een kle1n 
en 4> te 

Figuur 4.15 geeft het resultaat van de tweede meting. De hysteJ~esis 

in de TI-A kromme is veel groter dan blJ de eerste metwg. We zien 
een du1delijk verschil tussen compress1e en expansie in de 
IEl en 4'· 

Tenslotte geeft figuur 4.16 het resultaat van de derde meting. 
OpmerkeliJk is het feit dat de maximale waarde van de 
lel bij expans1e lager is dan bij compress1e. 



2oo. r-.. -- - ----··-- ··-·--------- -- ··· ··--------- -~ 

i i 

i 
I 
I 
i 

~ _.a---Ç 

/ /. 
! I 
/ I 

: / 

/ ~ 
' I 

/ I 

f / 
/ 

/- I ; lf 
I / 

.: I 

/_I 
~ -

I , 

o. L ------+---..... - ------+-- --+---- - - - -

I 
I 
I 
' 

o. 5 10 15. 20. 25. 

OPPERVLAKTEDRUK (mN/m) 

c 
ru 
"0 
re 
(_ 

E 

~ 
w 
0 
:r: 
w 
Cf) 
<( 

LL 

20. r~ ~---------- ---·-···- ------ -1 

. I 
i I 
I I i5.t I 
I ~ I 
I 1 I I \ ! 
t \ 
I 
I 

10 l 

5 . 

I 
i 

I 
I 

I 
I 
I 

o. L---o---~---+-----
o. 5 10. 15. 20. 

OPPERVLAKTEDRUK (mN/m) 

I 

I 
I 

I 
I 

J 
25. 

Figuur 4. 14: Compressie-expansie meting van DPPC. 
Compressie tot een oppervlaktedruk van 22 rnN/m 

45 



.400.,-- - - . ------ -- - -- - --- - --- -- : 5 . 
~ 

i 
i 
I 

350. t 
~ I 

I .e-: · -
300. 1 

7 E ,/ .......... 
:z ll E I - i 

250. t 
' I 

c 
1- . I GJ 

3. ~ i 
' ! ! 

'0 
w 

I ' it 
ro t~--~ 1- '-

~ I I en 

~\ 
u 

200. t I I I-i 
1- r . :y: 
Cf) w 
<1: ! 

' ' I 0 
2 _j 

.150. t J ' :r::: 
LU I I w 

''! -~ i I Cf) 
Cf) I I . <t: 
::::::> I 

;I u_ 
I ' \ _J ' '8, ::::::> I \ 

0 100.1 I ; i ~' ~ 0 ; I 
I 

i. ~ ._ I 

~~ 
\ t, 

~ 50. t I 
J I 

I _j I 

o_J._ ___ -+- 0. 
0. 20. 40. 60. 80. 0. 20 40. 60. 80. 

OPPERVLAKTEDRUK fmN/ml nPDFR'J i ,\ !C:T;!qi I~ (m ~ J ' m l 

F.iguur 4. 15: Compressie-expansie met1ng van DPPC. 
Compressie tot een oppervlaKtedruk van 50 mN/m 

46 



E 

,.:~oo. r· --· .. --- ·-- ------ - - ---· - --··-· -···---- , 
I 

i 
i 
I 

350., -~ -»4-e~~\, 
I(' / ~ 

300. j ..- J( . 

i l , , ~\ 
: l ' \~ 

250. t / . \\ 
I ' / \ \~ 
. ; ~ ~ 

200. t ,, t -~ 

150 i Jl _/
1 

\ 
i ' 

!00. Ti f 

I 
I 

i 

I : ! ' I I 
i a j I 

5o.i ~ I 
I I 
I ' 

0. ~- -------~-------- -· - ------------------- - - _J 
0. 20. AD. 60. 80. 

OPPERVLAKTEDRUK (mN/ m) 

c: 
Q) 

"0 
ro 
c:.... 
en 

:::L 
w 
0 
T~ 
iJ.J 
Cf) 
-;.( 

LL. 

5. r ----·- ·-- ---- -- -- ------- --- --- ·-- ------- --1 
! : 
: I 

~ . i 

0 t 
I 

i 
I 
i 

\ I 
I I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 

! 
i 

I 
i 
; 

I 
• -- - - · ___..o._ ---~-- - --+----------+--·--·· __ J :-5 I- - .. ~ 
0. 20. 40. 60. 80. 

OPPERVLAKTEDRUK (mN/ m) 

Figuur 4. 16: Compress1e-expans1e meting van DPPC. 
Compressie tot een opperv 1 aktedruk van 72 mN/m 

47 



5 LITERATUUR 

BDJ 85 Beneken, J. E. W.; Blom, J. A; Lel iveld , W. H; Stappel', M 
Metingen In de geneeskunde 2. 
College dictaat Technische Universiteit Eindhoven, 1985. 

BOE 84 Boerenl<amps, J. P. P.A 
Asymmetrische methode; theorie en praktische problemen 
Stageverslag Technische Universiteit Eindhoven. 1984. 

CLE 58 Clements, J. A.; Brown, E. S.; Johnson, R P. 
Pulmonary surface tension and the mucus lin1ng of the lungs: 
some theoretica! considerations 
Journal of applied physiology 12(2) 262- 268 (1958) 

GIE 87 Gie 1 is, P. 

HOB 83 

Methods of measuring for the evaluatlon of monolayer 
properties. Development and appl ication 
Proefschrift Technische Univers1teit Eindhoven 1987 
(in voorbereiding) 

Hobbit 
Maandblad voor elektronica, februar1 1983. 

KEY 86 Key, T. 
Afstudeerverslag Technische Un1vers1te1t Eindhoven 1987 
(In voorbereiding) 

LIE 85 Liempd, J. 

LUC 69 

LUC 72 

PHI 68 

Dynamische en statische eigenschappen van binaire n~no lagen 

van DPPC en andere longsurfactantcomponenten vooe en tiJdens 
collaps. 
Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven 1985. 

Lucassen-Reynders, E. H ; Lucassen, J . 
Properties of capillairy waves. 
Advanced Col loid and interface science vol. 2, pag 347-395 
1969. 

Lucassen, J. ; Barnes, G. T. 
Propagation of surface tension changes over a surface with 
1 imi ted area. 
Faraday transitions 1, vol 68, pag 2129-2138 1972. 

Ph1ll ips, M C. ; Chapman, D. 
Monolayer characteristics of saturated 1, 2-Diacylphosphati
dylcholines (lectihins) and phosphatidylethanolamines on 
air-water interfaces. 
Biochemica et biophisica acta, pag 301-313, 1968. 

48 



POU 87 Poul is, J. A; Boonman, A AH; Giel is, P.; Massen, C. H 
The influence of clustering on the behav1our of 1nsoluble 
monolayers on water, a theoretica] approach 
te publiceren 1n Langmu1r (1987). 

SAN 87 Santvoort van, J. 
Metingen met een vePbeterde (semi-geautomatiseerde) opstel
ling volgens de Benjamins-de Feyter methode. 
StagevePslag Technische UnivePsitelt E1ndhoven 1986. 

SNI 82 Sm!<, A F. M ; Egberts, J. 
Fysische eigenschappen van longsurfactant en de beteKen1s 
ervan voor de stabilitelt van long alveoli 
Gemeenschappelljke bijeenkomst van de 1<r1ng longfunctle 
van de vepenig ing voor biofysica en de Wgm i. o. "Fys 1 ca 
van de ademhaling" (1982). 

SNI 83 Snik, AF. M 
Study of physical properties of monolayer's, applications 
to phys i o 1 ogy. 
Proefschrift Technische UnivePsitelt E1ndhoven 1983. 

SNI 84 Snik, AF. M; Boonman, A AH ; Gie lls, P. ; Egberts, J. 
Viscoelastic properties of lung surfactant 
Prog. resp. res., (18), 24-28 (1984) 

STE 87 Steeghs, A S. 
Bouw en ontwikkellng van een oscillerende bellenmethode ten 
behoeve van het monolaagonderzoek. 
Afstudeerverslag Technische Un1vers1te1t Elndhoven 1986. 

TEM 83 Tempel van der, M ; Lucassen-Reynders, E. H 
Relaxation processes at fluid 1nterfaces. 
Advances 1n collold and interface sc1ence 
vol. 18, pag. 281-301, 1983 . 

.1!9 


