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In dit verslag worden metingen gepresenteerd aan · monomole
kulaire lagen van oppervlakteactieve stoffen die ook in de 
longblaasjes voorkomen, en welke essentieel zijn voor de 
ademhaling. Dit verslag maakt deel uit van een onderzoek dat 
erop is gericht, meer te weten te komen over de werking van 
deze stoffen. 
Deel I bevat de resultaten van metingen aan binaire mengsels 
van de oppervlakteactieve stoffen DPPC en DOPG. Met behulp van 
een variant op de Langmuir-Wilhelmy methode zijn zowel rr-A 
curves als dynamische eigenschappen gemeten. De meetmethode 
voor dynamische metingen staat bekend onder de naam 
longitudinale golf techniek en wordt gebruikt om de complexe 
elasticiteit van een monolaag te meten. Met behulp van de 
evenwiehts-thermodynamica voor monolagen en de theorie die de 
dynamische longitudinale golven beschrijft kunnen uitspraken 
gedaan worden over de eigenschappen van de binaire monolagen. 
Als voornaamste conclusie kunnen we stellen dat het toevoegen 
van DOPG aan DPPC van invloed is op de minimaal bereikbare 
oppervlaktespanning (wordt groter> en de elasticiteitsmodulus 
(wordt kleiner>. 
In het tweede gedeelte ZIJn de meetopzet en de resultaten 
beschreven van Elektronenmicroscopische opnamen van monolagen 
en metingen aan-radioactief gelabelde·monolagen. Er zijn foto's 
gemaakt van collapsstructuren van DPPC en mengsels van ei-PG 
en DPPC. Het blijkt dat de structur~n bij zuiver DPPC een 
geheel ander karakter hebben dan bij een mengsel van 20% ei-PG 
en 80% DPPC. Dit verschil is mogelijk van belang bij de 
eigenschappen die gemeten worden in dynamische experimenten. 
De experimenten met gelabelde molekulen hebben gegevens 
opgeleverd over de vraag waar molekulen tijdens collaps 
blijven. Het toevoegen van ei-PG aan DPPC heeft tot gevolg dat 
onoplosbare DPPC molekulen door collaps naar de bulk kunnen 
gaan. 
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DEEL I ------

In de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden aan de T.H. 
Eindhoven vindt onderzoek plaats naar het gedrag van monomo
lekulaire lagen op het grensvlak lucht-water. Dit onderzoek 
wordt verricht om meer te weten te komen over de werking van 
longsurfactant, een mengsel van oppervlakteactieve stoffen dat 
zich op het waterlaagje aan de binnenzijde van de alveoli 
<longblaasjes> bevindt. Dit longsurfactant is essentieel voor 
de ademhaling. Er bestaat een afwijking, genaamd het 
Respiratory Distress Syndrome <ROS>, waarbij er een tekort aan 
longsurfactant is. Dit RDS komt vooral voor bij te vroeg 
geboren baby's. Het gevolg hiervan is een sterk verminderde 
levenskans. Een kunstmatig surfactant met de juiste 
eigenschappen zou, wanneer dit in de longen gebracht wordt, het 
leven kunnen redden. 
Uit eerder onderzoek <ref. 10> is gebleken dat het long
surfactant een stabiliserende werking heeft. Dit kunnen we als 
volgt interpreteren. De aanwezigheid van de oppervlakteactieve 
monolaag op het waterlaagje aan de binnenkant van de alveoli 
<de "lining layer"> heeft tot gevolg dat de oppervlakte
spanning verlaagd wordt in vergelijking met die van zuiver 
water. Het is zelfs zo dat de oppervlaktespanning afneemt bij 
verkleining van het oppervlak van het waterlaagje. Er bestaat 
een drukverschil tussen de binnen- en de buitenzijde van een 
longblaasje. Dit drukverschil wordt voor een deel opgevangen 
door de stijfheid van het omringende longweefsel. Het andere 
deel kunnen we toeschrijven aan de oppervlaktespanning. Laplace 
heeft een formule afgeleid die het verband geeft tussen het 
drukverschil <Ap> aan de binnen- en de buitenzijde van een 
gekromd oppervlak en de oppervlaktespanning· ~ in dat 
oppervlak. Voor een bolvormig gekromd oppervlak is de formule: 

6 p = 2* cr I R <R is de kromtestraall 

Aangezien niet alle longblaasjes even groot zijn zou dit 
betekenen dat de kleine longblaasjes leeglopen in de grote 
<instabiel gedrag> als de oppervlaktespanning overal gelijk 
was. Dit leeglopen kan niet door de stijfheid van het weefsel 
alleen worden voorkomen. Het kleiner worden van de 
oppervlaktespanning bij kleiner wordende longblaasjes <kleiner 
oppervlak> moet zorgen voor de rest van de stabiliserende 
werking. 

longen gehaald is Van natuurlijk longsurfactant, dat uit de 
door spoeling, is bekend dat het 
oppervlaktespanning en oppervlak er als volgt 

verband tussen 
uit ziet <Fig. 

1.1) 
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0 

Fig. 1.1 d-A karakteristiek van natuurlijk 
longsurfactant, gemeten in een Langmuirtrog 
<zie par. 3. 1 > 

De vorm van deze curve is mede bepalend voor de kwaliteit van 
het surfactant. De belangrijkste drie eisen die in het algemeen 
aan een goed surfactant gesteld worden zijn: 

a> Het kunnen bereiken van een lage oppervlaktespanning <<r< 5 
mN/m) onder compressie. 
b> Bij het herhaald doorlopen van de cyclus moet de vorm van 
curve onveranderd blijven. De curve moet een grote hysterese 
blijven vertonen. Aan de hand van een druk-volume diagram van 
de long kan men aantonen dat dit de minste inspanning kost. Er 
is een verband aangetoond tussen het optreden van RDS en een 
vermindering van hysterese en maximale oppervlakteactiviteit 
<ref.lO>. 
c> Het surfactant moet spontaan spreiden tot een monolaag 
wanneer het in bulkvorm op het wateroppervlak gebracht ·wordt. 
Dit geldt zowel voor de experimentele situatie als in vivo. 

Kunstmatig surfactant zal zo veel mogelijk aan deze 
eigenschappen moeten voldoen om natuurlijk longsurfactant te 
kunnen vervangen. Daartoe wordt van de stoffen die in 
natuurlijk surfactant voorkomen onderzocht wat hun functie is.• 
De belangrijkste component van natuurlijk surfactant is het 
DPPC <voor een gedetailleerde beschrijving zie volgende 
paragraaf>. Deze stof alleen levert niet de gewenste 
eigenschappen. Daarom worden componenten toegevoegd (die ook in 
natuurlijk surfactant voorkomen). Het bestuderen van 
eigenschappen van monolagen van deze mengsels levert mogelijk 
gegevens op voor het samenstellen van een kunstmatig 
surfactant. 

Onder het begrip oppervlakteactiviteit verstaan we het vermogen 
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van een stof om de oppervlaktespanning aan het grensvlak van 
twee fasen <hier lucht en water> te beinvloeden. De 
oppervlakteactieve stoffen die in het monolaagonderzoek 
gebruikt worden hebben als eigenschap gemeen dat ze bestaan uit 
een waterafstotend gedeelte <lange staart> en een 
wateraantrekkend gedeelte <polaire kopgroep>. Daardoor zullen 
ze zich bij voorkeur in de lucht-water overgang bevinden. Ze 
vormen daar een monolaag <een molekuul dik). Naarmate zich meer 
molekulen per oppervlakteeenheid in het grensvlak bevinden zal 
de oppervlaktespanning dalen. Het aantal molekulen per 
oppervlakteeenheid wordt r genoemd. 
Een veel gebruikte meetmethode is de Langmuir-Wilhelmy methode. 
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een trog <meestal 
teflon> die gevuld is met water <zie fig. 1.2>. 

bar riere 

iF 
Wi the lmy
plaatje 

Fig. 1. 2 Langmuir-Wi 1 helmyopstell ing 

Op dit water wordt ~en monolaag oppervlakteactieve stof 
aangebracht. Deze monolaag is begrensd door de wanden van de 
trog en door een beweegbare barriere. Met deze barriere kan het 
oppervlak van de monolaag gevarieerd worden. De oppervlakte
spanning in de monolaag wordt gemeten met een Wilhelmy-plaatje. 
Dit is een dun plaatje dat verticaal in de monolaag gehangen 
wordt. De kracht op het plaatje is een maat voor de 
oppervlaktespanning. De oppervlaktedruk van de monolaag wordt 
gedefinieerd als: 

waarin Óo de oppervlaktespanning van zuiver water is en 0 de 
oppervlaktespanning als er een monolaag aanwezig is. 
De verandering van oppervlaktedruk met het beschikbare 
monolaagoppervlak wordt gerepresenteerd in IT-A curves ( bij 
constante temperatuur rr-A isothermen>. Deze kunnen worden 
beschouwd als het tweedimensionale equivalent van p-V curves 
van driedimensionale gassen. 
Beschouw de volgenderr-A isotherm van DPPC. 
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Fig. 1. 3 DPPC i.sotherm bij 37°C 
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Dit is een zogenaamde quasistatische Tl-A isotherm. Dit wil 
zeggen dat de compressie <dit is het verkleinen van het 
oppervlak) en de expansie <vergroten van het oppervlak) zo 
langzaam verlopen dat de monolaag nagenoeg in thermodynamisch 
evenwicht is. Dit in tegenstelling met dynamische curven die zo 
snel doorlopen worden dat er geen evenwicht is. Dit betekent 
dat de vorm van de curve niet alleen van A en de hoeveelheid 
opgebracht materiaal afhangt maar ook nog van de cyclusduur. We 
zeggen dan dat aan de monolaag rheologische eigenschappen 
toegekend kunnen worden, en we kunnen zelfs een viscositeit 
definieren. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen 
naar het hoofdstuk theorie <2.3). Wanneer we ons op dit moment 
tot de quasistatische curve beperken kunnen we hierin de 
volgende fasen onderscheiden <ref. 3): 

1-De gasfase 
-Het vloeistofachtige gebied dat 

wordt opgesplitst in: 
2-liquid expanded fase 
3-liquid condensed fase 

4-De collapsfase 

In de gasfase zijn de molekulen zeer ver van elkaar verwijderd 
zodat interactie tussen de molekulen verwaarloosbaar klein is. 
Dit geldt als het beschikbare oppervlak per molekuul As groter 
is dan ongeveer 10 nm2. Er geldt in de gasfase bij benadering: 

J( *AS = k*T 

waarin k de constante van Boltzman 
temperatuur. 

is en T de absolute 

In de liquid-~xpanded fase <1 nm2<As<10 nm2) is er sprake van 
duidelijke interactie tussen de staarten van de molekulen. 
Daardoor krijgt de monolaag een quasi vloeistofachtig gedrag. 
De polaire kopgroepen blijven in een toestand zoals bij de 
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gasfase is beschreven. In deze toestand voldoet de monolaag aan 
de vergelijking: 

met: 1T
0

= correctieterm voor de interactie tussen molekulen 
A = correctieterm voor het eigen oppervlak van een molekuul 

so 

vergelijkbaar met de Vanderwaals vergelijking voor een gas. 
De liquid-condensed fase is de fase waarin de molekulen dicht 
op elkaar gepakt ZlJn en een vaste orientatie t.o.v. het 
wateroppervlak hebben. We kunnen spreken van een kristalachtige 
structuur <zie fig.1.4>. 

Fig. 1.4 

expanded condensed 

De structuur in de liquid-expanded en liquid
condensed fase 

Bij het bereiken van de collapsfase heeft de monolaag zijn 
maximale pakkingsdichtheid bereikt. Verder comprimeren heeft 
tot gevolg dat de laag zijn tweedimensionale structuur niet 
meer kan handhaven. Er worden driedimensionale collaps
structuren gevormd in of onder het grensvlak. 

De overgangstemperatuur Tc is de temperatuur waarboven de 
monolaag altijd in de liquid-expanded fase verkeert. Voor DPPC 
geldt Tc = 41°C. De andere stoffen die gebruikt ZlJn hebben 
allen een veel lagere Tc waarde <-20 • C tot -10 10 C>. De 
verklaring hiervoor wordt gegeven in het volgende onderwerp: 
de gebruikte stoffen. 

-6-



De gebruikte stoffen behoren allen tot de klasse der 
fosfolipiden. Dit zijn organische stoffen waarvan de molekulen 
bestaan uit een polaire kopgroep en apolaire vetzuurketens 
<C-ketens>. De ketens kunnen verzadigd af onverzadigd zijn. Een 
onverzadigde keten heeft een dubbele binding tussen twee of 
meer vandeC-atomen <zie fig.1.5>. 

0 V 

Fig. 1.5 Een onverzadigd en een verzadigd molekuul 

De fosfolipiden waarvan in dit onderzoek gebruik gemaakt is 
zijn: 

DPPC afkorting van DiPalmitoylPhosfatidylCholine 
DOPG afkorting van DiOleoylPhosfatidylGlycerol 
SOP! afkorting van SteaorylOleoylPhosfatidyllnositol 
ei-PG een mengsel van verschillende PG fosfolipiden. 

De kopgroep van deze fosfolipiden 
is steeds phosfatidylglycerol maar 
de staartsamenstelling is: 

41 ï. c 16:0 
1 ï. c 16: 1 

11 ï. c 18: 1 
14 ï. c 18:2 

2 ï. c 20:4 

waarin he~ getal voor de dubbele punt het aantal C-atomen 
aangeeft van een staart en het getal erna het aantal dubbele 
bindingen. 
In de volgende figuur is voor de verschillende stoffen de 
molekuulstructuur gegeven met hierbij het molekuulgewicht. 
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Fig. 1.6 Molekuulstructuur van de gebruikte stoffen. 

Ei-PG heeft dezelfde kopgroep als DOPG met de eerder genoemde 
staartsamenstelling. Het PG is na DPPC <41ï.> een van de meest 
voorkomende fosfolipiden <9 ï.> in natuurlijk longsurfactant. 
De dubbele binding in de onverzadigde fosfolipiden veroorzaakt 
een sterke daling van de overgangstemperatuur <tot beneden het 
vriespunt>. Een monolaag van een onverzadigd fosfolipide zal 
niet in de liquid condensed fase voorkomen. Er is geen 
faseovergang in de IT-A curve. Een andere eigenschap van 
onverzadigde fosfolipiden is dat de maximale oppervlaktedruk 
rr-max die bereikt kan worden zo'n 40 mN/m is. De maximale 
oppervlaktedruk die DPPC kan bereiken ligt dicht bij 70 mN/m 
<biJ 37 C>. In de volgende figuur is het verloop van een IT-A 
isotherm van DOPG getekend. 

70 
100% OOPG 

rr 

0 40 80 120 160 200 
Ä5 (Ä} 

Fig. 1.7 IT-A isotherm van DOPG 
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De oplosbaarheid van fosfolipiden in water wordt aangegeven met 
de grootheid Critische Micelaire Concentratie <CMC>. Deze geeft 
aan in hoeverre de molekulen oplosbaar zijn in water zonder dat 
er micellen gevormd worden. Micellen zijn samenklonteringen van 
meerdere molekulen <aggregaten> waarin de hydrofobe staarten 
naar elkaar toe gericht zijn (zie fig. 1.8>. 

F i g • 1 • 8 M i c e 1 1 en 

De gebruikte fosfolipiden zijn allen nagenoeg onoplosbaar in 
water. 

In de vakgroep wordt al sinds enige tijd onderzoek gedaan naar 
het gedrag van monolagen van mengsels van verschillende 
fosfolipiden. Er wordt aan mengsels gemeten omdat DPPC alleen 
niet de eigenschappen heeft die een kunstmatig surfactant moet 
hebben. Deze eisen zijn <zie ook 1.1>: 

1> Het kunnen bereiken van een hoge oppervlaktedruk <65-70 
mN/m) onder compressie. 
2> Het vermogen om vanuit driedimensionale toestan~ (b.v. 
collapsdeeltjes> te spreiden aan de lucht-waterinterface. 

De laatste voorwaarde kan ook voor grote hysterese zorgen omdat 
de collapsdeeltjes die bij compressie gevormd zijn bij expansie 
<lage oppervlaktedruk> weer kunnen herspreiden. De volgende 
compressie zal dan vlak bij de eerste compressiecurve liggen. 

Een voorbeeld van een gemeten IT-A isotherm van een mengsel van 
DPPC en ei-PG is gegeven in de volgende figuur. 
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160 200 

]T-A isotherm van een mengsel van DPPC en ei-PG 
(~EF. 16) 

We zien dat een gedeelte van de curve bestaat uit een 
horizontaal stuk. Dit stuk wordt ook wel het plateau genoemd. 
De lengte van dit plateau hangt af van T, dA/dt bij compressie 
en X2. X~ is de fractie ei-PG in de monolaag bij het begin van 
het experiment. Bij toenemende T-en X2 neemt de lengte van het 
plateau toe terwijl bij toenemende dA/dt (bij constante T en 
X2> de lengte afneemt. Het plateau wordt in verband gebracht 
met collaps van monolaagmolekulen. De dA/dt-afhankelijkheid 
impliceert dat de ~-A isotherm niet de evenwichtssituati~ 

weergeeft. Het vormen van collapsstructuren is een proces 
waarin de factor tijd een belangrijke rol speelt. We kunnen 
aannemen dat processen van kinetische aard hiervoor verant
woordelijk zijn. Het doel van dit afstudeerwerk is om een 
beter beeld te krijgen van de oorzaak van deze gemeten 
verschijnselen. Daartoe is een meetmethode (a~ymmetrische 

methode genoemd> gebruikt waarin het mogelijk is om: 

1 > 1T a 1 s functie van het mono 1 aag opperv 1 ak te meten (oude 
methode> waarbij dA/dt in te stellen is. 
2> nals functie van het monolaagoppervlak te meten terwijl dit 
oppervlak sinusvormig varieert <A<t> = AO + a*sin( w *t>) met 
kleine amplitude <a << A0 > 

We kunnen dan goed gedefinieerde metingen doen om de statische 
en dynamische eigenschappen van monolagen te bepalen. 
In het eerste deel van dit afstudeerverslag wordt een 
theoretische basis gelegd voor het interpreteren van metingen 
van type 1 en 2. In het hoofdstuk experimentele opzet wordt de 
meetapparatuur uitvoerig beschreven. Daarna volgen de 
resultaten van metingen aan mengsels van DPPC en DOPG <type 1 
en 2>. Ter afsluiting van deel I een discussie met conclusies. 

In het tweede gedeelte van dit verslag zijn metingen beschreven 
die aan de R.U. Utrecht bij dr R.A. Dernel zijn uitgevoerd. Er 
ZlJn Elektronenmicroscopische opnamen gemaakt van collaps
structuren van DPPC en mengsels van DPPC en ei-PG. 
Tevens zijn metingen gedaan met radioactief gelabelde 
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fosfolipiden. Uit de Elektronenmicroscopische opnamen kunnen 
conclusies getrokken worden over de vorm van de ontstane 
structuren terwijl we met behulp van de metingen met gelabelde 
molek~len kunnen laten zien waar de molekulen blijven tijdens 
het experiment. 
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Een binaire monolaag is een monolaag van een mengsel van twee 
stoffen <componenten>. Wat men zich af kan vragen bij de 
bestudering van binaire monolagen is of de monolaag na 
spreiding volledig gemengd is, wat betekent dat er slechts een 
oppervlaktefase aanwezig is. Een methode om een uitspraak te 
kunnen doen over deze vraag is het meten van het over de twee 
fasen gemiddelde specifieke oppervlak per molekuul <As> als 
functie van de sainens te 11 i ng <fig. 2. 1 > . ( hy û'"' Off#""{p,kf~ç/riAkJ 

-
As 
A 
Sl 

0 

... -.,. .... --
---_ .... 

....... -

xt 1 

Fig. 2.1 Gemiddelde specifieke oppervlak als functie van 
samenstelling bij ideale menging. 

Een lineair verband kan twee dingen betekenen: of ideale 
menging <geen interactie tussen de molekulen> of totaal geen 
menging <2 fasen ieder bestaande uit de zuivere component>. Een 
niet lineair verband geeft aan dat er interactie is tussen de 
molekulen van de verschillende componenten. Dit impliceert dat 
de componenten in ieder geval gedeeltelijk mengbaar zijn. 
De interactie tussen de molekulen van de monolaag speelt zeker 
een ro 1 in de collaps en de herspre i d ingsprocessen <bij 
herspreiding gaan molekulen vanuit de collapsfase weer over 
naar de monolaag>. Het zal blijkef! dat het punt in de Tr-A 
curve waar de collaps inzet en het verdere verloop van de curve 
informatie verschaft over de mate van menging in de monolaag. 
De twee-dimensionale fasenregel van Defay-Crisp <ref. 1> is een 
hulpmiddel om vast te stellen in hoeverre de componenten in de 
monolaag mengbaar zijn. De fasenregel zegt dat voor het aantal 
vrijheidsgraden w dat een bepaalde toestand van een vlakke 
interface karakteriseert geldt: 

( 2. 1) 
w = 2+(c-r' )-<11-('1'-s) 

waarin: 

w = aantal vrijheidsgraden (onafhankelijk te kiezen 
intensieve variabelen) 

c = aantal componenten 
r'= het aantal onafhankelijke chemische reacties 

(hier r'=O> 
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' = aantal bulkfasen 
Y = aantal oppervlaktefasen 
s = aantal oppervlaktetypes 

Onder het aantal bulkfasen wordt verstaan het aantal 
driedimensionale fasen <b.v. lucht, water, collapsfase>. 
Het aantal oppervlaktefasen is de som van het aantal op ieder 
type oppervlak aanwezige fasen. 
Het aantal oppervlaktetypes wordt bepaald door het aantal 
bulkfasen dat het scheidt. 

We beschouwen nu het geval van een monolaag bestaande uit twee 
componenten waarbij door compressie collaps op kan treden. De 
driedimensionale collapsfase kan vloeibaar of vast zijn 
afhangend van de overgangstemperatuur van de betreffende stof. 
De twee componenten <onoplosbaar in de bulk> worden 1 en 2, de 
bulk 3 en de lucht 4 genoemd <lucht wordt hier beschouwd als 
een component>. Component 2 heeft een lagere collapsdruk dan 
component 1 <in zuivere toestand>. We nemen aan dat T en p 
<atmosferisch> constant blijven. Component 1 en 2 kunnen een 
enkele fase vormen als ze volledig mengen op het oppervlak, of 
twee fasen als ze niet mengbaar zijn in de twee-dimensionale 
toestand. Als ze gedeeltelijk mengbaar zijn dan kunnen ~er een 
of twee fasen gevormd worden afhangend van de onderlinge 
mengverhouding. We beschouwen de volgende vier gevallen: 

a> 1 oppervlaktefase aangegeven als: -
b> 2 oppervlaktefasen aangegeven als: --
c) 1 oppervlaktefase + 1 collapsfase aangegeven als: -* 
dl 2 oppervlaktefasen + 1 collaps~ase aangegeven als: --* 

In ieder geval geldt: c=4 en r'=O 
a> ~=2, s=1 ,"'i'=l dus w=4. T,p,~,G, of T,P, 

VrlJ gekozen worden. ( r iS het aantal 
r.;ç , TT kunnen 

deeltjes per 
oppervlakteeenheid >. ,,1 

b) ~=2, s=1, "f"=2·dus w=3. T, p,r, 
gekozen worden. 

c> ~ =3, s=3, 'Y =3 dus w=3. 
gekozen worden. 

of 

of 

T,p,Jr kunnen vrij 

T,p,Tr kunnen vrij 

d> ~=3, s=3, ~=4 dus w=2;alleen Ten p kunnen vrij 
worden. 

gekozen 

Het superscript geeft aan welke fase bedoeld wordt. 

Als we een monolaag op een wateroppervlak spreiden met aantal 
molekulen n1 en n2 van resp. component 1 en 2 dan weten we niet 
van te voren of de componenten wel of niet mengbaar zijn in de 
tweedimensionale toestand. We kunnen echter aan het verloop van 
de oppervlaktedruk als functie van het oppervlak zien of de 
monolaag een of twee fasen bevat en aldus uitspraken doen over 
de mengbaarheid. 
Bijvoorbeeld, als de componenten niet mengbaar zijn op het 
oppervlak dan zal het systeem voor het ontstaan van collaps
structuren corresponderen met geval b>. Het systeem is 
trivariant en een derde variabele b.v. TT kan samen met T en p 
gespecificeerd worden. Als 7T vastligt zullen de andere 
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intensieve variabelen zoals: 

(2. 2) r l•) (I) 
= nl/A en 

I 

vastliggen. Omdat nl en 
bepaalde waarden hebben 
monolaag vastligt: 

,...,,t)= (2) 
L n2/A 

:z. 

n2 constant ZlJn 
zodat het totale 

zullen All) 
oppervlak 

en 
van 

Bij iedere waarde van A hoort een waarde van rr (of andersom). 
We krijgen een curve als AB in figuur 2.2 . 

rr 

i 

Fig. 2.2 rr-A curve van een binaire monolaag als de 
componenten niet volledig mengen. 

Omdat er twee fasen apart in de monolaag aanwezig ZlJn zal 
collaps optreden als JT~ bereikt wordt waarbij component 2 ( met 
de lagere collapsdruk> collabeert (volledige onmengbaarheid) of 
als de bereikt wordt van de gemengde fase met de laagste 
collapsdruk. Als er eenmaal collaps is opgetreden 
correspondeert het systeem met geval d) en als T en p gefixeerd 
blijven zal constant blijven. 
In het geval de twee componenten volledig mengbaar zijn in de 
monolaag hebben we, voordat er collaps optreedt, geval a) 
waarbij als T en p gegeven zijn voor iedere waarde van A geldt: 

(2 0 3) ~ = nl/A 8.. = n2/A en r;;r. =const. 
"l 

Drie variabelen ZlJn gefixeerd: T, p en r, 1r, 
t 

functie van A is zoals verduidelijkt wordt 
figuur ( AB in fig. 2.3 ) 
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c 
rr 

i 

Fig. 2.3 TT-A curve van een binaire monolaag als de 
componenten volledig mengen. 

Als de drie-dimensionale fase begint te verschijnen is het 
systeem een voorbeeld van geval c) en is trivariant. Bij 
gegeven T en p varieert de collapsdruk met de samenstelling 
van de monolaag. De collapsfase is vaak puur component 2 en als 
dit niet zo is is de samenstelling niet die van de 
oppervlaktefase. Dus als de oppervlaktefase collabeert, 
verandert de samenstelling hiervan en dus ook de collapsdruk 
< BC in f i g • 2. 3 > • 
Aldus kan een simpele analyse van de vorm van 
onthullen of de twee componenten in het oppervlak wel 
mengbaar zijn. Als ze gedeeltelijk mengbaar zijn zal 
curve een horizontaal stuk hebben in het gebied waar er 
oppervlaktefasen bestaan. 

TT-A curven 
of niet 
de TT -A 

twee 

We dienen nog te vermelden dat deze theorie alleen geldt als er 
thermodynamisch evenwicht is. 
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Als de twee componenten mengbaar ZlJn in een fase kunnen we de 
analyse <voor thermodynamisch evenwicht> voortzetten. We kunnen 
dan een relatie geven tussen het punt waar de collaps begint 
<knik in curve> en de samenstelling van de monolaag. De 
afleiding van deze relatie voor het geval van een mengbare 
monolaag is afkomstig van Joos <ref. 7 en 8>. Er wordt 
uitgegaan van een gemengde collapsfase en een gemengde 
monolaag. Beschouw de uitdrukking voor de thermodynamische 
potentiaal voor component i in de collapsfase: 

( 2. 4) 

c. 
waarin ~lo de standaard chemische potentiaal van de i-de 
component van de collapsfase is , k de constante van Boltzman, 
T de absolute temperatuur, f; de activiteitscoefficient van 
component i in de collapsfase en x( de molfractie van 
component i in de collapsfase. Op dezelfde wijze kunnen we een 
uitdrukking opschrijven voor component i in de monolaag: 

<2.5> m 
!li = 

m m 
~J. 1· + k.T.ln(y .. x.) + IT.w. 

,0 ~ ~ ~ 

waarin Wi het specifiek oppervlak van de monolaagmolekulen 
van de pure component bij co 11 aps is en rr de opperv 1 aktedruk. 
Als er evenwicht is tussen de monolaag en de collapsfase dan 
zijn de chemische potentialen van component i in de monolaag en 
in de collapsfase gelijk zodat we kunnen stellen: 

<2. 6) 

waarin rrc,rn de opperv 1 aktedruk is, corresponderend met evenwicht 
tussen een gemengde monolaag en een gemengde collapsfase. De 
standaard chemische potentialen zijn als volgt gerelateerd: 

c m 
!l· = !l· + !I .. w. 
~,o ~,o c, ~ ~ 

<2. 7) 

waarin rrc.Lde oppervlaktedruk is, corresponderend met evenwicht 
tussen de monolaag van puur component i en ZlJn collapsfase. 
Combineren van de laatste twee vergelijkingen levert op: 

c m Yi [(!I -!I .)w.] x. = x.. . exp c,m c,~ ~ 
~ ~ ~ k.T 

~ 

<2.8> 

Voor een twee componenten monolaag geldt x~+ x~ = 1 zodat we de 
volgende vergelijking verkrijgen: 

(2.9) 
fl.exp k.T 
yl riT - rr 1) .wlj c,m c, m Yz 

+ x 2 .r.exp 
2 (

(!I -c,m 
k· 

Deze ver ge 1 ijking geeft het verband tussen JT <. m en de 
molfracties van de componenten 1 en 2 in de monolaag. 
De bulkfase (water> wordt in deze beschouwing niet meegenomen, 
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d.w.z. dat bij het collapspunt het aandeel van watermolekulen 
in het oppervlak nihil verondersteld wordt. 
Als we aannemen dat de activiteitscoefficienten fien Yi 1 zijn 
dan kunnen we de collapsdruk van het mengsel als functie van de 
samenstelling berekenen. Dit mag alleen als het mengsel ideaal 
is. In de volgende figuur is weergegeven het theoretische 
verband tussen de collapsdruk van een ideaal gemengde monolaag 
en de samenstel! ing < T, w" ~,TT,,, en n<,1.. zijn te meten> als de 
activiteitscoefficienten 1 zijn <Fig.2.4>. 

rrC.,Dffl. 7 Or-, ------------T-=_3_7_.,-c----, 

• 
60 '\ wdppc=40 A.'". 

rrc m ·\., w d =48 A.l , , opg 
' 50 .... .._ 

....... 

I~) -.. -..... 
40 -·--- n 

--

30-----~------~------~------~---~ 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

xdopg 

C,Do'"~ 

Fig. 2. 4 Verband tussen Tr,,l'fl en samenstel! ing van de 
monolaag (ideaal mengsel>. 

Naast de voorwaarde dat het mengsel ideaal is, moet de monolaag 
op ieder moment in thermodynamisch evenwicht ZlJn. We kunnen 
aannemen dat tot het punt waar collaps optreedt aan deze 
laatste voorwaarde voldaan is, mits" er langzaam gecomprimeerd 
wordt (dA/A.dt < 5. 10-4/~). Na het collapspunt is er sprake van 
de vorming van driedimensionale structuren. Het duurt lang <5 
min. of meer> voordat een monolaag in evenwicht is met ZlJn 
collapsstructuren. Dit blijkt uit de tijdsduur van lr-relaxatie 
bij constant oppervlak van de monolaag. Een relatieve 
compressiesnelheid van S'.IO·It;s is dan veel te groot. Het is dus 
beter om alleen het punt waar de collaps begint in beschouwing 
te nemen. 
In een artikel heeft Joos <ref. 7) gerapporteerd dat in het 
geval de 2 componenten niet in alle verhoudingen mengbaar ZlJn 
het verband tussen rrun en xt. ·er u i t ziet zoa 1 s in de vo 1 gen de 
figuur is getekend <zie fig. 2.5>. 
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rrclr---~------------------------~ 
J 

' ' " ...... 
....... 

...... ...... 
TT 

C) 

Fig.2.5 Verband tussenTrc.men samenstelling van de 
monolaag als de componenten niet in alle ver 
houdingen mengen. 

We kunnen drie regio's onderscheiden. In regio I en 
T(<·""van de samenstelling af terwijl in regio II lTc,m 
blijft. Joos verbond hieraan de conclusie dat er in 
sprake is van niet volledige menging <2 fasen). 

I I I hangt 
constant 

regio II 

Het is duidelijk dat formule 2.9 hier niet zonder meer 
toegepast kan worden omdat die formule een vloeiend verloop 
geeft van met de samenstelling. Joos heeft getracht de 
formule in regio I en III toch toe te passen door het invoeren 
van een rr:i . We kunnen dit opvatten als een fictieve 
collapsdruk' die voor regio I en III een verschillende waarde 
heeft. Deze zijn ook in figuur 2.5 aangegeven. 
In het hoofdstuk discussie <H 5> zullen de hier besproken 
mogelijkheden vergeleken worden met het gemeten verband bij 
binaire monolagen van DPPC en OOPG. 
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De longitudinale golftechniek is een techniek die gebruikt 
wordt om bijvoorbeeld de elasticiteit van een monolaag te meten 
<ref. 5). Bij deze techniek wordt een kleine sinusvormige 
oppervlakteverandering <klein t.o.v. het totale oppervlak> van 
de monolaag aangebracht. De naam longitudinale golftechniek 
komt voort uit het feit dat verstoringen in de monolaag 
<uitwijkingen van deeltjes van de monolaag) als longitudinale 
golven voortgeplant worden. Het is te vergelijken met het 
optreden van longitudinale golven in een elastisch membraan. 
Eerst zal een beschrijving gegeven worden van het begrip opper
vlakte dilatatie elasticiteit en de interpretatie van deze 
grootheid met betrekking tot processen in de monolaag. Daarna 
wordt afgeleid hoe deze grootheid met de longitudinale 
golftechniek bepaald wordt. Er worden voorwaarden gegeven 
waaronder de vergelijkingen, die de longitudinale golven 
beschrijven, sterk vereenvoudigen. Tenslotte zal worden bekeken 
in hoeverre aan deze voorwaarden voldaan wordt bij de 
verrichtte experimenten en wat dit voor consequenties heeft bij 
de metingen. 

We kunnen twee manieren onderscheiden om het monolaagoppervlak 
te deformeren: 

1> <Oppervlakte)dilatatie waarbij het oppervlak verandert van 
grootte maar niet van vorm. 
2> <Oppervlakte)afschuiving waarbij het oppervlak van vorm maar 
niet van grootte verandert (zie fig. 2.6). 

dilatatie 

D 
afschuiving 

r-----, 
I 
I 
I 
I 
I I 

L----.J 

Fig. 2.6 Dilatatie en afschuiving 

De dilatatie oppervlakte- elasticiteit is gedefinieerd als 
het quotient van een verandering in oppervlaktespanning en de 
relatieve verandering van het oppervlak, waarbij de opper
vlakteverandering van het type dilatatie is. In formule: 

<2. 10> 
= A ao 

e: aA 
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Als er relaxatieprocessen optreden in de monolaag zal deze zich 
niet als een puur elastische laag gedragen. ~ wordt dan ook 
afhankelijk van de tijd. Vergelijking 2.10 zal veranderen in: 

<2. 11> 

waarin: 

'ct 
a a = A a A + 

EJ= dilatatie oppervlakteelasticiteit 
1)4= dilatatie oppervlakteviscositeit 

In het geval van een harmonische dilatatie kunnen we 
herschrijven als: 

<2. 12> I I j Ijl~ a A =e:e ~.A 

<2.11) 

waarin \El ook wel elasticiteitsmodulus heet en <t>~ de fasehoek 
waarvoor geldt: 

(2. 13) 

en 

<2. 14) 
w. n' = arctan( .. 

e:d 

Het optreden van relaxatieprocessen in of vlak onder het 
oppervlak als gevolg van een verstoring van het oppervlak van 
de monolaag heeft dus tot gevolg dat f. complex wordt. Het 
imaginaire deel bepaalt de dissipatie van energie in de 
monolaag. We kunnen de volgende relaxatieprocessen 
onderscheiden die tot viscoelastisch gedrag leiden <ref. 9): 

1> Diffusie gecontroleerde uitwisseling van surfactantmolekulen 
tussen de monolaag en de bulk. Dit is alleen van belang bij 
goed oplosbare monolagen. De karakteristieke tijd behorende bij 
deze uitwisseling kan varieren van 0.1 tot 100 seconden 
afhankelijk va~ dc/dr . C is de concentratie van molekulen in 
de bulk en ~ is de adsorptie <aantal molekulen per opper
vlakteeenheid aan de interface>. 

2> Uitwisseling van molekulen in het oppervlak met micellen in 
de oplossing. De karakteristieke tijd voor deze uitwisseling is 
van grootte orde 1 tot 10 seconden. 

3> Uitwisseling van molekulen met multilaagstructuren <collaps> 
in het oppervlak. De bij dit proces behorende karakteristieke 
tijd is voor onoplosbare monolagen veel groter dan bij de 
vorige twee gevallen. Relaxatietijden van vele minuten zijn 
niet ongewoon. Vlak voor het optreden van collaps hebben deze 
monolagen over het algemeen een hoge elasticiteit en bijna geen 
viscositeit. Na collaps <multilagen) kunnen veranderingen 
optreden in de viscositeit en elasticiteit. 

Als de bij deze processen behorende karakteristieke tijd in de 
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buurt komt van de opgedrongen frequentie van 
oppervlakteverandering zullen !fl en 'f. afhankelijk worden van 
de frequentie op een manier die karakteristiek is voor het 
beschouwde proces. 

Beschouw een trog, gevuld met water, met hierop een gespreide 
monolaag <zie ook H3>. De evenwichtsoppervlaktespanning is t:r'e. 
De x-as is gekozen in de lengterichting van de trog; de z-as is 
verticaal gekozen terwijl de oorsprong in het wateroppervlak 
ligt op de evenwichtsstand van de oscillerende barriere <zie 
fig. 2.1,). 

'\ 

' 
x'=O 

Fig 2.7 Definitie van coordinaten in de opstelling 
voor longitudinale golftechniek 

De beweging van de barriere veroorzaakt longitudinale golven in 
de lengterichting van de trog. De invloed van afschuiving aan 
de zijwanden veronderstellen we verwaarloosbaar omdat bij de 
experimenten deze wand meebeweegt met de monolaag <zie 
hoofdstuk 3.1>. In literatuur <ref. 5) is aangetoond dat om een 
dispersierelatie af te leiden tussen W en en het golfgetal k 
dat bij de longitudinale golf hqort het alleen nodig ~s om de 
snelheidsterme~ parallel aan het wateroppervlak te beschouwen. 
Tevens is daar afgeleid uit de gelineariseerde Navier-Stokes 
vergelijking <d.w.z. de convectieve term wordt verwaarloosd ten 
opzichte van de locale term; dit mag als de golflengte veel 
groter is dan de golfamplitude> dat de vloeistofsnelheld voor 
een monochromatische golf gegeven wordt door <nog zonder 
randvoorwaarden>: 

<2. 15) 
v(x,z,t) 

m.z j(w.t - k.x) = v 0 .e .e 

waarin v 0 de amplitude is op x=O en z=O en: 

<2.16> m = (l + j) (~)~ 
2 n' 

' waarin ~ de viscositeit en P de dichtheid van water is; K is 
het complexe golfgetal: 

<2.17> k = K- j.s 

~en ~ zijn het reele golfgetal en de dempingscoefficient. De 
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indringdiepte ~ kan m.b.v.de vorige twee 
geschreven worden als: 

<2. 18) 

vergelijkingen 

Deze indringdiepte <ordegrootte 1 mm bij de in de experimenten 
gebruikte frequenties> geef~ aan op welke diepte de amplitude 
van de golf aan het oppervlak met een factor e is afgenomen. De 
invloed van de bodem van de trog is dus verwaarloosbaar (diepte 
is 1,5 cm>. 
In onze opstelling worden golven op x=O opgewekt <de 
barriereoverdracht wordt ideaal verondersteld> en op x=L 
teruggekaatst. We krijgen voor de resulterende golf de sommatie 
van naar links en naar rechts lopende golven. Gecombineerd met 
de randvoorwaarden levert dit op: 

<2.19) v(x,t) = v0 

-J'k(x-L) jk(x-L) e - e 
jkL -jkL e - e 

j w-t e 

Gebruikmakend van <f'<x,t> = "é + AO""<x,t> verkrijgen we: m.b.v. 2.11 

<2.20) 
k~-jk(x-L)+ ejk(x-L) jwt 

a ( x ' t ) = a - vO ( 7./- . kL . kL e e w eJ - e-J 

Voor harmonische golven geldt tenslotte nog: 

<2.21> 
1 u(x) = -.- v(x) 
jW 

e?l 2.2/ 

In het extreme geval dat geldt jk)*L 
2.19 en 2.20 reduceren tot: 

<<1 zullen vergelijking 

<2.22) v(x,t) 
x.:..L jwt 

= - --r- vo e 

E jwt 
<2.23) a(x,t) = a jwL vo e 

e 

<2.24> u(x,t) x-L 
= -Tui" vo e jwt x-L jwt =-uo---r- e 

Waarin Uo de amplitude van u<x,tl is op x=O. We zien tevens dat 
de oppervlaktespanning homogeen is over het oppervlak. 
In figuur 2.8 zijn u en v als functie van de plaats in de trog 
uitgezet. We zien een lineair verband <stippellijn) van u en v 
met x. 
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1~~------------------
2. <r inhomogeen 

1.~ homogeen 

0 x 

W:5,2 ~ 
L = 15 cm 

mN \EI= 100 m· 

Fig. 2.8 Verband tussen de amplitude van de monolaag
deeltjes en x bij homogene ö en inhomogene o 

In dit bijzondere geval is de golflengte zo groot ten opzichte 
van de lengte van de bak dat de oppervlaktespanning over het 
gehele monolaagoppervlak nagenoeg gelijktijdig verandert. De 
locale oppervlakteveranderingen in de monolaag zijn dan in fase 
met de oppervlakte verandering t.g.v. de barriere. In het 
algemeen is de golflengte van de verstoringen die zich 
voortplanten afhankelijk van: 
1> De eigenschappen van de monolaag 
2> De frequentie van de opgedrongen verstoring. 
3> De eigenschappen van de ~ulk. 

Om een dispersierelatie af te leiden tussen 
invloed van de bulk verdisconteerd worden. 
aan het oppervlak levert op: 

<2.25> acr =n, (~) 
ax az z=O 

W en k moet de 
De krachtenbalans 

Gebruik makend van de definitie van E kunnen we stellen: 

<2.26> 

zodat: 

<2.27> 

lö.= 
A 

a ( b. t~x) a t~x 

b. t~x t~x 
= 

au 

a x 

Door deze laatste vergelijking naar x te differentieren en te 
vergelijken met vergelijking 2.2S verkrijgen we: 

<2.28) 
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Invullen van de harmonische golfoplossing <2.15> levert de 
dispersierelatle op: 

<2.29) je: k 2 = n' w rn 

Invullen van 2.16 levert: 

<2.29a> 1 3 • 1k4 r;pw =-J~ 

Voor puur elastische monolagen is 
viscoelastisch oppervlak is 
experimenteel te bepalen 
vergel j .ik i neen 2. 15. 2. 16 en 

<2.30> 

en uit 2.27: 

<2.31) 

~ = n'(l+j) v ax ó 

oa av 
at= e:-ax 

E complex. 
kunnen we 
2.25 volgt 

E. reeel. Voor 
Door ~ a"'Ct) en 

E berekenen. Uit 
ook nog: 

een 
A ( t> 

de 

De eerste vergelijking is een maat voor de inhomogeniteit van 
over het oppervlak. 
Aan de voorwaarde /k/*L << 1 is niet altijd voldaan. Als dit 
het geval is dan zal ~ niet meer homogeen over het oppervlak 
zijn en er zullen fouten optreden in de bepaling van ( In 
figuur 2.8 zijn tevens u(x) en v<x> aangegeven bij inhomogene 
(]'. 
Met behulp van de dispersierelatie kunnen we voor 1<. en (!> de 
volgende relaties afleiden: 

.:! ' ' rr ~) <2.32) K = lfl
1 
w~ (p"f);cos ( 8 + 

'2.' 

_! 1 .1. 

~) <2.33) (3 = lfl
1 

w" {pYJ')~ sin( j + 
2 

Voor ~~(x,t) hadden we in vergelijking 2.21: 

<2.21) (
kqe-jk(x-L)+ ejk(x-L) jwt 

~cr(x,t) = - vO ~ jkL -jkL e 
e - e 

We zien dat in deze formule E de enige onbekende is. Wat we 
moeten oplossen zijn twee vergelijkingen: 

<2.34) 

(2.35) 

1 a er 1 = f < w , ~( > 

cpj = g ( ILI , ~' ) 
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waarin: ~= het gemeten faseverschil tussen ö~ en A<t> 
~~I= de gemeten oppervlaktespanningsvariatie 
ltl =de werkelijke elasticiteitsmodulus 
~'=het werkelijke faseverschil tussen ó~ en A<t> <locaal>. 

Door de modulus en fase van oppervlaktespanningsvariaties op 
plaats x te meten moet het dus mogelijk zijn om lf/ en ~~ te 
bereken <twee vergelijkingen met twee onbekenden>. Aangezien-[tj 
en ~( niet expliciet uitgedrukt kunnen worden in ló~l en~' 
zullen de twee vergelijkingen numeriek opgelost moeten worden. 
In de praktijk zullen we proberen de uitdrukking: 

1 ,+. 2. 
< ln~l- +> + < '!'~- g> 

te minimaliseren. Als de uitdrukking 0 is is de oplossing 
exact. Met meerdere meetpunten <b.v. op meerdere plaatsen in de 
trog> zal de oplossing betrouwbaarder worden. De oplossing 
geeft dan de modulus en de fasehoek van t . 
We kunnen ook proberen d.m.v. grafieken de oplossing grafisch 
te bepalen. Daartoe dienen we grafieken te maken waarin het 
verschil tussen de gemeten (index g> en de exacte waarde <index 
e> van ttl en ~ uitstaat als functie van L, bij een 
meetplaats x= 3 cm en hoekfrequenties 0.52 en 5.2 rad/s zoals 
die bij de experimenten voorkwamen. Lucassen en Barnes hebben 
dit soort grafieken in een artikel <ref. 14> gepubliceerd. In 
de figuren op de volgende pagina zijn de van belang zijnde 
grafieken weergegeven. 
Een nadeel is dat in de grafieken als parameter de exacte 
waarde van lfj gebruikt is. Deze is niet bekend. We kunnen deze 
moeilijkheid enigzins omzeilen door in de correctie de gevonden 
I! I voor 1 age frequentie < 0. 52 rad/ s > te gebrui ken. Aannemende 
dat deze waarde veel beter overeenkomt met de werkelijke \€ j. 
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Bij het onderzoek naar monolagen wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van de Langmuir-Wilhelmy meetmethode (zie ook inleiding 
van dit verslag). Bij deze methode wordt de monolaag 
aangebracht op het wateroppervlak van een teflon trog 
<Langmuir-trog>. Het oppervlak van de monolaag kan dan worden 
geregeld door een barriere heen en weer te schuiven. Het is 
belangrijk dat de monolaag-molekulen niet van het oppervlak weg 
kunnen lekken via de randen van de trog (zie fig. 3.1 >. 

Fig. 3.1 Langmuir-Wilhelmy opstelling met lek 

De oppervlaktedruk in het wateroppervlak waarop de monolaag 
zich bevindt wordt gemeten met een Wilhelmy-plaatje, waarvan de 
werking verderop in een aparte paragraaf <3.5> wordt 
toegelicht. 
Aangezien het lekken van de monolaag bij de conventionele 
Langmuirtrog vooral bij hoge oppervlaktedruk bijna niet te 
voorkomen is, is een opstelling gebouwd volgens het zogenaamde 
lintprincipe, waarbij het wateroppervlak ingesloten is binnen 
een 1 i n t ( z i e f i- g • 3 • 2 > • 

teflon 
l..tiel ~je 

lint lintgeleiding 

monolaag 

Fig. 3.2 Het lintprincipe. 

In het verleden is dit principe al toegepast met lint van 
zuiver teflon. Dit leidde tot problemen omdat de mechanische 
sterkte van teflon gering is. Daarom is in de huidige 
opstelling roestvrij stalen lint toegepast dat is gecoat met 
een laagje teflon <Emralon 33>. Metingen met deze nieuwe 
opstelling bleken teleurstellend. Er tradt toch lek op. Dit 
werd geconstateerd door ook achter de barriere de oppervlakte
spanning te meten. Een daling van de oppervlaktespanning duidt 
op lek. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in het 
niet hydrofoob zijn van de coating, die dus niet dezelfde 
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eigenschappen heeft als zuiver teflon. In figuur 3.3 
het geleidingsmechanisme van de opstelling getekend. 
wordt over teflon wieltjes geleid. We nemen aan 
monolaagmolekulen volgens de getekende pijl hun weg 
andere kant van het lint vinden, omdat het water 
bovenkant van het lint omhoogkruipt. 

lek 
H,O 

Fig. 3.3 Mogelijk lek bij het lintmechanisme. 

is apart 
Het 1 int 

dat de 
naar de 
tot de 

Als gevolg van deze problemen is het concept van het 
lintmechanisme verlaten en is gezocht naar een andere 
oplossing. Deze is gevonden in het gebruik van latex elastieken 
als begrenzing van het monolaag oppervlak. Oe gedetailleerde 
beschrijving hiervan volgt in de volgende paragraaf waarin de 
zogenaamde asymmetrische methode behandeld wordt. 

De asymmetrische meetmethode is 
monolaagoppervlak ingesloten 
elastieken <zie Fig. 3.4>. 

een meetmethode waarbij 
is door twee barrieres 

monolaag 

---H-· Wil he lmy
plaatje 

rechter 
bar riere 

e lashek 

Fig. 3.4 Eerste uitvoering asymmetrische methode. 

het 
en 

Oe linkerbarriere kan net als bij de conventionele Langmuirtrog 
heen en weer bewogen worden met constante instelbare snelheid. 
Oe rechterbarriere kan slechts een kleine sinusvormige beweging 
maken met een amplitude van 0.5 mm. Oe naam asymmetrische 
methode is afgeleid van de asymmetrische compressie die 
ontstaat. Het latex elastiek is in de barrieres geklemd. Door 
deze constructie heeft het elastiek op de plaats van de 
barrieres dezelfde uitwijking als de barrieres en verlopen de 
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uitwijkingen hiertussen als een lineaire functie van de plaats. 
Het verschijnsel afschuiving waarbij de wand een andere 
snelheid dan de monolaagdeeltjes heeft, wordt hiermee 
tegengegaan <mits homogeen is; zie ook ref. 4>. De maximale 
compressieverhouding (verhouding tussen maximale en 
oppervlak> wordt bepaald door de mate waarin het 
opgerekt kan worden. Deze verhouding is ongeveer 

minimale 
elastiek 

vier. Het 
elastiek is dan als gevolg van dwarscontractie ongeveer 
tweemaal zo smal geworden (van 15 mm naar 8 mm>. De kans op 
lekken wordt hierdoor groter. 

een Een verbeterde uitvoering is als volgt geconstrueerd: 
elastiek is om vier paaltjes gespannen die op de manier van 
figuur 3.5 bevestigd zijn. 

linker 
màtor barriere 

-++-Wi lhelmy
plaatJe 

rechter 
barriere Dj] I I 

M· q:---------~-- --LP- -n 
l I 

excenter 1mm 
[gJ 

trog ~0 elastiek 

Fig. 3.5 Asymmetrisch methode 2e uitvoering. 

Oe barrieres zijn zo uitgevoerd dat ZlJ niet in het water 
steken. Dit is gedaan om opstuwing van het water te voorkomen. 
Veranderingen in het waternivo kunnen de opper-vlaktespannings
meting met behulp van het Wilhelmy-plaatje beinvloeden <zie 
3. 5> • 
Om de roestvrij stalen paaltjes zijn teflon busjes bevestigd 
die gemakkelijk kunnen draaien. Bij het expanderen zal het 
elastiek over deze teflon busjes meedraaien. Het voordeel 
hiervan is dat de compressieverhouding veel groter kan worden 
<7 kan nog gehaald worden>. Een eerder genoemd voordeel van de 
methode, namelijk het afwezig ZlJn van afschuiving, vervalt 
gedeeltelijk omdat het elastiek nog verschuift ten opzichte van 
de hoekpunten. In figuur 3.6 is de amplitude van de uitwijking 
van het elastiek als functie van de plaats tussen de bar~ieres 

weergegeven. Het verloop blijkt af te hangen van de verhouding 
tussen de breedte en de lengte van het oppervlak dat door het 
elastiek begrensd wordt. 
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3.6 Vergelijking van de verplaatsing van het 
elastiek bij de twee uitvoeringen van de 
asymmetrische methode. 

De linker barriere wordt aangedreven door een stappenmotor. Dit 
is een motor die een vast aantal stappen per omwenteling maakt. 
Iedere keer als de motor een puls toegevoerd krijgt draait deze 
een stapje verder zodat de snelheid afhangt van de 
pulsfrequentie. De snelheid is regelbaar tot ongeveer 2 cmls. 
De re~hter barriere wordt sinusvormig bewogen door een excenter 
<0.5 mm) dat wordt aangedreven door een motor met overbrenging 
<toerental instelbaar op 0.05 I 0.1 I 0.25 I 0.5 etc. tlm 50 
omw.lmin.>. De stand van de linker barriere wordt geregistreerd 
met een lOk potmeter, die van de rechter door een 
verplaatsingsopnemer <type Schlumberger_>. 
De opstelling biedt verschillende mogelijkheden. Er kunnen 
gewone rr-A curves mee gemeten worden. Een andere mogelijkheid 
is het bepalen van dynamische grootheden zoals beschreven in 
het hoofdstuk theorie <2.3>. We gebruiken de opstelling dan als 
longitudinale golftechniek opstelling. We kunnen dus in 
verschi !lende punten <werkpunten> van een TT-A curve dynamische 
grootheden als elasticiteit en viscositeit bepalen. 
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De elastieken waarover in de vorige paragraaf al werd gesproken 
worden geknipt uit latex veterinaire handschoenen. Het rubber 
van deze handschoenen geeft verontreinigingen af zodat 
reiniging noodzakelijk is. Dit is gedaan door de elastieken in 
een soxhlet-apparaat te spoelen met ethanol <zie Fig. 3.7). 

houder. 

2 

Door het verwarmen van de ethanol 
onder in het apparaat (1) zal die 
gaan koken en verdampen. Een 
koelspiraal condenseert de 
verdampte zuivere ethanol die in 
een reservoir druppelt waarin 
zich de te reinigen elastieken 
bevinden. De elastieken zijn 
bevestigd aan het in de figuur 
getekend houdertje dat tevens 
zorgt voor een goede circulatie 
van de ethanol in het bovenste 
reservoir <2>. Ook worden de 
elastieken door het houdertje 
enigzins opgerekt omdat sommige 
verontreinigingen alleen in 
opgerekte toestand uit het 
elastiek komen. Via een overloop 
aan het bovenste reservoir komt 
de ethanol weer in het onderste 
reservoir terecht en de cyclus 
begint opnieuw. Alle veront-rei
nigingen komen in het onderste 
reservoir terecht. Als de 
elastieken gedurende vijf uren zo 
behandeld zijn geven ze nagenoeg 
geen verontreiniging meer af. Dit 
wordt getest door de elastieken 
in de trog te leggen die gevuld 
is met zuiver water. 

Om de vijftien minuten wordt gekeken of bij compressie de 
oppervlaktespanning gelijk blijft aan die van zuiver water. Een 
afwijking van dez~ zogenaamde schoonwaterlijn duidt op veront
reiniging van het elastiek. Indien er gedurende een uur geen 
afwijking optreedt van de schoonwaterlijn dan nemen we aan dat 
de elastieken schoon ZlJn. Een nadeel van de gebruikte 
elastieken is dat zij niet hydrofoob zijn. Door het gebruik van 
de eerder beschreven teflon busjes wordt het omhoogkruipen van 
water bij de hoekpunten zoveel mogelijk voorkomen. In- de 
praktijk blijkt de methode met de elastieken lekvrij, als het 
waternivo ten opzichte van de elastieken niet te hoog is. 

Om een oppervlakte-aktieve stof op een wateroppervlak gespreid 
te krijgen tot monolaag moet bijna altijd een oplosmiddel 
gebruikt worden. De oppervlakte-aktieve stof wordt in het 
oplosmiddel opgelost i~ bekende concentratie. De oplossing 
wordt met behulp van een micropipet op het wateroppervlak 
gespreid en het oplosmiddel verdampt. De oppervlakteactieve 
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stof blijft dan achter als monolaag. Als oplosmiddel is een 
mengsel van chloroform en methanol <95/5 vol. ï.> gebruikt. Het 
toevoegen van methanol geschiedt om de oplosbaarheid van 
sommige fosfolipiden in het oplosmiddel te vergroten. Het water 
in de trog is driemaal gedestilleerd. De oplosbaarheid van het 
opl~smiddel in water moet liefst klein zijn omdat anders 
opgeloste stof mee het water in verdwijnt en omdat het 
oplosmiddel, opgelost in water, de oppervlaktespanning van het 
water verandert. 
De nauwkeurigheid waarmee de oplossingen gemaakt worden, de 
nauwkeurigheid van de micropipet en de nauwkeurigheid van 
spreiden bepalen de fout in het aantal molekulen dat wordt 
opgebracht. Deze drie leveren ieder een geschatte fout van 2 ï., 
zodat de totale gemiddelde spreiding 3.5 ï. bedraagt <De wortel 
uit de som van de kwadraten van de afzonderlijke fouten>. 
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De temperatuur van de monolaag is in zeer belangrijke mate 
bepalend voor de eigenschappen hiervan. Daarom is een goede 
temperatuurregeling onontbeerlijk voor een goede meting. De 
opstelling is in zijn geheel in een klimaatkast geplaatst. Door 
de bodemplaat van deze kast wordt continu water rondgepompt dat 
afkomstig is van een waterreservoir met temperatuurregeling. 
Gezien de traagheid van dit systeem is deze verwarming alleen 
geschikt voor een grove temperatuurinstelling. Voor een 
nauwkeurige temperatuurregeling is onder in de trog een glazen 
frame geplaatst waarin een door teflon slang omhulde 
weerstandsdraad is gespannen <zie fig. 3.8 >. 

( 
( 

stookdraden 

Fig. 3.8 Temperatuurregeling van het water in de trog. 

Deze weerstandsdraad is aangesloten op een proportionele 
temperatuurregelaar. Het maximum stookvermogen is 45 Watt. Er 
zijn twintig draden van 35 cm gespannen op een onderlinge 
afstand van 0.75 cm. Een sensor ( IC AD 592 van Philips> in het 
wateroppervlak registreert de temperatuur, terwijl een NTC de 
stookspanning regelt <De NTC kan uit regeltechnische 
overwegingen het beste zo dicht mogelijk bij de .stookdraden 
geplaatst worden>. In appendix~ is een schatting gemaakt van 
de convectiesnelheid van het water die ontstaat door het 
verwarmen. Daarbij is ook de schuifspanning op de monolaag die 
veroorzaakt wordt door deze waterbeweging afgeschat. In het 
geval dat de monolaag gemakkelijk oplost in de bulk kan door 
deze convectie de oplossnelheid niet meer door een diffusieterm 
alleen beschreven worden. Aangezien de monolagen die in dit 
verslag beschreven zijn slecht oplossen is de invloed van 
convectie op het verdwijnen van monolaagmolekulen het water in 
waarschijnlijk zeer gering. 
De relatieve vochtigheid in de klimaatkast wordt gedurende de 
experimenten hoog gehouden. Dit wordt gedaan door een groot vel 
filtreerpapier in een langwerpige bak met water te hangen. Door 
het grote oppervlak is de hoeveelheid verdampend water zeer 
groot en de lucht raakt snel verzadigd met waterdamp mits de 
kast goed afgesloten blijft. Tijdens het opbrengen van de 
monolaag moet de kast even geopend worden. Daarom is als 
ondergrens voor de relatieve vochtigheid 90/. aangenomen. De 
vochtigheid is door gebrek aan een be~rouwbare hygrometer niet 
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gemeten. 

Een veel gebruikte methode om oppervlaktespanning te meten is 
de Wilhelmyplaatmethode. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt 
van een dun plaatje <bij ons geruwd platina, waarop ook nog 
elektrolytisch platina is neergeslagen> dat verticaal in het 
water wordt gehangen <zie fig. 3.9 >. 

>d,< 
~ , 

/ 

/ ----'L-

L 

Fig. 3.9 Wilhelmyplaatje in water 

De krachten die dan op het plaatje werken zijn de 
zwaartekracht, de kracht als gevolg van de oppervlaktespanning 
en de opwaartse kracht van het verplaatste water. Voor een 
rechthoekig plaatje met afmetingen l,b,d <lengte, breedte, 
dikte>, met dichtheid fp, 'tn diep gedompeld in een vloeistof met 
dichtheid Pw geldt voor de netto naar beneden gerichte kracht: 

F = ?P. g. 1 . b. d + 2. ~. < d +b > cos ê- - f.,;· g. d. b. m 

waarin ~ de oppervlaktespanning is, ~ de contacthoek van de 
vloeistof op het plaatje en g de versnelling van de 
zwaartekracht. In deze vergelijking wordt de dichtheid van 
lucht en de massa van het ophangdraadje verwaarloosd. Men zorgt 
meestal voor een volledig bevochtigd plaatje zodat de 
contacthoek 0 gesteld wordt. Of dit gerechtvaardigd is is niet 
precies bekend. Op dit moment wordt in onze vakgroep onderzoek 
gedaan naar de grootte van de contacthoek als functie van de 
oppervlaktedruk rr. Het lijkt erop dat de contacthoek bij hoge 
rr groter dan nul wordt <R. Parehen bespreekt dit in een nog 
te verschijnen stageverslag>. Als het plaatje op constante 
hoogte blijft ten opzichte van het vloeistofnivo geldt voor 
in de monolaag: 

-~o =-CllF/2(d+b>J 

waarin ~ F de krachtverandering op het plaatje is. De 
gevoeligheid .6F IAJl kan vergroot worden door de omtrek van het 
plaatje groter te kiezen. Meestal is d klein <0.1 mm> en wordt 
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de breedte groot ten opzichte van de afmetingen van de 
gekozen. De kracht op het plaatje wordt gemeten 
elektrobalans. De werking hiervan wordt in de 
paragraaf beschreven. 
Er bestaat een eenduidig verband tussen -G- ,TT 
opkruiphoogte m van de meniscus, aangenomen dat de 
niet van toestand verandert. Bij toenemende IT zal 
worden <zie fig.3.10>. 

l __ fn~Y-----~~ 
rr laag rr hoog 

m 

meniscus 
met een 
volgende 

en de 
monolaag 
kleiner 

Fig. 3.10 Verandering van de meniscus bij toenemendeR 

Als het plaatje op punt 0 <zie fig. 3.10> opdroogt zal bij het 
weer omhoog komen van de meniscus <kleiner worden van K> de 
voorwaarde~= 0 niet meer gelden zodat de netto naar beneden 
gerichte kracht iets kleiner wordt. Dit verschijnsel noemt men 
contacthoek-hysterese. Het is te voorkomen door het plaatje te 
ruwen en door een hoge relatieve vochtigheid te handhaven. In 
de volgende figuur is de invloed van het verschijnsel op een 
rr-A curve van DPPC getekend. 

A 

Fig. 3.11 Contacthoekhysterese ten gevolge van opdrogen 
van het Wilhelmy-plaatje. 

Of bij hoge Tr de voorwaarde tt= 0 geldt valt niet uit de figuur 
af te leiden. 
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3.7 De elektrobalans --------------------
Bij de elektrobalans wordt een juk waaraan aan een kant het 
Wilhelmy-pl~atje is opgehangen door een terugkoppelmechanisme 
in een vaste positie gehouden. Dit werkt als volgt: een aan het 
juk bevestigde spoel is draaibaar opgesteld in een magnetisch 
veld. Het koppel als gevolg van de stroom door de spoel 
compenseert het koppel dat ontstaat door het uit evenwicht zijn 
van de balans. De stroom wordt geregeld m.b.v. een fotocel 
waarvan de spanning door de positie van het juk wordt bepaald. 
De stroom is een directe maat voor de kracht die aan een zijde 
wordt uitgeoefend <minus het gewicht aan de andere kant van het 
juk>. In o~ze opstelling is dit de verticale kracht op het 
Wilhelmyplaatje. De stroom wordt door een elektronische 
schakeling omgezet in een uitgangsspanning <evenredig met de 
oppervlaktespanning>. In fig. 3.12 is een tekening van het 
systeem gegeven. 

lamp 
cootra 

gewicht 

spoe t +magneet 
juk tniet getekend) 

Wilhelmy
plaatje 

Fig. 3.12 De elektrobalans 

Om storingen te vermijden is een filter ingebouwd in de balans 
of in de eventueel hierachter geschakelde versterker. Aangezien 
een filter en de balans zelf aanleiding geeft tot fasedraaing 
en amplitudeverzw~kking dienen we hiervoor te corrigeren. In de 
dynamische metingen <zie ook hoofdstuk 2.3) wordt namelijk 
gebruik· gemaakt van het faseverschil tussen o-(f)en A(t) om 
grootheden a 1 s j(j en ~f. te bereken. Een ex tra fasedraai ng en 
amplitudeverzwakking van de balans zal daarom verkeerde waarden 
opleveren. Voor het bepalen van de fasedraaing van de balans + 
eventuele versterker is de volgende opstelling gebruikt <zie 
fig. 3.13>: 
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·Fig. 3.13 Bepaling fasedraaing balans+ versterker 

In plaats van het Wilhelmy-plaatje wordt een klein permanent 
magneetje aan de balans gehangen. Met behulp van stroom door 
een spoel wordt een kracht op het magneetje veroorzaakt. We 
nemen aan dat de stroom <I> door de spoel evenredig is met de 
kracht op het magneetje. Het faseverschil tussen de spanning 
over een weerstand <rvi>, die in serie met de spoel geschakeld 
is, en de uitgangsspanning van het systeem balans + versterker 
wordt bepaald als functie van de frequentie <harmonisch>. Dit 
kan grafisch door deze twee signalen op de X en V-ingang van 
een X-V-recorder te zetten. Er ontstaat dan een ellips. De 
fasedraaing wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het 
in de versterker ingebouwde RC-filter. In appendix 1 zijn de 
meetgegevens van de ijking weergegeven. Voor lage frequenties 
« 0.2 Hz> lijkt een eerste orde overdracht geldig; voor hogere 
frequenties treden afwijkingen op. 
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In verband met de grote hoeveelheid meetgegevens die bij 
dynamische metingen aan monolagen verzameld worden is aan de 
meetopstelling een computer <LSI, PDP 11/23 van DEC> gekoppeld. 
Deze is in staat door middel van AD-converters spanningen van 0 
to 10 V te meten. Het oplossend vermogen van de AID converters 
is 2.5 mV. De te meten spanningen zijn: 

1> Spanning die een maat is voor de plaats van de 
linkerbarriere (zie fig. 3.14>. De spanning is afkomstig van 
een 10-slags potmeter. De gevoeligheid bedraagt 0.185 V/cm 
verplaatsing van de barriere. 

2> Uitgangsspanning van een verplaatsingsopnemer die 
van de rechterbarriere bepaalt (amplitude 0.5 
gevoeligheid is ongeveer 1 V/mm. 

de stand 
mm>. De 

3> De uitgangsspanning van de elektrobalans + versterker. De de 
gevoeligheid voor oppervlaktespanningsvariaties bedraagt 
ongeveer 70 Vm/N. 

4> Eventueel de uitgangsspanning van een tweede elektrobalans 
ter controle van lekken. Er wordt dan gemeten buiten het door 
de elastieken ingesloten oppervlak. 

In fig. 3.14 is de opstelling met aangesloten 
schematisch weergegeven. 

reg1stratie pos. 
barrieres 

computer 

Fig. 3.14 Meetopstelling met computer 

computer 

Op de spanningen, die door middel van de daartoe ontwikkelde 
software ingelezen worden, kunnen in de programma's bewerkingen 
uitgevoerd worden <opslaan van gegevens, berekeningen, maken 
van ijkgrafieken, controle van curve fitting>. Dit komt de 
verwerkingssnelheid van de meetgegevens zeer ten goede. 

De software is onder te verdelen in de volgende soorten 
programma's: 

1> IJkprogramma's voor de verplaatsing van de barrieres en de 

-37-



elektrobalans. 

2> Meetprogramma waarin de eigenlijke meting wordt verricht. We 
meten o in de monolaag als functie van de stand van de 1 inker
en rechterbarriere. Oe barrieres bewegen niet op hetzelfde 
moment. 

3> Verwerkingsprogramma's waarin de met de meetprogramma's 
verkregen gegevens teruggelezen worden uit het permanent 
geheugen van de computer. 
Door middel van het fitten van een sinus <algemene kleinste 
kwadraten> op zowel het oppervlaktespanningssignaal als het 
oppervlaktesignaal (bij sinusvormig bewegen van de 
rechterbarriere> kunnen we het faseverschil tussen de twee 
signalen bepalen. Tevens is de amplitude van ieder signaal dan 
bekend. 
Met deze gegevens kunnen we de elasticiteit en de viscositeit 
van de monolaag berekenen. Oe wa~rden kunnen gecorrigeerd 
worden voor balansoverdracht <zie 3.7>. Oe resultaten kunnen 
zowel in tabelvorm als in plaatjes weergegeven worden. 

- 38-



4. RESULTATEN -------------
We kunnen de resultaten opsplitsen in twee gedeelten: 
1 > rr -A metingen aan monolagen van mengsels van DPPC en DOPG 
2> Dynam~sche metingen met de longitudinale golftechniek in 
verschillende punten van de onder 1 vermelde curves 

De metingen van type 1 zijn bedoeld om de in 2.1 en 2.2 
beschreven thermodynamica te toetsen, terwijl de metingen van 
type 2 voornamelijk 2.3 als theoretische achtergrond hebben. 

In figuur 4.1 ZlJn voor verschillende mengverhoudingen van DPPC 
en DOPG 1T-A curven getekend bij T=37~C. Omwille van de 
duidelijkheid ZlJn alleen de meest onderling verschillende 
curven getekend. Op de x-as staat As, het totale monolaag
oppervlak gedeeld door het totaal aantal opgebrachte molekulen. 
De compressiesnelheid is steeds zeer laag <dA/dt c 0.01 ~~s> 
bij een begin oppervlak van 350 cm2>. 
In figuur 4.2 is het gemiddelde specifieke oppervlak uitgezet 
als functie van de fractie DOPG in mengsels van DOPG en DPPC. 
De stippellijn geeft het verband aan als de twee stoffen een 
ideale menging hadden. Voor X-dopg > 0.3 geldt dit duidelijk 
niet meer. 
In figuur 4.3 is de initiele collapsdruk <dit is het knikpunt 
waar collaps begint> als functie van de fractie DOPG uitgezet. 
1fc..mneemt af van X-dopg = 0 tot 0.2 en vanaf 0.6 tot l.O. In 
het tussenliggende gebied is IT,~ onafhankelijk van X-dopg. 
Figuur 4.2 en 4.3 zijn afgeleid uit de metingen in figuur 4.1. 
In figuur 4.4 zijn voor een concentratie DOPG enkele dynamische 
<d.w.z. snelle compressie) 1T-A curven getekend. In het 
hoofdstuk discussie <H5) z~l aan de hand van de in 2.1 en 2.2 
beschreven theorie een analyse gemaakt worden van de figuren 

' 4.lt/m4.4. 
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In figuur 4.5 t/m 4.7 is het resultaat van dynamische metingen 
aan OPPC, OOPG en een mengsel van deze twee weergegeven bij 
T=37°C. Oe meetpunten ZlJn opgenomen bij stilstaande 
linkerbarriere. Er is steeds gewacht met meten <enkele minuten> 
totdat de monolaag, op zeer langzame relaxatieverschijnselen 
na, in evenwicht was. Er is bij twee hoekfrequenties gemeten. 
Bij elke frequentie is een plaatje van I t:

3
1 , d>j en L als 

functie van de oppervlaktedruk n gemaakt. Door de meetpunten 
is een stippellijn getrokken om het verloop duidelijker te 
maken en om de meetpunten bij compressie en expansie uit elkaar 
te kunnen houden. 
Oe correcties voor de overdracht van de elektrobalans + 
versterker ZlJn in de plaatjes aangegeven <de 
amplitudecorrectie IH~J en fasecorrectie ~~zijn constant bij 
een frequentie>. Oe correctie voor inhomogene ó is veel 
gecompliceerder omdat de correctie behalve van L en x 
<meetplaats> ook van W , ~Een ltl afhangt <zie ook 2.3>. In het 
hoofdstuk discussie zal vooral worden ingegaan op de correctie 
voor inhomogene oppervlaktespanning. 

Fig. 4.5 

Fig. 4. 6 

Fig. 4. 7 

Resultaten L.G.T.-metingen aan DPPC 

Resultaten L.G.T.-metingen aan DOPG 

Resultaten L.G.T.-metingen aan een mengsel van 
30% OOPG en 70% DPPC 
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Wanneer we naar figuur 4.1 kijken zien we dat toevoegen van een 
2e component <DOPG> de stabiliteit (JT-max> verlaagt en wel des 
te sterker naarmate er meer inzit. De haalbare rr~~ hangt 
bovendien van de compressiesnelheid af zoals uit figuur 4.4 
blijkt. Vanaf X-dopg = 0.3 zien we horizontale plateau's 
verschijnen. Ook is het opvallend dat toevoeging van een 
kleine hoeveelheid DOPG de faseovergang in DPPC doet 
verdwijnen. 
In figuur 4.2 zien we dat voor X-dopg < 0.3 het mengsel als 
ideaal beschouwd mag worden. Vanaf X-dopg = 0.3 wijken de 
meetpunten duidelijk af van de lijn voor een ideaal mengsel. We 
moeten concluderen dat er sterke interactie is tussen de 
molekulen van DPPC en DOPG in het gebied van X-dopg = 0.3 tot 
l.O. Het specifieke oppervlak <bij rr= 40 mN/m) van zuiver DOPG 
is in tegenstelling tot wat we zouden verwachten kleiner dan 
dat van DPPC. DOPG heeft onverzadigde ketens en dit heeft in 
het algemeen een groter specifiek oppervlak tot gevolg. Het is 
mogelijk dat bij het maken van de oplossing van DOPG een fout 
is gemaakt waardoor de concentratie lager is dan verondersteld 
wordt. Het DOPG werd namelijk in opgeloste vorm geleverd en de 
nauwkeurigheid van de concentratie was niet bekend <werd 
gespecificeerd als 20 mg/ml>. Deze mogelijke fout verandert 
niets aan de trend die we in figuur 4.2 waarnemen. Alleen de 
helling van de stippellijn verandert hierdoor. Ook moeten we 
rekening houden met fouten in de concentratie van DPPC. Deze 
stof werd echter vanuit vaste vorm opgelost zodat een grote 
fout minder waarschijnlijk is. 
Het feit dat het gemiddelde specifieke oppervlak toeneemt bij 
mengen lijkt op het eerste gezicht vreemd. Bedenk echter dat de 
DOPG-molekulen geknikte staarten hebben <zie 1.2>. Bij zuiver 
DOPG kunnen deze staarten op geordende wijze in elkaar haken. 
Toevoegen van DPPC <met rechte staarten> zal deze ordening 
verstoren zodat de molekulen verder uit elkaar gaan zitten <zie 
fig. 5.1). 

DPPC 

~ 
A, 

Fig. 5.1 

DOPG 

A1< A,1 

A1<A,?. 
)' 

A,l A1.. 

Vergroting van het gemiddelde specifieke 
oppervlak bij mengen van een verzadigde en 
onverzadigde component 

In figuur 4.3 is te zien dat vanaf X-dopg 
vari~ert met toenemende concentratie DOPG. 

= 0.25 7Tc,m 
Volgens Joos 
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ook 2.2> betekent dit dat de componenten in de monolaag niet 
volledig mengen. We mogen de in 2.2 afgeleide formule 2.9 niet 
toepassen. Het plaatje komt beter overeen met figuur 2.4 waarin 
drie regio's aangegeven kunnen worden. Het fitten van een curve 
<met fictieve collapsdruk zie 2.2> in regio I en III is gezien 
de meetnauwkeurigheid niet zo zinvol. 
Volgens de fasenregel van Defay-Crisp <2.1> moet bij niet 
volledige menging een horizontaal plateau verschijnen. In 
figuur 4.1 is dit het geval vanaf een fractie DOPG = 0.3. Dit 
komt redelijk overeen met wat we in figuur 4.3 vinden <rr,.~ 

constant). Voor alle concentraties DOPG boven 0.3 blijken de 
plateaus horizontaal te lopen. Dat in figuur 4.3 rr,.m toch nog 
afhangt van X-dopg in het gebied 0.6 tot 1.0, wat duidt op 
mengbaarheid, terwijl in fig. 4.3 toch horizontale plateau's 
optreden <niet volledige mengbaarheid> is niet geheel 
duidelijk. We moeten wel bedenken dat we tussen X-dopg = 0.6 en 
1.0 slechts een meetpunt hebben <bij 0.8) zodat het verloop 
tussen 0.6 en 1.0 niet precies bekend is. 
Uit figuur 4.4 blijkt dat de compressiesnelheid van invloed is 
op de vorm van de rr-A curves <b.v. de maximaal haalbare 
oppervlaktedruk). De snelheidsafhankelijkheid van de lengte van 
het plateau is ook gerapporteerd voor mengsels van DPPC en 
ei-PG <ref. 16). Een kwalitatieve verklaring voor deze 
afhankelijkheid is de volgende: 
Tijdens compressie collabeert slechts een van de twee in de 
monolaag bestaande fasen. Dit zal de minst stabiele fase z1jn. 
Bij snelle compressie collabeert deze minder stabiele fase 
volledig zonder dat het evenwicht zich kan herstellen met weer 
nieuwe minder stabiele fase. Als alle minder stabiele fase op 
is <gecollabeerd is> zal de oppervlaktedruk weer kunnen 
stijgen. Dus de lengte van het plateau zal afhangen van de 
snelheid waarmee de monoladg minder stabiele fase kan vormen. 
Een model dat de verschijnselen quantitatief verklaard is nog 
niet gevonden. 
We kunnen concluderen: 

1> Het toevoegen van DOPG aan DPPC heeft duidelijke 
consequenties voor de maximaal haalbare oppervlaktedruk. Een 
hoge fractie DOPG <> 0.3> heeft tot gevolg dat IT bij langzame 
compressie niet groter kan worden dan 48 mN/m. Bij snelle 
compressie is dit onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk. 
2> Voor X-dopg < 0.3 ZlJn de componenten in de monolaag 
mengbaar, voor 0.3 < X-dopg < 0.6 niet. Ontmenging is dan te 
zien aan horizontale plateau·s. 
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We zullen nu achtereenvolgens de figuren 4.5 t/m 4.7 bespreken. 
Figuur 4.5 geeft de meetresultaten met de longitudinale 
golftechniek van zuiver DPPC. Een beschouwing van de figuren 
4.5 d, e en f <hoekfrequentie 0.52 rad/s) levert op dat de 
elasticiteitsmodulus van DPPC tot de oppervlaktedruk van de 
faseovergang geleidelijk toeneemt. In de faseovergang neemt hij 
af om daarna fors te stijgen. We zien dat dit verloop 
overeenkomt met de helling in figuur 4.5f, waar de lengt~ van 
de trog als functie van de oppervlakte druk is uitgezet <dit is 
een rr-A curve op een factor na>. Figuur 4.5e geeft de gemeten 
fasedraaing als functie van de oppervlaktedruk. De fasedraaing 
van .de ba 1 ans + meetversterker <Afj -ba 1 > is bij deze frequentie 
4°. De amplitudeverzwakking is verwaarloosbaar. We moeten de 
gestippelde kromme 4° omhoogschuiven. De fasedraaing is dan, 
voor a 1 bij hoge TT nagenoeg 0. De viscositeit van de mono 1 aag 
is dus zeer klein. De linkse figuren <hoekfrequentie 5.2 rad/s) 
geven een ander beeld. De gemeten elasticiteit bij lage druk is 
veel groter dan op dezelfde plaats bij de lage frequentie. Bij 
hogere drukken lijkt het verloop van de kromme beter op de 
curve bij lage frequentie. Bij deze relatief hoge frequentie is 
niet alleen de fasedraaing van de balans + meetversterker groot 
<30 >, we dienen ook te corrigeren voor amplitudeverzwakking 
(0.90). We moeten de waarden van\~/ in 4.5a delen door 0.90 om 
de juiste waarden te krijgen. Na deze amplitudecorrectie komen 
4.5a en d voor hoge druk goed overeen. In 4.5b is zelfs te zien 
dat we bij deze hoge druk alleen de fasedraaing bal 
overhouden <33°>. In hoofdstuk 2.3 hebben we gezien dat als de 
golflengte van de opgewekte golven in de buurt komt van de 
lengte L van de trog ( !kl .L~l> we fouten maken in de bepaling 
van lf/ en ~ . De oppervlaktespanning is op een tijdstip niet 
homogeen over het oppervlak. Vooral bij grote L en lage \tl 
kunnen de gemaakte fouten zeer groot Zl Jn. In hoofdstuk 2. 3 
zijn grafieken weergegeven (fig. 2.8> die de fout in I!/ en <P 
geven. Bij inhomogene oppervlaktespanning wordt de gemeten l!l 
groter. Ook meten we dan een extra fasedraaing tussen "A<t> en 
~<t>. De locale oppervlakteveranderingen zijn dan niet in fase 
met de barriere. Het feit dat ~~ in 4.5b een waarde van 30° 
bereikt, bij lage druk, kunnen we toeschrijven· aan de hierboven 
beschreven effecten. Het is mogelijk om de ware IE.) en Q:lt:. te 
berekenen d.m.v. numeriek oplossen van de in 2.3 gegeven 
vergelijkingen <2.~4 en 2.35>. Dit is niet gedaan maar kan in 
een vervolg van dit onderzoek uitgevoerd worden. 

Figuur 4.6 geeft de resultaten van de metingen aan zuiver DOPG 
bij T=37°C. Beginnende bij de lage frequentie zien we dat {f/ 
die maximaal bereikt kan worden veel lager is dan bij DPPC. Ook 
de maximum druk is veel lager. We zien bij DOPG ook geen 
faseovergang. De hoge j(j bij DPPC wordt ook alleen in de liquid 
condensed fase bereikt. Wat opvalt is dat ~~ bij expansie 
significant groter dan nul is. Dit duidt op enige viscositeit. 
Deze fasehoek is niet te wijten aan een inhomogene () omdat aan 
de voorwaarde lk/ . L <<. 1 goed voldaan is. Een mogelijkheid is 
dat deze viscositeit te maken heeft met de neiging tot 
herspreiden die DOPG bij expansie heeft. We kunnen de volgende 
redenering poneren: er is evenwicht tussen de collapsfase en 
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de, monolaag waarvan de 1 igging <meer 
van de oppervlaktedruk. We kunnen 
reactievergelijking: 

R 
M ~ C M: monolaag 

c.: collaps 

of minder collaps> afha~gt 

dit voorstellen als een 

waaraan we ook een zekere reactieconstanteR kunnen toekennen, 
die afhangt van de oppervlaktedruk. Deze constante beschrijft 
de snelheid waarmee collapsdeeltjes worden gevormd en weer 
herspreiden. De karakteristieke tijd van deze reactie zou dan 
in de buurt van de opgedrongen frequentie liggen. Een proces 
dat ongeveer dezelfde karakteristieke tijd heeft is beschreven 
in 2.3 <uit wisseling van molekulen in de monolaag met 
micellen>. 
Bij de hoge frequentie zien we weer de effecten van inhomogene 
oppervlaktespanning: hoge \f\ en ~'. 

Tenslotte geeft figuur 4.7 metingen aan een mengsel van 30ï. 
DOPGen 70ï. DPPC. Bij lage frequentie (4.7d> is de maximale 
nog lager dan bij zuiver DOPG. Dit is opmerkelijk. Wat verder 
opvalt is dat lil zeer laag wordt wanneer het minimum monolaag
oppervlak bereikt wordt <L klein). Aangezien voor kleine lil de 
oppervlaktespanning inhomogeen is kan ook een afwijking in 
ontstaan. Bij de hoge frequentie zien we weer grote afwijkingen 
door inhomogene oppervlaktespanning. 

Nog i~ts over de nauwkeurigheid van de metingen in 4.5 t/m 4.7: 
De computer is in staat om spanningsverschillen van 2.5 mV te 
onderscheiden. Dit komt overeen met een oppervlaktespannings 
variatie van 0.03 mN/m. Bij de hoge drukken <40 - 70 mN/m) ligt 
A/dA in de orde grootte 100. Dus verschillen in l!j van 
0.03*100 = 3 mN/m kunnen we nog detecteren. De toevallige fout 
ïn A/dA is 3ï.. Deze is geschat uit de spreiding die door de 
computer gemeten wordt. De absolute fout in jtl is dus: 

<0.03* l€1 + 3> mN/m 

Bij het bepalen van het faseverschil tussen het oppervlakte- en 
oppervlaktespanningssignaal is als als criterium genomen dat 
voor een nauwkeurige bepaling van 6~ tenminste een waarde 
heeft van 5 maal het oplossend vermogen van de computer <= 0.15 
mN/m). Bij ieder meetpunt zijn IE/ en .6.~ driemaal bepaald. De 
spreiding in het gemeten faseverschil bedroeg niet meer dan 5°. 
Als J(l kleiner is dan 0.15 mN/m dan wordt het faseverschil 
onbetrouwbaar genoemd en niet verwerkt. 

We kunnen concluderen: 

1> Toevoegen van DOPG aan DPPC heeft grote consequenties voor 
de maximum bereikbare elasticiteitsmodulus. Deze ligt een 
factor twee lager dan bij zuiver DPPC bij toevoegen van 30ï. 
DOPG. 

2> Herspreiding manifesteert zich mogelijk door toename van de 
viscositeit bij expansie. • 

3> En in samenhang met de metingen van type I: Wetende dat in 
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longsurfactant X-dopg < 0.3 zou voorzichtig geponeerd kunnen 
worden dat zo'n hoeveelheid OOPG de mengbaarheid niet aantast, 
zodat onder compressie een hoge rr bereikt kan worden, terwijl 
herspreiding er door bevorderd wordt. 
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1> Het doen van verdere metingen aan mengsels van OPPC met OOPG 
of ei-PG met de longitudinale golf techniek. Ook mengsels van 
cholesterol + OPPC zijn interessant in verband met de hoge te 
verwachten elasticiteit. 
2> Metingen in het tijd-domein <re 1 a x at iernet i ngen > • 
bijvoorbeeld m.b.t. het verschijnsel herspreiding en de invloed 
hiervan op dynamische parameters. 

Bij de metingen met de longitudinale golf techniek dient gelet 
te worden op de fout die ontstaat als de oppervlaktespanning 
niet homogeen is. In hoofdstuk 2.3 is aangegeven hoe de juiste 
waarden numeriek berekend zouden kunnen worden. 
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In paragraaf 2.3 hebben we gezien dat bij collapsprocessen in 
de monolaag sprake is van een karakteristieke tijd die aan het 
vormen of weer verdwijnen van collapsstructuren toegeschreven 
kan worden. Dm een verband te kunnen leggen tussen de vorm van 
een collapsstructuur en een eventueel hierbij behorende 
karakteristieke tijd (bepaald met de longitudinale golf 
techniek> is het nodig om de microscopische structuur van de 
monolaag te visualiseren. Tevens is het interessant om te weten 
waar de collapsstructuren tijdens het collapsproces b.lijven. 
Dit kan door de monolaagmolekulen te voorzien van een 
radioactief label~ 

Deze metingen zijn bij dr. R.A. Dernel aan de 
Utrecht in het radioisotopenlaboratorium 
biochemie verricht. 
De volgende experimenten zijn gedaan: 

universiteit van 
op de afdeling 

a> Het deponeren van de monolaag op een drager als er collaps 
optreedt. Het maken van Elektronenmicroscopische <E.M.> opnamen 
van de monolaag op deze drager. 
Er zijn opnamen gemaakt van monolagen van zuiver~ DPPC en 
mengsels van DPPC en ei-PG. 

b> Metingen met radioactief gelabelde <C14> monolagen. Tijdens 
een compressie-expansiecyclus wordt de radioactiviteit in het 
oppervlak geregistreerd. Na het experiment wordt de monolaag 
verzameld <afgezogen> en wordt een monster uit de bulk genomen. 
Door van deze monsters de radioactiviteit te meten kunnen we 
zien waar de gelabelde molekulen tijdens het experiment 
blijven. De gelabelde fosfolipiden waren DPPC* en SOPI* <het 
sterretje geeft aan dat de stof gelabeld is>. Er is gemeten aan 
DPPC* en mengsels van DPPC* + ei-PG, DPPC* + SOPI en DPPC + 
SOP!*. 

Beide type metingen ZlJn verricht in de klassieke Langmuir-trog 
met een Wilhelmyplaatje om de oppervlaktespanning te meten. 
Er volgt nu een beschrijving van achtereenvolgens de 
E.M.-metingen en de metingen met radioactief gelabelde 
molekulen. 
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De techniek van het maken van elektronenmicroscopische opnamen 
is een veel gebruikte in het onderzoek van monolagen. Ries en 
andere onderzoekers hebben hierover gerapporteerd <ref. 18 en 
15 ) • 
Om elektronenmicroscopische opnamen te kunnen maken is het 
noodzakelijk om het te fotograferen object op een gridje aan te 
bren gen <fig. 6. 1 ) • 
Een gridje is een klein rond gaasje met een doorsnede van 5 mm. 
Op dit gaasje wordt een dun vliesje collodion <een eiwit> 
aangebracht, dat de drager vormt voor de monolaag. De volgende 
methode is gebruikt om de monolaag tijdens het ·optreden van 
collaps op een gridje te brengen (fig. b.l>. 

filtreer papier 

E.M.- gri dj e 

Fig. 6.1 Opstelling om de monolaag op een 
E.M.-gridje te brengen 

De monolaag is gespreid op het wateroppervlak van de trog. Ca. 
2 mm onder het wateroppervlak bevindt zich een gridje geplaatst 
op een verhoging. De monolaag wordt nu gecomprimeerd terwijl 
gelijktijdig de oppervlaktespanning geregistreerd wordt. Het 
optreden van collaps manifesteert zich door het constant 
blijven van de oppervlaktespanning bij verkleinen van het 
oppervlak van de monolaag. Tijdens deze collaps <de barriere 
loopt door> wordt snel het waternivo in de trog verlaagd 
<waternivo zakt 0.5 mm/s). De monolaag zal hierdoor op het 
gridje terecht komen <voordat het waternivo beneden de 
onderkant van de barriere komt>. 

Het gebruik van de elektronenmicroscoop om colleidale systemen 
te bestuderen wordt beperkt door het feit dat elektronen alleen 
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in hoog vacuum ongehinderd hun weg kunnen vinden zodat ieder 
systeem dat een dampdruk kan veroorzaken eerst grondig gedroogd 
moet worden voor het in de elektronenmicroscoop geplaatst kan 
worden. Deze behandeling zou de monolaag kunnen beinvloeden 
zodat de oorspronkelijke structuur niet gehandhaafd blijft. 
De monolaag die op het gridje achterblijft kan opvallende 
elektronen verstrooien zodat een beeld gevormd kan worden op 
een fluorescentiescherm <te vergelijken met licht in een 
lichtmicroscoop>. De mate van verstrooiing hangt af van de 
dikte van het sample en het atoomnummer van de in het sample 
aanwezige atomen. Organische materialen <laag atoomnummer> zijn 
relatief transparant voor elektronen. Zware metalen bevattende 
materialen daarentegen vormen contrastrijke beelden. 
Daarom wordt om het contrast te vergroten en om driedi-mensi
onale effecten te verkrijgen de techniek van het zogenaamde 
shadow-casten gebruikt. Het met de monolaag bedekte gridje 
wordt in een stolp onder hoog vacuum gebracht. Onder een 
bepaalde hoek wordt een zwaar metaal opgedampt. Dit wordt 
gedaan door een klein gloeidraadje van het op te dampen metaal 
plotseling te laten verdampen in het vacuum. Op een afstand die 
groot is ten opzichte van de grootte van het sample lijkt het 
alsof het metaal evenwijdig opgedampt wordt (zie figuur 6.2>. 

drager 

Fig. 6.2 Techniek van het shadowcasten 

Doordat het metaal vanuit een hoek a met het oppervlak wordt 
opgedampt ontstaan schaduwen van delen van de monolaag die door 
wat voor oorzaak dan ook hoger liggen dan de ~est van de 
monolaag. Op de plaats van de schaduw komt geen metaal terecht 
<Te vergelijken met schuin invallend licht op een oneffen 
opperv 1 ak > . 
Het zo bewerkte gridje wordt vervolgens in een elektronen
microscoop geplaatst zodat zeer sterk vergrootte opnamen van de 
monolagen gemaakt kunnen worden. Uit de hoek van shadowcasting 
en de vergroting van de foto kan de grootte van de op de foto's 
aanwezige strukturen worden berekend. 

Voorafgaande aan het shadowcasten wo~den latex bolletjes op de 
monolaag gedeponeerd. Uit de schaduw hie~van is af te leiden 
wat de hoek < 1)(. > van schadowcasten is. Beschouw de volgende 
situatie (fig. 6. 3 > : 
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Fig. 6. 3 Bepaling van c( 
waarin: 

r = straal bolletje 
s = lengte schaduw bolletje gemeten vanaf raakpunt 
~ = hoek van shadowcasting 

Uit de figuur blijkt dat geldt: 

~ = 2*arctan(r/s) 

De diameter <d =2*r> van de bolletjes is met behulp van de 
vergroting van de foto's te bepalen. De hoek~ kan dan berekend 
worden. 
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Seschouw de volgende beginsituatie <zie fig. 6.4 >. 

barriere 

verheg in 

w.
plaatjet..===========!!:::==:::::.J 

Fig. 6.4 Situatie bij het begin van het experiment. 

In de figuur is aangegeven waar de verhoging waarop het gridje 
zich bevindt geplaatst is en waar het Wilhelmyplaatje in het 
water oppervlak hangt. 
Na spreiding van de monolaag wordt deze gecomprimeerd tot in de 
collaps; aan de hand van de ~-A curve wordt beoordeeld op welk 
moment het waternivo verlaagd moet worden om de monolaag op het 
gridje te deponeren. Tijdens het dalen van het waternivo 
verplaatst de barriere zich nog. In figuur 6.5 is ter 
illustratie een voorbeeld van een meetcurve van zuiver DPPC en 
een mengsel van ei-PG en DPPC weergegeven. 

70 

Î 
J[ 

(!Ij#.) 

OPPC 

0 200 0 

Fig. 6.5 Meetcurve van DPPC en ei-PG + DPPC 

Tijdens het zakken van het waternivo stijgt het oppervlakte
spanningssignaal als gevolg van de afnemende opwaarstse kracht 
op het Wilhelmyplaatje <zie ook 3.5 l. Uit de curve is af te 

·schatten wat het oppervlak van de monolaag is als deze op het 
gridje belandt. 
In de volgende tabel < 1 l zijn de omstandigheden tijdens de. 
experimenten samengevat. 
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100'l. OPPC ei-PG eenheid 
DPPC 

7r 70:1 48'!1 mN/m 
A 50!5 100:!: 10 cm2 

dA/dt 3. 2!0. 1 0.64!0.02 cm2/s 
T 38.5~0.2 38.5:t0.2 •c 
n 50!:2 5012 nMol 

Tabel 1 

Ook zijn monolagen van zuiver OPPC bij een druk van ongeveer 50 
mN/m ( geen collaps> op gridjes gedeponeerd om te kijken of dan 
ook structuren zichtbaar zijn in de monolaag. 
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Op de hierna volgende bladzijden volgt een weergave van 
meest interessante foto's die gemaakt zijn. In tabel 2 zijn 
bij de foto's horende gegevens samengevat. 

fotonr. monolaag 1T (mN/m) a 
1 DPPC 70 26.5 
2 DPPC 70 26.5 
3 20% ei-PG 48 26.5 

80% DPPC 
4 20% ei-PG 48 26.5 

80% DPPC 
5 20% ei-PG 48 26.5 

80% DPPC 

6 voorbeeld 26.5 
latex bol 

Tabel 2 

de 
de 

Ook van monolagen die 30ï. ei-PG + 70ï. DPPC bevatten ZlJn foto's 
gemaakt. Op de foto's waren geen structuren te onderscheiden. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de foto's die gemaakt zijn van 
DPPC bij een oppervlaktedruk van 50 mN/m. 

Korte beschrijving van de foto's; let wel dat de schaduwen· wit 
zijn: 

1) DPPC. Duidelijk-zijn collapsstructuren 
langgerekte smalle verhogingen bestaande uit 
elkaar gestapelde l~gen 

te onderscheiden: 
verschillende op 

2> DPPC. Ook een foto van DPPC met een grotere vergroting 
<aangegeven in de foto>. De foto is op een andere plaats op het 
gridje gemaakt dan foto 1. 

3> 20ï. ei-PG + 80% DPPC. We zien een rechtopstaande wal 
<opstuwing> die links op de foto omvalt. 

4> 20ï. ei-PG + 80ï. DPPC. Twee wallen naast elkaar, die op 
bepaalde punten elkaar raken. 

5> 20ï. ei-PG + 80ï. DPPC met latex bollen. Op deze foto zien 
een wal zoals we die in foto 3 en 4 ook zagen en en tevens 
flauwe opstuwing, die het begin zou kunnen zijn van een 
wal. 

we 
een 

hoge 

6> Latex bol zonder verdere structuren. Deze foto is gebruikt 
om ~ te bepalen met behulp van de eerder afgeleide formule. 
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FOTO 3 
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FOTO 5 

11=49 mN m 

lX =265 ° 
20°/o ei-PG 
80°/o DPPC 

FOTO 6 

11'=- mN 
m 

CÁ =26.5 (J 
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Uit de foto's 1 en 2 blijkt dat zich tijdens de collaps van 
DPPC onregelmatige structuren vormen. In foto 1 is te zien dat 
zich verschillende lagen op elkaar gevormd hebben. Hierui~ 

blijkt dat DPPC in de collapsfase een zeer starre structuur 
heeft, waardoor bij geforceerde compressie de monolaag als het 
ware opbreekt en verschillende lagen over elkaar heen schuiven 
< zie ook ref. 17). 
Wat opvalt is dat de opgestapelde lagen in dezelfde richting 
liggen en dat meerdere lagen op elkaar vaker voorkomt dan 
bijvoorbeeld een laag. Als er eenmaal een neiging ontstaat tot 
vorming van dubbellagen dan vormen zich direct meerdere lagen 
boven op elkaar. Het lijkt er op dat het vormen van de 
collapsstructuren een zeer abrupt proces is omdat de stadia 
tussen een beginnende collapsstructuur en de in foto 1 
genummerde structuren bijna niet voorkomen. Het vormen van deze 
collapsstructuren kan men zich op meerdere manieren voorstellen 
<zie fig.6.6l. 

Fig. 6.6 Vorming van collapsstructuren bij DPPC 

De breedte van de in foto 1 aanwezige langgerekte 
multilaagstructuren varieert van 500 tot 1000 ~- Als we 
aannem·en dat de randen van de lagen scherp zijn dan geldt: 

h = tan(Û\.)*S 

waarin: h = hoogte van de structuur 
~ = hoek van shadowcasting 
s =·lengte van de schaduw <wit> 

Dus de maximum hoogte van structuur 1 bedraagt: 

1 h = tan<26.5)*350 = 175 A 

voor 2 en 3 geldt: 

2 h = 92 A 
3 h = 92 ~ 

2 en 3 lijken te bestaan uit twee lagen zodat 1 laag 46 
Angstrem dik is. De hoogte van structuur 1 is 175 ~. zodat er 
op het hoogste punt waarschijnlijk vier lagen zijn. Foto 2 is 
ook van DPPC in collaps. De vergroting is ruim drie maal zo 
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groot als in foto 1. Structuur nummer vijf heeft een schaduw 
van 75 A zodat de dikte van de laag hier 38 ~ bedraagt. We 
hebben hier waarschijnlijk te maken met slechts een laag. 
De nauwkeurigheid waarmee de grootte van de structuren bepaald 
kan worden hangt vooral af van de nauwkeurigheid waarmee de 
vergroting bekend is. De nauwkeurigheid is waarschijnlijk niet 
beter dan lOï. omdat de vergroting met behulp van de nogal 
kleine negatieven bepaald is. De onderlinge verhoudingen in 
afmetingen op een foto zijn natuurlijk veel nauwkeuriger te 
bepalen. 
Uit metingen is bekend dat DPPC dat tot in de collapsfase 
gecomprimeerd is <70 mN/m) zeer stabiel is. Hiermee wordt 
bedoeld dat de oppervlaktedruk bij constant oppervlak zeer 
langzaam terugloopt. In een lekvrije opstelling is op het oog 
geen relaxatie waar te nemen. Het feit dat de oppervlaktedruk 
niet afneemt betekent dat er geen collapsstructuren meer 
gevormd worden. Dit betekent dat het voor monolaagmolekulen 
energetisch niet voordelig is om over te gaan naar collaps
structuren. Voor het vormen van de gecompliceerde structuren in 
foto 1 is waarschijnlijk nogal wat energie nodig. Als de 
multilaagstructuren eenmaal gevormd ZlJn zullen zij, 
bijeengehouden door molekuulkrachten, niet gemakkelijk weer 
spreiden tot een monolaag. Ook hiervoor is een grote <active
rings>energie nodig. Dit is een mogelijke verklaring voor het 
stabiele gedrag van DPPC in collaps. 

De foto's 3 t/m 5 betreffen het collapsproces van een gemengde 
monolaag in het plateau <7T= 48 mN/m). Wat direct opvalt is dat 
de structuren die bij de collaps van DPPC gevonden werden niet 
meer zichtbaar zijn. Ook cle "achtergronden" lijken wat 
structuur betreft te verschillen <vergelijk foto 2 en 3>. De 
achtergrond in foto 3 lijkt veel egaler dan de ach~ergrond in 
foto 2. De grove achtergrondstructuur in foto 2 zou kunnen 
wijzen op micelvorming. 
In foto 3 zien we verschijnselen die lijken op het rimpelen van 
de monolaag. De rest van de foto vertoont een veel fijnere 
structuur dan bij foto 2. Er ·zijn twee manieren om een 
opstuwing te vormen. De monolaag kan naar boven of naar beneden 
opgestuwd worden (fig. 6.7). 

1111111111 (111111 11111111 Q 

"'11 !!1111,1111"' 1111 111 

op 
gridje 

brengen) 

Fig. 6.7 Twee manieren van opstuwing 
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Wanneer de monolaag op het E.M.-gridje gebracht wordt zal het 
onderscheid tussen deze twee mogel~jkheden moeilijker worden. 
Indien de rimpel omvalt is onderscheid niet meer mogelijk <zie 
fig. 6. 7). 
Indien de rimpel rechtop blijft staan is onderscheid nog 
mogelijk. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat een uitstulping 
naar beneden die op de drager E.M.-gridje> belandt een 
structuur als in fig. 6.7c zal opleveren. 
In foto 4 zien we een dubbele opstuwing. De afstand van de 
toppen bedraagt ongeveer 850 Angstram zodat we beter van twee 
aparte opstuwingen kunnen spreken. 
Met enige voorzichtigheid kan aangenomen worden dat de 
opstuwing tijdens het comprimeren naar boven gericht ontstaat. 

We kunnen weer met behulp van de vergroting van de foto's en de 
hoek van shadowcasting (~) berekenen hoe groot de structuren in 
de foto's werkelijk zijn. 
~is in foto 3 26,5 graden. De formule h = s*tan<~ > mag hier 
niet zonder meer toegepast worden, omdat deze formule alleen 
geldt als de structuur geen afronding aan de bovenkant 
vertoont. Als we aannemen dat de opstuwing een gestileerde vorm 
heeft als in figuur 6.8 dan kunnen we d en h berekenen als ~en 
s bekend zijn. 

~ d K 
1 I 

a) 

) r.----- / 
_b_ ....... ~~~4~;,(. -+±--~'---

~S-1, 

I 
/ 
~--s 

Fig. 6.8 Berekening van de hoogte van de opstuwing 
voor verschillende situaties 

De lengte van de schaduw <s> is zo gekozen da~ deze overeenkomt 
met het witte gedeelte in de foto's. Voor de drie in figuur 
6.8 aangegeven situaties kunnen we d en h uitrekenen met 
behulp van de volgende formules: 

a> s = (d/2*tan~ >*cos~ + h/tan~ 

b> s = (d/2*tan r/... >*<cos al..+ 1 > 
( Yl'!l'h 't'f'(~tit13 V. Shlt,{OWC{flfPf'l 

J.. Wtd) 

In de laatste formule is ~ de hoek tussen de normaal op het 
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oppervlak en de wal. Deze hoek kan berekend worden als h bekend 
is. Als we formule b toepassen op punt 6 in foto 3 dan vinden 
we voord <s=150 A>: 

d = 2*S*tan r:J.. I ( 1 + coso( > 

= 79 $. 

Op punt 7 in foto 3 staat de wal bijna rechtop. Nadere 
bestudering levert op dat afgezien van de witte schaduw we een 
zwarte en een meer grijze band kunnen onderscheiden. De zwarte 
band wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het schuinstaan 
van de wal. Op deze schuine kant is de effectieve 
metaaldichtheid <van boven gezien > veel groter. De breedte van 
de grijze + zwarte band bedraagt 150 ~. Dit is veel meer dan d. 
Voor geldt dan 0 = arcsin(z/h) als z de breedte van de 
zwarte band op de foto is. Als schatting van h nemen we de 
breedte van het platgevallen stuk in punt 4. Dit levert op ~ = 
10 . Een fout in deze hoek heeft weinig invloed op de cosinus 
omdat de hoek tamelijk klein is. Toepassing van formule c 
levert op: 

h = <s*tan~ - <dl2>*c:os~> = 310 ~ 
cos B 

Als we aannemen dat d bestaat uit twee lagen molekulen dan 
heeft een laag een dikte van 40 ~. Dit is in redelijke 
overeenstemming met de dikte die we bij DPPC vonden. Een 
DPPC-molekuul heeft een lengte van t2S A. Een ei-PG molekuul 
heeft een lengte varierend van 25 tot 30 ~. Uit welke molekulen 
de opstuwing bestaat is met deze gegevens niet te zeggen. 

We kunnen een schatting maken van de kracht die nodig is om de 
monolaag op de twee eerder besproken manieren op te vouwen. De 
kracht per lengteeenheid van de opstuwing die nodig is om deze 
onder water te drukken is: 

F F = f>..,*A*g 
op g a 

waarin: F = opwaartse kracht per l.e. 
op 

F = gewicht per l.e. 
g 

rw = soortelijk gewicht van water 

A = Oppervlak van doorsnede van opstuwing (:eh. d) 

g = 10 m/s2 

nl =aantal molekulen per l.e. in een opstuwing 

M = molekuulgewicht van de monolaagmolekulen 

Nadere berekening leert: 

-65-



-13 
F = 4 * 10 N/m 

op 

-13 
F = 4 * 10 N/m 

g 

In vergelijking met de oppervlaktedruk <ordegrootte 0.01 N/m) 
vallen deze s~anningen volstrekt in het niet. Er zijn dus 
andere krachten die de molekulen in de monolagen hun 
stabiliteit geven. Dit zijn molekuulkrachten. In tegenstelling 
tot DPPC is herspreiding van de structuur tot monolaag niet 
ondenkbaar. 
We weten niet in hoeverre de foto's de werkelijke situatie op 
het water oppervlak weergeven. Professor Reiss <zie ook ref. 
15>, een deskundige op het gebied van E.M.-technieken, die 
onlangs een bezoek aan de vakgroep bracht heeft mondeling 
medegedeeld dat wanneer de monolaag niet vanuit het water maar 
vanuit de lucht op een gridje gebracht wordt de foto's geen 
wezenlijk ander beeld geven. Hij heeft foto's van getoond van 
zuiver DPPC. 
Op de eerste manier moet het water tussen de drager en de 
monolaag wegvloeien. 
Op de tweede manier komt de monolaag direct in contact met de 
drager. 
Het feit dat deze twee methoden geen andere resultaten geven is 
een steun voor de hypothese dat het drogen van de monolaag de 
collapsstructuur niet wezenlijk verandert. 
Samenvattend kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

1> DPPC gaat bij collaps over in onregelmatige multilaag
structuren. Het lijkt alsof de monolaag opgebroken is. Het is 
aannemelijk dat deze structuren niet gemakkelijk gevormd worden 
of weer verdwijnen. 
2> De collapsstructuren die bij mengsels van DPPC en ei-PG 
gevormd worden ZlJn dubbellagen die zelfs rechtop in het 
monolaagoppervlak kunnen staan. Een eventuele herspreiding tot 
monolaag is niet ondenkbaar. Dit kan leiden tot visceus gedrag 
<zie 2.3>. 
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De metingen aan radioactief gelabelde monolagen ZlJn ook met de 
Langmuirtrog gedaan. Een kleine hoeveelheid gelabeld <C-14> 
surfactant wordt toegevoegd aan ongelabeld surfactant om een 
bruikbare radioactiviteit van de monolaag te verkrijgen. Boven 
het wateroppervlak waarop de gelabelde monolaag wordt gespreid 
wordt een telbuis gepositioneerd, die voor B-straling zeer 
gevoelig is. Gedurende het experiment waarbij het monolaag 
oppervlak gecomprimeerd resp. geexpandeerd wordt blijft de 
telbuis in een vaste positie. De compressieverhouding is 
beperkt <ongeveer 1:3> door de aanwezigheid van de telbuis. 
Aangezien beta-straling vrijkomend bij het verval van C-14 
<0.155 MeV> slechts een indringdiepte van 0.3 mm in water heeft 
meten we alleen de radioactiviteit van een dunne laag aan het 
wateroppervlak. 
In figuur 6.9 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte 
opstelling. 

W.-plaatje 

X-t 
schrijver 

teller 

e -
buis 

X-Y 
sc.hrijver 

Fig. 6.9 Opstelling voor metingen aan radioactief 
gelabelde monolagen 

Gelijktijdig met de oppervlakteradioactiviteit ns <als functie 
van de tijd) wordt de oppervlaktespanning gemeten met een 
Wilhelmyplaatje. Tijdens compressie van de monolaag wordt aldus 
een registratie gemaakt van de oppervlakteradioaktiviteit <ns> 
en de oppervlaktespanning. De oppervlaktespanning als funktie 
van het oppervlak wordt geregistreerd met behulp van een 
X-V-recorder. De radioactiviteit <ns> in de monolaag wordt 
geregistreerd met een X-t recorder. 

De meetprocedure is als volgt: 

1> Er wordt een gelabelde monolaag opgebracht <Dit kan ook een 
mengsel zijn van twee componenten waarvan 1 component gelabeld 
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is). Het spreidingsmiddel krijgt tijd te verdampen. 

2> De compressie wordt gestart. Ns zal nu stijgen <Het aantal 
gelabelde molekulen per oppervlakteeenheid zal stijgen>. Ook de 
oppervlaktedruk ·rr stijgt bij verkleining van het oppervlak. 

3> De mogelijkheid bestaat om tijdens de compressie-expansie
cyclus de barriere stil te zetten. Dit is nuttig om eventueel 
lekken van de monolaag naar achter de barriere te kunnen 
aantonen. Als dit het geval is zullen ns en rr dalen als funktie 
van de tijd. Dit is te onderscheiden van relaxatie
verschijnselen doordat in het geval van lek gelabelde molekulen 
achter de barriere een monolaag zullen vormen waarvan de 
activiteit na het experiment gemeten wordt met behulp van een 
scintilatieteller. 
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Om te weten te komen waar de gelabelde molekulen tijdens het 
experiment blijven moeten deze weer terug verzameld worden.Het 
is mogelijk dat als gevolg van niet goed afsluiten van de 
barriere gelabelde molekulen weglekken. Tevens willen we weten 
hoeveel molekulen in de bulkfase terecht zijn gekomen. 
Monolagen voor en achter de barriere worden verzameld door 
afzuigen. Het afzuigen wordt gedaan terwijl er gecomprimeerd 
wordt. Daartoe wordt een fijne afzuigtip in het wateroppervlak 
gehouden. Deze procedure wordt toegepast bij het oppervlak voor 
en het oppervlak achter de barriere zodat we twee samples 
S-voor en S-achter ter beschikking krijgen. Hierna wordt het 
water <bulk> met hierin eventueel aanwezige monolaagmolekulen 
goed geroerd, zodat een homogene verdeling van deze molekulen 
gewaarborgd is. Er wordt aangenomen dat de achtergebleven 
monolaag zich niet mengt met de bulk tijdens het roeren. Een 
sample S-bulk van twee ml <Vs-bulk) wordt uit de bulk gehaald. 
De samples S-voor en S-achter worden aangevuld tot 2 ml met 
niet radioactieve bulkvloeistof. Tevens wordt een sample S-ref 
gemaakt waarin een hoeveelheid materiaal gedaan wordt welke 
gelijk is aan de hoeveelheid die oorspronkelijk voor de 
barriere op het wateroppervlak is aangebracht. Ook dit sample 
wordt aangevuld tot 2 ml. 
Aan de vier· sampJes wordt een g~lijke hoeveelheid telvloeistof 
toegevoegd <enige ml>. Deze vloeistof zorgt ervoor dat bij het 
ontstaan van een ~-deeltje een lichtflitsje wordt geproduceerd. 
De samples worden in de scintilatieteller geplaatst, waarin 
gedurende 1 minuut het aantal lichtflitsjes geteld wordt dat 
veroorzaakt wordt door ~-deeltjes. Dit kan omdat de sample
houders enigzins lichtdoorlatend zijn. 

Bij het afzuigen van de monolaag is het niet mogelijk om alle 
monolaagmolekulen terug te winnen. Het oppervlak zou dan tot 
nul gereduceerd moeten kunnen worden. Dit is om practische 
redenen niet mogelijk. 
We voeren nu een verliesfactor in. Deze is gedefinieerd als de 
fractie f van monolaagmolekulen die na het afzuigen op het 
wateroppervlak achterblijft. We nemen aan dat deze fractie bij 
het afzuigen voor en achter de barriere gelijk is. Er geldt nu: 

(6. 1) ' 

(6.2> 

(6.3) 

( 6. 4) 

waarin: 

nv = (1-f>*nv s 

nb = g*nb s 

nr 
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nv = ~adioactiviteit van de monolaag voo~ de barrie~e. 
na = idem achter de ba~riere. 
nb = idem van de totale bulk. 
n~ = idem van het ~eferentiesample. 
nv = ~adioactiviteit van het sample S-voo~. 

s 
na = idem van het sample S-achter. 

s 
nb = idem van het sample S-bulk. 

s 

Wat uit de gemeten grootheden <herkenbaa~ aan het aanhangsel s> 
bepaald kan worden is de ~ecove~y ~ gedefiniee~d als: 

( 6. 5) 

We definieren nu de f~actie pb doo~: 

( 6. 6) 

Dit kunnen we tevens doen voo~ pv en pa. Deze f~acties die 
direct uit de meetwaa~den nvs ,na~ en nb 5 te berekenen zijn 
geven de onde~linge verdeling van alle te~uggevonden molekulen 
over de samples S-voo~, S-achte~ en S-bulk. · 
Met behulp van vergelijking 1 t/m 6 is af te leiden dat geldt: 

(6.7) f = (1-~)/(1-pb.~) 

Met behulp van f kunnen we co~rigeren voo~ de achtergebleven 
molekulen op het wateroppervl.ak bij het afzuigen. 
Er geldt: 

(6.8) nv/nr = pv.~/(1-f) 

(6.9) na/nr = pa.~/(1-f> 

<6. 10) nb/nr = 1 - nv/nr - na/nr 

Dit is de verdeling van ~adioactief mate~iaal zoals die 
eigenlijk bestond. 

-70-



Op de nu volgende bladzijden worden de resultaten van de 
metingen met telbuis en scintilatieteller gecombineerd 
weergegeven. 

De bovenste figuur geeft steeds het produkt van de 
oppervlakteactiviteit ns en het oppervlak van de monolaag als 
functie van de tijd <genormeerd op 1>. 
De onderste figuur geeft een IT -A curve van hetzelfde 
experiment. 
Tussen de twee figuren staat het resultaat van de tellingen met 
de scintilatieteller behorend bij de figuren. 
Omdat van sommige metingen alleen de resultaten van de 
scintilatieteller beschikbaar zijn wegens een defect aan de 
apparatuur die de oppervlakteactiviteit registreerde volgt 
eerst een tabel met al deze meetgegevens. De grootheden in de 
tabel zijn eerder besproken in paragraaf 6.7. Van sommige 
metingen is de recovery niet bekend. F, nv/nr, na/nr en nb/nr 
zijn dan ook niet te berekenen. 

n(nM} monolaag 

60 100io DPPCit 0,62 0,23 
50 1 OOio DPPC*' 0,47 0,49 
50 10io ei-PG 

+ DPPC* 0,71 0,11 
50 10io ei-PG 

+ DPPC*' 0,67 0,06 
50 20io ei-PG 

+ DPPC"' 0,64 0,21 
50 20io ei-PG 

+ DPPC* 0,83 0,04 
30 30% ei-PG 

+ DPPC* 0,84 0,03 
48 30% ei-PG 

+ DPPC* 0,46 0,18 
45 20io SOPI* 

+ DPPC 0,63 0,06 
50 20io SOPI 

+ DPPC*' 0,73 0,13 

0,15 
0,04 

0,17 

0,27 

0,15 

0,13 

0,13 

0,36 

0,31 

0,14 

nv 
nr 

0,65 
0,48 

0,78 

0,72 

0,67 

0,88 

-

-

-

0,78 

na 
nr 

0,24 
0,49 

0,12 

0,06 

0,23 

0,04 

-

-

-

0,14 

nb 
nr 

0,11 
0,03 

0 '10 

0,22 

0,10 

0,08 

-

-

-

0,08 

Tabel 3 Meetgegevens scintilatieteller 
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f r 

0,28 0,75 0,6 
0,32 0,69 0,6 

0,47 0,58 0,6 

0,27 0,79 3,2 

0,33 0,70 0,6 

0,40 0,63 3,2 

- - 0,6 

- - 0,6 

- - 0,6 

0,46 0,57 0,6 
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Het produkt ns*A is een maat voor het aantal gelabelde 
molekulen in het oppervlak. Een daling van dit produkt betekent 
verlies van molekulen uit het oppervlak. Dit kan twee oorzaken 
hebben: 

a) Het verdwijnen van gelabelde molekulen naar de bulk (b.v. 
collaps>. 
b) Het lekken van gelabelde molekulen naar de andere kant van 
de barriere. 

De oppervlaktespanning als functie van het oppervlak verschaft 
ons de volgende informatie: 

1> Als bij verkleinen van het oppervlak sigma constant blijft 
<collaps> en het produkt ns*A ook dan kunnen we concluderen dat 
alle collapsstructuren in het oppervlak blijven. 
2> Als bij verkleinen van het oppervlak sigma constant blijft 
en ns*A afneemt kunnen we met situatie a> of b) te maken 
hebben. 

De meting met de scintilatieteller kan tussen deze twee <a of 
b) situaties onderscheid maken. In het-geval van lek zullen 
namelijk veel radioactieve molekulen achter de barriere 
gevonden worden <nas>· 
In de plaatjes van ns*A als functie van de tijd is door ~iddel 
van een pijltje aangegeven hoe groot het oppervlak is als 
bij expansie dezelfde waarde heeft als voor het begin van de 
compressie. De fractie die het oppervlak dan heeft van het 
beginoppervlak <AO> is een directe maat voor het aantal 
overgebleven deeltjes in de monolaag (dus niet in collaps>. Een 
vergelijking met ns*A op de plaats van het pijltje zegt iets 
over het aantal gelabelde molekulen dat uit het oppervlak is 
verdwenen <naar de bulk>. 
Bij sommige metingen is de compressie op enkele tussen liggende 
punten gestopt. Dit is te zien in de plaatjes aan een 
horizontaal verloop van A als functie van de tijd. 
Ook kunnen bij constant oppervlak eventuele relaxaties 
waargenomen worden. Het veranderen van 
twee oorzaken hebben: 

kan in deze situatie 

1> Relaxatieprocessen in de monolaag (zie ook 2.3). 
2> Het verlies van molekulen door lekken van de barriere. 

We kunnen opmerken dat relaxatie van ns alleen optreedt als 
molekulen uit de monolaag verdwijnen. 
We zullen nu achtereenvolgens de vijf experimenten waarvan de 
resultaten op blz. 72 t/m 76 staan bespreken. 

1> 1 OO'ï. DPPC* <fig. 6. 10 > 
Het produkt ns*A neemt gelijk af met het oppervlak. Dit 
betekent verlies van molekulen. De bijbehorende~-A curve 6.10b 
laat zien dat er bij stilzetten van de barriere zeer grote 
relaxaties optreden. Op de plaats van het pijltje in de~-A 
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curve is nog 39ï. van de molekulen over in het oppervlak voor de 
barriere. Dit komt overeen met ns*A bij het pijltje in figuur 
6.10a. De tellingen met de scintilatieteller laten zien dat na 
het experiment voor en achter de barriere ongeveer evenveel 
molekulen aanwezig zijn. We kunnen concluderen dat de barriere 
zeer slecht afgesloten was. 

2> 10ï. ei-PG + 90ï. DPPC* <6. 11> 
In 6.11b is op de plaats van het pijltje nog 53ï. van de 
molekulen over. In 6.11a is daar nog 80% over. De 
collapsstructuren worden dus vooral in het oppervlak gevormd. 
We nemen aan dat de collapsstructuren in het schuine plateau 
gevormd worden. Dit kunnen b.v. de bij het onderdeel 
Elektronenmicroscopie gefotografeerde ribbels zijn. Het 
percentage gelabelde molekulen in de bulk is 22ï.. Door het 
toevoegen van een tweede component verdwijnt meer DPPC naar de 
bulk dan bij zuiver DPPC (het collapsnivo van DPPC is nog niet 
bereikt). Ook zien we dat DPPC gemengd met 10/. ei-PG een 
volledig gemengde monolaag oplevert aangezien het plateau 
schuin loopt <zie ook 2.1>. 

3> 20/. ei-PG + 80ï. DPPC* <6.12> 
6.12b geeft een verlies van 55ï.; 6.12a een verlies van 35ï.. 
Weer hebben we collaps in het oppervlak maar in mindere mate 
dan bij het vorige experiment. Ook is het aandeel in de bulk 
<nb/nr) kleiner. Bij 10/. ei-PG vinden we een niet horizontaal 
plateau. Volgens de theorie in 2.1 duidt dit op een mengbare 
monolaag <slechts een fase>. In dat geval zal een fase <een 
mengsel> collaberen en dus ook het aandeel DPPC* in die fase. 
Bij 20ï. daarentegen zien we een horizontaal plateau. Dit 
betekent onvolledige menging. Er zijn twee monolaagfasen. Als 
we aannemen dat slechts de minst stabiele fase <dat is de fase 
met het grootste aandeel ei-PG> collabeert dan wordt dus 
relatief meer ei-PG <ongelabeld) verloren. Het aandeel DPPC* 
zal hierdoor ook kleiner worden. Dit klopt met wat we zien. 

4> 20/. SOPI + 80/. DPPC* <6.13> 
Het v~lies van molekulen in 6.13b komt overeen met het verlies 
in 6.13a <60ï.>. Aangezien het verlies door lek relatief gering 
is moeten we concluderen dat op de plaats van het pijltje veel 
gelabelde molekulen naar de bulk zijn verdwenen. Het tabelletje 
geeft voor nb/nr maar 0.08. Dit kan alleen als bij het afzuigen 
van de monolaag voor de barriere weer molekulen uit de bulk 
zijn meegekomen. Dit kan als de molekulen vlak onder het 
wateroppervlak zitten maar dieper dan 0,3 mm. Dit is de 
indringdiepte van de ~-deeltjes. Een conclusie is dat bij 
afzuigen niet alleen de monolaag maar ook een waterlaagje van 
minstens 0.3 mm wordt meegezogen. 

5) 20/. SOPI* + 80/. DPPC <6.14> 
Bij dit experiment is alleen het SOP! gelabeld. De figuren 
geven hetzelfde beeld als bij het vorige experiment. Het 
aandeel gelabeld materiaal dat in de bulk wordt teruggevonden 
is echter veel groter. Aangezien de recovery niet bekend is 
zijn alleen de ongecorrigeerde fracties gegeven. We kunnen weer 
stellen dat de toegevoegde component <SOPI> met voorkeur uit de 
monolaag verdwijnt. 
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Toevoegen van SOP! aan DPPC lijkt de monolaag andere 
eigenschappen te geven dan ei-PG. In metingen 6.13a en 6.14a 
zien we dat de molekulen de neiging hebben om uit het oppervlak 
te verdwijnen. Een mogelijke verklaring is dat SOP! de 
oplosbaarheid van de monolaagmolekulen verhoogt <ook van DPPC>. 

We kunnen concluderen: 

ll Toevoegen van ei-PG aan DPPC heeft tot gevolg dat bij 
compressie, voordat de collapsdruk van zuiver DPPC bereikt is, 
DPPC molekulen naar de bul~ kunnen verdwijnen. Het grootste 
gedeelte van de collapsstructuren blijft in het oppervlak. Dit 
zouden de in het onderdeel elektronenmicroscopie gefoto
grafeerde ribbels kunnen zijn. Vooral als de toegevoegde fase 
volledig mengt met DPPC is het verlies van DPPC groot <lOï. 
ei-PG>. 
2> Bij toevoegen van SOP! is het verlies nog groter zodat hier 
sprake l1jkt van verhoogde oplosbaarheid van de monolaag in 
water. 
3) Zuiver DPPC heeft niet de neiging om naar de bulk te 
verdwijnen. 
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In hoofdstuk 3 <experimentele opzet> is gesproken over de 
bepaling van de fasedraaing van de elektrobalans + versterker. 
Hierbij worden op de twee ingangen van een X-V-recorder het 
signaal van de elektrobalans + versterker en het signaal van de 
door de meetspoel lopende stroom gezet. Er zal nu een ellips 
v~rschijnen waaruit de fasedraaing tussen de twee signalen 
bepaald kan worden. Beschouw de volgende figuur: 

y 

x 
Fig. Al Ellips die ontstaat als gevolg van fasedraaing 

tussen het X en Y signaal. 

Er geldt nu: 

tan <~> = 2.A.B 
<At- 8 1 >.sin <2.&> 

waarin~ het faseverschil is tus~en de twee signalen, A en 8 de 
lengte van de lange en korte as van de ellips en ~ de hoek 
tussen de lange as en de X-as is. Voor verschillende 
frequenties is op deze manier de fasedraaing bepaald. Ook de 
amplitude verzwakking A' is gemeten. 
Wanneer we aannemen dat het meetsysteem een eerste orde 
overdracht heeft geldt: 

~ = - arctan ( W * T ) 

en 

waarin ~ de karakteristieke tijd van het systeem is en A1 de 
amplitudeoverdracht. 
In figuur A2 is de gemeten fasedraaing als functie van de 
frequentie uitgezet. De streeplijn geeft de overdracht voor een 
eerste orde systeem met r = 0.13 s. De amplitudemeetpunten zijn 
aangegeven als driehoekjes. Ook is de eerste orde amplitude
overdracht getekend bijT= 0.13 s <stippellijn>. We zien dat 
de meetpunten slechts bij lage frequentie overeenkomen met de 
stippellijn. 
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Fig. Al Fasedraaing en amplitudeoverdracht van elektro
balans en versterker bij verschillende frequenties 

In figuur A3 is de fasedraaing nog eens uitgezet op een 
lineaire schaal. De helling van de raaklijn bij ~ = 0 is 
gelijk aan -w.r. Deze 1 i jn is in A~ getrokken en levert voor T 
een waarde van 0.13 sop. 

2 
In A4 is 1/A~ uitgezet als functie van ~. Voor een eerste orde 
overdrachtsfunctie moet dit een rechte lijn opleveren. De 
helling van deze lijn is dan 4,ïT"\T 2

• Door de meetpunten is een 
lijn getrokken. De 7:' die hieruit volgt is 0.081- s. Om het 
verschil met de rechte bij r = 0.13 s aan te geven is deze ook 
getekend. We moeten concluderen dat de overdrachtsfunctie niet 
door een eerste orde vergelijking beschreven kan worden. 

a· 
!'t.t. 

'i' 
' '! 'L 1.8 

I 

<p ' I ' ' I I '{ 1.6 1 
T,0,13s I 

' 1J A2 
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' I I ... 
' 1.4 I 
' ' I 

TcOJ3s' i I 
' I ' ' I 

1.2 I.~ 
I I 

-90. 
I 
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• 

Vrije convectie in de trog als gevolg van de stookdraden onder 
in de trog. 

Er bevinden zich 20 stookdraden van 35 cm in de trog. De 
onderlinge afstand is 0.75 cm. De diepte van de bak is 1.5 cm. 
Door het opstoken van de draden zal een convectiestroom 
ontstaan die uit symmetrieoverwegingen loopt zoals in figuur A5 
getekend is. In de figuur zijn tevens de grootheden die bij het 
afschatten van de snelheid van convectie nodig zijn 
weergegeven. 

f 
d 

T 

Fig. A5 Wervels in de trog door het opstoken van de 
weerstandsdraden 

Het maximum stookvermogen is 45 Watt. In evenwichtssituatie 
bedraagt het stookvermogen(P} 10 Watt. Dit komt overeen met P/40 
Watt per wervel. De twee onbekenden die we willen berekenen 
zijn de snelheid v van een wervel en het temperatuurverschil AT 
=Tb- T0 • Bedenk dat de volgende beschouwing slechts een 
schatting van deze twee grootheden geeft, zodat we kunnen 
volstaan met twee eenvoudige vergelijkingen om de twee 
onbekenden te berekenen: 

1> Vergelijking die ~e opwaartse kracht als gevolg 
temperatuurverhoging van het water gelijkstelt 
wrijvingskracht. Uit de resultaten van de berekening 
dat het getal van Reynolds ongeveer 10 is. 

van de 
aan de 

blijkt 

2> Vergelijking die het warmtetransport beschrijft van de 
stookdraden naar het oppervl~k. Het getal van Peelet is 600. 
Dit getal geeft de verhouding van warmtetransport door 
convectie en warmtetransport door geleiding. De warmtegeleiding 
kan dus ten opzichte van de convectie verwaarloosd worden. 
In formule: 

1> F-opw = <a.b.dl4>.g.p. 0.AT= 2.v/(a/2>.d.b.? = F-wrijving 

2 > v. < a. b . dI 4 > . p • c . AT = PI 40 

Uit deze twee vergelijkingen zijn ven AT onmiddelijk op te 
lossen 

Er geldt: a = 0.0075 m 
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' b = 0.35 m 
d = 0.015 m 
c = 4200 J/kg.K 
p = 40 w 
g = 10 m/s2 
P = 1000 kg/m3 
'( = 3.65*10-4 <37"C> <Kubieke uitzettingscoefficient> 
7 = 7 *10-4 N.s/m2 

Dit levert op v = 1,3 mm/s 
T = 0,1°C 

Als we aannemen dat de stroming niet turbulent is <Re = 10> dan 
is de schuifspanning per lengte eenheid op de monolaag als 
gevolg van deze wervels als volgt te schatten: 

YJ· (a/2). <4.vld>= 10-5 N/m 

Dit is klein ten opzichte van de oppervlaktedruk in de monolaag 
<ordegrootte 10-2 Nlm>, zodat de invloed verwaarloosbaar is. 
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