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Samenvatting 

Met behulp van de Langmuir-Wilhelmy methode om oppervlakte
spanningen te meten is onderzoek gedaan aan L-0(-dipalmitoyl
lecithine, het belangrijkste bestanddeel van longsurfaktant. 
Er wordt een beschrijving gegeven van het gedrag van dit 1 dpl • 
tijdens dynamische kompressie in afhankelijkheid van de 
kompressiesnelheid. Dpl verkeert tijdens zo•n dynamisch proces 
niet in de evenwichtstoestand, hetgeen zich manifesteert in 
het relaxeren van de oppervlaktespanning als plotseling de 
kompressie (of expansie) wordt onderbroken. Analyse van de 
relaxatiegegevens leert dat we te maken hebben met een super
positie van -minstens- drie effekten: 
- een zeer snel verlopend proces met een tijdschaal van ca. 4 

sekonden; dit wordt toegeschreven aan een herstel van de 
evenwichtsstruktuur van vrije monolaagdeeltjes; 

- een rustig verlopend proces met een tijdschaal van ca. 30 
sekonden, dat toegeschreven wordt aan de vorming van opper
vlaktestrukturen; 

- een zeer langzaam verlopend proces met een tijdschaalvan ca. 
3 minuten. 

Er wordt een model opgesteld dat een redelijke tot goede verklaring 
geeft van de eerste twee processen. 

Tevens gaan we in dit verslag in op elektrische verschijnselen 
die zich voordoen bij een grensvlak. Uitgaande van éen model 
wordt een methode beschreven om veranderingen in het 11 o.ppervl akte
Volta-potentiaalverschil .. te meten met behulp vaA een vaste 
kondensatorplaat boven het grensvlak. Enkele gevallen worden 
doorgerekend. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1. Het kader 

Binnen de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden vindt 
onderzoek plaats naar het gedrag van monomolekulaire lagen op het 
grensvlak lucht-water. De daarbij gebruikte stoffen zijn bestand
delen van het longsurfaktant, dat in de longalveolen de oppervlakte
spanning beïnvloedt en daarmee de ademhalingsbeweging vergemakkelijkt. 
Doel van dit onderzoek in het algemeen is het verkrijgen van meer 
kennis van het thermodynamisch gedrag van deze films om te komen 
tot een beter begrip van de werking van het longsurfaktant in vivo. 
De hoop is dat in de toekomst de weg gevonden wordt waarlangs kan 
worden ingegrepen als longsurfaktant faalt in zijn regulerende 
werking. 

Dit falen komt voor waar de aanmaak van nieuw surfaktant gestoord 
is (bijv. na thorax-operaties) of nog niet voldoende op gang is 
gekomen {bij te vroeg geboren babies). Het ziektebeeld daarbij 
staat bekend als het "Respiratory Di stress Syndrome). Gedacht kan 
worden aan het laten inademen van de juiste surfaktant bestanddelen 
en mengsels daarvan, bijvoorbeeld in de vorm van aerosolen. 

Omdat het uiterst moeilijk is om surfaktant uit de longen te 
verwijderen zonder dat het verontreinigd wordt door bijvoorbeeld 
bloed, wordt hier vooralsnog volstaan met het bestuderen van 
synthetische bestanddelen en mengsels daarvan. 
In dit werk is uitsluitend gebruik gemaakt van L-ot-dipalmitoyl
lecithine, voortaan te noemen dpl, dat 41% van het longsurfaktant 
voor zijn rekening neemt. Dit dpl heeft met het longsurfaktant 
gemeen dat het onder dynamische kompressie een grote oppervlakte
spanningsverlaging te weeg brengt en, in cyclische experimenten, 
een grote hysterese kan vertonen. Het standpunt lijkt gerechtvaar
digd dat dpl en verwante stoffen het gedrag van longsurfaktant 
grotendeels bepalen. 
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1.2 Enkele definities 

Er worden eerst enkele begrippen geïntroduceerd die veelvuldig 
in dit verslag gebruikt worden. 
Allereerst is er het begrip oppervlaktedruk, aangegeven met 1T, 
dat is afgeleid van het begrip oppervlaktespanning, er , volgens 

waarin Oö de oppervlaktespanning van schoon water (zonder monolaag) 
voorstelt. TT stelt dus voor de oppervlaktespanningsverlagende 
werking van een surfaktant (< 11 surface active agent 11

). De eenheid 
voor TT en a is : Nm -l. 

Het specifieke oppervlak As is gedefiniëerd als het oppervlak van 
één deeltje. Deze As wordt eenvoudig berekend door het beschikbaar 
oppervlak A te delen door het totaal aantal monolaagdeeltjes N. 
De eenheid van As is dus: m2 per deeltje. 
Het begrip As stelt ons in staat om experimentele resultaten te 
vergelijken onafhankelijk van de vorm en afmetingen van het oppervlak. 
In de volgende figuur is het er- As verband van dpl geschetst voor 
een geheel doorlopen cyclus precies tot aan het zgn. kollapspunt 
(cyclusduur in dit geval ca. 2 minuten, temperatuur ca.23°C). 
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liquid-condensed 

ID 

fig. 1.2 
oppervlaktedruk
specifiek oppervlak 
van dpl 

liquid-expanded 

I 

In fig. 1.2 is het overeenkomstige rr- A verband geschetst, nu s 
echter alleen het kompressie gedeelte. Tevens is hierin aangegeven 
hoe de verschillende stadia of 11 fasen 11 die doorlopen worden door
gaans worden aangeduid. Het zal duidelijk zijn dat het begrip 
oppervlakte 11 druk 11 is afgeleid uit de 11 gewone 11 thermodynamika. 
We zien dat bij kompressie van de monolaag vanuit een groot oppervlak 
achtereenvolgens doorlopen worden de 

-gas fase; 
-het vloeistof-achtige gebied dat wordt opgesplitst in 

-liquid-expanded en 
-liqufd-condensed, waartussen een overgangsgebied; 

-de kollapstoestand. 
Het kollapspunt geeft aan waar de monolaa~ zijn maximale oppervlakte
druk bereikt. Bij verder kompr~meren kan de laag zijn tweedimensio
nale struktuur niet meer handhaven omdat reeds de maximale pakking 
bereikt is. De laag kan alleen nog maar openbreken, hetgeen resulteert 
in al dan niet stabiele driedimensionale st~ukturen op of onder het 
oppervlak. 



-8-

1. 3 Het onderzoek 

In het kader van het monolaag-onderzoek binnen de vakgroep ZlJn 
inmiddels afgestudeerd Jan Olijslager en Arnold Crone op het 
onderwerp longitudinale golven. Deze golven zijn verdichtingen 
en verdunningen in de monolaag die zich voortplanten vanaf een 
oscillerende barriere. De oppervlaktespanningsvariaties verderop 
in de laag zijn gedempt en in fase verschoven t.o.v. de barriere 
en het meten van de er als funktie van de plaats levert informatie 
op over de elasticiteitsmodulus van de monolaag. Tot nu toe zijn 
experimenten verricht uitsluitend aan cholesterol-monolagen. 
Verder is Ad Snik afgestudeerd op het onderwerp 11 Het hysterese
verschijnsel in de oppervlaktespannings - oppervlakte kurven van 
longsurfaktant 11

• Hij heeft de Tr-As kurven van dpl en cholesterol 
geanalyseerd in termen van thermodynamische grootheden en een 
beschrijving gegeven van het grote irreversibele hysterese-effekt 
bij dpl, dat optreedt als na het kollapspunt verder wordt gekom
primeerd (zie fig. 1.2 en Lit. 2). 
In aansluiting hierop is in dit werk gezocht naar een beschrijvinS 
van het gedrag van dpl tijdens een kompressiebeweging in het trajekt 
vóór kollaps. Dit dynamische gedrag blijkt nogal veel af te wijken 
van het statische. Zo ligt een dynamisch tot stand gekomen 1t -As 
kurve altijd boven de, statische kurve. De monolaag bevindt zich 
tijdens een dynamisch proces blijkbaar in een niet-evenwichtstoestand. 
Over dit niet in evenwicht zijn van dpl-films is weinig bekend, hoewel 
er betrekkelijk veel onderzoek is gedaan, onder andere naar de 
hysterese-effekten en de oppervlaktespanningverlagènde werking van 
dpl tijdens cyclische experimenten (zie Lit. 19, voor een overzicht). 
Kennis van de toestand van een dpl-film en de processen die zich erin 
afspelen tijdens dynamische experimenten is echter erg interessant 
i .v.m. het gedrag van dpl in het longsurfaktant in vivo. De niet
evenwiehts verschijnselen zullen in de long tijdens de ademhalings
beweging (met een frekwentie van 1 ! 5 cycli per minuut) vermoedelijk 
minstens van dezelfde grootte-orde zijn als bij de in vitro experimenten 
waar de hoogste frekwentie doorgaans ca. 1 cyclus per minuut is. 
Een manier om iets te weten te komen van die dynamische processen 
is het bestuderen van de relaxatieverschijnselen die optreden als 
een kompressie/expansie-beweging wordt onderbroken. Het blijkt dat 
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de oppervlaktedruk van een monolaag, als een dynamische kompressie 
beweging wordt stopgezet op een bepaa 1 d punt in hetr-As di a gram, 
relaxeert naar de evenwichtsdruk behorende bij dat oppervlak {dus 
naar een punt op de statische kurve). 
Een analyse van deze relaxatiegegevens zal dan iets kunnen leren 
over de processen die zich in de monolaag afspelen. 
We proberen in dit werk deze processen te koppelen aan het omkeer
bare hysterese verschijnsel, dat optreedt als een cyclus wordt 

deeltje 
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doorlopen, waarbij het kollapspunt niet gepasseerd wordt (zoals 
bijvoorbeeld in fig. 1.1). 
Het relaxatie-fenomeen is in dit werk bestudeerd als funktie van de 
snelheid van de kompressie voordat gestopt wordt en als funktie van 
de oppervlaktedruk waarbij gestopt wordt. 
Er wordt een theoretische beschrijving gegeven voor -althans een 
deel van- dit gedrag. 
Figuur 1.3 illustreert hoe de druk afneemt in een cyclus waarin de 
kompressie beweging een aantal malen is onderbroken. Het blijkt dat 
relaxatie pas meetbaar optreedt als de monolaag in de liquid-condensed 
fase verkeert. Bij de stops van fig.l.3 is steeds ca. 5 minuten 
gewacht alvorens de kompressie voortgezet werd. Voorbij het kollaps
punt blijkt de monolaag plotseling zeer stabiel te zijn en vrijwel 
geen lr-afname te vertonen na een stop. 

1.4 Enkele algemene literatuurverwijzingen 

Omdat het niet zo zinvol geacht wordt om in kort bestek in deze 
inleiding een of meerdere aspekten van monolaag onderzoek in het 
algemeen of longsurfaktant onderzoek in het bijzonder te belichten, 
wordt hier volstaan met het verwijzen naar de desbetreffende 
1 i te ratuur. 
Allereerst zijn er de inleidingen van de afstudeerverslagen van 
Olijslager, Snik en Crone. Olijslager geeft in zijn hoofdstuk 1 
een theoretische beschouwing over de stabiliteit van longalveolen 
en leidt daar voorwaarden bij af. Snik onderneemt een poging om 
1T - As kurves van longsurfaktant te vertalen in p - V diagrammen 
van de long (zie daartoe de oorspronkelijke versie, bibl. afd.N). 
M.b.t. dit laatste onderwerp kan ook nuttig geraadpleegd worden: 
E.R. Weibel, "Morphometry of the human lung" , Handbaak of 
Physiology, Section 3 Respiration, Vol. 1. 
Een uitgebreide beschrijving van de medische en biologische 
aspekten van het longsurfaktant wordt gegeven door: 
E.M. Scarpelli in "The surfactant system of the lung". 
Een uitstekende verhandeling over de (bio)chemische aspekten van 
o.a. dpl en cholesterol is te vinden in hst.lO van het boek van 
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A. L. Lehni nger, "Bi ochemi s try 11
• 

Daarnaast kunnen, meer in het algemeen, genoemd worden de boeken: 
J.T. Davies 1 E.K. Rideal, 11 lnterfacial phenomena 11

; 

R. Aveyard I O.A. Haydon, 11 The principlesof surface chemistry 11
; 

G.L. Gaines, 11 lnsoluble monolayers at liquid-gas interfaces 11
• 

Voor een inzicht in de huidige stand van zaken rondom het long
surfaktant onderzoek is nuttig het overzichtsartikel van 
R.H. Notter I P.E. Morrow, 11 Pulmonary surfactant; a surface chemistry 
viewpoint 11

, Ann. Biomed. Eng. 3 (1975) 119. 

5. Indeling van dit verslag 

In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht besteed aan de meetopstelling 
en de daarin aangebrachte verbeteringen en aan enkele meettechnische 
aspekten van dit onderzoek. 
In hoofdstuk 3 wordt uit de doeken gedaan hoe de relaxatiemetingen 
zijn verricht en hoe de kurves kunnen worden geanalyseerd. Er wordt 
een overzicht gegeven van de meetresultaten. 
In hoofdstuk 4 worden enkele veronderstellingen gedaan omtrent het 
gedrag van een monolaag, van waaruit geprobeerd wordt om dit gedrag te 
verklaren. 
In hoofdstuk 5 wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten 
van hst. 4 en de experimenten van hst. 3. Literatuurgegevens komen 
aan de orde en er volgt een diskussie. Tot slot worden enkele 
konklusies geformuleerd. 
In hoofdstuk 6 tenslotte gaan we in op het verschijnsel van 
de oppervlakte potentiaal. Er wordt aangegeven hoe met een 
stil staande kondensatorplaat veranderingen in het 11 0ppervl akte
Volta-potentiaalverschil .. gemeten kunnen worden. Het hoofdstuk 
wordt besloten met het doorrekenen van enkele situaties. 
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EXPERIMENTEEL 

2.1 De meetopstelling 

De opstelling die beschreven wordt heeft een vorm die veelvuldig bij 
monolaag-onderzoek wordt gebruikt. Hij is gebouwd door Snik (Lit. 2) 
en is op een paar punten gewijzigd. 
De monolagen worden aangebracht op water waarmee een trog is gevuld. 
De trog is een teflon bak met een diepte van 1 cm, een lengte van 60 cm 
en een breedte van 8 cm. In verband met de mechanische eigenschappen 
van teflon is de trog star vastgezet op een 1 cm dikke aluminium plaat 
die met stelschroeven waterpas gezet kan worden. Kompressies en:expansies 
van de monolaag worden uitgevoerd met een barrieresysteem dat aangedreven 
wordt door een motor.(Elmekanic, toerental instelbaar op 0,05 I 0,11 
0,25 1 0,5 1 etc. tlm 50 omw.lmin.). Op de vorm van de barriere komen 
we later terug. 
De oppervlaktespanning wordt gemeten met de Wilhelmy-methode. Deze 
methode houdt in dat de kracht gemeten (=gewogen) wordt, waarmee de 
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fig. 2.1 overzicht van de opstelling 
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vloeistof trekt aan een gedeeltelijk ingedompeld plaatje (in ons geval 
van platina). Zorgen we ervoor dat het plaatje dun genoeg is (in ons 
geval 0,1 mm) dan is de gemeten er gelijk aan deze kracht gedeeld door 
2 x de breedte van het plaatje (=omtrek). Randeffekten kunnen dan 
verwaarloosd worden, evenals de invloed van de opwaardse kracht, hetgeen 
reeds is uitgerekend door Olijslager (Lit. 1, pag 42). 
Het Wilhelmy-plaatje wordt bij ons, doorgaans, 11 gewogen 11 met een 
mikrobalans (Beckman LM 600); het signaal hiervan is evenredig met or 
en wordt gezet op de x-ingang van de x-y-schrijver of op de ingang 
van een x-t-schrijver (W & W 1100). Zo krijgen we direct onze 
t::T- A en/of cr-t plaatjes. 

De mikrobalans is een zeer gevoelig instrument. Het is een kompensatie 
instrument, hetgeen betekent dat een uitwijking van de balansarm t.g.v. 
een kracht wordt gekompenseerd door een grotere -of kleinere- stroom 
te sturen door een spoeltje dat -in een magneetveld- is bevestigd aan 
de torsiedraad van de balans. Het plaatje bevindt zich hierdoor altijd 
op dezelfde hoogte. Dit servo-systeem vereist echter een reaktietijd 

~ -- --· ----- -
waarmee in sommige gevallen rekening moest worden gehouden. 
Daarom is hierin een wijziging aangebracht, zodanig dat 
een -stapvormige- krachtsverandering binnen 1 sekonde geregis
treerd kan worden tot op 99 % van zijn eindwaarde. 
De konklusie is dat bij dEf1 registratie van een tijdafhankelijk 
oppervlaktespanningssignaal de fout ten gevolge van de traag
heid van de registratie-apparatuur te verwaarlozen is. 

Bij sommige experimenten bleek het noodzakelijk gelijktijdig op een 
andere plaats een er -meting te doen. Hierbij is gebruikt gemaakt 
van de rekstrookjes-drukopnemer (-Statham Transducing Cell UC3) die ook 
gebruikt en beschreven is door Olijslager. Echter, de bijbehorende 
versterker bleek defekt en daarom is voor deze opnemer een nieuwe 
versterker gebouwd. Voor de elektronika zij verwezen naar Appendix A. 
In verband met de tamperatuurgevoeligheid van de drukopnemer is een 
schakeling gebouwd die zorgt dat een messing omhulsel om de opnemer 
op een konstante temperatuur (ca. 30° C) blijft. Voor deze schakeling 
zij verwezen naar Appendix B. 
Met deze maatregelen is de drukopnemer -weer- een bruikbaar instrument" 
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zij het met een geringere gevoeligheid en een grotere instabiliteit 
dan de mi kroba 1 ans. 
Voor de praeven waarvoor de opnemer gebrui kt wordt, is de nauwkeurigheid 
en de reproduceerbaarheid echter voldoende. 

Alle monolaag experimenten worden verricht in een glove-box. Dit wordt 
gedaan om storende invloeden van o.a. tocht en stof te voorkomen. 

2. 2 Fi lmsergidin,g .:.'.' 

Om een oppervlakte-aktieve stof snel en goed op een subfasegespreid 
te krijgen moet bijna altijdeen oplosmiddel gebruikt worden. Er wordt 
dan een oplossing gemaakt waarvan een deel met een (mikro-)pipet wordt 
opgespoten. Het oplosmiddel moet de monolaag spreiden en zelf verdampen. 
De eisen die aan oplosmiddelen gesteld worden zijn alsvolgt op een rijtje 
te zetten: 
- het moet voldoende oplossend vermogen bezitten om te voorkomen dat 

te grote hoeveelheden opgespoten moeten worden (vanwege de verdampings
tijd en eventuele verontreinigingen). 

- het moet chemisch inert zijn t.o.v. water en t.o.v. de op te lossen 
stof. 

- het moet goed zuiver zijn; pro-analyse produkten zijn doorgaans goed 
omdat verontreinigingen minder dan 1% bedragen en dit dan nog vaak 
chemisch verwante stoffen zijn. 

-het moet binnen redelijke tijd verdampen maar ook niet te snel. 
- het moet bijvoorkeur slecht oplosbaar zijn in water, omdat anders de 

opgeloste stof mee het water in genomen kan worden. 
Chemisch inert en snel verdampend zijn n-hexaan, chloroform, ethylether, 
en ethylalcohol (ethanol). Ze verschillen echter sterk in hun oplossend 
vermogen voor dpl en in hun oplosbaarheid voor water. Met name de laatste 
3 stoffen lossen goed tot zeer goed op in water. Daar staat tegenover 
dat dpl niet oplost i'n vluchtige, niet-polaire en wateronoplosbare 
koolwaterstoffen als hexaan en heptaan. Het kompromis is een mengsel 
van bijvoorbeeld hexaan en ethanol in volume verhoudingen varierend 
van 5:1 à 10:1. 
Een hogere ethanol kansentratie is niet wenselijk omdat dit uiteindelijk 
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de oppervlaktespanning van de subfase en de fysische toestand van de 
film schijnt aan te tasten (Lit. 7). 
Gekozen is, als standaardoplossing, 5 Yngr dpl opgelost in 5 ml 
hexaan en 1 ml ethanol. Van deze oplossing wordt steeds een hoeveel
heid van 50 à 100 ~1 op het oppervlak gespoten, afhankelijk van het 
beschikbare oppervlàk en de gewenste konsentratie, om een gespreide 
film te krijgen. 
Opspuiten gebeurt met (Eppendorf) mikropipetten m.b.v. disposable 
pipetpuntjes. De onnauwkeurigheid van het volume van deze pipetjes 
is ca. 2% (2 x zo groot als de fabrikant opgeeft). 
Bij de experimenten is steeds minstens 10 minuten gewacht om het 
oplosmiddel de kans te geven te verdampen, waarbij de ervaring is 
dat vanaf ca. 2 minuten na opspuiten de oppervlaktespanning niet 
meer verandert. 

2.3 Temperatuur 

Alle metingen zijn verricht bij kamertemperatuur. Deze varieëerde van 
ca. 21 tot 24 °e, met dien verstande dat tijdens één meting de tempe
ratuur niet meer verliep dan ca. 0,5 °e. 
De temperatuur heeft een vrij grote invloed op de vorm van de Tr-As 
isothermen van dpl, zie o.a. het verslag van Snik (Lit.2, pag. 10) 
en de publikatie van Phillips e.a. (Lit. 4). Bij hogere temperatuur 
komt het overgangsgebiedtussen liquid-expanded en liquid-condensed 
iets hoger te liggen en de kurve verschuift iets naar rechts (denk 
aan de p-V isothermen van een drie-dimensionaal gas).De verschuiving 
die optreedt t.g.v. een temperatuurverschil van 3°e is echter niet 
erg groot. Op grond van deze literatuurgegevens nemen we dan ook aan dat 
temperatuurvariaties van deze grootte-orde een te verwaarlozen bron 
van fouten vormt bij onze relaxatiemetingen. 
Overigens is in de glove-box waarin de opstelling is gebouwd wel een 
voorziening aangebracht om bij hogere temperatu~en te kunnen gaan 
meten. De temperatuur in de box kan ermee opgevoerd worden tot ca. 
40 °e. Deze voorziening is evenwel nog niet gebruikt. 
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4. Vetörtttéirti91rt9en 

De invloed van verontreinigingen bij monolaag-experimenten is zeer 
groot en mag niet onderschat worden. Zo is het bij voorbeeld al voldoende 
om het wateroppervlak even met de vinger aan te raken om de volgende 
meting waardeloos te maken. Vervanging van water en monolaag is dan 
noodzake 1 ijk. 
De invloed van verontreinigingenop de c:r -A kurve van dpl is herkenbaar s 
aan de grotere helling van het vlakke overgangsgebied (zie fig. 1.2) 

en aan het vervagen van de overgangen. Snik heeft een vergelijking 
gemaakt tussen een groot aantal experimentele dpl-kurves van andere 
onderzoekers en de gevonden grote onderlinge verschillen onder andere 
verklaard uit de invloed van verontreinigingen. {Lit. 2,pag 14). 
Een mogelijkheid om de mate van verontreiniging vöór een experiment te 
onderzoeken is het kontroleren van de oppervlaktespanning van het 
11 Schone .. water bij kompressie. Dit berust hierop dat met de Wilhelmy
methode de oppervlaktespanning van dit water wordt gemeten terwijl 
de barriere het oppervlak maximaal komprimeert. Als de verontreinigingen 
voldoende gekonsentreerd worden zal dit een oppervlaktespanningsverlaging 
geven, op grond waarvan we konkluderen dat het water niet schoon genoeg 
is. Bij elke meting tekenen we dan eerst deze 11 Schoon-waterlijn 11

• 

Overigens, we zijn niet in staat om verder dan tot ca. 4 % van het oor-
I 

sprankel ijke oppervlak te komprimeren, omdat er dan bijverschijnselen 
gaan optreden: 
In de figuur 2.2 zien we dat bij 

. va 1 doende ver komprimeren de 
afmetingen van de meniskus 
water-teflon en water-platina 
een rol gaan spelen. 
De lengte van de trog is ca. 
60 cm, zodat een kompressie 
tot 4% van het oorspronkelijk 
oppervlak inderdaad het maximum 
is. 

1717177777 
fig. 2.2 kompressie tot 4 % 
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Oorzaken van verentrei ni.Qi n_qen kunnen gezocht worden in: 
a. het monolaag materiaal 
b. het oplosmiddel 

c. gereedschappen (glaswerk, pi petjes) 

d. het water 

e. de trog. 
Voor wat betreft a en b is er t.o.v. het werk van Snik niets verandenf: 

a. 
L- ot dipalmitoyllecithine is afkomstig van Koch-Li ght en ongezuiverd 
gebruikt. De kwalificatie is "synthetic-pure". 

b. 
De oplosmiddelen n-hexaan en ethanol zijn 11 pro-analysi 11 -produkten, 
afkomstig van Merck. 
De eventuele verontreinigingen in de oplosmiddelen hoeven niet persé 
storend te zijn omdat ze bijvoorbeeld ook vluchtig zijn. In een serie 
tests is nagegaan of het oplosmiddel oppervlakte-aktieve resten achter-
1 aat. Daarbij bleek dat na het opbrengen van ca. 500f4l n-hexaan óf 
ca. 1200fil ethanol afwijkingen optraden van de z.g.n ... schoon-water
lijn .. bij kompressie tot 4 %. 

In normale experimenten brengen we op het water ca. 50~1 oplosmiddel 
aan, zijnde een mengsel hexaan:ethanol in de verhouding 5:1. 
Dit betekent dat er globaal 10 x minder oplosmiddel gebruikt wordt 
dan nodig is om bij kompressie tot 4 % een afwijking te geven. 
Normaal gesproken wordt er overigens ook niet zover gekomprimeerd. 
Verontreinigende molekulen zullen in een zo•n lage kansentratie over 
het oppervlak verspreid en verdund zijn dat ze als het ware ingekapseld 
zijn in de "overmaat" mono 1 aagmol ekul en. 
We nemen dan ook aan dat de oplosmiddelen geen invloed op de metingen 
hebben. 
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c. 
De verontreinigingen die aan het licht kwamen bij de onder b. beschreven 
tests kunnen slechts dan aan de oplosmiddelen worden toegeschreven 
als andere storende invloeden uitgesloten zijn. Als echter zuivere 
chemicaliën met vuile gereedschappen als glazenflesjes, pipetten, 
mikropipet-puntjes, trog en barriere, in aanraking komen, dan zijn 
maatregelen om die stoffen nog zuiverder te maken (filtratie, destillatie) 
bij voorbaat zinloos. 
Om nieuw glaswerk etc. schoon te maken wordt de volgende werkwijze 
gehanteerd: 
1. schoon wassen met zeep 
2. chroomzuur laten inwerken 
3. spoelen met gedestilleerdwater (biJ voorkeur nog warm) 
4. spoelen met de vloeistof waarvoor het gereedschap bestemd is. 
Tijdens de experimenten is geprobeerd om zoveel mogelijk hetzelfde 
gereedschap voor dezelfde stoffen te -blijven- gebruiken. Tussentijdse 
reinigingenworden uitgevoerd met ethanol-96% (eventueel met in ethanol 
gedrenkte tissues) en d.m.v. na-spoelingen met de te gebruiken stof. 

d. 
Het water. 
Hier zullen we een aparte paragraaf aan wijden. 

e. 
De trog is gemaakt van teflon. Naast allerlei plezierige eigenschappen 
als afstotend voor water en inert voor vrijwel alle chemicaliën, heeft 
~flan ook een aantal minder plezierige eigenschappen. Het materiaal 
.. werkt 11 en bevestiging op een- starre ondergrond met veel bouten of 
klem-strips is dan ook absoluut noodzakelijk. Daarnaast echter is 
teflon snel verontreinigd door vetachtige stoffen en eiwitten. Dit 
soort verontreinigingen is moeilijk te verwijderen en vooral storend 
bij een nieuwe trog. Bij een n1euwe trog moet de onder c. beschreven 

procedure dan ook zeer grondig worden uitgevoerd. Door veelvuldig 
gebruik wordt het materiaal in de loop der tijd steeds schoner (het
geen overigens ook met gl aswer.k het ge va 1 is). Daarom hoeft de procedure 
niet steeds herhaald ~e worden. Tijdens een meting is vaak volstaan 
met het schoonpoetsen van de trog met in alkohol gedrenkte tissues en 
vervolgens 2 x na-spoelen met gedestilleerd water. 
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Kontrole op de zuiverheid is mogelijk d.m.v. het tekenen van de 
"schoon water lijn" bij kompressies tot 4% en door te letten op de 
vorm van de cr-A kurves. 
Overigens wordt vaak de waterafstotende eigenschap van teflon belang
rijker geacht dan het nadeel van de vet-adsorptie. Vaak worden bijv. 
monolaag-experimenten verricht met behulp van een glazen trog en barriere 
die met was worden ingewreven om het waterafstotend te maken (zie o.a. 
Scarpelli, Lit. 5, pag. 118). 
Voor wat betreft het Wilhelmy-plaatje, dat noodzakelijkerwijs in de 
vloeistof moet hangen, moet nog opgemerkt worden dat dit wordt schoon
gemaakt door spoelen met en dompelen in ethanol-96%. De laag platina
zwart op het plaatje is nogal bros en staat een ruwere behandeling niet 
toe. Overigens voldoet deze reinigingsmethode goed. 

·Het·water 2.5 

De kwaliteit van het· gebruikte water heeft op monolaag-experimenten een 
zeer groter invloed. Het meest storend zijn die verontreinig}ng~n die 

oppervlakte-aktief zijn. Deze kunnen zich namelijk aan het oppervlak 
verzamelen, waarbij we ons moeten realiseren dat de monolaag zelf 
bestaat uit een hoeveelheid stof in de ordegrootte van 5 • 10-5 gram, 
gespreid op een trog die ca. o,5 liter water bevat! 
Voorheen was beschikbaar een deionisator (Barnstead universeel patroon 
type D8901) en een dubbeldestillatieapparaat van kwarts (Zellner model 
8500). Snik (Lit. 2) merkte op dat deze opstelling geen garantie bood 
voor de vereiste zuiverheid. Bevredigende resultaten werden pas verkregen 
na spoelen en vullen van de trog met dit water dat afgetapt werd 
ónder uit flessen die minstens één dag van tevoren gevuld waren. 
Eventueel aanwezige oppervlakte-aktieve stoffen hadden zo de kans 
gekregen naar het oppervlak te gaan. Het tekenen van de "schoon-water
lijn" gaf dan geen afwijkingen meer te zien. 
Er is veel aandacht besteed aan de verbetering van dit systeem met als 
resultaat een geautomatiseerde en beveiligde destillatie-opstelling. 
Het geproduceerde water is van een konstante kwaliteit en de opstelling 
kan zonder bezwaar ca. 7 uur blijven produceren. 
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Beschrijving: 
- Vóór de kwarts dubbeldestillatie-kolom is een extra destillatiekolf 

aangebracht. In deze kolf is een hoeveelheid KMno4 aan het water toe
gevoegd. Kaliumpermagnaat is een sterkeoxidator en als zodanig in staat 

, om event. aanwezige organfsche stoffen uit het water te verwijderen, 
die daarin voorkomen ondanks of juist door de deïonisator:. Deze trap 
in de opstelling is essentieel omdat juist de organische stoffen vaak 
oppervlakte-aktief zijn. 

- Er is een regeling/beveiliging aangebracht die zorg draagt voor een 
kontinueen veilige werking. Deze regeling zorgt ervoor dat de voeding 
van de verwarmingsspiralen wordt uitgeschakeld als daartoe een van de 
volgende signalen wordt gegeven: 
- de koelwaterdruk valt weg, 
- de droogkookbeveiliging van de KMno4-kolf treedt in werking. 
- idem van de dubbeldestillQtJgkolom. 

Tevens wordt er voor gezorgd dat de KMno4.-kol f vol doende water bevat 
doordat een waterslot geopend wordt als het nivo te ver gezakt is. 

De werking van de beveiliging en nivo
regeling van de KMno4-kolf berust op de 
elektrische weerstand die er bestaat 
tussen twee Pt-elektroden die in de 
KMno4-oplossing steken. Indien het. 
vloeistof-nivo daalt tot onder een der 
elektroden, wordt de weerstand.plotseling 
veel groter. 

fig. 2.4 
1-2: droogkookbeveiliging 
1-3: nivoregeling 

Voorde elektrische schema's van deze regeling zij verwezen naar Appendix c. 

Van het geproduceerde water wordt regelmatig een monster genomen waar
van de specifieke geleidbaarheid wordt bepaald. Een lage geleidbaarheid 
betekent dat het water weinig verontreinigingen in ion-vorm bevat en deze 
grootheid kunnen we dus gebruiken om de zuiverheid aan te geven, dat wil 
zeggen: een aspekt ervan. 
Voor deze bepaling staat een Radiometer Conductivitymeter CDM3 ter beschikking 
met een Philips Conductivity Cell PR 9510. Omdat de cel en de meter niet 
goed op elkaar zijn afgestemd is een omrekeningsfactor nodig die bepaald 
is m.b.v. de goed bekende geleidbaarheid van een 0.01 N KCl-oplossing 
(zie: eperating instructions COM3). De eenheid vangeleidbaarheid is 
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-1 -1 . de 11 0mgekeerde 11 0hm per centimeter: -"l. . cm • In ons ge va 1 zitten we 
in de ordegrootte van 10-6 ~1 .cm- 1 • Uit de regelmatige bepalingen is 
ons gebleken dat het water een steeds kleinere geleidbaarheid kreeg in 
deloop van enkele maanden regelmatig produceren. Hierbij werd ook steeds 
gebruik gemaakt van hetzelfde glaswerk zonder 11 reinigingsprocedures 11 

tussendoor. In een termijn van 4 maanden daalde de geleidbaarheid van 
. -6 -6 -1 -1 ca. 4. 10 tot 1,0 à 1,3 • 10 ..n.. .cm • 

Belangrijker dan de exakte waarde is het feit dat deze weinig spreiding 
vertoont op korte termijn. 
Omdat de specifieke geleidbaarheid niets zegt over niet-geïoniseerde 
verontreinigingen die echter wel oppervlakte aktief kunnen zijn, wordt 
nog steeds vóór elke meting de kontrole van de schoon-water-lijn 
uitgevoerd. Indien hiervan geen afwijking gevonden wordt kan een 
experiment beginnen. 

Literatuurgegevens over waterzuiverheid zijn zeer uiteenlopend. Sommigen 
volstaan met mede te delen dat tweemaal gedèstïiTeerd water is gebruikt. 
Sommigen vermelden het gebruik van een deionisator (Lit. 8) en/of destilla
tie over KMn04 (Lit. 9). Soms vinden we volledige beschrijvingen van de 
genomen voorzorgen en van de meetwaarden (L it. 4, 10, 11.). Deze variëren 
dan van 0,2.10-6 tot 2.10-6 Jrt-1cm-1• 
Tevens vinden we soms in de literatuur gegevens over de pH-waarde van 
het water. Wij hebben bewust afgezien van het meten van deze grootheid. 
In ons geval is het water namelijk niet gebufferd, met als gevolg dat 
zeer geringe oorzaken betrekkelijk grote pH-verschuivingen tot gevolg 
kunnen hebben. Zo kan de pH in de tijd verlopen met ca. 1 eenheid door 
koolzuurabsorptie uit de lucht. Dit vinden we ook terug in de literatuur: 
direkt na destillatie wordt een pH= 6,8 gemeten (Lit. 10), terwijl 
een ander (Lit. 11) 11 evenwicht11 laat instellen en een pH = 5,6 à 5,8 
rapporteert. 
Hieruit blijkt dat het opgeven van de pH van het gebruikte water slechts 
zin heeft als tevens de omstandigheden uitvoerig worden vermeld. 
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2.6 Kontakthoekhysterese 

Het verschijnsel van de kontakthoekhysterese is een van de mogelijke 
problemen bij oppervlaktespanningsmeting m.b.v. de Wilhelmy-methode. 
Voor een juiste meting van de kracht F 

I op het plaatje is het een vereiste dat 
de kontakthoek tp nul is (zie figuur), 
hetgeen betekent dat het plaatje geheel 
door de vloeistof bevochtigd wordt. Is 
dit niet het geval dan wordt in plaats 
van F een kracht F1 = F cos9> gemeten. 
Met name bij dynamische kompressie komt 
het voor dat de oppervlaktespanning zover 

fig. 2.5 

daalt dat de meniskus tegen het plaatje bijna verdwenen is. In 
daarop volgende expansie stijgt de er weer en het kan voorkomen 
het plaatje daarbij niet goed bevochtigd wordt; dan is 9P # 0. 
Dit verschijnsel reproduceert bovendien ---
niet goed. Het karakteristieke gevolg va 
is geschetst in de figuur: het uit-
gangsnivo {bij schoon water: er = 
72. 10-3 N.m-1) is verschoven. Het is 
duidelijk dat dit voorkomen moet worden. 

de 
dat 

fig. 2.6 0 ..._ __________ _ 

De oplossing moet gezocht worden in het ruw-maken van het oppervlak van 
het plaatje zodat de meniskus er gemakkelijk tegen kan 11 opkruipen 11

• Als 
mogelijkheden daartoe kunnen"we noemen: opschuren, vooral van toepassing 
bij glazen plaatjes, en zandstralen, bij voorbeeld mogelijk bij platina 

I 

plaatjes. 
Wij hebben gekozen voor de weg van het platina-zwarten. Dit houdt in dat 
uit een Pt-oplossing elektrolytisch~een zwarte laag op het plaatje wordt 
afgezet die mikroskopisch uiterst ruw is. Een nadeel is dat deze laag 
zeer kwetsbaar is en meer zorg vereist bij het hanteren. Opnieuw platineren 
is echter altijd mogelijk. Sinds we deze ruwings-procedure hebben toe
gepast zijn de resultaten steeds uitstekend geweest en hebben we geen 
last meer gehad van de kontakthoekhysterese. 
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Er worden verschillende barriere-ontwerpen gebruikt in het monolaag
onderzoek. In figuur 2.7is het meest 
eenvoudige type geschetst: 
de barriere met vlakke onderkant. 
Een vereiste van dit ·systeem is dat 
de trog tot over de rand gevuld moet 
worden {gestippeld getekend). 
Het grote nadeel is dat vaak zulke 

dwarsdoorsnede van de trog 
fig. 2. 7 

lage oppervlaktespanningen bereikt worden dat zelfs hydrofobe materialen 
als teflon bevochtigd worden. De meniskus zal verdwijnen en het water zal 
over de trogrand gaan vloeien. Dit verschijnsel herkennen we in het 
a - A

5 
diagram aan de geschetste ~~ 

onregelmatigheden. fig. 2.8. er 

Dit euvel is al snel verholpen met 
een z.g.n. verzonken barriere, f{g.2.9, 
omdat de trog dan minder ver gevuld 
hoeft te worden. De eis is echter 

t overlopen 
:,; van de trog 

wel dat de barriere goed ingekl~md 
wordt tussen de trogranden. Een 

minuskul e opening tussen barriere _.k. _______________ Jf,. q. 

en trogrand,die ontstaat bij [ J f 
zeer lage er) zal de monolaag- L 

molekulen de kans geven te ontsnappen. 
Door het 11 Werken 11 van het teflon kunnen over de lengte van de trog 
gemakkelijk afwijkingen in de breedte optreden in de ordegrootte van 
0,1 ä 0,2 mm. 
Het is dan ook niet mogelijk gebleken om voor onze trog een goed passende 
verzonken barriere te maken. Bij suksessieve kompressie van de monolaag, 
waarbij niet zover gekomprimeerd werd dat de onomkeerbare hysterese 
(Lit. 2) mee kon spelen. bleek dat steeds verde~ gekomprimeerd moest 
worden om dezelfde oppervlaktespanningsverlaging te bewerkstelligen. 
Dit is te wijten aan het verlies van molekulen langs de barriere. 
Een veel beter resultaat werd verkregen met een nieuwe barriere waarvan 
het ontwerp op de volgende pagina is geschetst. 

2.9 
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Deze barriere klemt zich tegen de randen van de trog en 11 schraapt 11 de 
monolaag mee d.m.v. de buigzame delen van het verzonken gedeelte. 
Niettemin is gebleken, met een methode die verderop beschreven zal 
worden, dat ook dit systeem niet ideaal was. Het was mogelijk lekkage 
te konstateren, hetgeen bij enkele hiervoor gevoelige proeven hinderlijk 
was. 
Een aanwijzing volgend van Tabak (Lit. 12) is toen een totaal nieuw 
systeem ontworpen. Dit systeem is er op gebaseerd dat de monolaag 
geheel ingesloten wordt en dat bij kompressie wel het oppervlak maar 
niet de omtrek wordt verkleind. Dit wordt gedaan met een vertikaal in 
het water geplaatst teflon lint dat om rolletjes aan de barriere
beweger is gelegd, Eoals is geschetst in de volgende figuur: 

fig. 2.11 

.---.. 
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I 
I I 
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-----------b : 
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kompYe'ssie 

Slechts de barrier-beweger schuift op, de lengte van het lint verandert 
niet tijdens kompr,essies. Het lint wordt op spanning gehouden met een veer 
om te zorgen dat het niet 11 0mvalt 11

• Er is gebruikt gemaakt van een 
0,25 mm dik teflon folie in een breedte van 1 cm. 
Met behulp van de hierna te beschrijven methode om lekkages te konstateren 
is aangetoond dat dit systeem geen weglekken van de monolaag toestaat, 
hetgeen te verwachten is. 
Het overgrote deel van de -voor lekkage zeer gevoelige- relaxatie
metingen is dan ook met het lint-mechanisme uitgevoerd. 
Als nadeel van het lint-mechanisme moet nog genoemd worden de 
grote omslachtigheid bij het schoonmaken en monteren van het 
lint, vergeleken bij de eenvoudige barriere-vormen. 



2.8 Lekkage langs de barriere 

we beschouwen de trog en de barriere zoals geschetst in de figuur, met 
twéé Wilhelmy-plaatjes om de er te meten, één voor en één achter de 
barriere (mikrobalans en Transducing Cell). 
Wordt links een hoeveelheid dpl 
gespreid dan vinden we bij voorbeeld 
het ~ -X plaatje als de barriere 
naar links schuift. 
Door lekkage zou er rechts een hoe
veelheid dpl terecht gekomen kunnen 
zijn die, bij verplaatsing van de 
barriere naar rechts het tweede~ 
O"a -X plaatje" verband geeft. 
Er zal echter bijzönder veel dpl 
weggelekt moeten zijn willen we 
rechts een zo duidelijke afwijking 
kunnen zien als geschetst is. · 

(positie v/d 
-+X barriere) 

L...-·"'--4---~ : \ I 

We kunnen name 1 ijk, zo a 1 s in par. 2. 4 __ ..;._...:X...:...__" __ __:. __ ~ 
is gezegd, het oppervlak rechts fig. 2.12 
niet oneindig klein maken. 
De oplossing van dit probleem is om rechts alvast een hoeveelheid dpl aan 
te brengen, zodanig dat deze hoeveelhèid bij maximale kompressie rechts 
een a",a -verlaging bewerkstelligt tot in het ongeveer rechte, steil_~_ 

trajekt vin het (1"-A verbanc((de liquid-condensed fase). -Zorgen we er 
nu voor dat de afmetingen van de oppervlakken goed gekozen zijn, dan zal, 
bij een verschuiving van de barriere naar links, pas links een grote Oi

daling plaatsvinden als rechts de CTa. al weer tot ca. 72.10-3Nm-1 is ge
stegen. Bij een eventuele lekkage van links naar rechts wordt dan geen 
hinder ondervonden van de monolaag rechts (geen 11 tegendruk 11

). 

Treedt er echter lekkage van links naar rechts op dan zal dit aan de eerst
volgende bewe~ing naar rechts te zien zijn aan een grotere Ol -daling bij 
hetzelfde oppervlak als voorheen. 
Op deze wijze is de lekkage ook kwantitatief af te schatten: 
Stel dat we de~ kunnen meten met een onnauwkeurigheid van 1.10-3 Nm-1, 
hetgeen al voor de Statham drukopnemer een te ongunstige schatting bete-
kent. Dan is deze 1.10-3 Nm-1 de beperkende faktor van de gevoeligheid 
van de lekkage -bepaling. Uit bijvoorbeeld fig. 1.1 leiden we af dat een 
~-daling van 1.10-3Nm-l in de liquid-condensed fase overeenkomt met een 
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A -daling van 0,37.1o-20m2 per deeltje. Omdat de bijbehorende A -waarde 

s -20 2 . s 
ca. 48.10 m per deeltje bedraagt, zien we dat deze 0" -daling overeen-
komt met een verkleining van het oppervlak per deeltje met 0,8 %. Omdat 
As = A/N en A bij de twee kompressies gelijk is, betekent dit een toe
name van N met 0,8 %. 
~rukt in grammen betekent dit dat er zich rechts een hoeveelheid 
Ivan 4 /'1'-gr dpl moet bevinden en dat dan een lekkage van 0.03 )A gr. 
(= 0,8 %} de nog net detekteerbare hoeveelheid is; dit is uitgerekend 
voor het geval dat het minimum oppervlak rechts 2 x 8 = 16 cm2 bedraagt, 
met gebruikmaking van As = 48.10 m per deeltje, het mol~kuulgewicht -20-2 ~ 

van dpl en het Avogadro-getal. 

Metingen met de eenvoudige verzonken barriere toonden aan dat hier 
lekkages optraden waarbij N rechts toénam met 3 à 8 % per cyclus 
waarbij links nog niet eens tot kollaps werd gekomprimeerd! 

Als gevolg van deze gegevens is de klembarriere ontworpen. Dezelfde 
proefnemingen met deze barriere gaven een gunstig beeld, d.w.z. de zo 
aantoonbare hoeveelheden lekkage moesten in de ordegrootte liggen van 
de nauwkeurigheid, dus ~ 1% per cyclus. 
Voor de meeste, snel uit te voeren, experimenten voldoet deze barriere dan 
ook wel. 
Het lintmechanisme vertoonde in het geheel geen lekkage verschijnselen. 
Dat de klem-barriere niet ideaal was werd aangetoond met een duurproef: 
het blijkt dat de dpl-monolaag na kollaps, zeer stabiel op zijn waarde 
er~ 0 • 10-3 Nm-l blijft.(Lit. 9). Dit kan uren zo blijven. 
Zeer geringe lekkages doen echter de ~ snel stijgen. Het resultaat van 
zo'n duurproef met de verschillende barriere systemen staat uitgezet in de 
volgende figuur, waaruit blijkt dat slechts het lintmechanisme voldoet en 
dat ook de klembarriere lek vertoont die, zoals te verwachten is, ook 
niet reproduceert. 

·fig. 2.13 
1: verzonken barriere 

~~J klem-barriere 
4: lintmechanisme 

.sooo _,. (sek) 
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2. g Onnauwkeurigheid van de 11'-As . kurve 

Beschouwen we een serie 1T -A· (of , o--A } kurves, dan kunnen we verwachten ·s s 
dat deze, zelfs als ze onder identieke omstandighedenverkregen zijn, 
een bepaalde spreiding vertonen. Het viel op dat in de literatuur rr -A s 
kurves nogal eens een onnauwkeurigheid in de rr -richting zouden ver-
tonen. In ons geval echter beschikken we in de Beekman LM600 over een 
zeer gevoelig meetinstrument met een goede lineariteit en reproduceerbaar
heid. De mikrobalans vertoont in onze omstandigheden een fout die we 
kleiner dan 1% durven stellen. 
Echter, bezien we de grootheid langs de andere as, A , het oppervlak s 
per molekuul, dan merken we dat in deze grootheid een paar reële fouten-
bronnen schuilen {als As~· dan eerst de fout in N). 
- afweging van een hoeveelheid dpl: doorgaans wordt ca. 5 mgr stof af

gewogen op een Mettlerbalans, fout 0,2 mgr.of 4%. 
- maken van de oplossing met ca. 5 ml hexaan en 1 ml ethanol, beide met 

een pipet, beide met een fout van 2%. 
- opspuiten van een bepaald volume oplossing met de Eppendorf mikro-

pipetjes: zoals voorheen reeds gezegd is de fout hierbij minstens 2%. 
Daarbij treedt er mogelijk nog een fout op bij het afmeten van het appervlak 
A, maar deze bijdrage zou door nauwkeurig meten {schuifmaat) vrijwel te 
verwaarlozen kunnen zijn t.o.v. de fout in N. 
Voor een individuele lr-As kurve moeten we dus rekenen op een fout 
in de bepaling van As van 8 %. De spreiding die Snik reeds gekonsta
teerd heeft in de literatuur m.b.t. dpl-kurves kan hiermee voor een 
groot gedeelte verklaard worden. 
Het is ons gebleken dat onze kurves een spreiding vertoonden in de 
orde-grootte van 5 %in de As-richting; dus iets geringer dan maximaal 
moge 1 ijk. 
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Hoofdstuk 3 

DE METINGEN 

3.1 Beschrijving van een relaxatie-experiment 

Om een serie relaxatiekurves te verkrijgen wordt eerst een monolaag 
op het water in de trog aangebracht op de manier die beschreven is 
in paragraaf 2.2. In ons geval is bij alle metingen een hoeveelheid 
van 50 141 standaardoplossing gebracht op het maximaal geëxpandeerde 
oppervlak. Deze hoeveelheid blijkt precies geschikt om een dpl-kurve 
geheel te kunnen doorlopen t/m het kollapspunt, met gebruikmaking 
van de maximale kompressieslag. Door deze maatregel zijn alle 
gebruikte monolagen als gelijk te beschouwen; niet alleen de Tr- As 
kurves, ook de Tr-A kurves zijn gelijk binnen de meetfout. 
Als voldoende lang gewacht is om het oplosmiddel te laten verdampen, 
wordt een kompressie uitgevoerd tot aan een bepaalde oppervlaktedruk. 
Deze druk, waarbij de barrierebeweging gestopt wordt en die we in 
het vervolg aanduiden met iTstop' is tevoren uitgekozen; direkt 
daarna wordt weer geëxpandeerd. Deze eerste cyclus heeft twee bedoe
lingen. Ten eerste kan aan de vorm van de kurve gezien worden of we 
met een goede, d.w.z. niet-verontreinigde, monolaag te maken hebben. 
Ten tweede blijkt, als we het Tr- verloop gewoon zouden volgen na 
deze eerste kompressie, dat deze relaxatie duidelijk afwijkt van 
eventuele daaropvolgende relaxaties, zelfs als die onder identieke 
omstandigheden zouden plaatsvinden. Deze 11maagdelijke 11 relaxatie 
blijkt o.a. altijd groter te zijn dan de volgende. Blijkbaar wordt 
het relaxeren in het maagdelijke geval sterk beïnvloed door de 
toestand waarin de monolaag is achtergebleven na het verdampen van 
het oplosmiddel. Door nu een eerste cyclus te door~open wordt de laag 
blijkbaar in een iets regelmatiger struktuur geperst. Volgende kurves 
vertonen in ieder geval veel geringere onderlinge verschillen. 
Overigens is aan dit afwijken van de maagdelijke relaxatie van de rest 
geen verdere aandacht besteed. 
Na deze eerste cyclus kan de eigenlijke meetserie beginnen. Een meet
serie bestaat uit het komprimeren van de monolaag vanuit maximale 
expansîe tot aan het punt waarop de gewenste TT t bereikt wordt. s op 
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Dit wordt dan achtereenvolgens een aantal malen gedaan bij steeds 
verschillende barrieresnelheden (doorgaans 6). 
Om een mogelijke systematische fout te voorkomen is bij verschillende 
meetseries steeds een andere volgorde van de barrieresnelheden gekozen. 
Na de barrierestop wordt het verlopen van de druk geregistreerd op een 
x-t rekorder. Deze relaxaties worden minimaal ca. 300 sekonden gevolgd. 
In fig. 3.1 is een voorbeeld gegeven van zo•n relaxatie-kurve 

I (JO 

fig. 3.1 
voorbeeld van een gemeten 
relaxat1ekurve 
(vertikaal: willekeurige eenheden) 

_ __,.., ... 1:. .}00 
(sekonden) 

3.2 Het analyseren van de gemeten relaxaties 

Het eerste dat bij een analyse van de kurves blijkt is dat het 
verschijnsel niet verloopt via een enkelvoudige e-macht. De snelle 
daling in het begin wijst op een tijdkonstante van 20 à 30 sekonden, 
waardoor de kurve na 100 à 150 sekonden vrijwel vlak zou moeten 
verlopen. Dit is zeker niet het geval. Blijkbaar is er dus, naast 
het snelle verschijnsel, ook een zeer langzaam verlopend proces 
gaande dat de "staart" van de kurves bepaalt. 
Het blijkt dat bij één meetserie, dus bij één monolaag en bij één 
bepaalde ifstop' alle relaxatiekurves een vrijwel identiek verloop 
van de staart hebben, dus onafhankelijk van de barrieresnelheid. 
We merken slechts verschillen tussen de staarten van de kurves uit 
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verschillende meetseries. De konklusie is dat het langzame verschijn
sel onafhankelijk is van de gebruikte barrieresnelheid, en dus van 
de voorgeschiedenis, Of dat eventuele verschillen zo gering zijn dat 
de meetmethode er niet gevoelig genoeg voor is. 
Deze staarten blijken redelijk goed beschreven te kunnen worden door 
een e-macht. We hebben van alle meetseries dan ook de staart bepaald 
en uitgedrukt in een 11 amplitude 11 -A3 en een tijdkonstante -z; 3 volgens 

- t/'Ca 
~3 e 

waarbij het stilzetten van de barriere op t = 0 genomen wordt. 
Het is nodig om voor de bepaling van~ en 1:3 te kijken naar dat 
deel van ae kurve dat niet meer beinvloed_wordt door sneller verlopen
de processen. Dit betekent dat slechts gekeken kan worden naar het 
gedeelte van de kurve waarbij t ~150 à 200 sekonden. 
Het is duidelijk dat dit nadelig is voor de nauwkeurigheid van de 
bepaling. 
Nu~ en 1:"3 bekend zijn kunnen van de gemeten kurve {bijv. fig. 3.1) 
~le·tf.rl aftrekken; we vinden dan een kurve als geschetst in 
figuur 3.2, welke funktie we even aanduiden met f(t). 

100 

fig. 3.2 
een relaxatiekurve, na aftrek 
van de 11 staart 11

: f(t) 
(vertikaal: willekeurige eenheden) 

zoo ----4 ... ~ é 300 

(sekonden) 

Ook deze funktie blijkt echter geen enkelvoudige e-macht te zijn 
hetgeen we kunnen aantonen door de logaritme van f(t) uit te 
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ft -t'/r zetten tegen de tijd. Als f(t) zou voldoen aan de vorm ~e 
dan zouden we zo een rechte lijn moeten vinden: ~ fà:J:;. tMJl-f 
We vinden echter een kurve als geschetst in figuur 3.3. 

fig. 3.3 
de logaritme van f(t) 
(zie fi g. 3. 2) 

' 

(vertikaal: willekeurige eenheden) 

\ 
\ 
\ 
\ 

'1Jm2. 
'\ T 

\ 

' r.c. -= ~V'\ ~a 
\ 
\ 

Proberen we echter een superpositie van twee e-machten dan vinden 
we wel een redelijke verklaring: 

- I:/'C' - 't/'t a 

r(t) : "'· e ' t "" e 
waarin 't", << l:'a , zodat t/ 

I ( .t/~, - ~") ln f(tJ :. "" J\, e +$\, e 
In de figuur is a 1 aangegeven hoe we de onbekenden .11

1
, "'z, "t, en 't a 

kunnen aflezen: 
t'a volgt uit de richtingskoëfficiënt voor grote t (t » r,); 

~2 volgt uit de afsnijding van de y-as door de gestippelde 
rechte, de raaklijn voor grote t; 

~ volgt dan uit~ en de afsnijding van dey-as door de kurve; 
1:1 volgt uit de richtingskoëfficiënt van de raaklijn aan de kurve 

in t = 0: 
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~ .... & 
- 'C', 1:a : ~Y\ tDa 

"' +.11-a. "1 

(zie fig. 3.3) 

Met deze grootheden en de reeds gevonden ~en r 3 kunnen we de 
feitelijke relaxatiekurve beschrijven: 

ft - t/.l:' ft -#:./'Ca. ft - t/rl 
""' e +vu. e +nle 

met "t' 1 << "ta. << t:l 

In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van deze groot
heden zoals ze op deze manier zijn afgeleid uit de gemeten kurves 
bij de diverse barrieresnelheden en bij de diverse waarden voor 

Trstop• 

N.B. Het is niet uitgesloten dat er misschien "hogere orde~ relaxatie
verschijnselen zijn. In onze metingen zijn ze verwaarloosd. Het uit 
zich in een uiterst langzaam verder verlopen van de druk, ook als 
J13 e-t:/rl uitgedempt zou moeten zijn (bij t ~ 1000 sekonden). De 
amplitude van dit verschijnsel is echter veel kleiner dan bijv. Jl3. 

OmdatJt3 zelf al globaal een faktor 3 à 5 kleiner is danJ11 en~ 

zullen deze hogere ordes geen merkbare invloed hebben op de bepaling 
vanJ11 enJt2• Vanwege hun geringe invloed is er verder geen aandacht 
aan besteed, ook al omdat het meten ervan problemen op zal leveren 
vanwege de toenemende kans op storingen door akkumulatie van veront
reinigingen in de monolaag. 

3.3 Meetresultaten. 

We geven eerst het resultaat van de bepaling vanJI3 en r3 uit 
de staart van de kurves, zie figuur 3.4. De barrieresnelheid is 
hierbij, het zij nogmaals gezegd, niet van invloed. Iedere kombinatie 
van puntenJt3 , 't.) is düs afkomstig van één meetserie. 
We kunnen het volgende opmerken. 
De tijdkonstante vertoont geen duidelijk verband met f1r t ; we s op 
beschouwen de punten dan ook als verspreid liggend rondom een 
gemiddelde 
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fig. 3.4a 

-
fig. 3.4b 

1;3 = 181 sekonden 

met een standaard deviatie 

sd(lrJ) = 40 sekonden 

~~Ie. 

We verklaren deze grote spreiding uit het feit dat bij bet bepalen 
van r3 (en vanJt3) grote afleesfouten zijn gemaakt.lf3 is t.o.v. 
~1 enJ12 betrekkelijk klein en bovendien kan slechts gebruik 
gemaakt worden van het deel van de kurves voor t :> 150 à 200 sek. 
Daardoor is ook dit langzame proces zelf al~uitgedempt tot ca. 1/e 
maal de beginwaarde. We hebben enkele malen berekend wat de invloed 
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kan Z1Jn van een afleesfout, door nl. moedwillig variaties (in de 
ordegrootte van de geschatte afleesfout) aan te brengen op de uit 
de kurves afgelezen waarden. De afwijkingen die daarmee in l:~op
waden bedroegen doorgaans 10 à 30 sekonden, zowel in positieve als 
in negatieve zin; in een enkel geval ook wel 40 sekonden •. 
Bovendien kan het zijn dat, ondanks de voorzorgen, toch óf het 
snellere relaxatieproces (Jt2, t,) óf het veel langzamere proces 
dat niet verder geanalyseerd werd ~4 • r~~, zie eind par. 3.2), 
enigszins meespeelt. Deze beïnvloeding zal zich uiten in een kleinere 
respektievelijk grotere ~l' Vermoedelijk is dit de verklaring voor 
de extreme geyallen dat ~~ = ca. 120 sek, resp. r-3 = ca. 240 sek. 
Ter illustratie van het betrekkelijk·· geringe verschil tussen de 
staarten van e-machten met tijdkoostanten t"= 120 en -r = 240 sekonden 
zijn deze in figuur 3.5 geschetst: 

lfJO lO() --~~t Joo fig. 3.5 

Om een grotere nauwkeurigheid in de bepaling vanJ1
3 

en r 3 te verkrijgen 
zou dus een zo groot mogelijke versterkingsfaktor op de x-t rekorder 
gebruikt moeten worden. Tevens zou daarbij een iteratiemethode toegepast 
kunnen worden: een methode waarbij de eerste schatting na opnieuw invullen 
leidt tot een betere tweede schatting, etc. 
Uit fig. 3.4a blijkt dat er w61 een verband bestaat tussen de amplitude 
van de langzame relaxatie en de TTstop' Dit verband is in eerste 
benadering lineair. 
Het blijkt dat bij Trstop <:16.10-3Nm-1 J13 nul is. Beneden deze 
waarde vertoont de monolaag in het geheel geen relaxatie. Deze waarde 
van 16.10-3 Nm- 1 voor de oppervlaktedruk komt bij deze temperatuur 
overeen met het punt waarboven de monolaag in de liquid-condensed fase 
heet te verkeren. De relaxatie lijkt dus een eigenschap te zijn van 
deze liquid-condensed fase (zie ook fig.1.3). 
De onnauwkeurigheid van de meetpunten in fig. 3.4a is 20 á 30 %; 
deze onnauwkeurigheid is op dezelfde manier bepaald als bij LJ. 
De afwijking van een meetpunt tot aan de getrokken rechte is ook 
maximaal 30 %. 
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De resultaten van de bepalingen van cl/.,~ t:, en ~l.Jr2. ZlJn weergegeven 
op de volgende pagina's in de grafieken 3.6a t/m f, 3.7a t/m f, 3.8a 
t/m fen 3.9a t/m f. Deze grafieken zijn opgesplitst naar de gebru~kte 
barrieresnelheid, vb . In de grafieken is dit aangegeven met behulp van arr 
de kompressietijd, Tkollaps' die we definiëren als de tijd die we bij die 
barrieresnelheid nodig hebben om van maximale expansie te komprimeren tot 
aan het kollapspunt. De barrieresnelheid is omgekeerd evenredig met Tkollaps· 
De getalwaarden van de 6 verschillende gebruikte vbarr en de daarbij 
horende Tkollaps zijn weergegeven in tabel 3.1, voor het geval het lint
mechanisme is gebruikt om de kompressie uit te voeren. Tevens is hieraan 
toegevoegd het toerental waarop de aandrijfmotor ingesteld moet worden. 
NB: de getalwaarden voor Tkollaps zijn gemiddelde waarden omdat ze, met 
de 'T"( -A kurves, en i ge spreiding vertonen. 

T (se konden) 30 60 
kollaps 

150 300 600 1500 

vb (cm/sek) arr. 0,86 0,43 0,17 0,086 0,043 0,017 

toerental 5 2,5 1 0,5 0,25 0,1 v/d motor 

tabel 3.1 

Ten aanzien van de tijdkonstanten "t'1 en "t'a. gelden dezelfde opmerkingen 
als bij 't.J: er is geen verband te leggen tussen lTstop en de r•s, maar 
de punten vertonen een grote spreiding. Ook deze spreiding wordt geweten 
aan afleesfouten en wellicht wederzijdse beïnvloeding. 
Bij elke barrieresnelheid is de gemiddelde waarde van de 't' 's berekend 
en deze staan vermeld in tabel 3.2 met de bijbehorende standaard deviaties. 

- -

1: en sd(r) 

in se konden 

T_ r, sd( t'1 ) r-a. sd( ra.) 
koll aps 

1500 4,3 2,7 34 7,5 

600 5,9 1,6 31 5 

300 4,5 1,1 28 8 

150 4,1 1,3 28 8 

60 3,7 1,1 27 8 

30 3,5 1,8 25 8 

tabel 3.2 



erratum 

gelieve in grafieken 3.6, 3.8, 3.10 op pagina 38 en verder 
en op pagina 54 in plaats van: 

tan CJ 
steeds te lezen: 

cotan Cf 
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Omdat er geen duidelijk verband blijkt te bestaan tussen de vb arr. 
en de ~·s (tabel 3.2), is er ook een algemeen gemiddelde berekend 
voor alle punten van alle snelheden, zie tabel 3.3. 

gemiddeld over alle meetpunten 

r; sd ( r, ) r;. sd{ Lt) 

4,3 0,9 28 7 

1: en sd ( z:- ) 
in se konden 

tabe 1 3. 3 

De grafieken 3.10a en b bevatten zo goed mogelijk passende kurves 
voor de meetresultaten van fig. 3.6 en 3.8, resp.J11 enJ12. 
Oe punten uit 3.6 en 3.8 wijken soms aanzienlijk af van deze getrokken 
kurves. Deze afwijkingen zijn goed te verklaren uit afleesfouten, 

hetgeen onderzocht is op de manier die reeds bij ~~is beschreven. 
De onnauwkeurigheid inJ1

1 
enJt2 blijkt dan ca. 30 % te bedragen, het

geen dusin overeenstemming is met de spreiding rond de kurves. 

Ook hier zou het toepassen van een iteratiemethode de nauwkeurigheid 
doen toenemen. 

We zullen nu proberen de kenmerken van fig. 3.10 vanuit een model 
van een dpl-monolaag te verklaren. 
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Hoofdstuk 4 

THEORIE 

4.1 Een hypothese 

• Uit de meetresultaten volgt dat het relax1ren een eigenschap 
is van dpl als dat zich bevindt in de liquid-condensed fase. 
De monolaagdeeltjes bevinden zich dan bijna in hun dichtste 
pakking op het oppervlak en hun toestand kan omschreven worden 
als die van een tweedimensionale vloeistof met een kristal
achtige struktuur (Gaines, Lit. 15, hst. 4). De TJ"'"-A kurve~ s 
in die fase verloopt steil (zie bijv. ook fig. 1.2). 
We zullen nu proberen het relaxatiegedrag met een eenvoudig 
model te besch~'jven. Daartoe nemen we aan dat we de beschikking 
hebben over een ideaal, quasi-statisch Ti-A verband. We 

s 
bedoelen hiermee de kurve, waarvan ieder punt de evenwiehts-
toestand van de monolaag aangeeft; d.w.z.: de evenwichtsdruk, 
behorende bij iedere waarde van het specifiek oppervlak (we 
komen hier later, in paragraaf 5.2, nog op terug). 
Deze kurve is een isotherm, in dit geval bij kamertemperatuur, 
ca.23°C. In figuur 1.3 hebben we reeds aangegeven hoe we deze 
kurve zouden kunnen konstrueren, namelijk als de verzameling van 
eindpunten van de relaxaties die plaatsvinden na dynamische 
kompressies. 
In fig. 4.1 hebben we dit quasi-statische verband geschetst. 
Opmerking 1: deze kurve wijkt wezenlijk af van een rr -As kurve 
die tot stand komt door eenvoudige spreiding van bepaalde hoe
veelheden dpl. Met deze spreidingsmethode kunnen we ook -punts
gewijs- een kurve konstrueren, maar de maximaal te bereiken 
oppervlakte druk ( equi libri urn spread i ng pressure) is dan slechts 

-3 -1 ca. 50.10 Nm , ook als een grote overmaat dpl wordt aange-
bracht (zie o.a. Lit.13). Pas als dynamisch wordt gekomprimeerd, 
wordt een hogere druk bereikt. 

Opmerking 2: we zien dat de kurve tussen de punten (a) en (b) steil 
verloopt. Voor de volgende afleiding nemen we aan dat de helling 
(~) tussen deze punten konstant is, ondanks het feit dat er 
u"'• ft.W, 
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Jd 
------41 ...... R~ 

de quasi-statische TT-As kurve 

/Oo 

-1.0 ~ *'0 """ 
~ d.ul-41~ 

een knik in zit. Deze knik is echter betrekkelijk gering, zodat 
ook de fout die we maken door de kurve recht te veronderstellen 
niet groot kan zijn. 
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Stel nu dat we de monolaag, als die zich bevindt in een toestand 
ergens tussen (a} en ( b}, een kleine verandert ng A As in het 
specifiek oppervlak doen ondergaan op het tijdstip t = t 0 (een 
stapfunktie}. We nemen aan 
dat de druk 11(t} verloopt 
als geschetst in fig. 4.2: 
rr reageert met een direkte 
sprong, waarna zich een 
relaxatieproces afspeelt 
dat verloopt volgens een 
e-macht met tijdkonstante 
1; , naar een eindwaarde 

die àlr ligt boven (of 
onder} de uitgangswaarde 

Troo ----- t 

".. t (\+r)61r: : · 
t /)V': "\Too - Vo 

TJö. 'tro .,.._ _ __....., .. __ t __ 
Dit eindpunt is dan weer 
een punt van de quasi
statische rr -As kurve 
waarbij geldt: fig. 4.2 

(1} 

De 11 0vershoot 11 in\T(t) bij de direktereaktie op de stap /lAs 
karakteriseren we met de konstante r, zoals aangegeven in de figuur. 
We nemen dus aan dat deze oversheet evenredig is met 
Als funktie van de tijd geschreven is de verandering 
Tiro ten gevolge van deze stap 

1: -t.) 
tr<l;l- v. = (Jr,.-"Tr.)· ( 1 + r e- r 

voor t ')" t 0• 

(1To0 - rr.). 
in de druk t.o.v. 

(2} 

Een kompressiebeweging kunnen we beschouwen als een aaneenschakeling 
van kleine stapjes AA, die alle een reaktie i"1T veroorzaken. 

s 
(zie fig. 4.3). 
Vindt een stapje plaats op t = tn dan is de verandering inlr t.g.v. 
dit stapje volgens (2) te schrijven als 
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As ' tr(tj - -n-l tJ = t ' 

' • 
I t __ , ..... 
I I 

• 
' 

' 
... t,.., ... 

fig. 4. 3 

-1:-t.,) 
Ar ( l + r. e- r- ( 3) 

voor t >tn . 
Op het moment echter dat het 
ne stapje wordt uitgevoerd, zal 
er zich al een relaxatieproces 
afspelen t.g.v. de voorgaande 
n-1 stapjes. 
Stel nu dat er een kompressie-

tijdstippen t = 
stapjes. (voor 
de bijdragen van 

beweging plaatsvindt tussen de 
0 en t = tstop' onderverdeeld in een groot aantal 
t ~tstop staat dus de barriere stil). We moeten dan 
alle stapjes volgens (3) bij elkaar optellen om te 

komen tot een uitdrukking voor het verloop van de oppervlaktedruk na 
de kompressiestop, n-{t-~t"st.p)-V. ,waarin 17;,de waarde is van de 
druk voor t < 0. 
Als de stapjes klein genoeg zijn wordt dit de integraal 

J
és~:op _ 1.-:.::.J 

rr(t:,~stop)- T'i; = ~7T(§) {1 + r. e r- ) rJ. f 
0 ;;; 

Met behulp van (1) en de uitdrukking ll~s-= ~At schrijven we 
hiervoor 

/

sft,p t -~) 
rr(hts..,}-n;. ::o ( ~ ~s· dd;fJJ_ ~ *' r. e- r cl f 

4.2 Interpretatie 

(4) 

( 5) 

Stel dat we met een konstante barrieresnelheid ( dus ~~ = konstant) 
een kompressiebeweging uitvoeren, waarbij we binnen het trajekt 
blijven dat begrensd wordt door de punten (a) en (b) in fig. 4.1. 
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Dan is, zoals opgemerkt is,(~J~s -redelijk- konstant en kunnen we 
de integraal van vgl. (5) uitrekenen: 

rr<.hi.s~ot)- 'Ir.: c~:.J'\1 . ~· ) t\top + r.-r. (e ~~}e-~ J (6) 

voor t ~ \top. 
Vullen we hierin in t = tstop' dan vinden we 

tst.p 1 
TriJst-,) -«. = (~~\ . ;:s 1 t~ + r·~· (1- e- r ) j (7) 

hetgeen ons, voor verschillende waarden van tstop' het dynamische 
Tr-As verband oplevert. 
Vullen we in (6) in t = oo (dit betekent dat we na een bepaalde tstop 
wachten tot de toestand weer stabiel is), dan vinden we 

(8) 

We hebben hierbij aan Tr(ot:>) de index tstop toegevoegd om aan te geven 
dat deze waarde van Tr nog wel afhankelijk is van de kompressieduur. 
Voor verschillende waarden van tstop geeft (8) het quasi-statische 
1ï -As verband. 
Rekenen we bij een bepaaldetstop het verschil uit tussen (7) en (8), 
dan is dit: é 

Vftst )-TT; (oOJ .... (~j · ~- r.-r .G-e- ~) 
or. ,.;st.,. 'fS ac (9) 

Dit is precies de amplitude van de relaxatie, behorend bij deze t stop 
en bij deze barrieresnelheid. 

4.3 Grafische presentatie 

Om hetgeen we in de vorige paragraaf hebben gevonden te kunnen verge
lijken met de meetresultaten van hst. 3 zullen we e.e.a. in een grafiek 
moeten weergeven, op dezelfde manier als dit gedaan is in fig. 3.10. 
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Langs de vertikale as moeten we dan uitzetten de(dynamische) 
rr1 t = Tr ( t t ) , waarvoor we in (7) een uitdrukking hebben. s op s op 
Langs de horizontale as zetten we dan uit de amplitude van de 

relaxatie,~)-~(~) ; hiervoor gebruiken we uitdrukking (9). , ~ .. 
In de meetgegevens van hst. 3 vinden we enkele getalwaarden: trekken 
we in gedachten de kurves in fig. 3.10 door naar de vertikale as, dan 
vinden we een oppervlaktedruk ~, waar beneden vrijwel geen rela
xatie optreedt. We laten dan ook nu de kompressie beginnen bij deze 

-3 -1 druk: TT;, -::::: 35 .10 Nm . 
-20 2 Hierbij hoort, zie fig. 4.1, een begin-oppervlak: Aso = 46.10 m 

per deeltje. Het is niet zinvol om bij een lagere'lT -waarde, en dus 
een groter oppervlak te beginnen met de kompressie. 
Op grond van tabel 3.3 besluiten we om twee gevallen te bekijken: 
één keer gebruiken we als tijdkonstante 'rj= 4,3 
nemen we 'ra = 28 sekonden. 

Uit figuur 4.1 kunnen we afleiden dat~(~~s ~ 

sekonden; één keer 

-3 -1 _
6

. 10. Nm 

10-20 m2 per deeltje 

Om een oppervlakteverkleining te bewerkstelligen hebben we bij een 
lage barrieresnelheid meer tijd nodig dan bij een hoge: As (ts~r>e)- f:1, 0 = 
d&~ . isto~· De getalwaarden die we voor de 6 verschillende 

snelheden in moeten vullen voor ;~J zijn gegeven in tabel 4.1 
Daaronder staan vermeld de maximale waarden die tstop kan aannemen, 

tkollaps genoemd.(vergelijk tabel 3.1); tkollaps definiëren we dus 
als de tijd die het duurt om bij gegeven snelheid te komprimeren 
vanuit het beginpunt: As

0
= 46.1o-20m2 per deeltje, tot aan het 

kollapspunt, A k 
11 

= ca. 40.10-20m2 per deeltje. Verder komprime-
s o aps dR 

ren is zinloos. (we zien dus dat moet gelden: Askollaps -Aso= ~t~ .tkollaps) 

~ -2 -1 -0,4 -0,2 -0,1 -0,04 -20 2 x10 m per 
deeltje, per 
sekonde 

tkollaps 3 6 15 30 60 150 se konden 

toerental 5 2,5 1 0,5 0,25 0 '1 f'r ".,,~~;-motor 

tabel 4.1 
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De enige onbekende die we nog moeten schatten is de overshoot 
konstante r. We kunnen r alsvolgt uit de meetgegevens destilleren: 
trek door het startpunt 'tr0 (35.10-3Nm-1 pp de vertikale as) in de 
figuren 3.6 en 3.8, ofwel 3.10a en b, de raaklijn aan de kurves en 
bepaal daarvan de richtingskaefficiënt tan f· 
Theoretisch geldt voor de richtingskaefficiënt van 

~(rrCtsh,.)- Trt\~<PoJ)} _ ~ 
tanq> = - t ~0 

ê) rrltsbp) 1f~G:lf;, \tbp 

Met behulp van (7) en (9) vinden we 

deze raaklijnen: ) 
~sbop J - "'fr'lboloo) 

dtst:.p 

~ 1ï(~~tbf) 

d 'é~eop 

~ld'«' d~) - i:.J!rf 1 - . ;r .,- e r .,. 
ta ~- ~ '()~ ~ b - (10) 

n - tst.~o ~ s ~ . ( l+ f' e- - I +r 

We zien dat we uit,deze richtingskaefficiënt r dus gemakkelijk kunnen 
afleiden. Bovendien blijkt dat, bij deze manier van uitzetten van de 
resultaten, tan' onafhankelijk is van de barrieresnelheid. 
Het resultaat van de bepaling van tan~ in de kurves 3.6 en 3.8 is 
gegeven in tabel 4.2, tesamen met de daaruit berekende waarden van r. 

voor l:, = 4,3 sekonden gemiddeld 
tan , 0,12 0,15 0,25 0,31 0,41 0,43 0 ,4+0, 3 

r 0,14 0,18 0,33 0,45 0,69 0,75 0 ,4.:!:_0 ,3 

voor r, = 28 se konden 

tan Cf 0,20 0,26 0,26 0,28 0,28 0,26 o, t.l~ q~3 

r 0,25 0,35 0,35 0,39 0,39 0,35 0,35+0,05 

tabel 4.2 

We zien, én uit de kurves, én uit deze tabel dat de waarden van tan ~ 
en dus ook van r bij ~,= 4,3 sek grote variaties vertonen, maar bij 
~l = 28 sekonden een veel beter resultaat opleveren. 
In de volgende paragraaf komen we hierop terug. 
We volstaan hier met op te merken dat de gemiddelde waarden van r uit 
tabel 4.2 zijn gebruikt in de formules (7) en (9), om de resultaten 
van het in dit hoofdstuk afgeleide model in grafiek te presenteren. 
Zie hiervoor figuur 4.4a en b. 
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5: 
6: 
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voor 
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r = 0,35 
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kurve 1: Tkollaps = 1500 sek 
2: 

3: 
4: 
5: 
6: 

fig.4.4b 

11 = 600 sek 

11 = 300 sek 

11 = 150 sek 

11 = 60 sek 
11 = 30 sek 

(amplitude van 
de relaxatie) 

Tr(i-st-op}-~~P (oe) -

(zie voor de begrippen tk 
11 

en Tk 11 de definities in deze paragraa~ o aps o aps 
resp. in paragraaf 3.3; zie ook tabel 4.1 en tabel 3.1) 
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Hoofdstuk 5 

DISKUSSIE 

5.1 Vergelijking hst. 3 - hst. 4 

Bij een vergelijking van de kurven van fig. 3.10a en b met die van 
fig. 4.4a en b is het eerste dat opvalt dat in de experimentele 
kurven maxima optreden, iets wat we in de theoretische kurven niet 
kunnen terugvinden. 
Om te zien of de overeenstemming tussen theorie en experiment op dit 
punt valt te verbeteren, grijpen we terug naar vgl. (5) van hst. 4. 
Hierin hebben we tot nu toe verondersteld ·dat de grootheden(~)~~> 
~~ ". r en "'C' alle konstant zijn in het beschouwde trajekt. 
We hebben geen reden om aan te nemen dat de variaties in de helling 
van de quasi-statische kurven,(~s (t.g.v. de 1 knik 1

, zie fig. 4.1) 
sterk van invloed zijn op de vorm van de kurven in fig. 4.4. 
De waarde van de grootheid ~!J wordt van buitenaf opgedronsen en 
wordt zorgvuldig konstant gehouden. 
Van de resterende grootheden zal r, die het doorschieten van de druk 
~ t.g.v. veranderingen in As karakteriseert, samenhangen met de 
elasticiteit van de monolaag: een gekallabeerde monolaag zal een 
andere -kleinere- elasticiteit hebben dan een -nog- niet gekollabeerèe. 
Het is dus te verwachten dat r zal veranderen -afnemen- als de opper
vlaktedruk van de film de kollapsdruk nadert. Het is aannemelijk dat 
die afname zich reeds inzet vöör de overgang van liquid-condensed 
naar kollapstoestand, omdat anders de film door de overshoot al in 
de kollapsfase zou kunnen terecht komen, alvorens te relaxeren naar 
een lagere druk. Dit is niet in overeenstemming met het experimen~ele 
gegeven dat een dpl-film in de kollapsfase uiterst stabiel is en geen 
relaxatie meer vertoont. 
Momenteel wordt er aan gewerkt om in vgl. (5) van hst. 4 de voorwaarde 
in te bouwen dat r afneemt als de overgang genaderd wordt. 
Het is duidelijk dat een afname van r met stijging van ïï t een s op 
maximum in de theoretische krommen van 4.4 teweeg zal brengen, zodat 
we een betere overeenstemming tussen theorie en experiment mogen 
verwachten. 
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Met in gedachten dat deze verfijning van de theorie nog wordt uit
gevoerd, valt de grote overeenstemming op tussen met name de kurven 
van fig. 3.10b en 4.4b, dus behorend bij de tijdkonstante z-4 = 28 
sekonden en de overshaatkonstante r2= o,35 ~ 0,05. Een minder goede 
overeenstemming vinden we bij de kurven van 3.10a en 4.4a, dus bij 
r 1 = 4,3 sekonden. Bij deze gemeten kurven blijkt de waarde van r1 

toe te nemen met de barrieresnelheid (tabel 4.2); rekenen we toch een 
gemiddelde uit, dan vinden we een grote onnauwkeurigheid in deze 
waarde: r1 = 0,4 ~ 0,3. 
We moeten hierbij opmerken dat de kurven van fig. 3.10 een betrekke
lijk grote onnauwkeurigheid hebben; tenslotte hebben de individuele 
meetpunten, waaruit de kurven zijn opgebouwd, zelf ook grote fouten 
(tot ca. 30 %). 
De belangrijkste konklusie is dan ook dat de kurven van fig. 3.10 a 
en b dezelfde tendenzen blijken te vertonen, zodat we aannemen dat 
ze gelijksoortige verschijnselen weerspiegelen. 

5.2 De quasi-statische kurve 

In paragraaf 4.1, fig. 4.1, hebben we het quasi-statische verband 
tussen "- en As gepresenteerd: de evenwichtsdruk als funktie van 
het specifiek oppervlak. 
We hebben dit verband gevonden door van een kurve, die met een bepaalde 
kompressiesnelheid tot stand is gekomen, de daarbijbehorende relaxatie
amplitudes (fig. 3.5, 3.10) af te trekken. 
Het valt op dat de kurve in het liquid-condensed gebied een duidelijke 
knik vertoont. Deze knik is ook reeds gerapporteerd door Watkins (Lit. 
9) en door Galdston en Shah (Lit. 18). Enkele suggesties om dit ver
schijnsel te verklaren zijn: 
- er kan verband bestaan tussen het optreden van deze knik en de 

maximale evenwichts-spreidingsdruk (bij ca. 50.1o~3Nm- 1 ); 
- de monolaag ontdoet zich wellicht bij die dichte pakking van vreemd

soortige molekulen (misschien watermolekulen); dit effekt wordt 
11 squeeze out" genoemd; 

-er vindt wellicht vormverandering plaats in de individuele dpl-
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molekulen, zodanig dat een dichtere pakking mogelijk wordt zonder 
dat de druk daarbij erg veel stijgt; bijvoorbeeld: de kop en de 
staart van het dpl-molekuul komen meer in elkaars verlengde te 
liggen. 

Deze laatste hypothese wordt gesteund door de waarneming dat de gelijk
tijdig opgemeten oppervlakte-potentiaal een duidelijk maximum vertoont 
bij dat specifiek oppervlak. Een verandering van het totale effektieve 
dipoolmoment per deeltje kan daar een goede verklaring voor zijn (Lit.9). 
Er moet nog opgemerkt worden dat bij de genoemde auteurs het knikpunt 

-3 -1 -3 -1 hoger ligt dan bij ons: ca. 45.10 Nm tegen ca. 35.10 Nm . Dit 
verschil kan het gevolg zijn van een verschil in experimenteren, bij
voorbeeld dat minder lang gewacht wordt na een kompressiestop. 
Op de vorm van de theoretische krommen van hst.4 zal de knik weinig 
invloed hebben, ook al omdat deze theorie gebruikt wordt in het trajekt 

-3 -1 voor Tr ~ 77; = 35.10 Nm . 

5.3 Dynamische kurven 

Het zal inmiddels duidelijk Z1Jn dat de vorm van een dynamische Tl-A 
kurve in principe snelheidsafhankelijk moet zijn. 
Deze bewering staat echter tegenover een aantal uitspraken daarover 

s 

in de literatuur. Een voorbeeld daarvan is de publikatie van Tabak e.a. 
(Lit. 13), waarin de vorm van dynamische dpl-kurven in essentie snel
heids-~afhankelijk wordt genoemd. 
Deze auteurs gebruikten bij hun metingen een snelheidsdomein dat -omgerekend 
naar ons snelheidsdomein- geheel binnen het onze valt. Een eventuele 
snelheidsafhankelijkheid wordt evenwel door hen niet uitgesloten geacht 
bij gebruikmaking van een breder domein. 
Een verklaring voor dit wezenlijke verschil van mening kan ongetwijfeld 
gevonden worden in de zorgv,ldigheid van experimenteren. Zoals reeds in 
paragraaf 2.9 is opgemerkt, is het uiterst moeilijk om twee identieke 
]l-As krommen te tekenen. Er wordt gemakkelijk een fout gemaakt van 5 
à 8 %. 
Het gevolg is dat de kurven, hoewel ze verder onder identieke omstandig-
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heden tot stand ZlJn gekomen, ten opzichte van elkaar verschoven ZlJn 
en een iets andere helling hebben. Deze meetfouten blijken minstens 
van dezelfde orde-grootte te zijn als het bedoelde effekt. 
Het lukt wél om de snelheidsafhankelijkheid zichtbaar te maken als 
we één monolaag gebruiken. We moeten dan enkele voorzor#gen nemen: 
we gebruiken het lint-mechanisme om lekkage te voorkomen; we kompri
meren niet tot aan het kollapspunt, omdat daar de onomkeerbare 
hysterese gaat optreden, die ook een verschuiving langs de As-as 
teweeg brengt. 
Op deze manier is het mogelijk om btj verschillende kompressiesnel
heden verschillen te zien in de kurven: tot in de liquid-condensed 
fase zijn de kurven identiek; daarboven geven de snelst doorlopen 
kurven de steilste hellingen te zien. 
In figuur 5.1 geven we een voorbeeld van een serie dynamische kurven, 
zoals we die gemeten hebben. Het onderscheid tussen de kurven wordt 
weer aangegeven met de grootheid Tkollaps' zijnde de tijd die een 
totale kompressiebeweging gemiddeld duurt (zie definitie paragraaf 3.3). 
Ter vergelijking is de quasi~statische kurve -gestippeld- toegevoegd. 
De verschillen blijken betrekkelijk gering te zijn, hetgeen al op 
grond van de relaxatiegegevens van fig. 3.10 te verwachten was. 
NB: een ondersteuning van de theorie van hst. 4 vinden we in het feit 
dat de kurven van fig. 5.1 bij hogere snelheden naar een maximale 
helling lijken te gaan {het verschil tussen de kurven, aangeduid met 
5 en 6 is uiterst miniem). Bekijken we de vergelijking van de dyna
mische kurve, (7) in hst.4, dan merken we opd.tV bij deze hoge snelheden 
tstop~~ , zodat de vergelijking vereenvoudigt tot 

'L _ (ëJ'?f) dfl1 ".) f 
7T(~toJ- llo = 5"/iS1s' ~ {I+Y)· Jto~ 

hetgeen voor de verschillende waarden van tstop het steilst mogelijke 
dynamische 1T -As verloop beschrijft. 
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5.4 De omkeerbare hysterese 

De termen omkeerbare en onomkeerbare hysterese, die we tot nu toe 
al een aantal malen hebben gebruikt, zijn ontleend aan het verslag 
van Snik (Lit. 2). In zijn afstudeerwerk heeft hij het hysterese
verschijnsel bestudeerd, dat (o.a.) dpl bij cyclische experimenten 
vertoont. Het blijkt dat de totale hysterese opgesplitst kan worden 
in een omkeerbaar en een onomkeerbaar deèl. Het onomkeerbare deel 
doet zich pas voor als een kompressie voortgezet wordt voorbij het 
kollapspunt. Het wordt geweten aan het verlies van molekulen door 
de vorming van stabiele drie-dimensionale strukturen op of onder 
het oppervlak. 
Wordt bij een kompressie/expansie het kollapspunt niet bereikt, dan 
hebben we slechts te maken met de omkeerbare hysterese. 
Dit omkeerbare deel kunnen we verklaren met behulp van de theorie 
van hst. 4. We kunnen dezelfde redenering die we bij kompressie 
hebben gebruikt namelijk ook toepassen op een expansiebeweging. 
Expanderen we de monolaag vanuit een bepaald evenwichtssituatie 
(bijvoorbeeld punt (b) van fig. 4.1), dan verwachten we op dezelfde 

I 

manier relaxatieverschijnselen te vinden als de expansiebeweging 
van de barriere wordt stopgezet. Slechts de richting van de relaxatie 
verandert t.o.v. de situatie bij kompressie, omdat ~ van teken is 
veranderd. 
Dit blijkt in overeenstemming te zijn met de waarnemingen: de opper
vlaktedruk neemt toe in de tijd na een barrierestop. 
Een dynamische expansie-kromme ligt dus ónder de quasi-statische 
]I -As kromme. Dit betekent dat we bij een cyclisch experiment een 
hysterese oppervlak vinden. 
We beseffen dat deze verklaring slechts kwalitatief is. We beschikken 
niet over voldoende meetgegevens om de hysterese kwantitatief te 
beschrij~en als funktie van de barriereshelheid en van de omkeerdruk. 
We hebben slechts kunnen konstateren dat de expansie-relaxatie-kurven 
weer geanalyseerd kunnen worden in termen van~. ~1;, en ~1 ~ ~L, 
waarbij de gevonden getalwaarden voor deze grootheden in redelijke 
overeenstemming zijn met die van de kompressie-relaxaties. 
Eén verschil valt wel direkt op: er is vrijwel geen langzaam verlopende 
relaxatie meer, zoals die voor de kompressie gevonden wordt (fig. 3.4) 
en die in hst. 3 aangeduid is met J1

3 
~ ~ • Dit langzame effekt blijkt 

bij de expansie geen rol te spe~en. 
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5.5 Mogelijke verklaringen 

We hebben gezien dat de theorie van hst. 4 een redelijk tot goede 
beschrijving geeft van de relaxatieprocessen bij c = 4,3 en 28 
sekonden. We kunnen deze processen verklaren door aan te nemen dat 
er heroriänteringsprocessen in de monolaag gaande zijn als de even
wiehtstoestand verstoord is geraakt. 
Voor het snelle proces volgen we daartoe eerst een suggestie uit 
Appendix 2 van het afstudeerverslag van Crone (Lit. 3, pag. 43): 
in een uiterst eenvoudig model stellen we ons de monolaag in een 
bepaalde evenwichtsteestand voor als een tweedimensionale rangschik
king van deeltjes; voor de eenvoud wordt een vierkantsrangschikking 
verondersteld; als nu, bijvoorbeeld door een plotselinge barriere
verschuiving, deze rangschikking in één richting verstoord wordt, 
dan heeft de monolaag de neiging om terug te keren naar eenzelfde 
regelmatige struktuur als voorheen, zij het bij een kleinere onder
linge deeltjesafstand; deze neiging kan uitgedrukt worden in een 
tijdkonstante ~; doordat de onderlinge afstand der deeltjes in de 
tijd verandert, verandert ook de onderlinge wisselwerking en daarmee 
de oppervlaktedruk:rstijgt snel om vervolgens te relaxeren naar 
de evenwichtswaarde. 
Deze verklaring gaat dus op voor deeltjes die enigszins vrij kunnen 
bewegen (zodat het proces nog redelijk snel kan verlopen), maar toch 
een zodanige wisselwerking hebben dat er naar een regelmatige struk
tuur gestreefd wordt. 
Een tweede heroriëntatieproces wordt gevormd doordat er, als de mole
kulen voldoende dicht op elkaar gepakt zijn, strukturen gevormd gaan 
worden in de monolaag: clusters van deeltjes, die in staat ZlJn om 
aan te groeien of afgebroken te worden als de kansentratie van de 
omringende 11 Vrije 11 molekulen te groot of te klein is. Deze clusters 
kunnen één of meer lagen dik zijn. De snelheid waarmee de deeltjes
uitwisseling verloopt wordt bepaald door een tijdkonstante. Bij een 
snelle kompressie kan het aangroeien achterlopen, zodat de monolaag 
zich niet meer in evenwicht bevindt. Na een kompressiestop zal de 
oppervlaktedruk relaxeren naar de evenwichtswaarde, behorende bij die 
konsentratie. 
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Voor deze verklaring is in een publikatie van Veer/van den Tempel 
(Lit. 14) het verband afgeleid tussen er en de tijd voor een klein 
stapje ÀAs. Omdat dpl erg slecht oplosbaar is in water verwaarlozen 
we in deze afleiding de term die de diffusie naar de bulkvloeistof 
onder de monolaag beschrijft. We vinden dan dezelfde uitdrukking als 
onze vgl. (2) van hst. 4. In de rest van hst. 4 is deze beschrijving 
dus verder uitgebreid naar grotere kompressies. 
Het bestaan van dit soort clusters is overigens aangetoond met 
behulp van elektronen-mikroskoop technieken (Lit. 16, 17). 
In de afleiding van hst. 4 is tot nu toe steeds aangenomen dat ~ 
een konstante is. Als deze~ inderdaad de snelheid van aangroei en 
afbraak van de clusters bepaalt, dan is dit niet erg aannemelijk. De 
aangroeisnelheip. van de clusters zal namelijk afhankelijk zijn van 
- het aantal clusters dat zich in de laag bevindt; 
- de gemiddelde omtrek van de clusters, aangenomen dat langs de 

omtrek de uitwisseling van deeltjes plaatsvindt. 
Beide grootheden zullen veranderen naarmate de monolaag verder gekom
primeerd is, dus ook de ~ zal veranderen. Hoe~ in dat geval precies 
verloopt is niet eenvoudig in te zien, maar omdat bij kompressie tot 
kollaps de monolaag -uiteindelijk- één grote cluster van molekulen 
vormt, is het te verwachten dat -r:- -uiteindelijk- groot wordt. 

Oe slechte oplosbaarheid van dpl in water (Lit. 13} maakt het onwaar
schijnlijk dat diffusie naar de bulkvloeistof van dpl-molekulen een 
grote rol speelt in de hier gemeten relaxatieprocessen. De mogelijk
heid wordt echter niet uitgesloten, maar het effekt is vermoedelijk 
gering. Wellicht is het een verklaring voor een 11 hogere orde 11 proces, 
met we 1 ke term we dit in hst. 3 hebben aangeduid: ~." ) ~ met Jl4 
klein en ~ erg groot. 

Na deze verk~aringen voor de dominaDte relaxatieverschijnselen kunnen 
we nog enkele opmerkingen maken over het traagverlopende proces, beho
rend bij l3 = 181 sekonden. Dit relaxatieproces blijkt andere karak
teristieken te hebben: de relaxatie-amplitude neemt lineair toe met 
~top·en, wat het meest opvallend is, blijkt niet terug te keren in 
de expansie-relaxaties; verder is deze relaxatie vrijwel onafhankelijk 
van de barrieresnelheid. Het is niet mogelijk gebleken een sluitende 
verklaring te vinden voor dit verschijnsel. Vermoedelijk hangt het 
samen met óf een vormverandering in het molekuul, óf met een 11 Squeeze
out11 effekt. 
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5.6 Literatuurgegevens 

Slechts twee publikaties Z1Jn bekend waarin gegevens van relaxatie 
metingen worden gepresenteerd: Munden/Swarbrick (Lit. 7) en Tabak 
e.a. (Lit. 13). Helaas gebruiken beiden andere methoden om de 
relaxaties te analyseren: 
Munden/Swarbrick: zij hanteren als kriterium om de evenwichtstee

stand te definiëren dat een monolaag stabiel is als de helling van 
de rr--t relaxatie kurve nog slechts O,l.l0-3Nm-l per minuut is; de 
tijd die het duurt om dit punt te bereiken wordt de relaxatietijd 
genoemd. 

Tabak e.a.: zij gebruiken een asymptoot langs de ~-t kurven, die naar 
t=tstop geëxtrapoleerd wordt; de tijd die het duurt om deze asymp
toot, die bij iedere kurve opnieuw wordt bepaald, tot op 10% van de 
begin-afwijking (t=tstop) te benaderen, wordt de relaxatietijd 
genoemd. 

De reden om dit soort kriteria aan te leggen is vermoedelijk dat deze 
auteurs geen duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen processen die 
met verschillende tijdschalen verlopen. Traagverlopende processen 
werken in dat geval erg verwarrend. Het is ons echter gebleken dat de 
langza~ relaxaties ook e-macht-achtig verlopen zodat er niet zonder 
meer een as~ptoot langs gelegd kan worden (behalve dan een horizontale). 
Een en ander maakt een vergelijking tussen hun relaxatiegegevens en de 
onze erg moeilijk. We volstaan daarom met enkele opmerkingen en komklu
sies die zij op grond van hun gegevens kunnen trekken: 
- Door Tabak e.a. wordt een toename gevonden van de relaxatie-amplitude 

naarmate 11 stop groter wordt. De ordegrootte van deze relaxatie
amplitude komt globaal overeen met de som van onze kortdurende 
relaxatie-amplitudes: J?, +J1.'L . 
Tevens wordt een toename gekonstateerd in de tijdkonstante, hetgeen 
overeenstemt met onze opmerking hierover in de vorige paragraaf. 
De ordegrootte van deze relaxatietijden komt niet overeen met die 
van ons, vermoedelijk omdat langdurige verschijnselen zijn meegerekend. 

- De kurven die door Munden/Swarbrick gepresenteerd worden laten zien 
dat ook zij een splitsing kunnen maken in een kort (~~ 40 sek) en 
een langdurig verschijnsel (7:s:::. 3 minuten). 
Zij wijten deze twee processen respektievelijk aan het "squeeze-out" 
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effekt van vreemde of eigen molekulen en aan heroriënteringsver
schijnselen in de monolaag. 
Tevens merken zij op dat metingen aan longsurfaktant-monolagen 
hen getoond hebben dat deze lagen veel minder neiging tot relaxe
ren vertonen dan dpl-monolagen; dit verschil in gedrag wordt 
toegeschreven aan de stabiliserende invloed van andere surfaktant 
bestanddelen op het dpl. 

5.7 Slotkonklusies 

- Het is mogelijk gebleken om de relaxatiekurven van dpl te analyseren 
als een superpositie van een aantal e-machten, die ieder een relaxatie
proces voorstellen met een eigen tijdschaal. 
- De dominante relaxatieverschijnselen zijn redelijk tot goed te 
beschrijven met de theorie van hst. 4. 
- Heroriënteringsprocessen zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van 
de relaxatiefenomenen. 
-Het omkeerbare hystereseverschijnsel laat zich (kwalitatief) goed 
verklaren m.b.v. de processen die ook de relaxatie tot gevolg hebben. 
-De dvnamische kompressiekurven zijn in pri~cipe snelheidsafhankelijk, 
hetgeen door zorgvuldig experimenteren aanseteend kan worden. 

Voortzetting van het onderzoek is zinvol en dient zich nu te richten op: 
-het beschrijven van de relaxaties in de expansie-kurven; 
- het onderzoeken van de invloed van andere stoffen op het relaxatse-
gedrag van dpl (met name: cholesterol}; 
-het verfijnen.van de theorie (aanpassing van ren~} om een betere 
overeenstemming te krijgen met het experiment; 
- het leggen van een verband tussen de verschijnselen die optreden bij 
longitudinale golven en de hier beschreven fenomenen; 
- het terugkeren naar de fysiologie om te proberen met de inmiddels 
verworden inzichten op dat gebied nuttig werk te doen, bijvoorbeeld 
gericht op de bestrijding van het Respiratory Distress Syndrome. 
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Hoofdstuk 6 

OPPERVLAKTE POTENTIAAL METING 

6.1 Inleiding 

Los van het onderzoek dat in de vorige hoofstukken is beschreven 
is in deze afstudeerperiode aandacht geschonken aan het verschijnsel 
"oppervlakte potentiaal" bij monolagen en aan de daarbij te gebruiken 
meetmethoden. Het meten van deze oppervlakte potentiaal kan namelijk, 
evenals het meten van de oppervlaktespanning, bruikbare informatie 
opleveren voor de beschrijving van monolaagkarakteristieken. 
Dpl-molekulen, zie fig. 1.4, bevatten een polaire hydrofiele "kop" 
en een lange vetzure hydrofobe "staart". De molekulen in een 
monolaag zullen zich allen op dezelfde manier oriënteren en zo 
een tweedimensionale 11 dipoollaag 11 vormen. Veel oppervlakte-aktieve 
stoffen vertonen dit gedrag. 
De aanwezigheid van zo•n dipoollaag beïnvloedt het elektrisch veld 
boven de bulkvloeistof. We kunnen nu in dit veld een vlakke plaat
elektrode aanbrengen. Veranderingen in de elektrische potentiaal 
boven de vloeistof ten gevolge van veranderingen in de monolaag 
zullen verschuivingen in de (geïnduceerde) lading op de plaat 
teweeg brengen, die we kunnen meten. In het ideale geval is het zo 
gevonden signaal evenredig met de kansentratie dipcoltjes in de 
monolaag, terwijl uit afwijkingen daarvan konklusies kunnen worden 
getrokken omtrent de oriëntatie van de deeltjes en/of omtrent 
processen die zich in de monolaag afspelen. 
Het valt op dat er in de literatuur slechts twee methoden voor het 
meten van de oppervlakte potentiaal genoemd worden, namelijk de 
1- trillende plaat methode; en de 
2- ioniserende elektrode methode. 
Ad 1: Deze methode berust er op dat er een vlakke plaat boven het 

het grensvlak wordt gebracht, die in vertikale richting een 
trillende beweging met kleine amplitude uitvoert; ten gevolge 
van deze trilling verandert periodiek de spanning over de (plaat
vloeistof-) kondensator; dit a.c.-signaal kan versterkt worden. 
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Ad 2: De ioniserende elektrode methode berust op de geleiding 
tussen de elektrode en de vloeistof d.m.v. ionen in de lucht
spleet ertussen; een radio-aktieve bron zorgt voor de nodige 
ionisaties; bestaat er een potentiaalverschil tussen elektrode 
en vloeistof, dan zal er een stroom gaan lopen in het circuit 
waarvan elektrode en vloeistof deel uit maken; deze stroom 
kan met een gevoelige stroommeter geregistreerd worden. 

Beide methoden worden vrijwel uitsluitend toegepast op monolagen 
in evenwichtssituaties. 
Omdat veel van het monolaagonderzoek in onze vakgroep dynamisch van 
karakter is, is besloten tot een iets andere benadering van de 
oppervlakte potentiaal-meting. Deze methode zullen we de"vaste .. 
plaat methode noemen: 

op een stilstaande vlakke plaat boven het grensvlak wordt door 
de monolaag ook nu een lading geïnduceerd; door een hoog-ohmige 
voltmeter te koppelen aan het plaat-vloeistof-systeem kunnen we 
spanningsvariaties meten t.g.v. ladingsvariaties op de plaat. 

De bedoeling is dit toe te passen bij onderzoek van 
- filmspreiding; 
- longitudinale golven; 
- dynamische kompressie/expansie cycli. 

We zullen in paragraaf 6.3 het principe beschrijven, uitgaande van 
de wetten van Maxwell en Kirchoff. Het blijkt mogelijk met deze 
theorie ook de trillende plaat methode te beschrijven, door namelijk 
de plaat-vloeistof afstand tijdafhankelijk te veronderstellen. 

Voor wat betreft de elektrostatische verschijnselen die zich voor
doen bij grensvlakken zij verwezen naar de des~etreffende literatuur. 
Voor dit doel is aan het eind van dit hoofdstuk een overzichtje 
gegeven van boeken en publikaties over dit onderwerp. 
De term oppervlakte potentiaal is een afkorting van het begrip 
11 0ppervlakte-Volta-potentiaal verschil" en wordt, kort gezegd, 
gebruikt voor het potentiaalverschil tussen de situatie mét en de 
situatie zónder monolaag op het grensvlak. 
De vaste plaat methode kan gebruikt worden om veranderingen in het 
"oppervlakte-Volta-potentiaalverschil 11 te meten. 
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6.2 Het dipoolmoment per deeltje 

We definiëren het dipoolmoment per deeltje als 

P = q.dm (1) 

waarmee we bedoelen dat we de molekulen als dipcoltjes beschouwen 
met lading +q en -q op onderlinge afstand dm (de index m heeft 
betrekking op "monolaag"). 
We moeten echter beseffen dat de situatie gekomplileerd ligt: 
- een groot molekuul bevat meerdere dipoolmomenten (de "staart" 

van het molekuul levert een kleine bijdrage); 
o.i .v. het deeltjesdipoolmoment kunnen watermolekulen in de 
buurt (zelf oo~ dipolen) zich gaan richten en een bijdrage 
leveren aan het totale dipoolmoment; 

- de oriëntatie van de molekulen hoeft niet konstant te zijn, 
terwijl we met onze meet~hode slechts de normale komponent van 
p kunnen "zien". 

Het is dus waarschijnlijk dat er verschillen bestaan in dipoolmoment 
tussen de individuele deeltjes. 
We praten echter over een gemiddelde waarde over alle monolaag
deeltjes en kunnen dan bovenstaande opmerkingen samenvatten in het 
"totale effektieve dipoolmoment per deeltje", te beschrijven met (1). 
We laten dan onze beschouwing los op een monolaag van ongeladen 
dipooldeeltjes. 

6.3 Model 

We beschouwen in eerste instantie de situatie als geschetst in de 
figuur: 

+ 

! Ea 
1 v1 

c R 

p.i+ -+ + ~ +1~ 
I 

+ I 
~ + water 

fig. 6.1 

V 
m 

-
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Hierin is A het oppervlak, Q de lading en v1 de potentiaal van de plaat 
t.o.v. de vloeistof. De plaat bevindt zich op afstand da van de monolaag. 
Ea en Em zijn de veldsterkten respektievelijk in de luchtspleet en in 
de monolaagfase. De potentiaal wordt gemeten met behulp van een elektro
meter met ingangsweerstand R en ingangskapasiteit C. De kompensatie
spanningsbron Vk is aangebracht om een extra spanningsterm in het circuit 
te kunnen aanbrengen; Vk wordt met de hand of eventueel met een serva
systeem bijgeregeld en bevindt zich in principe op een konstante waarde av\.( 
(dus iE = 0). 

De dipooldeeltjes bevinden zich in een deeltjeskonsentratie n op het 
oppervlak en zijn gekarakteriseerd door hun dipoolmoment p volgens 

( 1) 

Bij het grensvlak zijn de ladingen gefixeerd aan de dipolen, er zijn 
dus geen vrije ladingen. We kunnen dan stellen dat div ~ = 0, zodat 
D = D . a m 
In de lucht is D = t E • a o a 

In de monolaag is Dm= E
0

( 1 +X)Em = f 
0

Em + P 

we splitsen de susceptibiliteit X en de polarisatie P ieder in twee 
stukken zodat X= X 1 + Xt en P ~ p, +"Pa . We noemen 'R het permanen
te deel van de polarisatie en Pt het niet permanente ofwel het door 
het veld geïnduceerde deel van de polarisatie. Dan is 

-p, = 

P -I -

totaal permanent dipoolmoment 
totaa 1 vo 1 urne .. 

= (dipoolmoment) 
volume 1 deeltje 

Voor A mogen we schrijven 
s 

-1 
n : '"P, = 

Voorts is 

zodat 
V np en . Xt. = ra 
A, : ~ ~\M. fM- E. E""' 

Omdat t>~ de door het veld geïnduceerde polarisatie voorstelt zien 
we dat we ")(,in eerste benadering het 11 Veld-onafhankelijke deel van 
de susceptibiliteit .. mogen noemen. 
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We mogen nu opschrijven 

( 2) 

Voor de lading op de plaat zien we dat met ~ = l'>c-.. ·A 

Q = ~ . EQ, . A (3) 

Voor het potentiaalverschil tussen plaat en vloeistof geldt 

Uit de vergelijkingen (2) t/m (4) kunnen we de veldsterkten 
elimineren en we vinden zo een uitdrukking voor Q: 

(4) 

Eo '1 n -pA 
Q:. ~ V.+ {_ ol'-) (5) 

cl + ~ " O+x~}\.cl, + 1 +x, 
o.. I+Xa. ... 

Om overzichtelijke resultaten te krijgen verwaarlozen we X:a. t.o.v. 
1; deze verwaarlozing kan op ieder moment weer ongedaan worden 
gemaakt door voor p te nemen ~a. . 

Tevens noemen we d = da + dm. Dit geeft dan 

e:oA V 
cl. I 

(6) 

We passen de Kirchoff-wetten toe op het circuit en vinden dan 

V, = V~ + V'M (7) 

en 

( 8) 

Voeren we nu de hulpgrootheid Qt in volgens Qt:= Q+C..·V-. 
dan kunnen we uit (6) en (7) Q en v1 elimineren en we vinden dan 
de differentiaalvergelijking 

\ f':) -
+ ~ "Tl: - (9) 
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waarin 

~.(c+ ~) 
Met behulp van de definiti~ van Qt en met (8) vinden we de relatie 
tussen Vm en Qt: 

( 10) 

In situaties waarin de deeltjeskonsentratie n en/of de plaatafstand 
d in de tijd veranderen kunnen we met (9) de grootheid Qt oplossen, 
waarna we met (10) de uitdrukking vinden voor de meteruitslag V m 
als funktie van de tijd. 
Dat we vergelijking (9) niet direkt herschrijven tot een vergelijking 
in Vm is omdat we bang zijn door het differentiëren (10) eventuele 
oplossingen bij voorbaat kwijt te raken. 
In de praktijk zullen we voord steeds de waarde van d invullen; 
deze benadering is terecht omdat dm globaal een faktora10- 7 kleiner 

is dan da. 
We zullen nu een aantal situaties met n en/of d als funktie van de 
tijd gaan bekijken. 

6.4 Interpretatie 

Uitgaande van (9) en (10) bekijken we achtereenvolgens de situaties: 
1) statisch; zowel n als d zijn konstant in de tijd; 
2) n is een funktie van de tijd; d is konstant; 
3) d is een funktie van de tijd; n is konstant; 
4) de kombinatie van 2) en 3): n(t) en d(t). 
Bij alle gevallen rekenen we met ~ ~V~.c.. - 0 at- -

ad 1): n end konstant. 
De oplossing van 

~~c- ..l.. _L_ n -
~T 'z:ö""(-

is eenvoudig: 

~'= ('l:::J -= "d..ft Vw. 
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zodat 
'R Q _ tte. _ tlr. 

VVV\CtJ = -c. o e = Vo e 
Hierbij is V

0 
de spanning die op tijdstip t = 0 op de elektrometer 

afgelezen wordt. Verandert er niets aan de situatie, dan zal deze 
spanning over de meter weg"lekken" volgens een e-macht met tijd
konstante 't'0 • 

In feite is deze e-macht de oplossing van het homogene deel van de 
differentiaalvergelijking en zal als zodanio.in de oplossing van ieder 
volgend probleem terugkeren. We zullen vaak aannemen dat deze oplos
sing geen rol van betekenis speelt. We kunnen namelijk, door voldoende 
lang te wachten of bijvoorbeeld door kort te sluiten, zorgen dat 
deze e-macht bijna nul is. 

ad 2): d konstant; n(t). 

De deeltjeskonsentratie verandert, bijvoorbeeld door het spreiden 
van een monolaag. Dit spreiden geschiedt echter doorgaans door 
druppelsgewijs een oplossing op het oppervlak te brengen en het 
oplosmiddel te laten verdampen. Dit betekent dat we geen eenvoudig 
n - t verband kunnen geven om dit spreiden te beschrijven. We 
kijken dan ook eerst maar naar het geval dat n(t) oedurende een ti.id t

1 
lineair in de tijd toeneemt volgens 

n{t) = 0 voor t~ 0 

"eind n{t) = ~.t; voor 0 ~t Et1 fig. 6. 2 t, 

n(t) = "e voor t~tl 

tl t .... 

Op grond van het gestelde onder ad 1) kunnen we zonder verlies van 
algemeenheid stellen dat voor t~O Qt{t) konstant is: Qt:tt~o): E~AV'<. 
Voor t:,o kunnen we de d.v. oplossen, waarbij we nog eisen dat de 
oplossing kontinu is in 0 en in t 1: 

Qt<.tJ:. ~R v~ t. ~ o 



en 

met: 
We vinden dan voor Vm{t): 

v'M <.tJ ~ o 

'lle ~ {:} ~ 
V\M(tj -:. ~ t, ( 

_ t /-r0 ) e _, 

en 

met: 

Het is mogelijk om op deze situatiebeschrijving een kleine variatie 
aan te brengen, namelijk door het limietgeval voor t 1~o, ofwel de 
stapfunktie voor n(t) (bijvoorbeeld voor een zich zeer snel spreidende 
druppel oplosmiddel) te nemen 

n 
e 

nt fig.6. 3 

-+ 
We vinden dan uit het voorgaande (als weer Vm{t) = 0 voor t~ 0) 

V. (t) -= - t1e 'PA ~ e- -1:/r:o 
~ cA. 'Co 

\.)OOV' t. ?,. 0 

Een andere mogelijk voorkomende situatie is die waarbij n{t) een 
sinusvormige variatie vertoont: 

no 

nt 

.-----c- - - - - t 

fig. 6. 4 

0 t~ 

waaruit we vinden 

n{t) = n0 + n1 sin~t 

De oplossing van dit probleem 
is 
Q (tJ ~ Eo R V: + ~~ 

t « '-< ol 

- Y'l I pA t.c!r.\ ~ t
d '"""Co 
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Bij het zoeken naar deze oplossing is één aanname gedaan. We hebben 
namelijk gesteld dat w~ >).1 • Dit is gerechtvaardigd mits de 
cyclusduur klein is t.o.v. de RC-tijd van het meetcircuit. 

Tenslotte kunnen we nog de situatie bekijken waarbij het oppervlak 
gekomprimeerd wordt volgens een e-macht: 

-ti-c 'A (t) :. (4 0 e 1 

tro~ 

Dit betekent dat de barriëresnelheid een funktie is van de tijd: 
_'#:fr, 

v(tJ = Vo te 1 Als het totaal aantal deeltjes N gelijk blijft 
dan neemt de kansentratie toe: 

.. r f::/-r. 
'" e I 

Ro 
~--dus: 

~~------!!.. e 'Ie, n ( t) 
Ao 

N 
= Ao 

fi ~. 6. 5 

0 tl -+ 

N t/ n(t) =- e tl 
~0 .. , ~~~. 

n(t) =!!. e l:t 

Ao 

We kunnen nu Qt\t) en Vm{t) 
eisen in 0 en t 1 : 

vinden, waarbij we weer kontinuiteit 

Q.._<.t): ~Q \f. -+ pAt/ 
1' d . "< _,", 

"""o 

en 

t.t'C 
e ' 

t, t. } - it~ -ï•i" e o e o • 

t~o 



-77-

ad 3}: n konstant; d(t). 

Als we de plaat-vloeistof afstand als funktie van de tijd nemen 
kunnen we {9) schrijven als 

waarbij we de hulpgrootheid oe.-: &.AV~.c-+ Y\p~ hebben ingevoerd. 

De enige funktie d(t) die interessant is voor ons is de (co-)sinus
vormige variatie van d rond een evenwichtstand: 

We proberen dus nu de trillende plaat methode te beschrijven. 
We denken hierbij aan een harmonische trilling met een kleine 
ampHtude, d1<<d

0
, bijv. d1/d

0
=4.10-2, en een frekwentie f = ~ 

van enkele honderden Hz. 
We hebben te maken met een inhomogene eerste orde lineaire differentiaal 
vergelijking met niet-konstante koëfficiënten. 
De oplossing van het homogene deel vinden we door dit te schrijven als 

l O Qt cle-t:J 
Qt d t ::. - RC ·tl<t.J + c. R R 

en vervolgens te integreren. 
Dit geeft een oplossing: Q'b<:t:J : '). 

waarin !"0 = ~ (c. -t ~) 
do 

- tJ'C e o 

Om tot deze oplossing te komen is het nodig gebruik te maken van het 
feit dat d1<< d

0
• 

We zien dat we opnieuw uit het homogene deel van de d.v. het langzaam 
aflopend verschijnsel vinden, zoals onder ad 1) gezegd. We stellen weer 
dat dit deel van de oplossing niet belangrijk is. 
Als partikuliere oplossing zoeken we een periodieke funktie. We 
proberen daartoe de reeks 

00 è.~ w-,t 
Q ~ (-tJ : Z:.. 9n e 

-00 

met nader te bepalen qn. 
Invullen van deze reeks levert een rekurrente betrekking voor \nl~l: 
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Nadere beschouwing van deze betrekking leert ons dat een term in de 
reeks ruwweg een faktor ~~0 kleiner is dan de eraan voorafgaande. 
Maken we tevens gebruik van het feit dat ~RC))l, dan vinden we 
sterk vereenvoudigde betrekkingen: 

en 

V'\ <:"-1 

Op dezelfde manier te werk gaand vinden we de volgende relaties: 

. d, 
~0 = 0 ~ 9, - ~0 

o(, 
L W "Co ~I + ~do -- t i.Cü do 't"o 

_(wt;o, + J'k_ Cf :. 0 ....:) ,_, = ~D d, 
-I 

.t.clo 0 .l i'-" o(o 't'o 

en 
Q - ~ c:~Jte Q + ~ Lu ~co - 0( 
I 0 .tclw f-1 .tclo I t 

waaruit volgt dat 

M b S'l"' •.• L. -:. i--, 1e ·""'~- .. -û..lt:) · k d t d 1 · •• v. ··-~ , ~ ~ z1en we oo a e op oss1ngs-
reeks voor Qt reëel is. We schrijven nu: 

«!!!_ ~~Awt + o<· t\AM\(t;~e. (hogere harmonischen) 
-Jtod.o 

waaruit we afleiden dat 

0( 
cl,R 
olo 't"o 

+ re~t: 

Uit deze laatste betrekking blijkt het grote voordeel van het opnemen 
van een kompensatie spanningsbron in het meetcircuit. Omdat 
«-: fo ~Vlo( -+ V\ 'P·R • kunnen we zorgen, door Vac =-~ te kiezen, 

dat oe nul wordt. Daarmee wordt ook de amplitude van (de eerste harmo
nische van) het Vm-signaal gelijk aan nul. 
In de praktijk zal het Vm-signaal een filter passeren, dat alleen die 
frekwentie f =~doorlaat, waarna het verder versterkt en zichtbaar 
of hoorbaar gemaakt wordt. Is het uiteindelijke signaal nul, dan is 
blijkbaar voldaan aan '4"=-i:· Het aflezen van de ingestelde waarde 
van Vk levert ons dan precies het oppervlakte-Volta-potentiaalverschil. 



-79-

We kunnen nu proberen een schatting te maken van de gevoeligheid van 
de methode. Als de oppervlakte potentialen liggen in de ordegrootte 
van ca. 300 mVolt, dan kunnen we de instelling van Vk een instelfout 
geven van A Vk = 1 %of 3 mV. Dit geeft dan een fout in de amplitude 
van V ter grootte m 

v.A fo · 1'\ • AV•~ • i!_ · .3_ 
À lM -= ,., "' olo t:'o 

Invullen van de getalwaarden geeft de onderste grens die nog net 
" meetbaar moet zijn, te weten AVw.=- 1 JA-Volt. 

Het is duidelijk dat dit hoge eisen stelt aan de versterker. 

ad 4): n(t) en d(t). 

We kunnen volstaan met een opmerking te maken over de trillende plaat 
methode. 
Laat op een bepaald moment de situatie in evenwicht verkeren, waarbij 
Vk precies is afgesteld op-~ en dus Vm nul is. Verandert dan n in 
de tijd, dan zien we dit doordat Vm niet langer nul aangeeft; daartoe 
zal Vk bijgesteld moeten worden. Dit bijregelen kan met de hand gebeuren, 
maar ook d.m.v. een terugkoppelsysteem dat Vk geheel automatisch op de 
juiste waarde terugbrengt. 
Zorgen we er nu voor dat de "regeltijd" van dit systeem kleiner is dan 
bijvoorbeeld 1 sekonde, hetgeen in de praktijk zonder problemen te ver
wezenlijken is, dan zien we dat we daarmee vrijwel alle n-variaties, 
onder ad 2) beschreven, kunnen volgen. Al die variaties duren namelijk 
vele tot zeer vele sekonden. Met zo'n terugkoppelsysteem geeft Vk dus 
op ieder moment vrijwel de juiste waarde aan van het oppervlakte-Volta
potentiaal-verschil. 

6.5 Slot 

De konklusie na de vorige paragraaf is dat we met (9) en (10) een 
hanteerbaar stel vergelijkingen hebben om de oppervlakte potentiaal
meting m.b.v. een vlakke kondensatorplaat te beschrijven. Ook de 
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trillende plaat methode blijkt ermee beschreven te kunnen worden. 
Het model waar we van uitgegaan zijn is beperkt omdat we de monolaag 
voorstellen als een tweedimensionale dipoollaag. In werkelijkheid 
is de situatie gekompliseerder (Lit.l). Het is echter noodzakelijk 
om een eenvoudige voorstelling te hebben van een monolaag om de 
elektrische verschijnselen enigszins te kunnen verklaren. 
Anderzijds blijkt dat de oppervlakte potentiaal over een bepaald 
trajekt van de deeltjeskonsentratie daarmee evenredig is. Zo is het 
wellicht mogelijk om juist uit de afwijkingen van dat ideale gedrag 
konklusies te trekken omtrent de eigenschappen en oriëntatie van de 
monolagen cq. de monolaagdeeltjes. 
Voor wat betreft het experimentele onderzoek binnen onze vakgroep 
op dit gebied kan slechts opgemerkt worden dat dit zich nog in een 
betrekkelijk vroeg stadium bevindt. De eerste aanzetten tot het 
experimentele deel van het onderzoek zijn gedaan en beschreven door 
Bert Verbakel (Lit. 5), terwijl diens werk momenteel wordt voortge
zet door Ernst Sangen en Jos Hemelaar. 
De eerste konklusie is wel dat het mogelijk is om met de vaste plaat 
methode metingen te doen aan veranderingen in de oppervlakte potentiaal. 
Technisch gezien zijn er, zoals steeds bij elektrostatika-verschijn
selen, veel problemen met de afscherming, aarding, kontaktpotentialen 
etc., waardoor de metingen zelf nog niet goed reproduceren. 
De hoop is echter dat het binnenkort mogelijk zal zijn om betrouwbare 
metingen te doen om de behandelde theorie uitgebreid te toetsen. 
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C)O~ 
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schema van de versterker t.b.v. 
de rekstrookjes-drukopnemer. 
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schema van de schakeling die het messing
omhulsel van de drukopnemer op konstante 
temperatuur houdt. 

loolc look 

gemonteerd 

in t 
kastje I 

t 
gemonteerd 
op 
omhulsel 

Lxs-6oo 
<ifr6Jops 
(stook-transistoren) 

--
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Schakelsenema's van de destillatiebeveili
gingen (le destillatiekolf) 

A: voedingsgedeelte (+15V). 
B: droogkookbeveiliging (blauwe draad) 

tevens aangesloten op de relais van de 
dubbeldestillatiekolom 

C: nivoregeling (groene draad) 
bekrachtigt de waterklep als bijvulling 
nodig is 

Opmerkingen: 
-rode draad: voor blauw en groen de gemeen
schappelijke aarde 

-de draden zijn verbonden met de platina-
elektrodes 

-alle capaciteiten in F 
-alle IC's: CA 3130 
-onbenoemde diodes: 1N4148 
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47k 

·.:roen 

• 

~ nivoregeling 

o-t•· 
,·:,c~- -ger.1eenschappel ijk 

47k 

47k 

20 
M 

2k2 

39p 

"' 220V 

Jt.. 
!;:: drukknop 

t • 

naar 
waterklep 

I 
00 
U'1 
I 

)> 
'C 
'C 
tTl 
;:, 
0.. ..... 
x 

' < 
tTl 

< 
c 

-



~6-

SLOTWOORD 

Aan het eind van dit verslag neem in graag de gelegenheid te 
baat om iedereen te bedanken die mij bij dit afstuderen, maar 
ook tijdens de rest van mijn studie, hebben bijgestaan: 
medewerkers en mede-studenten van de groep AFM; de afdelings
werkplaats van de afdeling Natuurkunde; mijn vrienden en, 
niet te vergeten, vooral mijn ouders. 
Dankzij de hulp en belangstelling van allen is het een fijne 
tijd geweest waar ik met plezier aan terug zal denken. 


