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Samenvatting 

Bij het bevriezen van grond treedt onder bepaalde omstandigheden ijslen·svorming op. 

Water stroomt door de nauwe poriën: in de bodem en bevriest aan de onderkant van deze 

horizontale ijsplaten. Dit verschijnsel is waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat 

ijsgroei in de nauwe poriën bij de gegeven temperatuur en druk niet mogelijk ist er 

is een vriespuntsverlaging in de poriinJ. 

Bij de vorming van ijslanzenworden bovenliggende lagen omhooggedrukt; De hiervoor be

nodigde druk noemt men heffingsdruk. 

Thermodynamische vergelijkingen die het verband geven tussen vriespuntsverla.gina 

en drukverschil tussen ijs en water worden afgeleid en onderling vergeleken. 

Twee theorieën, die van Everett en Takagi, worden beschreven.CEverett geeft een 

thermodynamische beschrijving van de vorstverschijnselen in de bodem, waarin de ijs

water meniscus aan de mond van een capillair centraal staat. 

•TakaJi schrijft de optredende effekten toe aan een geadsorbeerde waterlaag rond de 

bodemdeeltjes, die onbevroren blijft en zijn dikte handhaaft door, ter vervanging van 

water dat bevriest, water uit de omgeving aan te trekken. 

Deze laatste theorie wordt iets nader uitgewerkt, zowel moleculair als thermodynamisch, 

aan de hand van een model waarin een laag water op een poreuze glasplaat wordc be-

vroren. 

De waterlaag die blijft bestaan tuss.en ijs en glaswand en niet de ijs-water menis'"" 

cus, wordt beschouwd als de zetel van de drijvende kracht voor de waterbeweging•ahde 

heffing. 

Met een model voor een tweedimensionaal poreus medium bestaande uit een bundel 

capillairen (ca. 25.000 cilindervormige capillairtjes met een diamete.r van ongeveer 

ym op een oppervlak van ! mm2) zijn enkele experimenten verricht om n:a te gaan of 

de aanwezigheid van nauwe porieën een voldoende voorwaarde is om waterJ:>eweging in 

de richting van een ijsfront te veroorzaken.Er is aangetoond dat dit zo l.S. 

De verkregen kwantitatieve informatie is nog beperkt maar wettigt de veronderstelliq 

dat met behulp van de ontwikkelde experimenteile methode in de nabije toekomst betrouw

bare experimentele gegevens zullen worden verkregen. 
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Inleiding 

Bij bevriezen van grortk treedt soms heffing op die ·veel groter is dan verklaard 

kän worden door de volumetoename tengevolge van bevriezing van het in de grond aan

wezige water. Je verdeling van het ijs in.. de grond blijkt vaak sterk af te wijken 

van de verdeling van het water vóór het bevriezen. Hen treft vaak zg. ijslenzen aan. 

Dit zijn horizontale ijsplaten die soms alleen bij vergroting waarneembaar zijn, maar 

in koude gebieden een dikte van ca. I m kunnen bereiken (24]. Blijkbaar wordt het 

water uit de grond onder de ijslens gezogen en bevriest liet aan de onderzijde van de 

ijslens. i)e bovenliggende grond wordt hierbij omhooggedrukt. Bij ontdooiing van de 

grond verhinderen deze ijslenzen dat het water wegzakt in de bodem .. D.e ontstane water

concentraties doen de grond zijn uraagkracht verliezen (drijfzand). Dit verschijnsel 

noemt. ~en opdooi. Heffingsdruk en opdooi zijn er de oorzaak van dat jaarlijks grote 

schadewordt aangericht aan wegen, startbanen en gebouwen. Ook bij het ondergronds 

bewaren of vervoeren door pijpleidingen van gekoelde vloeistoffentreden problemen 

op. Het gegeven dat er een \vaterbeweging naar de ijslens toe wordt waargenomen kan 

van grote betekenis zijn voor het invriezen van voedsel of het conserveren van leven

de organen of organismen. 

Dat de volumevergroting geen gevolg is van het uitzetten van water bij .bevriezing 

1s aangetoond door Hoekstra e.a. die de heffingsdruk heeft gemeten bij beenzeen [~ , 

een stof die krimpt bij stolling. 

De belangrijkse parameters die bovenstaande processen beheersen zijn druk, tempe

ratuur en porieëndiameters zowel naar grootte als naar verdeling. De relaties tussen 

deze grootheden zijn echter erg onzeker. 

Het belangrijkse doel van ons werk is het aantonen met behulp van eert kunstmatig 

poreus medium dat verschijnselen als heffingsdruk en waterbeweging naar een ijsfront 

optreden als men water up een poreuze plaat ·gaat bevriezen. Daarnaast wordt het ver

krijgen van kwantitatieve informatie omtrent de invloed van genoemde parameters be-

oogd. 

uaartoe is in samenwerking met àe glasirtstrum~ntmakerij . een .bundel capillairen 

ontwikkeld waar op een doorsnede met een oppervlakte van ! mm2 ca. 25.000 capillairen 

aanwezig zijn. Het behulp van dit model is aangetoond dat er door deze capillairen 

water naar een ijsfront stroomt. 
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De verkregen.kwantitatiève informatie is nog gering maar het verkregen resultaat 

wettigt de veronderstelling dat in de nabije toekomst, tenminste de invloed van 

temperatuur en capillairdiameter kwantitatief kan worden bes'chrëven. 

In het laatste hoofdstuk worden de verrichte experimenten en de verkregen resultaten 

beschreven. 

In het eerste hoofdstuk staat het model dat Everett [4] gebruikt om bovengenoemde 

verschijnselèn te beschrijven centraal. De juistheid van zijn veronderstelling, dat 

in ee~ capillair slechts ijs van een hogere thermodynamische potentiaal kan worden 

gevormd dan bij dezelfde temperatuur en druk in 11 bulk~' wördt in twijfel getrokken. 

Meer waarde wordt gehecht aan de gedachte die ten grondslag ligt aan het ~weede 

hoofdstuk, nl. niet het scheidingsvlak ijs-water aan de mond van een capillair 1s 

de zetel van de drijvende kracht voor de waterbeweging,maar een onderuk ia ~e vloei

stoffilm tussen ijs en wand verricht die functie. Door TakagiD~ is deze gedachte 

naar voren gebracht, maar hij ge~ft hieraan geen nadere uitwerking •.. In het tweede 

hoofdstuk wordt deze gedachte iets nàder uitgewerkt . 
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Hoofdstuk I 

Thermodynamische formulering van verschijnselen samenhangende met vriespuntsverla

ging en heffingsdruk. 

Inleiding 

De basis waarop de theorie, die de verschijnselen beschrijft optredende bij het 

bevriezen van media, waarin nauwe capillairen voorkomen, berust, is het gegeven dat 

~n een capillair de omstandigheden waarbij er evenwicht kan bestaan tussen ijs en 

water, anders zijn, .dan in bulk. Minder 'algemeen: er is een vriespuntsverlaging in 

nauwé capillairen, die afhankelijk is van de straal van die capillairen. Bij een 

temperatuur van 0°C en een druk van 2 atmosfeer kan er geen ijs in het capillair be

staan. Dit is pas mogelijk als de temperatuur tot een bepaalde waarde gedaald is. 

Het verschil tussen 0°C et1 de temperatuur waarbij ijsvorming mogelijk .wordt noemt 

·men de "vriespuntsverlaging". Behalve door verandering van temperatuur kan men'l\ "nièu 

evenwichtssituatie ook door verandering van druk bereiken. Het eerste deel van dit 

hoofdstuk besciarijft het verband tussen druk- en temperatuurverandering •. In de litera 

tuur worden een aantal vergelijkingen gebruikt die dit verband beschrijven, maar dezE 

vergelijkingei1 zijn niet in elkaar over te voeren en geven numeri~k verschillende re11 

sultaten. Aangetoond zal worden dat alle vergelijkingen bijzondere gevallen zijn van 

~~n bepaalde vergelijking (1.3.2). 

Vorming van ijslenzen in grond kan plaatsvinden omdat er water door de nauwe 

porieën naar het ijs toestroomt. Een model waarin deze waterbeweging wordt ver

klaard evenals de erbij optredende heffingsdruk is peschreven door Everett[4]en 

opgenomen in dit hoofdstuk. 

I. JJe thermodynamische potentiaal. [12,13,22,23] 

Een der karakteristieke grootheden uit de thermodynamica is de vrije enthalpie, 

G. Voor de partiële (kilo)molaire vrije enthalpie gebruikt men meestal een apart 

synbool~ Andere benamingen zijn: chemische potentiaal en thermodynamische poten

tiaal. 
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De grootheid is afhankelijk van de dru~ de temperatuur, de concentraties van alre 

componenten van het systeem en van de positie in externe krachtvelden. In formule 

geldt voor de thermodynamische potentiaal van·één component: 

/" = r;~ = U.., i- p"' -TSm 

waar~n: U : de (kilo)molaire inwendige energie 
m 

p : de druk 

V : het (kilo) molaire volume 
m 

T : de temperatuur 

S : de (kilo)molaire entropie 
m 

In differentiaal vorm is dit: 

~ = -SmcJT + Vmdp 

I.I.L 

1.1.2. 

De belangrijkste thermodynamische wetmatigheden, die op deze grootheid betrekking 

hebben zi!in: 

I. Indien twee fasen in een systeem met elkaar in evenwicht zijn en er materieuit

wisseling tussen de fasen mogelijk is, is de molaire thermodynamische potentiaal 

van elk der componenten in beide fasen hetzelfde. 

2. Een stof beweegt in een systeem altijd van plaatsen met een hogere naar plaatsen 

met een lagere potentiaal. 

2. De faseovergang ij s""'water in het p-T diagram[23J 

Uit de eerste wetmatigheid van de vorige paragraaf volgt voor een toestand waarbij 

~JS en water bij dezelfde druk en temperatuur in evenwicht zijn: 

/'", ( p. T) = /w- ( p,T) 1.2.1. 

waarbij de indices i en w respectievelijk staan voor ijs en water. Verandert men 

druk en temperatuur zodanig, dat er een nieuwe evenwichtssituatie ontstaat, dan 

geldt weer: 

~· ( p+Ll p ,T + 4T) = _;-M
141 

( p+ Ll p, T i-IJT) I. 2. 2. 
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U i t 1 • 2. I en I • 2 • 2 vo 1 g t : 

~,-= '!/w-
of met I • 1. 2 

- s .... d T + V"" i. cl p = - smw d T + ~ w cJ p 

Hieruit vindt men de vergelijking van Clausius-Clapeyron: 

ciE. - .s,.,...~-s...,. - .:.....1-J.:..:.-W"~-
dT - \Iw.,.,- V ... ; - T(V_...,.-1(..) 

waarin H. =de overgangswarmte (334.I03J/kg). 
1,W -6 3 

Met T = 273K en V -V . = -90,4.IO m /kg vindt men; mw m1 

alp aT= -I.3,S. 10
6 N """-2. K-'= -1.34 ai:-W~/1< 

en 
dT -6 N-I %.IL I I - =- o, o71.t. Jo wr n:::.- o,oo7s K oc-W~ 
dp 

3. Het evenwicht ijs-water bij een drukverschil tussen de fasen. 

I .2.3. 

I. 2. 4. 

I. 2.5. 

Bij de afleiding in paragraaf 2 is gebruik gemaakt van de veronderstelling pi~P...,. 

Veronderstelt men een nieuwe isotherme evenwichtssituatie waarbij de druk van ijs 

en water verschillend zijn dan vinden we i.p.v. I .2.4. indien we de termen van 

hogere orde verwaarlozen: 

- s . ~ T + V . (P.·- D )· = - .s 4 T + V ,_/ ( l"l - D ) I. 3 • I. m• m~ • ,-. """~~ ""'..", rw ro 

waarin p de druk in de oorspronkelijke evenwichtssituatie 1s. 
0 

Dit leidt tot: 

L1 T = V..,,.,.(p""-e.)- V .... dr. -p.} 

5""'...,.- s .... . 
I. 3. 2. 



of 

i1T = (\{,,." r,.., - '4ï p, ) T 
H- . . 

~.vl 

-9,...; 

{Vmw- \4Jp,.T 
Hi,w 

1.3. 3. 

Rekent men de tweede term uit met p = IOI325 ~/m2 en T 
0 

273 K dan vindt men 

0,0075 K. 

Deze tweede term wordt meestal verwaarloosd, zodat we krijgen: 

L1 T ==(~,.,p .... - Vc,, pJT 1.3.4. 

H .:,..." 
een vergelijking [4 ,I 0] die vaak gebruikt wordt bij de bestudering van vorstver.-

schijnselen in de bodem. Hierbij is dan fw < P.: en dus LlT< 0. Ll T is de vriespuntsver

laging. Andere vergelijkingen, die men in de literatuur tegenkomt, zijn bijzondere 

gevallen van I. 3. 2. !·!en schrijft de drukverandering geheel toe aan het ijs (R."=p
0

) 

en vindt: V.:: . { . _ )T I . 3. 5. 
L1T = _ "" P. Pw-

of aan het water (p. 
1 

J-1 .. ~ "• ..... 
p ) en dat geeft: 

0 

L'l T = _ V_..,.(p,--p_. re 1.3 .6. 
H .. _;-

"' .... De meest algemene vergelijking is dus 1.3.2. De vergelijkingen I.3.4. t/m 1.3 .. 6. zijn 

vereenvoudigingen of bijzondere gevallen van deze vergelijking. 

'•Vergelijking 1.3.5. geeft een Al van - 0,09 K/atm en vergelijking 1.3.6. een f1T 

van- 0,08 K/atm. De ver~nderi~; per atmosfeer drukverschil is meer dan tienm:/{ zo 

groot als de verandering die men vindt met de Clausius-Clapeyron vergelijkirig (J~2.5.). 

Dit verschil is begrijpelijk, a~mdat bij Clausius-Clapeyron beide fasen in druk worden 

verhoogd, terwijl in bovenstaande vergelijkingen slèchts van één der fasen de druk 

wordt veranderd! 

4. De formule van Schafield [Is] 

Behalve van de vergelijkingen uit de vorige paragraaf, wordt er bij de beschrijving 

van vorstverschijnselen in de bodem, gebruik gemaakt van een "geheel" andere formule 

voor de vriespuntsverlaging,de formule van Schofield·: 

~= '-t,ro +)o~ 1-llTJK I .4. I. 

waarin ~ T in K. 
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De pF is de logarithme van de hoogte in cm waterkolom, die overeenkomst met dê.onder

druk die nodig is om het water uit de grond te zuigen en te vervangen door lucht. 

PF = )o4 f rL.M 1.4.2. 

Het is een grootheid, die gebruikt wordt voor het karakteriseren van de druk van het 

water in een grond. Indien capillaire effekten overheersen is het tevens een maat 

voor'de grootste diameter van een met water gevulde porie. Het verband tussen PF en 

vo~htgehalte (de vochtkarakteristiek) is een maat voor de porie~nverdeling van de 

grond, doch geen absolute maat. 

De druk van gebonden water in de grond .is gelijk aan: 

Invullen in 1.3.6. (p. 
~ 

zodat: 

P"': Po -rw ~ f 
p

0
) geeft: 

L1 T = _ ~.,., fw- ff T = 
H1.,w 

~T 
H·w &., 

PF =Jo~ I rL = ~ l ~}~ + ~od \-llT}~ 

1 .4 .J. 

1 • 4. 4. 

1 • 4. 5. 

Invullen van de getalwaarden voor de betreffende grootheden leidt dan tot verge

lijking 1 .4.1. 

De vergelijking wordt gebruikt om de relatie tussen de pF en het vochtgehalte van 

een grond te bepalen door het meten van de vriespuntsverlaging. 
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5. Gel«omde ,oppervlakken [22] 

In een klein waterdruppeltje heerst een druk die groter is als de orngevingsdruk. 

De hogere druk in het water is een gevolg van de oppervlaktespanning. Door de c.ohe

siekrachten tussen de watermolekulen bestaat er in het water een grote inwendige 

druk (a/v; ui~ de'vanderwaalsvergelijking). Bij een vlak oppervlak moet hierbij de 

omgevingsdruk, die alleen op het oppervlak aangrijpt worden opgeteld om de totale 

druk te krijgen. Is het oppervlak gekromd dan zal een ekstra bijdrage geleverd 

worden door de oppervlaktespanning, die in tegenstelling tot de inwendige druk 

niet in het inwendige van de vloeistof maar in het oppervlak zetelt. De bolvorm is 

een gevolg van het streven naar een zo klein mogelijk oppervlak of beter, het 

streven naar een minimale pontentiële energie. Het niet-statische drukverschil tussen 
. . 1' 'k d A b.. d 1 k . water en omgev1.ng 1.s ge l.J aan ~"" dv , waar l.J a_t,_. e opperv a tespann1.ng 

van het grensvlak lucht- water is en A en V resp. het oppervlak en het volume van het 

water zijn. 

Analoog aan dit verschijnsel beschrijft men een ijskristal in een omgeving van water. 

Voor een ijs-water mengsel in evenwicht bij een bepaalde druk en temperatuur geldt: 

~i (Pw) =/"w ( P...t) 1.5. I. 

Bekijken we nu een klein bolvormig ijsdeeltje omringd door water dan 1.s: 

~. ( P, ) = ../"". ( R ~) + 'i: . er:. , d R / , ' "., '""~. '·\Al V cl 
1. 5. 2. 

In deze vergelijking zijn fl'i,w , de oppervlaktespanning voor het scheidingsvlak 

ijs-water en het begrip bolvormig ijskristal ingevoerd. Bolvormige ijskristallen 

komen niet voor. Het oppervlak zal samengesteld zijn uit klsine vlakken. en t:rz"" . 
is daarbij een gemiddelde grootheid die afhankelijk is van de oriëntatie van deze 

vlakjes [22] . De verhoogde thermodynamische potentiaal toeschrijven aan een uniforme 

drukverhoging van het ijs zoals in I .5.2. is gedaan, is daarom een formele keuze. 

Bij een bolvormig oppervlak geldt: 

d R:: ~ 
dV 'Z. 

1 . 5. 3. 
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Uit 1.1.1. volgt verder, omdat we de verhoging van thermodynamische potentiaal 

aan uniforme drukverhoging hebben toegeschreven: 

A·(P,) -~,-(p".,)=~, (p.-p,",) I. 5. 4. 

Combinatie van 1.5.2. t/m 1.5.4. geeft voor een bolvormig scheidingsvlak: 

ri. ~p...." = 1 fJi..-w I. 5. 5. 
2.. 
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6. Het model van Everett [4, 11] 

Everett beschouwt in zi!În model een systeem van twee cilinders verbonden 

door een capillair, waarbij beide cilinders zij_n afgesloten door een z11iger 

(fig.1.1). In de uitgangspositie is het systeem gevuld met water bij een 

druk p . Vervolgens wordt de temperatuur 
0 

P: ~ 

ij~ A 

[ 

verlaagd tot 0°C en wordt nucleatie geini-

tiëerd in cilinder A. Ruimte A zal bevrie

zen en de hierbij optredende uitzetting 

wordt opgevangen door het bewegen van de 

zuigers. Is A geheel bevroren en wordt er 

aan de boven-zijde nog warmte outrokken dan 

kan er op twee manieren verdere ijsvorming 

plaatsvinden: 

a) door ijsgroei in het capillair 

b) door ijsgroei aan de onderzijde van het 

fi3 l.I. ijs in A vergezeld van een watertransport 

van B naar A en bijbehorende beweging van de zuigers. Zolang de druk inhet 

gehele systeem gelijk is zal het ijsfront vlak zijn (dA/dV = 0) en het ijs 

zal het capillair niet binnendringen. Ijsgroei in het capillair zou betekenen 

dat er ijs gevormd wordt, dat een hogere thermodynamische potentiaal _y.u,(e"p) ) 

heeft dan het ijs in A ~_.(bulk)) omdat (vgl.1.5. 2,). 

_....;4-(,. ( c Q p ) = A. ( b ~Ik) + V . IJ. ( d R ) 
/ , / • m• •,w dV 

1.6.1. 

Houdt men de druk van het ijs konstant (p ) en ondervindt het ijs geen wrij-
o 

ving bij het glijden langs de wand van A dan zal de ijsgroei doorgaan tot 

al het water uit B is verdwenen. 

Verhoogt men de druk in het ijs en houdt men de druk van het water gelijk aan 

p
0 

dan neemt de thermodynamische potentiaal van het ijs toe met \/M; {~-~) . 
Het i]s zal gaan smelten tenzij er warmte wordt onttrokken totdat een nieuwe 

evenwichtstemperatuur is bereikt waarbij de druk van water en ijs respectie

velijk p en p. zijn. 
0 ~ 
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Dit betekent dat de druk van het ijs aan de ingang van het capillair wordt verhoogd 

tot p. door kromming van het oppervlak. 
1 

'l. 

-----
fig. 1. 2 

.....-;-; 
/ ... 

f / 

p, = Pw 

\ . , ..... 
p..-p,..,< ~·"" 

'Z. 

p, -pw= ~ . ..., 
t 

De drukverhoging van het ijs is daarbij zo 

gering dat de bijbehorende kromtestraal va1 

het ijsfront kleiner is dan de straal van 

het capillair. Houden we p. op deze waar-
1 

de·en onttrekken we weer warmte dan kan 

het ijs nog niet verder in het capillair 

dringen en er zal verdergaande ijsgroei , 

plaatsvinden in A terwijl water uit B 

naar A wordt getransporteerd. 

Verdere verhoging van p. veroorzaakt een 
1 

grotere kromming van het ijsfront. Wordt p. zo groot dat de bijbehorende kromtestraal 
1 . 

kleiner is dan of gelijk is aan de straal van het capillair dan treedt ijsgroei in 

het capillair op. Er is evenwicht als: 

of 
VV'II i { P~- Po) = 

dA 
~; ~.w dV 

P -P. .... ÇJ: 
i. o ~.w 

2. 

t 
1 • 6. 2. 

Het verschil p. - p wordt de heffingsdruk genoemd. Een analoge beschrijving 
1 0 

kan men geven als de druk op het water verlaagd wordt, of als drukverhoging op het 

1JS en drukverlaging op het water gelijktijdig plaatsvinden. 

De evenwichtsvoorwaarde daarbij is: 

pi. - p"" 

Opm.: 

=IT. 
~."" 

dA 
c1V 

1. 6.3. 

Het ijs in A groeit aan de onderkant verder, veronderstelt Everett. Om dit moge

lijk te maken is het noodzakelijk om aan te nemen dat er tussen ijs en wand een dunne 

waterfilm overblijft. 9e dikte van deze waterfilm wordt daarbij impliciet veel ge-. 
ringer verondersteld dan de diameter van het capillair. In een publicatie samen met 

Haynes[S] schrijft hij dat zijn theorie slechts geldig is voor diameters die groter 

zijn dan een geschatte waarde van 0, 1/" m. 

In het volgende hoofdstuk wordt aan deze waterfilm[8] aandacht besteed. 
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7. De. oppervlaktespanning van het grensvlak ijs-water. volgens Koopmans. Do] 
Voor de oppervlaktespanning van het grensvlak ijs.,..\ITater zijn zeer 

uiteenlopende waarden voorgesteld. [7] Door Koopmans zijn experimenten 

verricht, waarbij hij de verhouding <r : er. 
~,w c,W 

bepaalde. Koopmans veronderstelde 

dat het bevriezen van water in een grond analoog verloopt aan het verdrijven 

door lucht van water in dezelfde grond. Hij verhinderde dat de grond 

tijdens het bevriezen expandeerde en vergeleek de hoeveelheid wateri di~ 

bij een bepaalde tertlperatuur onder nul °C in een grond achterblijft, 

met de hoeveelheid die achterblijft bij een bepaalde overdruk van de lucht:. 

Opm: Koopmans geeft: 

o; : er. = 2. 2 o ; 1 
-c,w '·"" 

I. 7. I 

en Oi.,w = 33,1 dyne/cm= 0,0331 N/m. 

Blijkbaar heeft hij voor a:t.w genomen 72,8 dyne/cm, immers: 

~~ = 2,20 x 33,1 = 72,8 dyne/cm 
~~ 

Dit is de oppervlaktespanning bij 20 °c 1 de temperatuur waarbij de metingen 

met lucht-water zijn verricht. Het is beter hier een verhoudingsgetal op 

te geven waarbij zowel er, als ~ .. , bij 0° C zijn genomen. Dus: 
~.w ~-

"i.w: o-:,w = 75,6 33, I 2,28 I. 7. 2 

8. Vergelijking van de diverse formules voor de vriespuntsverlaging. 

In de paragrafen 2 t/m 4 zijn verschillende vergelijkingen afgeleid 

voor het verband tussen de vriespuntsverlaging en het drukverschil 

tussen ijs en water. Met vergelijking 1.5.5 wordt daarbij het verband 

tussen de straal van een capillair en het bijbehorende drukverschil 

vastgelegd, dat nodig is om ijs in een capillair te laten binnendringen. 

Een aparte plaats wordt ingenomen door de formule van Schofield. 

Door de vriespuntsverlaging te koppelen aan 'V gebruikt Schafield 

Cïï,w in plaats van er: w . •• ~ is voor eèn capillair zonder meer te berekenen 

uit de vergelijking voor de capillaire opstijging 0 2]: 

r= 2 Oï,""
fw ~ 7. 

I. 8. I 

waarin fw de dichtheid van het water en g de gravitatieconstante voorstelt. 

Door een nieuwe grootheid r'te definiëren, zodanig dat: 



vinden we 

• 
en met 1.5.5 

-!6:-

r·= v;:.,., 
'r ~.w 

Ll/ 1 = \ 1 2 ~ 1 v.,.,..,"' ·""' 
~'l. 

rl == 
V..,.w , (r. -p,J 

I 

I. 8. 2 

I. 8. 3 

I. 8. 4 

Vullen we nu in I. 4. 4 .'/f in in plaats van 'fJ' dan vinden we vergelijking 

1.3.6, waarmee in aangetoond dat de formule van Schafield in wezen 

dezelfde is als de vergelijkingen uit paragraaf 3. We defini~ren: 

P.' = ..fo~ rl = ·"to-q ~ '( I. 8. 5 
F <J:l.w 

zodat I P, + Jod V:,w I. 8.6 P. = 
F F ~.w 

De gewijzigde formule van Schafield wordt nu: 

~:: v,10- Jo~ 1 :.·.: f + lo~ ) -11Tj 
of met I. 7. 2 

I. 8. 7 

F::- ::o lt, lt 6 :f -fo ~ 1- L1 T J I. 8. 8 

9. Water in de bodem. 

We beschouwen een nauw capillair met een diameter die groot is ten 

opzichte van een eventuele grenslaag van geadsorbeerd water maar wel zo 

klein dat er duidelijk capillaire opstijging in plaats vindt (b.v. 0 = 5~111) 

en veronderstellen een gr~nshoek van 0° ~volledige.bevochtiging). 

Stopt men dit capillair zo ver in water dat de bovenzijde van het capillair 

samenvalt met het wateroppervlak, dan zal in evenwicht het volgende gelden: 

a. de vloeistof~luchtmeniscus boven in het capillair is vlak, er is geen 

druksprong aan dit.oppervlak. 

b. de thermodynamische potentiaal in het capillair is gelijk aan de 

thermodynamische potentiaal van het omgevende water. Dit volgt recht

streeks uit wetmatigheid 2 uit paragraaf I. 

We trekken het capillair een swkje, h, uit de vloeistof (bijv. 10 cm). 

Hierbij blijft het capillair nog geheel gevuld. 
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Nu geldt: 

a. De vloeistof-luclttmeniscus boven in het capillai~ is enigszins 

gekromd. De kromtestraal van de meniscus is groter dan de straal 

van het capillair en is te berekenen uit 

waar1.n r 
rn 

~ h= p..., 1 '2...., 

de straal van de meniscus voorstelt. 

I. 9. I 

b. Uit wetmatigheid 2, paragraaf I, volgt weer dat de thermodynamische potentiaal 

in het hele capillair dezelfde is en gelijk aan die van het omgevende 

water. 

We trekken het capillair nu zover uit het water dat het capillair niet 

meer tot boven gevuld is. De stijghoogte van het water kunnen we nu berekenen 

uit 

waarin r 
cap 

h - 2. <T.l.v-~ 
- fw ~ 'i.:-Ap 

de straal van het capillair is. 

I. 9. 2 

De kromtestraal van de meniscus is gelijk aan de straal van het capillair. 

Voor 4e druksprong over de meniscus geldt steeds (I.$.5) 

h-p=-
1-f "' 

2. Oï.v.~ = f vJ ~ h I. 9. 3 

Ook geldt weer: 

/'c"'l" ~hulk 
I. 9.4 

waarin ~ de thermodynamische potentiaal van het water is. 
/ J.w//c 

We noemen nu de plaats waar de druk van het water in de grond gelijk is 

aan de atmosferische druk het grondwaterniveau. Dan volgt uit het bovenstaande: 

1. Water in de grond, boven grondwaternivea~, dat in verbinding staat met het 

water beneden dit niveau heeft een onderdruk die bepaald ~ordt door de 

hoogte boven het grondwaterniveau. De maximale stijghoogte wordt b~paald 

door de poriëndiameters. De thermodynamische potentiaal is overal ge·lijk. 

2. Water in de grond, boven grondwaterniveau, dat niet in verbinding staat • 
met het water beneden dit niveau heeft een onderdruk die bepaald wordt 

door d·e poriënverdeling en de hoeveelheid water. Voor water, dat een on

onderbroken geheel vormt is op dezelfde hoogte de druk gelijk, onafhankelijk 

van de porie-diameter ter plaatse. 
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De thermodynamische potentiaal van dit water is weer overal gelijk 

zolang het een geheel vormt. 

In beide gevallen echter is de overdruk die we lucht moeten geven om 

het water uit de grond te verdrijven alleen afhankelijk van de poriën

verdeling. Is er evenwicht dan is ook de thermodynami~che potentiaal van 

water, dat .in verbinding staat met het grondwater, gelijk aan de thermo

dynamische ptotentiaal van water dat hiermee geen ononderbroken geheel 

vormt, omdat er materie-uitwisseling via de dampfase mogelijk is. 

10. Kanttekening bij het model van Everett. 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat voor het model van Everett, indi~n 

het systeem geheel gevuld is met water, geldt: 

~A =/e ~(:~P 
De thermodynamische potentiaal is in het gehele systeem dezelfde. 

Is het verbindingscapillairtje te kort.en handhaven we de veronderstelling 

dat de dikte van de geadsorbeerde waterfilm veel kleiner is dan de diameter 

van het capillair, dan geldt ook dat de druk in gehele systeem gelijk is. 

Een essentiële veronderstelling in de theorie van Everett is dat in het 

verbindingscapillair ijs gevormd wordt dat een hogere potentiaal heeft dan 

het ijs in ruimte A. Uit is niet juist. Een analogie met dè verdrijving van 

water door lucht gaat niet op. Water wordt door lucht uit een capillair ver

dreven als de cohesiekrachten tussen de watermoleculen dit niet meer kunnen 

verhinderen. Er is dan een krachtenevenwicht tussen enerzijds de kracht die 

door de druk van de lucht op het wateroppervlak wordt uitgeoefend en anderzijds 

de attractiekrachten tussen de watermoleculen. Uitwisseling van materie door 

verdamping of condensatie van water speelt in dit proces een ondergeschikte 

roL 

Wil men een juiste analogie beschouwen dan moet men alle lucht verwijderen 

en enerzijds waterdamp in evenwicht met water en anderzijds ijs in even

wicht met water bekijken. Verlagen we nu de temperatuur onder gelijktijdig 

afvoeren van de vrijkomende warmte, dan zal dit tot gevolg hebben dat er 

waterdamp condenseert resp. water bevriest, ook in een capillair . 
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Hoofdstuk II 

Vorstverschijnselen als gevolg van het bevriezen van waterlagen die onder 

invloed staan van adhesiekrachten. 

Inleiding 

Door Takagi [20] en anderen worden verschijnselen als vriespuntsverlaging 

en heffingsdruk niet toegeschreven aan drukverschillen die nodig zijn om 

een ijs-wateroppervlak te krommen, maar aan de afwijkende eigenschappen 

die water, dat aan een oppervlak is gebonden, heeft, ten opzichte van de 

eigenschappen die normaal vrij water kenmerken. 

In paragraaf I wordt het principe van de theorie van Takagi weergegeven. 

De tweede paragraaf bevat een beschrijving van de invloed die een polaire 

wand heeft op de gerichtheid van de watermoleculen. Aan de hand van mole

culaire beschouwingen en een opsomming van een aantal in de literatuur 

vermelde experimenten, waarin getallen worden gLgeven voor de dikte van 

geadsorbeerde waterlagen, wordt aannemelijk gemaakt, dat de dikte van die 

lagen zo groot is, dat de poriën, waarin vriespuntsverlaging, etcetera. 

belangrijk worden, geheel met water, dat onder invloed van adhesiekrachten 

verkeert, gevuld zijn. Ook het ijsfront is een polaire wand. 

Een "geadsorbeerde" waterlaag aan het ijs wordt beschreven in paragraaf 3• 

In paragraaf 4 wordt moleculair en thermodynamisch beschreven wat men kan 

verwachten als de geadsorbeerde lagen van een glaswand en een ijsfront elkaar 

raken. In evenwicht zal er dan tussen het ijs en de wand een onbevroren 

waterfilm overblijven, waarin een onderdruk heerst. In een spleet- of 

cilindervorrnig capillair bevinden de wanden zich dicht bij elkaar~ de 

geadsorbeerde lagen raken elkàar met als gevolg een vriespuntsverlaging 

(paragraaf 5). 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt aangegeven dat de 

onderdruk in de waterfilm tussen ijs en wand het water door een capillair 

naar het ijs doet stromen en hoe hierdoor een heffingsdruk kan ontstaan. 
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I. Dé theorie van Takagi. ~0] 

De mening van Takagi stemt niet overeen met de theorie die in het voor

afgaande hoofdstuk is behandeld, omdat, zoals hij schrijft, "the ice-water 

interface advances by accretion of watermolecules but not like a membrane 

that can be deflected under pressurei'. Takagi schrijft het. mechanisme van 

heffing tengevolge van vorst toe aan de .invloed van geadsorbeerde waterlaagjes 

aan bodemdeeltjes. Hij stelt dat er twee processen plaats vinden waardoor 

de hoeveelheid ijs groter wordt: "bevriezing ter plaatse" en aangroeien van 

het ijs tengevolge van bevriezing van toestromend wateri 

"Bevriezing ter plaatse" wil zeggen dat er geen waterstroming )'laats vindt 

uitgezonderd de stroming tengevolge van het uitzetten bij bevriezing. 

Bevriezing van toestromend water vindt plaats als geadsorbeerd water bevriest. 

Bodemdeeltjes, die rechthoekig worden ver.ondersteld (figuur 2. I), zijn 

omgeven door een laag geadsorbeerd water. Wordt er aan de bovenzijde .warmte 

onttrokken dan zal een deel 
7,T77777177 7.'77 ,-77TTTTT~/-~rT7/7TT''/' J/7/ /I/// 

ijslens 

.-------...B 

- --- / 

stroming van 

ongebonden poril:!nwater 

fig. 2. I 

van de geadsorbeerde laag bevrie

zen. Het naburige water zal toestro

men om de dikte van; de geadsor

beerde laag te handhaven. Het be

staan van een evenwichtsdikte 

van de waterfilm is gepostuleerd 

door Takagi, maar is nooit experi

menteel of theoretisch bepaald. 

Het bestaan van de laag wordt echter 

wel aannemelijk gemaakt in diverse 

publikaties [B,pa~ 2]. 

In figuur 2~1 bevriest toestromend water op AB en bevriest water ter plaatse 

• · onder BA. Dan zal, volgens Takagi, indien er meer ijs gevormd wordt op AB 

dan op BA, de ijslens omhooggedrukt worden, eerder dan dat verlaging van het ijs

front beneden BA optreedt. 
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2. Geadaorbeerd.iater aari een glaswand. 

• 

De adhesiekrachten tussen glas en watet zijn veel groter dan de inter

moleculaire kracht~n tussen de watermoleculen onderling, de cohesiekrachten. 

Uit blijkt. uit de c~pilliare opstijging van.water in een glazen buisje en 

uit het feit dat de aannamevan een randhoek gelijk aan 0 in theoretische 

berekeningen resultaten oplevert, diemet de praktijk overeenkomen. 

Voor een laag water op een vlakke glazen plaat, die we voor de eenvoud 

oneindig groot kunnen veronde~stelle~jeldt dus dat er een dun laagje vlak 

bij de wand onder invloed staat van deze adhesiekrachten. Het lijkt hierbij 

redelijk te veronderstellen dat deze invloed kleiner wordt bij toeneming 

van de afst.and tot de wand. Voor de invloedssfeer van dè intermoleculaire 

krachten wordt meestal een afstand van circa I nm opgegeven. Het is echter 

vrijwel zeker dat de adhesiekrachten van een gláswand op een afstand die 

vele malen groter is dan I nm nog' een aanzienlijke invloed op de molecuul

structuur van het water uitoefenen. Uit blijkt uit .een groot aantal experi-

menten! die door diverse onderzo.ekers zijn uitgevoerd en waarvan een aantal 

resultaten in deze paragraaf zulleli worden aangehaald. W~ kunnen deze invloed 

als volgt begrijpen: 

Uodr de adhesiekrachten wordt een laag-water ter dikte van een molecuuldiametèJ 

sterk gebonden aan de glaswand. Ue waterdipolen zijn gericht en deze laag 

heeft een erg starre structuur die geheel bepaald wordt door de structuur 

van de glaswand. De volgende láag watermoleculen zal nu een structuur krijgen 

die geheel bepaald wordt door de eerste laag wptermoleculen, etc. 

We beschouwen de wand als een noordpool van een grote magneet en de water

moleculen als kleinere staafmagneetjes die draaibaar zijn rond een as en door 

een veertje in een bepaalde standworden getrokken• De stand van een enkei 

N z~ 
a} de sterke magneet beinvloedt de stand van het kleine 

magneetje niet. 

fig. 2.2 

N ~~~~y 
b) de sterke mag~eet beinvloedt de stand van het laatste 

mágneetje. 
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magneetje op grote afstand van de magneet wordt geheel bepaald door het 

veertje (fig 2.2a). Vullen we de tussenruimte tussen de magneet en het 

staafmagneetje op met soortgelijke magneetjes dan kan de stand wel degelijk 

bepaald worden door de sterke magneet (fig 2.2b). Op analoge wijze kunnen 

we ons voorstellen dat de invloed van de adhesiekrachten veel verder in de 

waterlaag merkbaar is dan over de afstand waarop de intermoleculaire krachten 

werken. 

We gaan nu een laagje water op een glasplaat, dat onder invloed van de ad

hesiekrachten een gewijzigde structuur heeft, vergelijken met een metersdikke 

horizontale waterlaag op een vlakke bodem, waarop de gr.avi tatiekracht inwerkt. 

Voor de metersdikke laag water geldt dat de druk groter wordt naarmate men 

dichter bij de bodem komt. De druk bevat dus een extra term als gevolg van de 

uitwendige kracht, die op de vloeistof aangrijpt, de hydrostatische druk, 

ph=~(h-h0 ); h is de afstand tot de bodem, h
0 

is de afstand van het vloeistof

oppervlak tot de bodem. 

De thermodynamischepotentiaal is overal in de faagi gelijk; we schrijven: 

/:;: u~ + ( Pn +p~,) v'..., - T SWI 2. 2.1 

p ~s de ûruk als er geen uitwendige krachten aangrijpen. 
n 

Dat de druk in de waterlaag toeneemt naarmate de afstand tot de bodem kleiner 

wordt, betekent dat ph groter wordt. De andere termen uit bovenstaande verge

lijking zullen dus zoveel moeten veranderen dat/"' gelijk blijft. 

Gaan we nu naar het vloeistoflaagje op de glasplaat, dan zien. we ook 

hier een kracht, die inwerkt op het inwendige van de vloeistof. Er zijn echter 

enkele duidelijke verschillen. De invloed van de zwaartekracht is op alle plaat

sen ~n de waterlaag even sterk. De invloed van de adhesiekrachten wordt echter 

geringer als men verder van de wand verwijderd is. De zwaariekracht werkt in 

op de massa van de moleculen, de adhesiekrachten werken in op de gerichtheid van 

de moleculen. De invloed is nu vooral merkbaar in de entropie. De invloed van 

de zwaartekracht heeft op het water precies dezelfde invloed als een verhoging 

van de uitwendige druk (moleculair gezien). Ten gevolge van de adhesiekrachten 

krijgen we echter een "ander soort" water, waarvan de eigenschappen aanzienlijk 

kunnen afwijken van de eigenschappen van normaal water (bijv. een ander vries

punt). 
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Voor een waterlaagje op een glasplaat is overal de thermodynamische 

potentiaal gelijk. We duiden grootheden, die betrekking hebbea op de water-
' ' 

film waarin de moleculen een andere structuur hebben dan in vrij water, aan 

met de in:dex f. Vergelijken we nu de thermodynamische potentiaal vlak bij de 

wand met die op grote afstand van de wand, dan geldt: 

~w ( J. ... lk) ~/f 
2.2.2 

of: 
u'"""" + p v""""-T s""kl' ". u""'f ... r v~f -T .s""f 

De zwaartekracht laten we hier buiten beschouwing. De afwijkende molecuul-

structuur van de film betekent een totaal andere entropie. 

Bekijkt men de invloed, die zo'n waterfilm als geheel heeft op andere 

grootheden, dan voert men meestal een afzonderlijke term in, namelijkd O, 

waarin ~de oppervlakte energie en 0 een oppervlak voorstelt. 

Gebruik van·een extra term heeft hier wienig zin omdat we "in" zo'n 

waterfilm kijken, waardoor ( toch weer een functie van de plaats zou 

worden. 

In vergelijking 2.2.2 zijn Umf' p, Vmf en Smf een functie van de af

stand, 1, tot de wand, waarvoor geldt: 

) 

iJl ( umf + p ~f -T SWl ç) == o 
2.2.3 
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In de literatuur wordt het bestaan van een watergrenslaag algem~en 

aanvaard, maar over de dikte ervan worden slechts weinig uitspraken 

gedaan. Een overzicht van literatuur hierover wordt gegeven door Drost

Ransen [3], die circa 150 publikaties over dit onderwerp kritisch heeft 

verwerkt. Hij stelt zich hierbij twee vragen: 

1. In hoeverre is de structuur van geadsorbeerd water verschillend 

van de structuur in vrij water. 

2. Indien de structuur anders is, hoever dringt de gewijzigde structuur 

dan door in het vrije water. 

Dat de structuur in de nabijheid van een wand anders is dan die van vrij 

water staat voor hem vast, gezien het grote aantal thermische abnormaliteiten 

in de eigenschappen van water in de nabijheid van een vast oppervlak. 

Een aantal resultaten, voornamelijk die waar kwantitatieve informatie wordt 

verstrekt, worden hierbij opgesomd: 

a) Peschel en Aldfinger D~maten de druk waarmee twee gepolijste kwarts

oppervlakken van elkaar worden gedrukt. Bij constante temperatuur kan 

voor deze "disjoining pressure" of "Spaltdruck" de formule gebruikt worden 

pd = 
c 
d~ 

waarin pd de druk voorstelt bij een afstand d. C en n zijn parameters, 

afhankelijk van de temperatuur. Uit hun metingen volgen bij 0° C 

getalwaarden voor C en n van resp. circa 30 en 0,7 als de eenheid voor 

de druk dyne/cm en voor d cm bedraagt. Voor een plaatafstand van 0, l.l"m 

levert dit een "splijtdruk" op van circa 0, I atmosfeer en voor 0,01/m 

0,5 atmosfeer. 

b) Palroer c.s. [15] hebben de diëlektrische eigenschappen van water tussen 

micaplaatjes gemeten. Zij vonden erg lage waarden voor de relatieve 

elektrische permitiviteit van water, wat duidt op een sterke oriëntatie 

van de watermoleculen. Zij maten een relatieve elektrische permitiviteit 

van 20 voor filns meteen dikte van circa 5/4tm en 10 voor een filmdikte 

van 2~m. Voor gewoon water is deze constante ongeveer 80. Zij stellen:. 

"The waterfilm is tending to act not as "solid" water, but rather as 

"liquid" ice". 

c) Tschape~ en Natale [2Q deden oppervlaktegeleidingsmetingen en veronderstelden 

het bestaan van dikke waterlagen "In free draining films" (in eenverzadigde 

atmosfeer). De dikte van deze films bedroeg 300 à 400 nm na 24 uur drqgen. 
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d) Op grond van geleidingsmetingen aan verdunde oplossingen van NaCl 

in verzadigde, samengeperste monsters van poederkwarts, door hem 

uitgevoerd, maakt Drost-Ransen [3] een schatting van de dikte van een 

waterlaag met geÖriënteerde moleculen op een oppervlak. Hij geeft 

0,2 à 0,3j<m· 

e) Een opmerkelijk resultaat geven de metingen van Schufle en Venugopalan 

[1~. Zij vonden dat in een capillair met een diameter van 4/"m de 

grootste dichtheid van water dichter bij 0° C dan bij 4° C ligt. 

f) Hestik en Aidanoda [14] vonden bij metingen van: de warmtegeleidingscoëffi

ciënt van waterlaagjes met een dikte van 0, 1_)-<m tussen micaplaatjes een 

waarde die meer dan "een orde groter 11 is dan de warmtegeleidingscoëfficiënt 

van normaal water. 

g) Derjaguin c.s.· [2] vonden bij "blow öff" experimenten waarin zij 

op een vloeistoffilm geadsorbeerd aan een "vast" oppervlak een constante 

kracht uitoefenden door over het oppervlak te blazen, voor polaire 

vloeistoffen een aanzienlijke toename Van de viscositeit in eeri gebied 

met een dikte van 10 tot 100 nm. 

h) Door de school van Derjaguin zijn vele andere experimenten op dit 

gebied gedaan waarvan we hier nog vermelden de metingen aan ortho-water 

(super-water, poly-water, water II). In tegenstelling tot de verwachtingen 

werden in capillairen met een diameter van I tot 3~m (later ook in gro~ 

tere capillairen) vloeistofkolommen waargenomen, ontstaan door condensatie 

van oververzadigde damp. Dit water bleek sterk afwijkende eigenschappen 

te bezitten waarvan we hier noemeu: 

I. Een dichtheid van circa 1,40 g/cm3 . 

2. Een thermische uitzettingscoëfficiënt die bij kamertemperatuur 

50% hoger is dan die van gewoon water. 
0 

3. Een kookpunt hoger dan 200 C. 

4. Afwezigheid van een scherp gedefinieerd vriespunt maar een overgang 

naar een niet-kristallijne toestand bij circa -50° C (met hysterese). 

5. Een viscositeit van 8 à 15 maal die van géwoon water. 

Hierbij dient opgemerkt dat het erg onwaarschijnlijk wordt geacht dat de 

aanwezigheid van een vast oppervlak de vorming van dit abno.rmale·water 

kan bevorderen, indien gewoon water aanwezig is. 

Op grond van bovengenoemde en vele andere experimenten stelt Drost-Ransen 

een drielagenmodel voor: 
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I. Een laag van sterk gerichte dipolen, dus met een zeer lage entropie 

2. Een overgangslaag, ongeordend en derhalve met een entropie groter dan 

die van normaal water 

3. Een geordende laag van normaal water. 

Ue dikte van de laag met afwijkende eigenschappen is afhankelijk van de aard 

van het oppervlak waarmee de laag in contact staat en heeft een grootte

orde van 100 tot 1000 moleculaire diameters. 

Hoewel vele van de beschreven experimenten twijfels oproepen, vooral 

vanwege hun vreemde resultaten, blijkt toch dat nagenoeg alle experimenten 

wijzen op een rèlatief dikke geadsorbeerde waterlaag op een polaire wand. 

Het lijkt zeker dat zo'n laag van georiënteerde waterdipolen ook werkelijk 

bestaat. 

3. Het ijsfront 

In de vorige paragraaf is aannemelijk gemaakt dat er op een glaswand 

een waterfilm aanwezig is met duidelijk afwijkende eigenschappen. Evenals 

het glasoppervlak is het ijsoppervlak een polair oppervlak en het is dan ook 

zeer waarschijnlijk dat ook de overgang ijs-water geleidelijk verloopt. 

Ook hier zal een overgangslaag bestaan tussen de kristalstructuur van het 

ijs en de structuur van gewoon water. Omdat de oppervlaktestructuur van ijs 

echter anders zal zijn als die van glas kan de overgangslaag anders zijn 

samengesteld en eventueel een andere dikte hebben. 

Weyl D~veronderstelt voor het ijs een verstoring in de oriëntatie 

van de waterdipolen en een geleidelijke overgang van dè ijsconfiguratie 

naar de waterconfiguratié. De dikte van de overgangslaag schai hij op 

enkele tientallen nanometers; 

4. Het bevriezen van een laag water op een glasplaat. 

Opmerking vooraf: 

a. Met dikte van een overgangslaag bedoelen we: 

Op een afstand van een wand groter dan de dikte van de laag wijkt de te 

onderzoeken grootheid niet meer dan bijv. I 
0 /oo af van de waarde, die 

dezelfde grootheid heeft, onder dezelfde omstandigheden op on~indig grote 

afstand van de wand. 

b. Met de term vorstfront bedoelen we hier het vlak waarin de waarde van de 

te onderzoeken grootheid niet meer dan bijv I 
0

/oo afwijkt van de waarde 

die dezelfde grootheid heeft op een plaats ver van dit front in het ijs. 
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In de voorafgaande paragrafen is aannemelijk gemaakt, dat water 

dichtbij een glasplaat een andere structuur heeft dan normaal water en 

dat de overgang van deze structuur naar die van normaal water geleidelijk 

verloopt. Een zelfde soort overgangslaag is te verwachten bij de overgang 

van ijs naar gewoon water. De dikte van deze lagen is erg onzeker maar de 

• waarde ervan ligt bij 0° C en I atmosfeer toch wel met een redelijke mate 

van wq.arscbijnlijkheid tussen 0,01 en 1,;-tm. 

In deze paragraaf zullen we trachten het bevriezen van een laag water op 

een glazen plaat moleculair gezien te begrijpen en thermodynamisch te 

beschrijven. 

We beschouwen eerst de situatie waarbij een vorstfront nog een eind 

van de wand verwijderd is en er tussen vorstfront en wand nog een aanzienlijke 

hoeveelheid vrij water aanwezig is (fig 2.3a). Vlakbij de wand zijn de watermole~ 

culen sterk gericht en hebben een lage entropie. Door het aantrekkende 

karakter van de adhesiekrachten zijn de watermoleculen sterker gebonden 

dan in bulk-water. Drost-Ransen veronderstelt dat de entropie als functie 

van de afstand tot de wand eerst toeneemt,door een maximurn gaat en weer 

daalt naar de waarde die de entropie heeft in normaal watet (paragraaf 2). 

Voor het ijs kunnen we een analoog verloop veronderstellen. Het maximurn 

~s ~n beide gevallen een laag waarbij de waterdipolen ongeordend zijn. 

Is er evenwicht (bijv bij 0° C en I atmosfeer) dan geldt nu: 

_".u . = /""'" ( b IA I k ) = 4-(f 
/ . / ..... / 

2. 4. I 

Onttrekken we warmte en laten we het ijs vrij bewegen dan zal de laag vrij 

water steeds dunner worden en het ijs zal aangroeien tot de beide grens

lagen elkaar beginnen te beÏnvloeden (fig 2.3b). Onttrekken we nog meer 

warmte dan zal het ijs nog iets meer aangroeien tot de situatie bereikt is, 

zoals geschetst in fig 2.3c. 

Hadden we bij het verloop van de entropie als functie van de afstand tot 

de wand geen maximurn verondersteld dan zouden we,op het moment dat al het on,... 

gebonden water bevroren was,ook de situatie gevonden hebben zoals geschetst 

in fig 2.3c. Verlagen van de temperatuur geeft nu achtereenvolgens de situaties 

zoals geschetst in fig 2.3d en2.3e. 
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qs 

fig 2.3 

De entropie bij het bevriezen 

van een waterfilm die geadsorbeerd 

is aan een glaswand, 
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Zoals we gezien hebben in paragraaf 2 is de ordening van de water

moleculen in de nabijheid van een wand anders als in vrij water. 

De moleculen bevinden zich in het adhesieveld. van de wand en hebben daardoor 

een lagere potentiële energie. We kunnen dit vergelijken met de hydrostatische 

druk, tengevolge van de zwaartekracht, in een dikke laag water. 

Bevriezen we nu de laag water op een glazen plaat dan zal het ijs 

een kracht uitoefenen op de watermoleculen die zich in het adhesiegebied 

van de glaswand bevinden, immers ijs dat bij een drukvan I atmosfeer een 

temperatuur beneden 0° C heeft,oefent een kracht üit op ongebonden water • • 

waardoor dit water naar de vaste fase overgaat. Ook op het aan de wand 

gebonden water oefent het een kracht uit maar dit water kan niet overgaan 

naar de vaste fase omdat de adhesiekraèhten de moleculen aan de wand binden. 

De krachten die ijs en wand op de waterlaag uitoefenen zijn even groot en 

tegengesteld gericht. Omdat er aan twee kanten aan de moleculen in de waterfilm 

wordt getrokken zullen de moleculen uit hun oorspronkelijke evenwiehts-

positie worden getrokken. Hiertegen zullen ze zich verzetten. We kunnen 

dit interpreteren als een onderdruk in de waterfilm. 

Een analogie kunnen we vinden door terug te gaan naar de horizontale 

laag water waarin een drukgradiënt aanwezig is als gevolg van de invloed 

van de zwaartekracht. Brengen we op een bepaalde hoogte een semipermeabel 

membraan aan en rnaken we van het water boven dit membraan een zoutoplossing 

dan zal er water door dit membraan naar bbVen worden gezogen door d~ osmotische 

krachten. De druk in het water onder het membraan zal hierdoor lager worden. 

Ook hier ontstaat een onderdruk. De os~otische krachten in de zoutoplossing 

vervullen een functie die analoog is aan de door het ijs op de waterfilm 

uitgeoefende kracht. 

Een andere benaderingswijze zien we als we twee glazen platen nemen met 

daartussen een kleine hoeveelheid water. In het water heerst een onderdruk 

:~~11E \::::.:.:::":'.' ~/,:-.~~~~t~r.-./?< :.: ;_:.:;·:~ - , 

fig. 2.4 

omdat er bij de meniscus èen 

druksprong optreedt. Vervangen 

we de bovenste plaat door een 

ijslaag met een temperatuur 
. 0 

beneden 0 C dan wordt er door 

het ijs een kracht uitgeoefend op het water. Zijn beide zijkanten afgesloten en 

is de ruimte tussen de platen geheel met water gevuld (dus geen scheidingsvlak 

lucht-water) dari zal de kracht die het ijs op het water uitoefent aanleiding 

geven tot een onderdruk in het water. Voorwaarde hierbij is echter wel dat het 

water tussen de glasplaat en het ijs niet kan bevriezen omdat er een vr~es

puntsverlaging is. De geadsorbeerde films moeten elkaar dus raken. 
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Een belangrijke aanwijzing voor de juistheid vart deze redenering 

vinden we in het experiment van Pescfu~.L.en Aldfinger (17] , dat reeds in 

pa:ragr,aaf. 2 vermeld is. Brachten zij '2 platen in een omgeving van water 

dicht bij elkaar dan werd er door het water een druk op de platen uitgeoefend 

die deze platen uiteen probeerde te duwen. 

Evenzo zal er een onderdruk in de film ontstaan ali we proberen de 

watermoleculen uit de film te verwijderen. Er ontstaat een krachtenevenwicht 

zoals geschetst in fig 2.5 

• 
glas 

kracht door de adhesie

krachten uitgeoefend op 

het watèrlaagje. 

~ 
~ 

kracht door het water

laagje uitgeoefend op 

wand en ijsfront t.g.v. 

de onderdruk in de laag 

fig 2. 5 

ijs 

kracht door het ijs

front uitgeoefend op 

het waterlaagje 

Thermodynamisch kunnen we dit als volgt beschrijven. Als er evenwicht is 

~s de thermodynamische potentiaal van het ijs gelijk aan die van de waterfilm. 

We gaan uit van het evenwicht bij 0° C (T ) en I atmosfeer (p ) als het 
0 0 

ijsfront zich bij de gr~ns van de film bevindt. De temperatuur ~an de film 

is gelijk aart die van het ijs. Gaan we vanuit deze situatie naar een nieuwe 

evenwichtssituatie dan geldt: 

~~ = d/'.f 2.4.2 

of 

-S..,i (T-T.,)+ V""; ( p,- p.,) = -s ... f (T-T .. ).,. V.,.,~ ( p+ -p.,f) 2.4.3 

zodat: 

R - r = v .. ~ ( o.- P ) + s ... f - .s .... ; LlÎ 
f of V ... f r. ,. V"...f 2.4.4 
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Hierin is p
0

f de oorspronkelijke druk in de film (vergelijk paragraaf 2). 

Is het ijs vrij om te bewegen dan geldt: p. 
L 

1s dan: 

5,., f - 5 "" ,· t1 T 
Pç- tt = '-<.f . 

p en de evenwichtsvoorwaarde 
0 

2.4.5 

Hierin zijn alle grootheden die op de film betrekking hebben afhankelijk van de 

afstand tot de wand. Het verschil pf - p
0

f zal echter constant zijn (ver

gelijk het osmoseverschijnsel in de hydrostatische waterlaag die we in het 

begin van deze paragraaf hebben behandeld). 

Opmerking: 

Smf en Vmf zijn afhankelijk van de afstand tot de wand. pf - p
0

f LS 

echter constant in de hele film. Hieruit zou men af kunnen leiden dat het ver-

loop van de entropie bij verandering van de afstand tot de wand geheel wordt 

ondervangen door verandering van het molaire volume. Dit is erg onwaarschijnlijk. 

De oorzaak vinden we in de overgang van 2.4.2 naar 2.4.3 immers/= LÁw.+pV,., -T.S..., 
dan is 

oy ::: d U Wl + p d ~ + VVV\ ~ p -T d S~ - 5""' orT 

Dit wordt normaal vereenvoudigd door invulling van 

ol U. Wl ::: -1 o\ S w, - p d VWI 

We kunnen deze vereenvoudiging hier niet toepassen. Aan deze formule moet 

een extra term worden toegevoegd als er een uitwendige kracht op de film werkt. 

In plaats van 2.4.3 krijgt men: 

-s,.,, {T--ç) +- vWI' ( p, -Po) = Uw.( uWl t)f -r Pf { Vt>\r v .... ~) + v,.,{ {Pf- P.f) 2.4.3a 

zodat: -T(S"..f -.SMot)- 5 Wlf (T:t;) 

V.: . ) .S f S . T U...,r _u..,o~ V.:~-\/. F Pt -P. -= ~ (P.-P. + "" •- "'' /j, - r - R ""' ""' 0 2. 4. 4a 
f of 1/..,t • o V..,f V,..f t V..,f _,.. ..5 ... f-5..,.J 

+I . \1. 

In de molecullagen vlak bij de wand zal nagenoeg niets vera;d~ren als we 

de temperatuur iets verlagen, de laatste 3 termen van 2. 4. 4a zijn dan 0 

en we houden vergelijking 2.4.4 over. 
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Midden in de film zullen. deze termen echter wel ongelijk aan 0 zijn. 

Omdat pf - p
0

f constant is in de film is het rechterlid van 2.4.4a ook 

constant. Vergelijking 2.4.4 resp. 2.4.5 ~even dus een goede beschrijving 

als we voor S f en V f hun limietwaardetl aan de wand invullen. 
m m 

.s. Vriespuntsverlaging in een spleet en in een capillair. 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er tussen ijs en glaswand 

een laag onbevroren water overblijft, wailrbij de dikte van de laag af

hankelijk is van~ T. Voor de dikte van een grenslaag op een glaswand hebben 

we geschatte minimum- en maximumgrenzen opgegeven van 0,01 en J~m. 

Voor de overgangslaag ijs-water kunnen we een zelfde laagdikte aanhouden. 

Indien beide lagen zo dicht bij elkaar komen dat ze elkaar gaan beÏnvloeden 

hebben we een waterlaag waarvan de eigenschappen afwijken van die van nor

maal water. Het is dus waarschijnlijk dat de waterlaag tussen ijs en glaswand 

dikker is dan elk der eerstgenoemde overgangslagen. In een spleet hebben we 

te maken met twee tegenover elkaar liggende glaswanden. Een minimum spleetbreed

te van U,O~m die nodig is voordat het ijs een spleet kan binnendringen bij 

0° C is duè heel acceptabel. Voor een cilindervormig capillair zal de 

diameter nog een factor 2 groter moeten zijn dan deze spleetbreedte 

(ter vergelijking: het verschil in capillaire opstijghoogte tussen een 

cilindervormig en een spleetvormig capillair is ook een factor 2). 

Er is een wezenlijk verschil tu~sen de theorie van Everett en bovenstaand 

verhaal. Bij Everett kan het ijs een capillair niet binnendringen terwijl 

verondersteld is dat de filmdikte nog veel kleiner is als de diameter van het 

capillair. In het bovenstaande is het niet kunnen binnendringen juist een 

gevolg van deze grenslagen. Aan de hand van enkele tekeningen zullen we 

dit nader verklaren. We gaan uit van een systeem met een druk van 1 atmosfeer 

en een temperatuur van L\ T° C, waarbij AT< 0, en een bijbehor~nde filmdikte 

De filmdikte bij 0° C noemen we Ó10 (zie opmerking aan _het begin van paragraaf4). 

In fig 2.6.a is een spleet getekend met een breedte 3 ~. 

Aan elk der beide wanden blijft een vloeistoffilm ter dikte Ó onbevroren. 

In het midden van de spleet bevindt zich gewoon vrij water met ~en temperatuur 

van ~ T° C en een druk van 1 atmosfeer. Dit zal bevriezen en het ijsfront 

zal hier gewoon vlak zijn. In de zone tussen C en Jo zal ·het ijsfront 

gekromd zijn omdat de groeisnelheid kleiner is naarmate men dichter bij 

de wand komt. In de film tussen het ijs en de wand is op voldoend grote 

afstand van het capillair de thermodynamische potentiaal: in de film gelijk 

aan die van het ijs (paragraaf 4). Bij 0° C en I atmosfeer waren de thermo-
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fig. 2.6 IJsgroei en vriespuntsverlaging in een spleetvormig en 1n 

een cilindervormig capillair. 

a. spleetbreedte J 

I 

t 

' , 
,".---.-----

vrij water 

b. spleetbreedte 2 

---- .. --- .............. , -------

c. spleetbreedte 2 

------, ,,------
~ .. 

---------~-...~~----------

d. cilindervorm-ig capillair, diameter 3 

------- ......... 
~ ... .... ".. ' , 

-----.- - -
\ , 

~ l, f r-
1 I 
I 
I 

K )! 

' vrij water 

e. cilindervormig capillair, diameter 2. 
_ ... _ --------

f. cilindervormig capillair, diameter 2 

--------,"'---- ,---------------
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dynamische potentiaal van ijs, fi.lm en vrij water aan elkaar gelijk. 

Door verlaging van de temperatuur bij constante druk is de thermody

namische potentiaal van het. ijs toegenomen met een bedrag -S,...-.4T( > 0) 

en dus ook die van de film op voldoend grote afstand van het capillair. 

De thermodynamische potentiaal van het vrije water is echter toegenomen met 

een bedrag -.S,x....,AT( > 0) evenals die van de overgangslaag in het capillair. 

Omdat de entropie van het water, .S,..w' groter is dan die van het ijs, 5 -' 

is hierdoor de thermodynamische potentiaal van het water groter geworden 

dan di~ van het ijs en die van de film tussen wand en ijs. Op de plaatsen 

waar de potentialen van ijs en water niet aan elkaar gelijk zijn zal het 

ijs aangroeien. De groeisnelheid is het grootst op de plaats-waar de 

gradiënt in thermodynamische potentiaal het grootst is, dus aan het contact

oppervlak ijs-vrij water en neemt af in de overgangslaag en wel sterker 

naarmate men dichter bij de wand komt. In fig 2.6b is de spleetbreedte 

slechts Z ~ . Er is nu geen enkele plaats meer waar het ijsfront vlak 

is en de snelheid waarmee dit front opschuift zal kleiner zijn dan de 

snelheid bij a in het midden van de spleet. Verdere vernaowing zal de snelheid 

steeds vertragen en bij een spleetbreedte van 1 J zal binnendringen van het 

ijs in het capillair niet meer mogelijk zijn. Dit zal zelfs bij een breedte 

die iets groter is dan % tS al het geval zijn omdat de kristalstructuur ~n 

de ijsplaat een minimumdikte voor deze plaat zal vereisen. 

In fig 2.6d t/m f is een zelfde serie situaties geschetst voor een cilin

dervormigcapillair. Door de ronde vorm van de wand zal de verstoring in 

de molecuulstructuren in de nabijheid van een oppervlak .groter zijn dan bij 

een vlakke wand. 

In het model van Everett kan men de vriespuntsverlaging in een capillair 

berekenen door gebruik te maken van ae vergelijkingen uit hfdst. 1, par 3 en 1.}.5 

De vriespuntsverlaging is hierin omgekeerd evenredig met de straal van een 

cilindervormig capillair. Iridien men de vriespuntsverlaging geheel toeschrijft 

aan de aanwezigheid van grenslagen, lijkt een evenredigheid van de vriespunts

verlaging met J/r een goede benadering, omdat de invloed van de adhesie-

krachten vlak bij de wand veel sterker afstandsgevoelig is dan verder van de 

wand verwijderd. De oppervlaktespanning van het ijs-watergrensvlak ~s een 

grootheid die door vriesexperimenten in nauwe poriën bepaald ~s. 

Is de grootte van de vriespuntsverlaging omgekeerd evenredig met r dan is 

een constante oppervlaktespanning een goede grootheid om mee te rekenen. 
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6. IJslensgroei en heffingsdruk 

Bij het bevriezen van een laag water op een vlakke glazen plaat 
' ' ' 

bleef tussen ijs en wand een onbevroreri waterfilm over waarin een 

onderdruk heerste, t.o.v. de druk in het ijs. In fig 2.5 is het krachten

evenwicht ·geschetst dat in die film ontstaat en vergelijking 2. 4. 5 geeft 

een verband tussen de temperatuur en de onderdruk in de film. De onderdruk. 

in de film kan ontstaan omdat er geen toe:v9er van water mogelijk is. 

We kijken nu naar een geval waarbij wel watertoevoer mogelijk is. 

Daartoe beschrijven we het bevriezen van een laag water op een poreuze plaat 

waarbij de plaat. geheel gevuld is ·met water dat in contact staat met 

vrij w;:tter.(fig 2.7).Bevriest men de laag water op de poreuze plaat en neemt 

men het water zo zuiver dat \Jttil . .wfr 

fig 2.7 

&8Dla~~eUjk kan .onderkoelen en 1tet 
dus slechts bevriest al.s men 

op kunstmatige wijze nucleatie 

veroorzaakt, dan zal het water 

onder de plaat pas bevriezen als 

het ijs door de capillairen heen

groeit. We onderscheiden nu ~wee 

gevallen: 

A> De diameter van de capillairen is zo groot dat zich in het midden van 

de capillairen nog vrij water'·bevindt. 

B. De diameter van de capillairen. is zo klein dat er geen vrij water meer 

in de capillairen voorkomt. 

In geval A zal het vrije water in d.e capillairen normaal bevriezen als de 

temperatuur van het hele systeem gelijk is en lager dan 0° C en dus ook het 

water ondet de p.laat zal bevriezen. We. kunnen dit .Verhinderen door een 

temperatuurgradiënt over de plaat te zetten, zodanig dat de 0°-isotherm binnen 

de poreuze plaat blij ft. Een andere m~t:hode is verlaging van de druk in het 

systeem maar dit is slechts zinvol alsde temperatuur minder dan 0,007° C 

beneden 0 ligt (in verband met het triple-punt van water). In geval B 

zal bevriezing van het water in het capillair pas mogelijk zijn als de tempe-

rä~uur lager is dan ( 4 T) v < CJ , 'waarin lAT)V .de vriespuntsverlaging is van 

het betreffende capillair. Bij dezelfde fl T als in geval A zal de ijsgroei 

-een geringere snelheid plaatsvinden omdat hier I AT -{!lrt / bepalend is voor 

de groeisnelheid tegen I ATj in geval A. Is de temperatuur hoger dan (LlT) 11 

met 
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dan kan het ijs niet binnendringen in het capillair. Is er ijsgroei in het 

capillair dan kunnen we verdergroeien verhinderen door het aanbrengen van 

een temperatuurgradiënt (eventueel een drukgradiënt). Het ijs zal dan aan

groeien tot de isothermvan~T)~c in tegenstelling tot geval A, waar deze 

groei doorging tot de 0°-isotherm. 

We gaan nu geval B zonder temperatuurgradiënt en met I Ll.TI < I(LlT)v/ 

(beide kleiner dan 0) nader bekijken (fig 2.8). 

I U I ,jj fll ll I I I ) I! I! l I \1 I 1\ ) 111 I ' 11 q I h \1 ) I 'p ll I !I t !I I I) I\ I !11) I! !J !I ) 1\ \1!) I !I I I\ \Hl !I ) I tl 

-~gla' 
fig 2. 8 

. . . 0 
beg~ns~tuat~e: temperatuur 0 C 

gevolg: 

.... 
W~JZ~g~ng: 

gevolg: 

druk I atmosfeer 

geen warmte toe- of afvoer 

ijsfront op afstand J" van de glaswand 

bij het capillair behorende vriespuntsverlaging { Ll Tt 't ( <. o) 

thermodynamische potentiaal is overal gelijk: A<~w~f 
eventuele drukverschillen zijn hydrostatisch en geven 

geen aanleiding tot stroming 

temperatuurverlaging van het gehele systeem met .t1 T waarbij 

\AT!< \(AT) 111 

verhoging/~met - 5_, ll T ( > 0 omdat 

verhoging~.,met - S ... .., l:l.T (> 0 omdat 

A /w > Ll /"""~· 

A/f = o/w 

óT<D) 

AT< o) 

Belangrijk is: Er is geen rechtstreeks contact tussen ijs en vrij water. 

Er is tussen deze twee media slechts contact via een laag 

water die onder invloed staat van de adhes.iekrachten. 

De film wordt dunner en er ontstaat een onderdruk in de film (vergelijk 2~4.4, 

2.4.5). Zodra er echter een onderdruk in de film ontstaat zal het vrije 

water door de film naar het ijsfront stromen. 

De snelheid waarmee het water toestroomt wordt bepaald door het druk-



-37-· 

verschil tussen de fil~ en het vrije Mater en de weerstand van het capillaire 

systeem. We kunnen dit beschrijven met de vergelijking voor een poiéeuille

stroming, waarbij wel aangetekend moet worden dat de viscositeit daarbij 

aanzienlijk kan afwijken van die van normaal water zoals blijkt uit metingen 

van Derjaguin [2] en Ch~rayev c.s. [D. 
Is het ijs niet vrij om te bewegen dan zal er water naar de film stromen 

totdat de druk in Je film gelijk 

uitgeoefend gelijk aan (Por~) A , 
l ''k . er geen watertoevoer moge ~J ~s 

grensvlak ijs-film. 

is aan pof' Op het ijs wordt dan een kracht 

waar~n p de onderdruk in de film is als 
g 

(paragraaf 4) en A de oppervlakte van het 

Is het ijs volkomen vrij om te bewegen (geen wrijving en verwaarloosbare 

massa) dan is de onderdruk in de film gelijk aan p en is de stromingsweerstand 
g 

van het capillaire systeem de beperkende factor. 

In de praktijk zal de situatie altijd tussen deze twee uitersten liggen. 

We kijken nu naar de invloed van drukverandering op het ijs (bijv. 

belemmering in de opwaartse beweging of druk tengevolge van de massa van de 

ijsplaat) en de invloed van drukveranderingen in het vrije water. 

We gebruiken hiervoor vergelijking 2.4.4 

Pf P.f = ~:~(Pd.)+ 5~f- 5~, AT 

In plaats van pf in 2.4.4 moeten we hier pg zetten, want 2.4.4 geeft de druk 

in de film als er geen waterteevoer mogelijk is. In deze formule is p - p f< 0 
g 0 

als p. = p , want de tweede term in het rechter lid 
~ 0 

is negatief 

Als p. > p is de eerste term positief. Er is geen heffing ~eer mo~elijk als 
~ 0 

het linkerlid gelijk is aan 0, dus ais: 

Pi. -p., =-
~f-.S..,,; LlT 

Vw.~ 
2.6. I 

Deze vergelijking geeft dus zowel de maximale heffingsdruk bij gegeven l\ T 

als de tegendruk op het ijs die nodig is om heffing tegen t~ gaan. Vergroting 

van de druk in het ijs heeft ook tot gevolg dat de waterfilm dunner wordt, 

waardoor de stromingsweerstand toeneemt. Een andere manier om de heffing tegen 

te gaan is verlaging van de druk in het vrije water (er geldt weer p. = p ), 
~ 0 

totdat p - p = p f - p , met andere woorden tàtdat de drukverschillen die.· 
g w 0 0 . 

er tussen v~ij en geadsorbeerd water bestaan hydrostatische drukvers~hillen zijn, 

die dus geen·stroming veroorzaken. Dan is: 

D - P. .= rw- o AT 2.6.2 
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Smf en Vmf zijn weer overeenkomstig de slotopmerking van paragraaf 4 

de limietwaarden aan de wand. De onderdruk die we het vrije water moeten ,geven 

om heffing te voorkomen is dus niet gelijk aan de overdruk die we daarvoor 

op het ijs moeten aanbrengen. 

De verhouding van deze drukken is gelijk aan: 

Pw -Po 
p~- p., 

v,.. .. 
VWif 

2.6.3 

In absolute waarde is het rechterlid waarschijnlijk kleiner dan I, want 

de molecuulstructuur vlak aan de wand wordt geheel door de wand bepaald, 

een structuur die waarschijnlijk meer volume in beslag zal nemen als de 

normale ijsstructuur. Dan is dus I Pw -p ( < I P;, -p"f 
Om heffing tegen te gaan werkt onderdruk in het water effectiever dan overdruk 

op het ijs. Penner [!~heeft deze drukken gemeten aan kwartszand bestaande uit 

deeltjes met een grootte van 

I P"'''- Po I 
\p.-pol 

~ 

tot 40/"m en vond 

I 

%. 2.6.4 

Everett [4] vermeldt dit experiment en voegt eraan toe dat het met zijn 

theorie niet kan worden verklaard. 

Om de heffingsdruk moleculair te verklaren gaan we terug naar fig 2.5. 

Hierin is het krachtenevenwicht getekend dat ontstaat als we een laagje 

geadsorbeerd water op een glasplaat bevriezen terwijl er geen watertoevoer 

mogelijk is. Is er wel watertoevoer mogelijk dan zal de onderdruk in de film 

geringer worden, de kracht die door de film op ijs en wand wordt uitgeoefend 

wordt daardoor kleiner. Ook de kracht die de wand op de film uitoefent zal kleiner 

worden, maar de kracht die het ijs op de film uitoefent blijft even groot. 

Deze is immers slechts afhankelijk van ~ T. Er ontstaat dus een resulterende 

kracht, die het ijs wegduwt en de waterfilm breder maakt (fig 2.9). 

water 

kracht door de adhesie

krachten uitgeoefend op 

het waterlaagje. 

kracht door het waterlaagje 

uitgeoefend op wand en ijs

front t.g.v. de onderdruk 

in de laag. 

fig 2. 9 

~J s 

kracht door het 

ijsfront uitgeoefend 

op het waterlaagje. 



• 
-39-

Hoofdstuk lil 

Experimenten 

Inleiding 

Het onderzoek naar de fysische achtergronden van vorstver:schijp.selen 1n 

nauwe capillairen is een nieuw project in het researchprogramma van de 

groep warmtetransport. De verrichte experimenten zijn eenvoudig van opzet 

en ze zijn er vooral op ~ericht een inzicht te verschaffen in het aandeel 

dat de verschillende parametèrs hebben in het al of niet optreden van. 

waterbeweging en heffing. 

In het experimentele werk lopen twe~ zaken parallel: 

a. De ontwikkeling van een kunstmatig tweedimensiona.al poreus medium, 

d.w.z. een bundel capillairen met een inwendige diameter bij voorkeur 1n 

de orde van of kleiner dan ~ m. 

b. Het doen van experimenten met prototypen van deze bundel. 

De ontwikkeling van de bundel capillairen is uitgevoerd in nauwe samen

werking met de heren Hendriks, Haaksman en Trommar van de glasinstrument

makerij van de T.H., die de door hen ontwikkelde methode voor het maken van 

de bundel, in een publikatie zullen vastleggen. Deze ontwikkeling wordt 

summier beschreven in paragraaf L 

Een aantal inleidende experimenten dat met prototypen van deze bundel 1s 

tiitgevoerd wordt beschreven in de ~weede paragraaf. 

De paragrafen 3 t/m 5 handelen over experimenten waarvan de condities 

onder controle worden gehouden (de ontwikkeling van de bundel is hier al 

afgesloten). In paragraaf 6 worden de verkregen resultaten besproken en worden 

suggesties gedaan voor verder uit te voeren experime~ten. 

We willen hierbij nog opmerken dat in onze experimenten een element 

ontbreekt, dat bij vorstverschijnselen in de bodem een belangrijke rol kan 

spelen, namelijk het zoutgehalte van het bodemwater. Bij het bevriezen van 

water is de ionenconcentratie in het gevormde ijs kleiner dan in het water, 

waardoor het water aan het vorstfront een hoger zoutgehalte krijgt. Eel"l .. osmo

tisch aanzuigen van het lager aanwezige water is hiervan het gevolg! .Volgens 

sommigen (Bolt, Miller) speelt dit verschijnsel de grootste rol hij ·de vorming 

van ijslenzen. 
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I. Ontwikkeling van de bundel capillairen~ 

Eerste fase: 

In de glasinstrumentmakerij van de Technische Hogeschool beheerste 

men reecis de techniek om ~apillairen te trekken met een diameter Y an circa 

IS_..m. Men boorde 4 of 5 gaten van gelijke diameter in een rechthoekig 

staafje glas (fig 3.1) en trok dit staafje vervolgens uit (bij circa 740° C) 

tot de vereiste diameter. Deze methode bl~ek brl}ikbaar tot een capillairdiatnèter 

van circa S~m maar bij kleinere diameters 

fig 3.1 

fig 3.2 

fig 3 .• 3 

bleken er meer capillairen in een staafje . 
te zitten dan bet oorsprdnkelijke aantal 

geboorde gaten. Dit is vermoedelijk een gevolg 

van kleine luchtbelletjes die gelijk met 

de capillairen werden uitgetrokken~ 

Ook het inkitten van de.ze staafjes in een glazen 

buisje en vooral het vlak krijgen van het 

bovenvlak bleek gezien reeds eerder opgedane 

ervaringen een moeilijke zaak. 

Tweede fase: 

a. Enkelvoudige capillairtjes trekken 

b. Circa 100 van deze capillairtjes in een 

glazen buisje 

c. Het geheel.uittrekken tot een uitwendige 

diameter van ongeveer I nnn. 

Resultaat: zle fig 3.2; ongeveer 100 capillairtje 

met een inwendige diameter van circa 10 m in 

een bundel met een uitwendige diameter van 

.1. nnn • 

Derde fase: 

a. Enkelvoudige capillairtjes.trekken 

b. Circa 200 caP,illairtjes in een glazen buisje 

c. Het geheel uittrekken tot een uitwendige 

'diameter va:n ongeveer I nnn 

d. Circa 20 van deze bundels in een gla~n buis 

e. Het ge:heel uittrekken tot een uitwendige 

diameter van ongeveer r nnn. 
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Resultaat: zie fig 3.3; ongeveer 4000 capillairtjes niet een inwendige 

diameter van circa ~m in een bundel met een uitwendige diameter van I mm. 

Het deze bundel is een inleidend experiment gedaan (fig 3 .. 5). 

Een ander inleidend experiment is verricht met een bundel, vervaardigd door 

een glazen buis, gevuld met uiterst kleine glaskorrels uit te trekken, 

waardoor de aldus ontstane kanaaltjes welliawaar onregelmatig van vorm. zijn, 

maar wel evenwijdig lopen (fig 3.5). 

Vierde fase: 

a. Enkelvoudige capillairtjes trekken; 

Uitgangsmateriaal: uitwendig 09 nnn, inwendig 0 3 mm; 

Uittrekken tot: uitwendig 0 6~m, inwendig 0 20/'m. 

b. Ongeveer 8000 capillairen in een buis, uitwendig 0 10 mm en inwendig 0 8 mm 

c. Buitenbuis vacuum gezogen, met daarna gelijkmatig verwarmen van de bundel, 

waardoor de atmosferische druk de bundel samenperst zodat de stapeling 

van de kleine capillairen enorm wordt verbeterd. 

Uitwendige diameter wordt hierdoor circa 8,5 mm. 

d. Het geheel uittrekken tot een uitwendige diameter van circa 1 mm. 

Resultaat: zie foto I t/m 3. 

Foto I is een opname van een doorsnede van de bundel, de uitwendige diameter 

~s 0,55 mm (vergroting 200 x) 

Foto 2 is een vergroting van foto (vergroting 4000 x) 

Foto 3 is een vergroting van foto 2 (vergroting 2QOOO x} 

Van de gefotografeerde bundel is de inwendige diameter 0,40 mm, de diameter 

van de capillairtjes 0,2 à 0,3/"m. De bundel heeft een porositeit van 30 %. 

Het deze bundel is een experiment uitgevoerd dat wordt beschreven ~n 

paragraaf 3. 

Vijfde fase: Het eindresultaat 

a. Enkelvoudige capillairtjes trekken 

b. Ongeveer 2~000 capillairtjes samenvoegen tot een bundel. 

Deze bundel wordt aanbeide zijden dichtgesmol ten. Alle kleine capillairen 

zijn dus afgesloten en gevuld met lucht. 

c. Deze bundel wordt in een glazen buis gestoken, die vacuum wordt gezogen 

en gelijkrratig verwarmd tot de vloeigrens van glas. 

De atmosferische druk perst de bundel samen, maar de opgesloten lucht 

verhindert dat de kleine capillairen worden dichtgedrukt. 

d. Het geheel wordt vervolgens l'itgetrokken tot de gewenste diameter. 

Resultaat: zie foto 4 en 5 • 
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Foto 4 is een opname van een deel van de doorsnede van de bundel (vergroting 

2000x). 

Foto 5 is een vergroting van foto 4 (vergroting 8000x) 
. 2 

De bundel bevat ongeveer 25000 gaten op een oppervlakte van 0,25 mm . De 

gemiddelde diameter van de gaten is 0,7~m. Een geschatte verdelingsfunctie 

i,s geschetst in fig 3.4. De uitwendige diameter is 0,7 mm. 

1 
aantal 

capillairen 

De rug tussen 0, I en 0,5 ~m is een gevolg 

van enkele kleine vlakjes op de doorsnede van de 

bundel, waar de bundel iets verder is dicht

getrokken, waarschijnlijk ten gevolge van 

een niet voldoend homogene temperatuur. 

Met deze bundel zijn experimenten uit-

V 1 J 
4 

r 
6 

-, 
8 

Ä, ? gevoerd die beschreven worden in paragraaf 
1 Ü, 0, 1,01, 

diameter ),Am) 3 en 4. 

fig. 3.4 

2. Inleidende experimenten. 

In deze paragraaf worden enkele experimenten beschreven waarmee reeds op zeer 

eenvoudige wijze werd aangetoond, dat water door een systeem van nauwe capil

lairen naar een ijsfront kan stromen. Het doel van deze experimenten was 

tweeledig: 

I. Het opdoen van ervaring met de praktische problemen die een basisopzet, 

zoals die bij deze experimenten werd gebruikt, met zich meebrengt. 

2. Een antwoord geven op de vraag of er, met een opzet zoals geschetst ~n 

fig. 3.5, een redelijke kans bestaat om het effekt, dat water door een 

poriënsysteem naar een ijsfront stroomt, aan te tonen. 

De basisgedachte hierbij stemde overeen met het model van Everett, met het 

verschil dat aan de onderzijde van een bundel capillairen ijs werd gevormd, 

in plaats van aan de bovenzijde van een enkel capillair. Aan de waterfilm 

tussen ijs en glas werd bij daze opzet nog geen actieve rol toegedacht. De 

waterfilm had, meenden we, slechts tot taak een kanaal te vormen waardoor het 

water, dat naar het ijsfront aan de m:md van een capillair stroomde, verder kon 

worden getransporteerd. 

We beschrijven hier twee exr~rimen:en.Vcor beide experimenten werd gebruik 

gemaakt van een opstelling, zoels ge:;.:hets in fig. 3.5. Een reageerbuis, ge

vuld met gedestilleerd water, "·'~rd gE\ ·laat.;t in een minifreezer. Dit is een 



reageerbuis 
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aeetcapillair met 

schaalverdeling 

u~ 1 verbindingaslangetje 





-so-

instrument waarmee men een cilindervormige met vloeistof gevulde ruimte tot 

enkele tientallen graden, beneden 0°C kan,afkoelen met behulp van Peltier

elementen. De in paragraaf I onder fase 3 beschreven bundels werden met een 

meetcapillair (inwendige diameter ca 60 _/' m) verbonden door een verbindings

slangetje. Het systeem bundel~verbindingsslang-meetcapillair werd gevuld met 

water door aan de bovenzijde van het meetc~pillair te zuigen, terwijl de onder

zijde van de b~ndel in het water in de reageerbuis stak. Het water in de rea

geerbuis werd vervolgens bevroren, waarbij de onderzijde van de bundel vast 

kwam te zitten in het ijs. De bovenzijde van de bundel was op kamertemperatuur, 

zodat het ijs niet door het capillair kon groeien. De temperatuur aan de onder

zijde van de bundel kon worden heinvloed door het koelvermogen van de minifreezer 

te veranderen. De verplaatsing van de meniscus in het meetcapillair werd gemeten 

als functie van de tijd. De resultaten van deze experimenten zijn grafisch ver

werkt in grafiek I. 

In deze grafiek geeft curve A de afstand van de meniscus tot een referentie

punt als functie van de tijd. De gebruikte b~ndel is vervaardigd door een glazen 

buis met een inwendige diameter van JO mm, gevuld met glaskorrels van ca 0.16 mm 

uit te trekken tot de inwendige diameter van de buis 0.8 mm bedroeg. 

Tijdens de meting werd enkele malen het vermogen van de minifreezer ver

minderd, wat een daling van de meniscus veroorzaakte. 

Het begin van de curve geeft een stijging van de meniscus weer. Dit is een 

gevolg van het bevriezen van water in de bundel. Het beginpunt geeft de stand 

van de meniscus op het mo~ent dat het ijs de onderzijde van de bundel afsloot. 

Het eindpunt geeft de stand op het moment dat deze afsluiting door dooi onge

daan werd gemaakt.Het gegeven dat dit eindpunt lager ligt dan het beginpunt be

tekent dat er tijdens het experiment water naar het ijs is gestroomd. 

Curve B is het resultaat van een meting aan dezelfde bundel. Hierbij werd 

de koelcapaciteit van de minifreezer zo geregeld, dat het ijs de onderzijde van de 

bundel juist kon afsluiten (de stijging aan het begin van de curve is geringer 

als bij A). De meniscus daalde met een gemiddelde snelheid van 0,07 mm/hr. 

Voor het opmeten van curve C werd een andere bundel gebruikt, nl. de bundel 

waarvan een doorsnede is getekenq in fig. 3.3. Ook hier werd het vermogen van 

de minifreezer niet gewijzigd tijdens de meting en zo gekozen, dat de onder

zijde van de bundel een temperatuur had, die net beneden 0°C lag. De gemeten 

gemiddelde daalsnelheid van de meniscus bedroeg nu 0,04 mm/hr. 

De resultaten van deze experimenten zijn bepalend geweest voor de opzet van 

het experiment dat in de volgende paragraaf wordt beschreven. De basisopzet is 

daarin gelijk aan die van de bovenbeschreven experimenten. 
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3. Metingen met een temperatuurgradiënt 

De opstelling, die gebruikt werd. om metingen te yerrichten, terwijl er een 

temperatuurgradiënt over de bundel capillairen stond~ is geschets in fig. 3.6. 

In een 2 cm dikke omhulling van kunststof (polyacetaal) bevinden zich twee:roest

vrij stalen schijven, die ook onderling weer zijn gescheiden door een tussenplaat 

van kunststof. Tussen kunststof en metaal bevinden zich ruimten waardoor water 

van konstante temperatuur (met antivries) wordt gepompt. In de bovenste stalen schij 

is centraal een gat geboord waarin aan de onderzijde een bundel capillairen is 

vastgekit en aan de bovenzijde een meetcapilair. Tussen bundel en meet~apillair 

bevindt zich een ruimte van ca. 2 mm3 . Ook in de tussenplaat. is centraa:Ï.een gat 

geboord waardoor de bundel wordt gestoken. De onderste schijf heeft centraal een 

cylindervormige uitsparing. Aan de onderzijde is deze holte afgesloten door een 

plaatje van kunststof waar doorheen een verchroomde sp~tse staaf van koper is ge

stoken. In de holte is een thermistor aangebracht. Ook in de beide schijven zijn 

gaten geboord waarin thermistors zitten. De holte in de onderste schijf heeft een 

overloop en is via een nauw kanaaltje (diameter 2 mm) verbonden met de buitenlucht. 

Het geheel rust in een statief (niet getekend), zodanig dat de onderplaat gemakke

lijk kan worden verwijderd. 

Bij de montage wordt de holte in de onderste schijf gevuld met gedèstilleerd water. 

De onderkant van de bundel steekt dan ongeveer I mm in het water. Het water stijgt 

t.g.v. capillaire krachten op in de bundel en wordt door druk op het ~ater aan te 

brengen, via het verbindingskanaal met de buitenlucht, verder omhooggedruk en vult 

de tussenruimte in de bovenste schijf en het meetcapillair. Het water wordt omhoog

gedrukt totdat de meniscus hoger staat dan zijn evenwichtspositie behorend bij de 

capillaire werking van het meetcapillair. Vervolgens wacht men enkele dagen totdat dE 

meniscus nïet meer van plaats verandert. Hierbij wordt de opstelling reeds gethermos

treerd en met isolatiemateriaal omwikkeld. De temperatuur ·van de onderste schijf 

1s daarbij beneden 0 °e, maar ijsvorming treedt nog niet op omdat het water zo zuivei 

1s dat het gemakkelijk onderkoeld kan worden. Heeft de meniscus zijn evenwichtsposi

tie bereikt dan wordt de onderplaat verwijderd en op de verchroomde punt wordt een 

koperen staaf geschroefd die met behulp van een minifreezer even sterk wordt afge-

koeld. Hierdoor wordt nucleatie geinitiëerd wat duidelijk waarneembaar is aan 

de weer~tand van de thermistor. Deze neemt zijn weerstandswaarde bij 0 °e aan. De 

koperen staaf wordt verwijderd, de onderplaat aangebracht en de onderzijde thermisch 

geisoleerd. Het ijs groeit aan en het overtollige water verdwijnt in de overloop 

waardoor voorkomen t-mrdt dat de bundel verder in het ijs komt te zitten dat;! n~odza

lijk is. Het aangroeien van het ijs duurt bij een temperatuur van slechts ~0,92 °e 
bijna een dag. De verandering van de plaats van de mensicus wordt nu gemeten als 

funktie van de tijd met behulp van een kathetometer. 
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Met deze opstelling zijn twee langdurige metingen verricht: 

A. gebruikte bundel: zie paragraaf I, 41ase 4 en foto .I t/m 3. (ca. 8QOO capillair

tjes van 0,2 à 0,3_/lm diameter; porositeit 30% voornamelijk als gevolg van 

grote poriëh , orde 1~). Gebruikt meetcapillair: inwendige diameter 77 ~ ~m. 

Resultaat: zie grafiek 2. 

De horizontale gestippelde lijn geeft de evenwichtspositie van de meniscus aan. 

Na, een meettijd van 1000 uren kwam de meniscus, na ontdooien, exact op zijn even

wiehtspositie terug. Tijdens de meetserie is de meniscus 'een tijdlang onder deze 

evenwichtspositie geweest, wat alleen verklaard kan worden door aan te nemen dat 

er water naar het ijsfront is toegestroomd. Het resultaat is verder vrij pover, 

maar mede dank zij de resultaten van latere metingen is het mogelijk voor een deel 

het verloop van de curve, zij het met de nodige reserve, te verklaren. 

a) Het eerste, wat opvalt, is dat de meniscus in eerste instantie niet is ge

stegen. Blijkbaar is het ijsfront niet in de capillairen binnengedrongen. 

(vgl. paragraaf 5). De meniscus daalde gedurende ca. 50 uur met een gemiddelde 

snelheid van 0,045 mm/hr. De temperatuur hierbij was ,-0,05 ~ 0,02 °e. 

b) De temperatuur werd vervolgens verlaagd tot -0,09 + 

Er treden nu twee effekten op: 

0 0,03 e. 

I. Het water stroomt naar het ijsfront, de meniscus daalt 

2. het ijs groeit in de brede poriën· van de bundel en de meniscus stijgt 

omdat ijs een groter molair volume heeft dan water. lisgroei in de poriën! 

kan echter niet onbeperkt doorgaan omdat de temperatuurgradiënt over de 

bundel dit verhindert. Meet men voldoende lang dan zal er gemiddeld een 

daling van de meniscus waarneembaar moeten zijn. Het ijs groeit aan tot 

de "0°"-isotherm; water dat naar de film tussen ijs en wand stroomt ver

oorzaakt een kracht op het ijs; deze kracht wordt na enige tijd zo groot 

dat het ijs wordt weggedrukt en opnieuw kan aangroeien. Bij deze tempera

tuur is echter nog geen duidelijke gemiddelde daling waarneembaar. 

c) ~a ca. 300 uren werd de temperat~ur verlaagd tot _ongeveeer -0,25 °e~ Het ijs 

dringt binnen in de brede poriëh en duwt de meniscus omhoog. Gedurende de 

eerst volgende 400 uren is er een duidelijke gemiddelde daling vandè menis-

cus . 
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Het onder b) beschreven effekt vormt hiervoor een mogelijke verklaring. 

De geriiidddde daalsnelht:!id is geringer dan .de snelheid gedurende de eerste 

50 uren en bedraagt 0,020 nun/hr. Waarom ditproces een tijdlang is gestopt 

is niet duidelijk. 
0 

d) Na ca. 1000 uren is de temperatuur verhoogd tot boven 0 C. Het smelten van 

het ijs in de "brede" kanaaltjes veroorzaakt een sterke daling vah de menis

cus, die echter ophoudt, zpdra er enkele kanaaltjes open raken. 

De meniscus komt daarna vrij snel terug op zijn evenwichtspositie. 

Het lijkt vrijwel zeker, dat h~t onregelmatige patroon in het meetresultaat 

toegeschreven moet worden aande aanwezigheid van grote capillairen waarin 

ijsgroei mogelijk is. Bij latere metingen met een bundel waarin deze grote 

porië" niet meer voorkomen is het onregelmatige karakter van het meetresul

taat dan ook verdwenen. 

B. gebruikte bundel: zie paragraaf I, fase vijf en foto 4 en 5 (ca. 25.000 capillair

t]es met een gemiddelde diameter van 0,7 ,.,urn, geen grote poriën. 

gebruikt meetcapillair: inwendige diameter 56 ~ 2".um• .Re sul t:aat zie grafiek 3. 

Ook hier is de meniscus in het begin niet gestegen, wat begrijpelijk is, want het 

ijs kan bij de opgelegde temperatuur van -0,08 °e de capillairties van 0, 7 ~ m 

niet binnendringen. De bijbehorende.vriespuntsverlaging is waarschijnlijk ca. 

-0,15 °e; de daalsnelheid is hier vrij regelmatig en bedraagt 0,~0 mm/hr. 

De temperatuur aan de bovenzijde :v<m het meetcapillair was bij deze meting + 0, I °C • 

• 

...: ._;.,.-4_ 
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4. Meting zonder temperatu.urgradiënt 

In de laatst ontwikkelde bundel komen geen "grote" porïên· meer voor. Alle porîên: 

ziJn zo nauw dat het mogelijk is de temperatuur tot - 0,1 °e te verlagen zonder dat 

het ijs de capillairen kan binnendringen (vriespuntsverlaging). Het experiment dat 

beschreven is in de vorige paragraaf, onder B, is met deze bundel uitgevoerd. Een 

identieke bundel is gebruikt voor het experime~t dat is geschetst in fig. 3.7. 

De bundel i~ beschreven in ~aragraaf I, vijde fase, foto 4 en 5. 

Omdat een temperatuurgradiënt overbodig werd veronderàteld.·is de hele opstelling 

tot een bepaalde diepte in een thermostaatbad geplaatst. 

De schets van fig. 3.7 is niet op schaal. De diameter van de bundel is uitwendig 

slechts 0,7 mm. Het conisch verlopende glazen buisje heeft aan de bovenzijde een 

uitwendige diameter van 5 mm en een inwendige diameter van 3 mm. De lengte van dit 

buisje is ongeveer 10 cm. 

Het meetcapillair heeft een inwendige diameter van 66 ~ 2 .l'"m en een lengte van bijna 

I m. De inwendige resp. uitwendige diameter van het verbindingsslangetje is resp~ 

0,8 mm en I mm. De lengte van dit slangetje is ca. 4 cm. 

Het systeem wordt gevuld door met overdruk water via meetcapillair en verbindings

stangetje door de bundel te persen, totdat er een laagfie water op de bundel staat 

in het conische gedeelte van het glazen buisje. IJsvorming in de onderkoelde vloei

stof wordt ingeleid door een klein stukje ijs in het water te laten vallen. 

Ook hier is gewacht met afkoelen tot de· meniscus zijn evenwichtspositie bereikt had. 

Er is gemeten bij twee temperaturen. Bij -0,10 ~ 0,02 °e werd een daalsnelheid waar

genomen van 0,061 mm/hr en bij een temperatuur van -0,05 ~ 0,02 °e een snelheid van 

0,050 mm/hr. Opvallend bij deze metingen is de nauwkeurigheid waarmee de meetpunten 

op een rechte lijn liggen. Duidelijk blijkt hier dat ijs aan de bovenkant van een 

bundel, dat vrij kan bewegen veel betere resultaten oplevert dan ijs aan de onder

kant van een bundel dat niet vrij is om te ~ewegen. Opvallend is ook dat een verdubbe· 

ling van AT slechts een geringe toename van de snelheid waarmee water naar het ijs

front stroomt tengevolge heèft. 

Een poging om de daalsnelheid van de meniscus ook te meten bij een temperatuur van 

-0,15 °e mislukte omdat het ijs bij deze temperatuur door de bundel heen groeide. 

Dit is een aanwijzing dat de vergelijking van paragraaf 3 (hfdst. I) in combinatie 

met formule I .5.5., waarmee men de vriespuntsverlaging kan berekenen, betrouwbaar 

1s. De berekende vriespuntsverlaging is voor een capillair van 0,7 ~m- 0,14 °e. 
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5. Meting van de vriespuntsverlaging voor een cilindervormig glazen capillair 

Bij metingen van de waterbeweging in een nauw capillair in de richting van een 

ijsfront, zonder d.at er een tel]lperatuurgradiënt over het capillair staat, is het 

erg belangrijk dat het ijs het capillair niet kan binnengroeien. De temperatuurver

laging be.neden 0 °e van het ijs en het water moet dus kleiner zijn dan de vriespunts

verlaging van het betreffende capillair. De vriespuntsverlaging kan worden berekend 

door gebruik te maken van formule 1.5.5. en de vergelijkingen uit Hfdst. I par. 3. 

In deze paragraaf wordt een experiment beschreven waarmee getracht werd de vriespunts

verlaging te meten voor één enkel cilindervormig capillair met een diameter van 

4,0 .!_ 0,3~m. Het capillair is mooi rond. zoals bewezen wordt door foto 6, die evenals 

alle andere foto's gemaakt is met een electronenmicroscoop. De berekende vriespunts-

verlqging is -0,025 
0 e. 

Voor dit experiment werd gebruikt gemaakt van de opstelling die geschetst is in fig. 

3.8 . 
• De opstelling bestaat uit een vertikaal opgestelde glazen plaat waarin in horizontale 

richting het capillairtje is vastgekit. Aan beide zijden van de ronde glazen plaat is ee 

kamertje vastgesmolten. Elk kamertje staat via een vertikale glazen buis in verbinding 

met de buitenlucht. Beide kamers werden voor 2 met gedestilleerd water gevuld, waarbij 

ervoor werd gezorgd dat ook het capillairtje met water werd gevuld. Het geheel werd 

geplaatst in een thermostaatbak met glazen zijwanden. De temperatuur werd op -0,30 °e 
gebracht en een thermistor in een van de beide kamertjes toonde aan dat de temperatuur

schommelingen niet groter waren dan 0,003 °e. Hierbij trad geen spontane nucleatie op. 

De temperatuur werd vervolgens gebracht op -0,01 °e en in de kamer waarin geen thermis

tor zat werd nucleatie ingezet door een. blokje ijs in het water te laten vallen. De 
0 temperatuur werd, nadat het water geheel was bevroren,met stappen van 0,01 e verlaagd 

tot -0,03 °e. Het bevriezen van het water duurde ca. 2 weken en de temperatuur werd 

daarna twee maal pèr etmaal verlaagd. Bij de temperatuur van -0,03 °e werd geen ijs 

gevormd in het andere kamertje. Het ijs groeide dus nog niet door het capillairtje heen. 

De temperatuur werd vervolgens ineens verlaagd tot -O,D7 °e. Nu werd ijsvorming in het 

onderkoelde water waargenomen en duidelijk was zichtbaar dat ijsvorming aan de mond van 

het capillair was begonnen. Het ijs werd gesmolten en opnieuw aan een zijde bevroien 

bij -O,OJ°C. Weer werd de temperatuur met stapjes van 0,01 °e verlaagd. Het bleek mo

gelijk dit vol te houden tot -0,15 °e. Daarna werd de temperatuur w~er plotseling met 

0,04 °e verlaagd en ook nu trad ijsvorming aan de andere kant op. Een goede verklaring 

hiervoor kunne.n wij niet geven. Mogelijk ontstaat er een instabiel evenwicht en is de 

plotselinge verlaging van de temperatuur een storing die het mogelijk maakt .dat het 

ijs het capillair binnendringt. 
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6. Conclusies en suggesties 

De meest belangrijke conclusie die men uit de beschreven experimenten kan trekken 

is dat bewe.zèn is dat er water naar het. ijsfront stroomt: en dat dit een gevolg is van 

de aanwezigheid van nauwe porieën, die verhinderen dat het ijs normaal aangroeit. Ook 

~s pewezen dat een temperatuurgradiënt bij zuiver water geen noodzakelijke voorwaarde 

~s (in de grond zal onderkoeling niet zo makkelijk voorkomen). 

Het wordt waarschijnlijk geacht dat een onderdruk in de waterfilm, die overblijft 

tussen ijs en wand en riiet het bolle ijs;..,.,ater oppervlak,er de oor~aak van is dat 

water naar het ijsfront stroomt. Ook de vriespuntsverlaging moet waarschijnlijk wor

den toegeschreven aan de invloed van de adhesiekrachten. De filmdikte en de onderdruk 

~n de film zijn afhankelijk van de temperatuur. Wordt de onderdruk groter dan wordt 

de kracht waarmee het water naar het ijsfront wordt getrokken groter maar dè filmdik

te wordt geringer. De weel'stand die het stromende water ondervind.t wordt bepaald door 

twee faktoren: 

a) de weerstand van het capillaire systeem 

b) de weerstand van de spleet tussen ijs en wand 

De onder a) genoemde weerstand is konstant en de onder b). genoemde weerstand is af

hankelijk van de temperatuur. Is de onder a) genoemde weerstand het grootst dan zal 

een verandering in temperatuur een grote verandering in de hoeveelheid toestromend 

water betekenen. Is de belangrijkst~ bijdrage van de weerstand de spleet tussen ijs 

en wand, dan zal deze verandering veel geringer zijn omdat zowel drukverschil als 

weerstand groter "tJorden. Bij de vermelde experimenten is waarschijnlijk de weerstand 

van de film de belangrijkste faktor geweest. In een experiment, uitgevoerddoor Mej. 

Vignes, in hetzelfde laboratorium, werd bij een AT van -0,6 °C een nagenoeg 2 maal 

zo grote waterbeweging waargenomen als bij een ~T van -0,3 °C. Zij gebruikte een,spleed 

vormig capillair van 2 nun bij 0,05 ,;Mm. De oppervlakte van een doorsnede was daarbij 

enkele honderden malen kleiner dan bij de bundels die bij onze experimenten zijn ge

bruikt. Het is dus zeer wel mogelijk dat bij haar experiment de weerstand van het 

capillair de belangrijkste bijdrage leverde. Bovendien was óij haar metingen het 

glasoppervlak gepolijst waardoor de filmweerstand ook kleiner wordt. 

De daalsnelheden die waargenomen zijn bij het bevriezen van de bundel aan de boven

zijde (paragraaf 4) zijn duidelijk groter dan de snelheden die bij eenzelfde bundel 

bij bevriezen aan de onderzijde zijn waargenomen. De oorzaak hiervan ligt in het feit, 

dat de tegendruk van het ijs, in onze opstellingen, bij het bevriezen aan de onder

zijde groter was dan bij het bevriezen aan de bovenzijde. 
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Bij voortzetting van dit onderzoek wordt aanbevolen om het experiment dat beschreven 

is in paragraaf 4 als uitgangspunt te nemen • .Op eenvoudige wijze kan men de invloed 

van de lengte,van de bundel, dus de stromingS"eerstand,<bepalen door van eenzelfde 

stuk bundelyerschillende lengten te nemen. Door bui1dels te verva,_ardigen waarbij het 

aantal capillairen per oppervlakte eenheid verschillend is kan informatie verkregen 

worden over de invloed van de weerstand van de spleet tussen ijs en wand. Op eenvou

dige wijze kan druk op het ijs worden aangebracht, zodat ook deze invloed kan worden 

gemeten. De opstellingen zijn klein waardoor het mogelijk is een aantal experimenten 

gelijktijdig in een thermostaatbad te plaatsen. Al deze experimenten kunnen uitgevoerd 

worden bij verschillende temperaturen. 

Bij vorstverschijnselen in de bodem is de temperatuur nooit constant, maar deze vari

eert. Het lijkt daarom interessant om ook een fluctuerende temperatuur op de leggen 

aan een of meerdere opstellingen . 

• 
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