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Samenvatting

Om te onderzoeken hoe vloeibaar kristallijne structuren het vloeige-
drag van een vloeistof beinvloeden, hebben we het vloeigedrag van
lyotropische en thermotropische vloeibare kristallen bestudeerd. We
hebben voor modelsystemen gekozen die bestaan uit biologische vezelachtige
structuren die bij een hoog genoege concentratie een vloeibaar kristal
vormen, en moleculaire bestanddelen die een vloeibaar kristal vor-
men bij een bepaalde temperatuur. Een andere eigenschap die deze
sto�en delen is dat de deeltjes chiraal zijn, en ze kunnen chiraal ne-
matische structuren vormen in een evenwichtssituatie. We hebben
polarisatiemicroscopie gebruikt om dubbelbreking op te sporen dat
een indicatie is van het oplijnen van de deeltjes, en afschuifspan-
ningsreologie om de viscoelasticiteit van de vloeisto�en te bepalen.
Om het gedrag onder een extensionele deformatie te onderzoeken,
hebben we een vloeistofbrug gevormd tussen twee parallelle platen
en vervolgens het dunner worden van de brug, veroorzaakt door cap-
illariteit, geobserveerd. De pro�elen van de vloeistofbruggen en de
dynamica van het dunner worden zijn samengevat in Figuur 1.
In Hoofdstuk 3 hebben we suspensies van amyloide vezels, gemaakt
van lysozyme uit kippeneiwit, gekarakteriseerd. Twee verschillende
monsters zijn bereid met een verschillend gemiddelde aspectratio:
HEWL1 met L/D = 414 en HEWL2 met L/D = 162. Beide monsters
zijn dubbelbrekend boven een bepaalde drempelconcentratie en laten
afschuifverdunningsgedrag zien resulterend van het oplijnen van de
deeltjes door afschuiving. Hoofdstuk 4 laat de extensionele reologie
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zijn van de twee monsters. We hebben laten zien dat de brugpro�e-
len sterk verschillen ten opzichte van elkaar: voor HEWL2, de vezels
met een lagere aspect ratio, ontwikkelt de brug twee cuspsvormen
die verbonden zijn met een dunne draad die uiteindelijk breekt. Voor
HEWL1, het monster met de vezels met een hogere aspectratio, vormt
de brug een lange kolom, en wordt dunner op Ã©Ã©n plek voordat
het breekt. Bij hele hoge vezelconcentraties hebben we geobserveerd
dat de eindstukken van de vloeistofbrug omvallen na het breken, wat
een indicatie is van elastisch gedrag. Echter, de dynamica van het
uitdunnen verschillen niet veel van elkaar (zie Figuur 1, bovenste
paneel). Twee regimes zijn gevonden die ge�t kunnen worden met
een power law. Voor zowel HEWL1 als HEWL2 hebben we gevon-
den dat de regimes dichtstbij het moment van breken een exponent
heeft van 0.5, en verder weg van het breekmoment is het ∼ 1.5. Bij
hele hoge concentratie van HEWL1, wat samenvalt met concentraties
waar vingerafdruktexturen zijn geobserveerd in evenwichtstoestand,
hebben we een tweede exponent van 2 gevonden.
In Hoofdstuk 5 hebben we een systeem bestudeerd bestaande uit
een ander biologisch vezelachtig structuur: de cellulose microvezel.
Wanneer de celluloseconcentratie niet gevarieerd wordt, maar de con-
centratie van een geadsobeerd polymeer carboxy methyl cellulose
(CMC), wordt de wisselwerking tussen de vezels afgestemd. Bij
grotere hoeveelheid van CMC, wordt de aantrekking tussen de vezels
minder, wat resulteert in minder aggregraten van vezels. We hebben
gevonden dat zonder CMC, het uitdunnen door capillariteit van de
vloeistofbrug grillig is: de brugpro�elen verschillen sterk van elkaar
wanneer we meerdere herhaalmetingen uitvoeren op een en hetzelfde
monster, en de dynamica van het uitdunnen leveren power laws met
exponenten die niet overeenkomen. In tegenstelling laten de monsters
met CMC wel reproduceerbaar gedrag zien en zijn de uitdundynam-
ica vergelijkbaar, ongeacht de hoeveelheid CMC: een power law kan
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ge�t worden met een exponent ∼ 1 (zie Figuur 1, tweede panel).
De bovengenoemde modelsystemen betre�en biologische deeltjes die
polydispers zijn. In Hoofdstuk 6 laten we een studie zien van fd-wt
en M13-wt virusdeeltjes, die monodispers zijn. We hebben vloeistof-
bruggen laten zien van de suspensies met een concentratie waarbij een
chiraal nematisch structuur is gevorm bij statische omstandigheden.
De brugpro�elen voor fd-wt en M13-wt zijn vergelijkbaar, waarbij
een vloeistofkolom is gevormd en breekt op ofwel 1 punt, ofwel op
2 punten, waarbij een satellietdruppel ontstaat. De dynamica van
het uitdunnen laten vergelijkbaar gedrag zien, waarbij twee regimes
gevonden zijn die ge�t kunnen worden met een power law met vergeli-
jkbare exponenten, zie Figuur 1, derde paneel.
Tot slot hebben we twee verschillende moleculaire vloeibare kristallen
bestudeerd: cholesteryl oleyl carbonate (COC) dat een chiraal ne-
maat vormt bij kamertemperatuur, en MBBA, een nemaat, waarbij
kleine hoeveelheden substanties, ofwel canada balsam ofwel cholesteryl
benzoate, zijn toegevoegd om het chiraal te maken. We hebben gezien
dat onder het uitdunnen door capillariteit COC twee cuspen vormt
verbonden door een draad die in het midden breekt. De dynamica
van het uitdunnen kunnen worden beschreven met een power law met
een exponent van ∼ 1. Door het verhogen van de pixelresolutie van de
camera, hebben we een tweede regime gevonden dichterbij het breek-
moment met een exponent van ∼ 0.5. De chiraalgemaakte MMBA
monsters laten ook chiraal nematische structuren zien bij kamertem-
peratuur, hoewel het dubbelbrekingssignaal verschilt van COC: het
dubbelbrekingspatroon van COC bij kamertemperatuur laat focal
conische domeinen zien, terwijl daarentegen chiraalgemaakte MBBA
oliestrepen laat zien. Beide patronen zijn signalen van chiraal ne-
matische structuren, maar met een andere ankering. De vloeistof-
bruggen gevormd door chiraalgemaakte MBBA vormen geen cuspen,
maar een vloeistofkolom is gezien. Een heel �jne draad is gevormd
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net voordat het breekt, en de dynamica laat twee regimes zien, die
ge�t zijn met een power law met exponenten ∼ 0.5 − 0.8 dichtstbij
het breekmoment en ∼ 1.5 verderweg van het breekmoment (Figuur
1, onderste paneel). We hebben gevonden dat de uitdundynamica
ook ge�t kunnen worden met een exponentieel verval, vergelijkbaar
met het uitdungedrag van polymeervloeisto�en, alhoewel we hiervoor
geen verklaring hebben in het geval van chiraal nematische vloeistof-
fen.
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Figure 7.18: Figuur 1. Een overzicht van de brugpro�elen van alle
experimentele modelsystemen die onderzocht zijn in dit proefschrift:
van boven naar onder, de brugpro�elen, de dynamica van het uit-
dunnen en de exponenten van de power laws die ge�t zijn aan de dy-
namica voor, van boven naar onder, HEWL amyloidevezelsuspensies,
bacteriele cellulose microvezel monsters, staafachtige fd virussuspen-
sies en moleculaire chiraal nematische vloeibare kristallen.

Zoals gezien kan worden in Figuur 1 zijn de uitdundynamica van
de onderzochte chiral nematische vloeisto�en verschillend van sys-
teem tot systeem, en een gemeenschappelijk gedrag is niet gevonden.
Voor de biologische (lyotropische) monsters, is een chiraal nematisch
structuur gevormd onder statische omstandigheden, en de tijdschaal
waarop dit gebeurt is veel groter dan de tijdschaal van het uitdun-
nen. Hierdoor is het niet zeker of de chiraliteit van de deeltjes, en
de chirale structuren die zij kunnen vormen in evenwicht, een e�ect
hebben op de dynamica van het uitdunnen. Om de wisselwerking
tussen het microstructuur van de vloeistof en de dynamica van het
uitdunnen te onderzoeken, zou de evolutie van het microstructuur en
het uitdunnen van de brug tegelijkertijd geobserveerd moeten wor-
den. Dit zou kunnen door het combineren van polarisatiemicroscopie
met druppelformatie in micro�uidic apparaten.
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