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Samenvatting

Water is een fantastische substantie, helemaal als het bevroren is. Wat onmo-
gelijk lijkt wordt mogelijk. Je kunt dan zowaar over water lopen. IJs is erg
glad en het is nog leuker om erop te schaatsen! Waarom ijs zo glad is, is nog
steeds niet helemaal goed begrepen. De afgelopen 150 jaar heeft een aantal
grote natuurkundigen zich met deze vraag bezig gehouden. Het is duidelijk dat
dit te maken moet hebben met een waterlaagje op ijs. Denk aan een stroeve
keukenvloer die spekglad wordt als je er water op morst.

Gladheid heeft alles te maken met hoe oppervlakken over elkaar heen be-
wegen. Op een microscopische schaal zien de meeste oppervlakken eruit als
schuurpapier, zelfs als ze er met het blote oog wél glad uit zien. De vele in
elkaar hakende pieken en dalen verhinderen dat twee oppervlakken makkelijk
over elkaar heen glijden. Het aanbrengen van een smeermiddel vermindert het
contact en zorgt ervoor dat het glijden veel soepeler verloopt. IJs heeft van na-
ture zo’n smeermiddel in zich, namelijk water. Er doen verschillende theorieën
de ronde over de oorsprong van het laagje water op ijs.

Vaak wordt beweerd dat de druk van je schaats ervoor verantwoordelijk is
dat het ijs een beetje smelt. Vloeibaar water is ruim 9 % compacter dan ijs,
waardoor ijs onder druk zijn smeltpunt iets verlaagt. De druk van een schaats
op het ijs leidt tot een smeltpuntverlaging van een paar tienden graad. In de
praktijk blijkt het ook mogelijk te zijn om bij lagere temperaturen te schaatsen.
Bovendien schiet ook iets lichts als een ijshockeypuck, zonder dat deze veel
druk uitoefent, met groot gemak over het ijs. Naast de druk moeten er dus ook
andere effecten een rol spelen.

Twee andere mechanismen bieden een betere verklaring. Daarvan is de meest
geaccepteerde dat de beweging van je schaats over ijs een waterlaagje creëert.
De wrijvingswarmte zorgt er namelijk voor dat er een dun laagje water smelt
waar de schaats vervolgens zonder veel wrijving overheen kan glijden. Dit effect
houdt zichzelf in stand: Indien het waterlaagje afwezig is, is er geen smering
waardoor er veel wrijving is. Door de vrijgekomen wrijvingswarmte smelt het
oppervlak van het ijs en ontstaat er een waterlaagje. Het betreft slechts een heel
dun laagje, omdat ijs weinig wrijving geeft doordat het glad is en het smelten
van ijs veel energie kost.

Daarnaast speelt een ander effect ook nog een rol. Ook zonder wrijvings-
warmte kan ijs namelijk nat zijn. Het oppervlak van ijs is dat uit zichzelf al.
Dat komt doordat de kristalstructuur van ijs aan het oppervlak ophoudt. Mid-
denin het ijskristal worden de watermoleculen door andere moleculen op hun
plek vastgehouden. Voor de moleculen aan de buitenkant geldt dit in mindere
mate, waardoor deze moleculen beweeglijker zijn en er een soort waterlaagje
ontstaat. De dikte van het waterlaagje is sterk afhankelijk van de temperatuur.
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Hoe dichter de temperatuur bij 0 ○C is, des te dikker is het waterlaagje. Het
belang van dit laagje voor de gladheid van ijs is nog niet goed duidelijk. Dat
komt mede doordat er nog weinig bekend is over de eigenschappen van het wa-
terlaagje op het meest fundamentele niveau. In dit proefschrift gaan wij hier
dieper op in. De geringe grootte van watermoleculen in combinatie met hun
ultrasnelle dynamica maakt het uitdagend hier meer inzichten over te vergaren.
Slechts enkele technieken zijn hiervoor geschikt.

In dit proefschrift hebben we de moleculaire eigenschappen van ijs onder-
zocht door naar trillingen van watermoleculen te kijken. Bij de paginanummers
van dit proefschrift staan watermoleculen afgebeeld. Als je de pagina’s snel
omslaat zie je ze vibreren. De werkelijke vibraties zijn ontzettend snel. Je zou
per seconde 1000000000000000 (1015) pagina’s moeten omslaan om de water-
moleculen met hun werkelijke frequentie te zien vibreren. De precieze trillings-
frequentie wordt sterk bëınvloed door de configuratie van de watermoleculen.
Zo is de strekfrequentie van watermoleculen in ijs lager dan in vloeibaar water.
Dat komt doordat de onderlinge verbindingen van watermoleculen (zogeheten
waterstofbruggen) in ijs sterker zijn dan in vloeibaar water.

De molecuulvibraties van water kunnen worden aangeslagen met behulp van
licht. Daarvoor moet het licht wel de juiste trillingsfrequentie hebben, oftewel
resonant zijn. Door vervolgens de frequentie en intensiteit van het licht te
analyseren kunnen allerlei moleculaire eigenschappen worden afgeleid. Deze tak
van wetenschap heet spectroscopie. In dit proefschrift hebben we met behulp
van verscheidene spectroscopische technieken de moleculaire eigenschappen en
structuur van ijs onderzocht.

Het oppervlak van ijs hebben we bestudeerd met behulp van somfrequen-
tiegeneratie spectroscopie. Deze techniek maakt het mogelijk om alleen de vi-
braties van moleculen aan het oppervlak zichtbaar te maken, en niet de vibraties
van moleculen die diep in de kristalstructuur zitten en in veel grotere getallen
aanwezig zijn. Aan de hand van de gemeten oppervlaktevibraties hebben wij
waargenomen dat er een waterlaagje aanwezig is aan het oppervlak van ijs,
zelfs bij temperaturen ver onder het smeltpunt (−30 ○C). Er blijkt geen ver-
schil te zijn in de sterkte van de waterstofbruggen tussen de watermoleculen in
het waterlaagje op ijs en aan het oppervlak van vloeibaar water bij eenzelfde
temperatuur.

Naast het oppervlak van ijs hebben we ook het oppervlak bestudeerd van
druppeltjes in emulsies, zowel van waterdruppeltjes in olie als van oliedruppel-
tjes in water. De watermoleculen aan het oppervlak van vloeibare waterdruppel-
tjes in olie blijken geordender te zijn dan watermoleculen aan een niet-gekromd
oppervlak met lucht. Een dergelijk verschil nemen we niet waar indien de wa-
terdruppeltjes in olie bevroren zijn en ze kleine ijskristallen vormen.

We hebben tevens het bevriezen van oliedruppeltjes in water onderzocht.
Daarbij hebben we afzonderlijk zowel het bevriezen van de olie als het bevriezen
van het omringende water onderzocht door het type olie te variëren. Een inte-
ressant aspect is daarbij dat olie krimt als het bevriest in tegenstelling tot water
dat uitzet als het ijs wordt. Wij hebben gevonden dat het bevriezen van de olie-
druppeltjes resulteert in een vervorming ten opzichte van de sferische symmetrie
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van vloeibare oliedruppeltjes. Het effect van het bevriezen van het omringende
water op de oliedruppeltjes wordt sterk bepaald door de toestand waarin de
oliedruppeltjes zich bevinden. Het bevriezen van het omringende water leidt
tot sterke vervormingen van vloeibare oliedruppeltjes, maar heeft geen effect op
reeds bevroren oliedruppeltjes.

Tenslotte hebben we in andere experimenten zuurstof–waterstof-vibraties
bestudeerd van watermoleculen in een kristalrooster. Bij verschillende tem-
peraturen hebben we gemeten hoe lang deze vibraties voortduren nadat ze
zijn aangeslagen door een korte lichtflits. Dat hebben we gedaan voor zowel
watermoleculen in ijs als voor watermoleculen opgesloten in een zoutkristal.
Het blijkt dat de levensduur van de zuurstof–waterstof-vibraties in ijs en het
zoutkristal een tegenovergesteld temperatuursverloop kennen; wanneer de tem-
peratuur hoger wordt, neemt de levensduur van de watervibraties in ijs toe,
terwijl de levensduur in het zoutkristal afneemt. In het algemeen wordt de le-
vensduur van een vibratie bepaald door de mate waarin deze zijn energie kan
overdragen. Op eenzelfde manier trilt een vrije gitaarsnaar veel langer dan wan-
neer je er een hand tegenaan legt. De vibraties van watermoleculen blijken hun
energie beter over te kunnen dragen bij een toenemende sterkte van de water-
stofbruggen. De sterkte van de waterstofbruggen hangt af van de configuratie
van de watermoleculen. Het verschil in de configuratie tussen de watermoleculen
in ijs en in het zoutkristal verklaart in beide gevallen het gevonden tempera-
tuurverloop.

Met deze experimenten hebben we het begrip over de moleculaire eigenschap-
pen van ijs vergroot. Het verhaal is echter nog niet af. Over veel eigenschappen
bestaat nog onzekerheid en andere zijn nog onbekend. Door gebruik te maken
van meer geavanceerde experimentele technieken zal het in de toekomst ook
mogelijk zijn om de dynamica van watermoleculen aan het oppervlak van ijs te
meten. Daarmee zullen we de bijzondere eigenschappen van ijs nog beter gaan
begrijpen.
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