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Samenvatting g 
Hett doel van dit proefschrift is het rechtsreeks waarnemen van de dynamische 

eigenschappenn van extreem dunne vloeistoffilms die zijn opgesloten tussen twee 
vlakkee harde wanden. Het werk is geïnspireerd door het feit dat het opsluiten 
vann een vloeistof in een spleet, waarin de bouwstenen van de vloeistof slechts een 
aantall  maal passen, kan leiden tot bevriezing van de vloeistof. Dit verhoogt de 
viscositeitt en elasticiteit van de vloeistof. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld 
smeermiddelenn tussen glijdende oppervlakken, die de wrijving en slijtage dienen 
tee reduceren, maar beïnvloedt ook andere omstandigheden waarin een vloeistof is 
opgeslotenn in een kleine ruimte. 

Voorr het bestuderen van ultradunne opgesloten vloeistoffen, maken we gebruik 
vann een golfgeleider voor harde röntgenstraling. Neem een opgesloten vloeistof, 
ingeklemdd tussen twee vlakke silica oppervlakken met een diameter van enkele mil-
limeters.. Piezo-motoren positioneren de oppervlakken nauwkeurig tegenover elkaar 
opp een afstand variërend van circa 20 nm tot enkele micrometers. De vloeistof 
bevindtt zich in de tussenliggende ruimte. De brekingsindex van vloeistoffen is voor 
röntgenstralingg over het algemeen hoger dan die van vaste stoffen. Dit maakt de 
opgeslotenn vloeistof automatisch geschikt als een golfgeleider voor röntgenstraling. 
Alss de hoek tussen de voortplantingsrichting en de oppervlakken kleiner is dan 
dee kritische hoek voor totale reflectie aan het grensvlak tussen de vloeistof en de 
wand,, worden de röntgengolven intern gereflecteerd en propageren ze alleen in 
dee vloeistoffilm. De voortplanting van de röntgengolven wordt beschreven door 
zogehetenn golfgeleider modes. Omdat bijna alle intensiteit zich voortplant in de 
vloeistoff  en niet in de wanden, is de signaal-ruis verhouding voor de golfgelei-
dertechniekk gunstig in vergelijking met die van standaard reflectiviteit en trans-
missiee experimenten, waarbij de röntgenstraling eerst door de relatief dikke wanden 
moett gaan alvorens het kleine strooivolume van de vloeistof te bereiken. Als de 
vloeistoff  zich ordent, of als zich macroscopische (colloïdale) deeltjes in de vloeistof 
bevinden,, zal dit leiden tot een verstrooiing van de golfgeleider modes. Door het 
tijdsafhankelijkee verre-veld patroon aan de uitgang van de golfgeleider te analy-
seren,, verkrijgen we de structurele en dynamische eigenschappen van de opgesloten 
vloeistof.. De principes van de golfgeleidertechniek voor röntgenstraling worden 
beschrevenn in hoofdstuk 2. 

Inn hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we twee belangrijke technische innovaties die 
experimentenn mogelijk maken met zeer kleine afstanden tussen de opsluitende wan-
den.. De afstand en parallelliteit tussen de wanden worden in de gaten gehouden 
mett behulp van een optische interferometertechniek genaamd 'fringes of equal chro-
maticc order'. Hiervoor zijn de wanden, aan de kant van de geleidingslaag, bedekt 



mett halfdoorlatende aluminium spiegels, die samen de holte van de optische in-

terferometerr vormen. De minimale afstand tussen de spiegels die zo gemeten kan 

wordenn is gelijk aan de helft van een optische golflengte (~ 250 nm). veel groter 

dann de minimale afstand tussen de wanden van een röntgengolfgeleider (~ 20 

nm).. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe we deze beperking wegwerken. Dit doen 

wee door de spiegels op hun beurt te bedekken met een silica scheidingslaag, resul-

terendd in een meervoudig getrapte index geometrie. We scheiden zo de optische 

spiegelss ruimtelijk van de golfgeleideroppervlakken. We hebben "cladding"modes 

waargenomen,, die zich voortplanten in de scheidingslagen en we geven een volledige 

beschrijvingg van hun gedrag. Gebruikmakend van de meervoudig getrapte in-

dexx geometrie, hebben we een onverstoorde voortplanting van de röntgengolven 

waargenomenn door een lege golfgeleider met een lengte van 4.85 mm en een af-

standd tussen de oppervlakken van 59 nm. Kleinere afstanden zijn mogelijk. 

Zowell  het strooivolume van een dunne vloeistoffilm als de brekingsindexcon-

trastenn voor harde röntgen zijn erg klein. Daarom kunnen de verstrooide inten-

siteitenn in een golfgeleiderexperiment te klein zijn om waar te kunnen nemen, zelfs 

alss we gebruik maken van een intense röntgenbron als de European Synchrotron 

Radiationn Facility. In hoofdstuk 4 demonstreren we hoe we een coherente fluxver-

hogingg in de golfgeleider van bijna twee ordes van grootte bereiken door een 200 

micrometerr hoge bundel te focusseren tot een 1 micrometer hoog lijnfocus aan 

dee ingang van de golfgeleider. De fluxverhoging maakt golfgeleiderexperimenten 

mogelijkk bij kleinere plaatafstanden en met lagere brekingsindexcontrasten. Het 

focusserendee element is een lineaire ciiffractieve lens (een Fresnel zone plaat) die in 

transmissiee werkt. De lens beïnvloedt de transversale coherentielengte van de bun-

dell  aan de ingang van de golfgeleider, wat van belang is bij coherente verstrooiings-

experimenten.. In afwezigheid van de lens is de transversale coherentielengte, par-

allell  aan de opsluitingsrichting, ongeveer 100 micrometer, in aanwezigheid van de 

lenss is ze gelijk aan het oplossend vermogen van de lens in het beeldvlak, die gelijk 

iss aan 0.3 micrometer. We beschrijven de voortplanting van de partieel coherente 

röntgenbundell  van de bron, via de lens en de golfgeleider naar het detectorvlak met 

behulpp van de wederzijdse intensiteit-functie. De waargenomen diffractiepatronen 

wordenn gereproduceerd door numerieke bundelvoortplantingsberekeningen. waar-

bijj  via de wederzijdse intensiteit-functie rekening wordt gehouden met partiële 

coherentie.. De resultaten van hoofdstuk 4 stellen ons in staat om de optimale 

conditiess voor fluxverhoging in de golfgeleider te bepalen, waarbij de transversale 

coherentiee van de bundel wordt 'gematched' aan de afstand tussen de platen. 

Voordatt we de dynamica van opgesloten colloïdale systemen bestuderen, be-

schouwenn we in hoofdstuk 5 eerst de dynamica van bulk colloïdale oplossingen 

opp lange tijdsschaal. Deze bestaan uit geladen silica bolletjes met een straal van 



54.99 nm gesuspendeerd in een oplosmiddel. In eerste instantie zijn deze exper-

imentenn bedoeld als een referentie voor de opgesloten oplossingen, maar deze 

ladingsgestabiliseerdee colloïden vormen op zichzelf een intrigerend studieobject, 

mett complex visco-elastisch gedrag zoals 'shear thinning' en glas- en gelvorming. 

Dee meeste colloïdale oplossingen verstrooien zichtbaar licht sterk, vanwege de grote 

brekingsindexcontrastenn tussen het oplosmiddel en de colloïdale deeltjes. De re-

sulterendee meervoudige verstrooiing maakt experimenten met standaard lichtver-

strooiingstechniekenn onmogelijk. Door gebruik te maken van kruisgecorreleerde 

dynamischee lichtverstrooiing en dynamische röntgenverstrooiing, omzeilen we dit 

probleemm en kunnen we de dynamische eigenschappen van systemen waarnemen, 

diee zichtbaar licht sterk verstrooien. We hebben colloïdale vloeistoffen bestudeerd 

mett een variërende colloïdale volumefractie en een variërende Debye afschermings-

lengte,, de typische interactielengte van de Coulomb interactie. De colloïdale dy-

namicaa kan kwalitatief begrepen worden met het 'kooi-concept'. Elke deeltje zit 

opgeslotenn in zijn kooi, die gevormd wordt door de omringende deeltjes. Voor 

kortee tijden bewegen de colloïdale deeltjes diffusief in hun 'kooien', maar voor 

langeree tijden bereiken de deeltjes de randen van hun kooien en zakt de dif-

fusiecoëfficiëntt in totdat uiteindelijk de kooien openbreken en de deeltjes op lange 

tijdschaall  weer diffusief gedrag vertonen. We hebben ontdekt dat de relaxatie 

vann de diffusiecoëfficiënt voor alle bestudeerde vloeistoffen geschaald kan worden 

opp een enkele basiscurve. Deze heeft een algebraïsche staart voor lange tijden, 

zoalss voorspeld door theoretische modellen. Verder was een van de colloïdale 

oplossingenn een stabiele onderkoelde vloeistof. Deze vertoonde gedurende de ex-

perimentenn geen tekenen van langzaam 'ouder worden', maar stolde na enkele 

jarenn uiteindelijk tot een vaste stof. Dit is de eerste observatie van een echt on-

derkoeldee colloïdale vloeistof. Omdat de tijdschalen van het stollingsproces zo 

langg zijn, was het niet mogelijk om de vraag te beantwoorden of dit systeem een 

reversibelee gel is of een glas. Naar aanleiding van de resultaten van hoofdstuk 5 

stellenn we nieuwe experimenten voor aan ladingsgestabiliseerde colloïdale oplossin-

genn dicht bij de vloeibaar-vaste faseovergang. Door het uitvoeren van reologische 

metingenn ter bepaling van de visco-elastische eigenschappen van de vloeistof en 

vergelijkingg van de resultaten met die van in-situ kruisgecorreleerde dynamische 

lichtverstrooiingg zal het mogelijk zijn om de geldigheid van de gegeneraliseerde 

Stokes-Einsteinrelatiee direct te testen. De laatste legt een verband tussen de dif-

fusiee van de deeltjes en de viscositeit van de vloeistof. 

Inn hoofdstuk 6 onderzoeken we de dynamische eigenschappen van een verdunde 

colloïdalee oplossing opgesloten tussen twee vlakke platen. De oplossingen bestaan 

uitt lichtgeladen silica bolletjes met een straal van 115 nm en vormen de geleid-

ingslaagg waarin de röntgengolven zich voortplanten. We werken de theorie voor 



dee dynamische röntgenverstrooiing in de golfgeleidergeometrie volledig uit; deze is 

ingewikkelderr dan die voor verstrooiing aan een bulk vloeistof. Dit komt doordat 

dee röntgenstraling zich in de golfgeleider voortplant als staande golven in de op-

sluitingsrichtingg en niet als vlakke golven. We hebben waargenomen dat de diffusie 

vann de opgesloten colloïdale deeltjes op korte tijdschalen wordt versneld in vergelij-

kingg met eenzelfde niet-opgesloten oplossing. Echter, als de plaatafstand verder 

wordtt gereduceerd, wordt de diffusie weer vertraagd. Op langere tijdschaal is de 

bewegingg van de deeltjes sub-diffusief (fractale Brownse beweging), wat afgeleid 

wordtt uit het feit dat de gemiddelde kwadratische verplaatsing voor de langste 

tijdenn algebraïsche staarten vertoont. Wij denken dat dit komt door een inhomo-

genee verdeling van de oppvlakteladingen op de opsluitende wanden. Dit resulteert 

inn een positieafhankelijke deeltjes-wand interactie, wat de diffusie van de deeltjes 

hindert.. De invloed van de inhomogeniteit van de oppervlakteladingen kan verder 

wordenn onderzocht door deze opzettelijk te veranderen en het effect op de diffusie 

tee bestuderen. 

Inn de toekomst zullen de experimenten aan opgesloten vloeistoffen uitgebreid 

wordenn met metingen van de oppervlaktekrachten. Een experimentele opstelling 

diee röntgenverstrooiingsexperimenten aan nanometer-dunne vloeistoffen combi-

neertt met metingen van de oppervlaktekrachteii is gebouwd. Door de resultaten 

vann deze experimenten te vergelijken zal het mogelijk worden om de macroscopis-

chee krachten te relateren aan de microscopische structuur en dynamica. 


