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Summary

In this thesis we investigated the effect of surfactants microfluidic migration

phenomena. We thereby discover that dependent on the microfluidic systems

surfactants can have various roles.

In chapter 2 the effect of surfactants on the migration of an air bubble in a

temperature gradient has been studied. To our knowledge this is the first mi-

crofluidic system in which thermomigration towards warmer or cooler regions is

observed. The presence of the surfactant thereby plays a major role. The migra-

tion towards warmer regions (classical thermomigration) can be attributed to a

thermally induced surface tension gradient at the bubble surface. This tension

gradient is however reduced by a redistribution of the surfactant so that other

forces can overcome the tension gradient and drive the bubble into the opposite

direction (nonclassical thermomigration). The surfactant is redistributed by the

Soret effect and by the convection along the bubble surface and we show that

both mechanisms lead to a significant reduction of the tension gradient. The

forces that cause the nonclassical thermomigration arise from the thermal dila-

tion of the capillary walls and from gravity. Comparison between these forces

and the tension gradient eventually provide an explanation for the direction and

the order of magnitude of the bubble velocity.

Besides this passive effect of surfactants, the experiments in chapter 3 and 4

demonstrated how active motion can be realized with the help of surfactants. In

both cases we observe a hydrodynamic convection at a water/oil interface and

we find that the convection is the result of spontaneous gradients in surfactant

concentration near the water/ oil interface. Strikingly, the forces that arise from

the gradient and eventually drive the convection are of different nature. We

find that the convection in chapter 3 is driven by a surface tension gradient,

triggered by the production of oi swollen micelles. In the system in chapter 4
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Summary

surface tension gradients are absent and the motion is driven by an electric field,

a phenomenon that is known as diffusioosmosis. As the driving force is different

also the dynamics of the two systems differs significantly. The magnitude and

the direction of the convection in chapter 3 can be tuned by the chemistry of

the solution (e.g. NaCl concentration). However the exact physics behind the

phenomenon cannot be understood by the results that we present. In contrast to

that the diffusioosmotic convection in chapter 4 does not show any dependence

on the chemical composition of the solution. Despite the diffusioosmotic concept

provides a pretty suitable theoretical framework for the phenomena that we ob-

serve in chapter 4, several fundamental questions arise by our results; the focus

should be on how the amount and variety of electrolytes in a solution affect the

zeta potential.

The discussion about the role of surfactants in microfluidic systems showed that

it is predominantly the surface activity, the ability to adsorb at interfaces and

thereby lower the interfacial tension, that makes surfactant systems peculiar.

Surface active solutes are usually classified into inorganic salts that increase and

surfactants that decrease both the water/air and the water/oil tension. In chapter

5 we demonstrate that this conventional classification is incomplete; there is a

third class of solutes that act as a salt at the water/air but as a surfactant at the

water/oil interface. On the one hand this selective surface activity may be of use

for microfluidic sorting processes. But our experiments also rise the fundamental

question which parameters determine if a solute is a surfactant or not.
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Samenvatting

In dit proefschrift hebben we het effect van oppervlakte actieve stoffen op mi-

crofluidische migratie onderzocht. We hebben daarbij ontdekt dat, afhankelijk

van de microfluidische systemen, oppervlakte actieve stoffen verschillende rollen

hebben.

In hoofdstuk 2 wordt het effect van oppervlakte actieve stoffen op de migratie

van een luchtbel in een temperatuurgradiënt onderzocht. Volgens ons is dit is het

eerste microfluidische systeem waarin thermo-migratie naar warme of naar koude

gebieden is waargenomen. De oppervlakte actieve stof speelt daarbij een belangri-

jke rol. De overgang naar warmere streken (klassieke thermo-migratie) kan wor-

den toegeschreven aan een thermisch geinduceerde oppervlaktespanningsgradiënt

aan het beloppervlak. Deze spanningsgradiënt wordt echter verminderd door

een herverdeling van de oppervlakte actieve stof waardoor andere krachten de

spanningsgradiënt overwinnen en de luchtbel in de tegengestelde richting wordt

gedreven (niet-klassieke thermo-migratie). De oppervlakte actieve stof wordt

gedistribueerd door het Soret effect en de convectie langs het bel oppervlak.

We laten zien dat beide mechanismen leiden tot een aanzienlijke vermindering

van de spanningsgradiënt. De krachten die de niet-klassieke thermo-migratie

veroorzaken, ontstaan door de thermische uitzetting van de capillaire wanden

en zwaartekracht. Vergelijking van deze krachten met de spannings gradiënt

geven uiteindelijk een verklaring voor de richting en de orde van grootte van de

luchtbelsnelheid.

Naast deze passieve effecten van oppervlakte actieve stoffen, laten de experi-

menten in hoofdstuk 3 en 4 zien hoe actieve beweging kan worden gerealiseerd

met behulp van oppervlakte actieve stoffen. In beide gevallen zien we hydro-

dynamische convectie bij een water/olie-grensvlak en we bevinden dat de con-

vectie het resultaat is van een gradient in de concentratie van de oppervlakte
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actieve stof in de buurt van het water/olie-grensvlak. Het is opvallend dat de

krachten die ontstaan door deze gradiënt verschillend van aard zijn. Wij zien

dat de convectie in hoofdstuk 3 wordt aangedreven door een oppervlaktespan-

ningsgradiënt, veroorzaakt door spontane emulgatie. In hoofdstuk 4 behandelen

we microfluidische migratie aangedreven door een elektrisch veld, een fenomeen

dat bekend staat als diffusie-osmose. Naast de drijvende kracht, verschilt ook de

dynamiek van de twee systemen aanzienlijk. De grootte en de richting van de

convectie in hoofdstuk 3 kan worden afgestemd met de chemische samenstelling

van de oplossing. De exacte fysica achter dit fenomeen is nog niet bekend. De

diffusie-osmotische convectie uit hoofdstuk 4 daarentegen is niet afhankelijk van

de chemische samenstelling van de oplossing. Dit diffusie-osmotisch concept biedt

een passend theoretisch kader voor de verschijnselen die we waarnemen in hoofd-

stuk 4. Toch ontstaan er een aantal fundamentele vragen door onze resultaten;

bijvoorbeeld, hoe bëınvloeden de hoeveelheid en het type elektrolyt in oplossing

bëınvloeden de Zeta potentieel.

Uit de discussie over de rol van oppervlakte actieve stoffen in microflüıdische

systemen blijkt dat het overwegend de oppervlakte-activiteit is die oppervlakte

actieve systemen eigenaardig maakt. Oppervlakte actieve stoffen worden meestal

ingedeeld in anorganische zouten en opppervlakte actieve stoffen die de wa-

ter/lucht en water/olie spanning respectievelijk verhogen danwel verlagen. In

hoofdstuk 5 tonen we aan dat deze conventionele indeling onvolledig is; er is een

derde klasse van oppervlakte actieve stoffen die de water/lucht oppervlakspan-

ning doen toenemen terwijl zij de water/olie oppervlaktespanning doen afnemen.

Deze selectieve oppervlakte-activiteit kan gebruikt worden voor sorteer processen

in microflüıdische systemen. Daarnaast roepen onze experimenten de vraag op:

Welke parameters bepalen de selectieve oppervlakte-activiteit?
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