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Driedimensionale visualisatie van contactnetwerken in granulair 
materiaal 
 
Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het ontwikkelen van fluorescente 
sensoren voor kwantitatieve visualisatie van de contactkrachten in zachte materie. Het 
uiteindelijke doel is om de krachtnetwerken zichtbaar te maken in drie dimensies en 
daarbij vooral ook de grootte van de contactkrachten tussen de deeltjes te bepalen. 
Deze visualisatie van krachten wordt gedaan met deeltjes die gefunctionaliseerd zijn 
met zeer gevoelige fluorescerende moleculen. Deze moleculen, die gebonden zijn aan 
het oppervlak van de deeltjes kunnen reageren op veranderingen in hun lokale 
omgeving, door een verandering van hun fotofysische eigenschappen. Een overzicht 
van dit soort moleculen wordt gegeven in hoofdstuk 2. Voorbeelden van dergelijke 
veranderingen in fotofysische eigenschappen, zijn solvatochromie en rigidochromie. 
Solvatochromie houdt in dat de fluorescentie van kleur verandert, d.w.z. dat de 
spectra verschuiven als de moleculen in een meer of minder polair oplosmiddel 
worden gebracht. In ons deeltjessysteem zou dit effect zichtbaar kunnen zijn doordat 
er zich in de contactpunten tussen de deeltjes minder oplosmiddel bevindt naarmate 
de kracht op die punten hoger is en hierdoor de polariteit in deze punten verandert. Zo 
zou de emissiegolflengte een maat kunnen zijn voor de hoeveelheid kracht die in een 
contactpunt wordt gevoeld. Rigidochromie houdt in dat de intensiteit van de 
fluorescentie toeneemt bij toenemende microviscositeit van de omgeving van het 
molecuul. In onze systemen van granulaire deeltjes zou dat kunnen leiden tot 
intensere fluorescentie door grotere krachten in de contactpunten. Op deze wijze zou 
het krachtennetwerk in granulaire pakkingen zichtbaar kunnen worden. 
  
De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen de kern van het experimentele gedeelte van dit 
proefschrift. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de gebruikte technieken. Omdat de 
confocale fluorescentie microscoop een centrale rol speelt in dit project, ligt in dit 
hoofdstuk de nadruk op deze techniek. In hoofdstuk 4 worden de synthese en 
karakterisering van de solvatochrome en rigidochrome moleculen beschreven. Deze 
moleculen zijn voorzien van een geschikte verbindingsgroep om ze te kunnen 
vastzetten op glas en polymeeroppervlakken. Om dit te bereiken zijn de moleculen 
voorzien van een carbonzuurgroep. Het solvatochrome carbonzuur derivaat is in vijf 
stappen gesynthetiseerd in 42 % totale opbrengst en het rigidochrome carbonzuur is 
gesynthetiseerd in vier stappen met een totale opbrengst van 19 %. De verandering 
van de moleculaire structuur door het aanbrengen van een carbonzuurgroep bleek 
zoals verwacht nagenoeg geen effect te hebben op de solvatochrome en rigidochrome 
eigenschappen van de moleculen. De emissie en excitatie spectra van het 
solvatochrome molecuul werden bestudeerd bij verhoogde vloeistofdrukken. De 
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spectra lieten zien dat bij hogere drukken het oplosmiddel meer polair werd, maar dat 
de Stokes verschuiving afnam. Het rigidochrome molecuul vertoonde een lineaire 
relatie tussen de logaritme van de fluorescentie intensiteit en de logaritme van de 
viscositeit van het medium, in overeenstemming met de Förster-Hoffmann 
vergelijking. Op deze manier kan de intensiteit gebruikt worden om de viscositeit in 
het medium te bepalen. 
Om de moleculen te kunnen bevestigen aan glas of polymeeroppervlakken, is het ook 
nodig om deze oppervlakken chemisch te veranderen. Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 5. Oppervlakken van poly(methylmetacrylaat) (PMMA) en glas werden 
voorzien van aminogroepen om de peptidekoppeling met de solvatochrome en 
rigidochrome carbonzuren mogelijk te maken. Het was nodig om “crosslinked” PMMA 
te gebruiken, om te voorkomen dat de deeltjes op zouden lossen in de organische 
oplosmiddelen. PMMA deeltjes met een diameter van 10 µm en dekglaasjes werden 
succesvol gefunctionaliseerd met solvatochrome en rigidochromic moleculen. 
Verlenging van de tijd van de aminolysereactie op het PMMA oppervlak resulteerde in 
meer aminogroepen op dit oppervlak, in een hogere concentratie van fluorescente 
moleculen en intensere fluorescente deeltjes. Bestudering met 
atoomkrachtmicroscopie liet zien dat het oppervlak van de PMMA deeltjes na 
functionalisering met de solvatochrome moleculen op nanometer schaal iets gladder 
was geworden. De dekglaasjes die gefunctionaliseerd waren met de rigidochrome 
moleculen lieten het verwachte rigidochrome gedrag zien. Wanneer droge dekglaasjes 
werden gebruikt was de fluorescentie erg intens. Het bevochtigen van die glaasjes met 
DMSO leidde ertoe dat de intensiteit van de fluorescentie drastisch verminderde. De 
rigidochrome moleculen op droge dekglaasjes laten een langere 
fluorescentielevensduur zien doordat bij de droge dekglaasjes de rotatie van de 
rigidochrome moleculen in de aangeslagen toestand wordt geblokkeerd, wat 
resulteert in een langere levensduur en meer fluorescentie. 
 
In de hoofdstukken 6 en 7 worden de resultaten besproken van experimenten met de 
gefunctionaliseerde dekglaasjes en PMMA deeltjes. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
confocale microscopiemetingen van de solvatochrome PMMA deeltjes. De levensduur, 
emissie maxima en fluorescentie-intensiteiten van de deeltjes werden onderzocht in 
zowel de contactpunten (dus waar de deeltjes elkaar raken) en de niet-contactpunten, 
zonder druk en met druk op de pakking. Met deze metingen werd met name bekeken 
of de solvatochrome moleculen gevoelig zijn voor drukverschillen. Er werden helaas 
geen verschillen in de fotofysische eigenschappen van de solvatochrome moleculen 
waargenomen, zelfs niet in de metingen waarin de kracht het meest rechtstreeks op 
de contactpunten werd gebracht, namelijk met een enkele laag van deeltjes op een 
dekglaasje. Dit leidde tot de conclusie dat de solvatochrome deeltjes niet direct 
geschikt zijn voor de visualisatie van krachten. Toch zijn de resultaten van dit werk zeer 
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bruikbaar omdat de contactpunten in driedimensionale scans van de fluorescerende 
deeltjes bijzonder goed zichtbaar zijn. Daardoor kon het gehele contactnetwerk tussen 
de deeltjes zeer nauwkeurig worden gereconstrueerd. 
Hoofdstuk 7 richt zich op de metingen uitgevoerd met de rigidochrome sensors. Er was 
geen verandering in levensduur of emissiegolflengte waar te nemen in zijwaartse 
contacten tussen deeltjes wanneer er een kracht uitgeoefend werd op het systeem. 
Een toename in fluorescentie-intensiteit was alleen goed zichtbaar op de bodem van 
de pakking wanneer daarop druk werd uitgeoefend. De variatie in intensiteit in de 
verschillende deeltjes op de bodem kan erop duiden dat er verschillende krachten 
aanwezig zijn in de verschillende contacten met de bodem. Omdat er geen verschil in 
levensduur is waargenomen in deze contacten kan het ook zo zijn dat de variatie in 
fluorescentie intensiteit veroorzaakt wordt doordat het confocale beeld niet precies in-
focus is. De concentratie van de moleculen op het oppervlak is hoog, wat resulteert in 
een lange levensduur en wat betekent dat de moleculen op het PMMA oppervlak zich 
al in een rigide omgeving bevinden, zonder dat er druk op de pakking staat. De 
drukgevoeligheid van de rigidochrome dekglaasjes is getest door een glasbolletje te 
drukken op het oppervlak van het glaasje. Naarmate de druk hoger werd nam het 
contactoppervlak toe, in overeenstemming met theoretische berekeningen gebaseerd 
op de elastische vervorming van de materialen (Hertz theorie). 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de ontwikkeling van software die in staat is om een netwerk van 
contacten in een pakking van solvatochrome PMMA deeltjes te reconstrueren. Met dit 
digitaal gereconstrueerd netwerk van contacten, kunnen diverse statistische analyses 
worden uitgevoerd, zodat gedetailleerd onderzoek van de granulaire pakkingen 
mogelijk is. De structuureigenschappen van de pakking, bijvoorbeeld het aantal 
contactpunten van een deeltje en de hoeken die deze contacten met elkaar maken in 
verschillende delen van het sample kunnen nu bepaald worden. Op de bodem van de 
pakking hebben de deeltjes de neiging om orde in de structuren te vormen. Hoger in 
de pakking verdwijnt deze ordening. 
 
De solvatochrome PMMA deeltjes werden met succes gebruikt voor het visualiseren 
van een netwerk van contacten in een driedimensionale granulaire pakking. Uit de 
resultaten van hoofdstuk 7 blijkt dat de rigidochrome PMMA deeltjes gevoelig kunnen 
zijn voor druk, wat zich manifesteert in een toename in fluorescentie-intensiteit, 
naarmate de kracht op de deeltjes hoger wordt. We hopen dat na verdere 
optimalisatie van de rigidochrome deeltjes, bijvoorbeeld door het gebruik van langere 
linkers om de rigiditeit te verminderen op het oppervlak van de deeltjes, deze het 
eerste granulaire systeem zullen vormen waarin krachten tussen deeltjes 
gevisualiseerd en gekwantificeerd  kunnen worden in drie dimensies. 


