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1. HET WATERMOLECUUL ALS ELEKTRISCHE DIPOOL.

Het  watermolecuul,  symbolisch  voorgesteld  als  H20,  ontstaat  door  oxydatie 
(verbranding) van waterstof (H2). Binnen het water molecuul treedt waterstof op als 
elektronengever  (donor),  het  zuurstofatoom  als  elektronenzuiger  (acceptor).  Dit 
resulteert  in  een  typische  ionen  binding.  De  zuurstof-waterstof  bindingen  in  het 
molecuul maken een hoek van ong. 104 graden (Fig. 1).  De lading-verschuiving 
naar het zuurstof atoom toe veroorzaakt het uitgesproken dipool karakter van het 
molecuul.

Fig.1 : Ruimtelijke voorstelling van het water molecuul H20. Het zwaartepunt van de 
elektronen dichtheid (negatieve lading ) bevindt zich op het zuurstof atoom (rood).

Nota : Het begrip en de benaming dipool hebben hun oorsprong in de elektrostatica. 
Bedoeld zijn ruimtelijke structuren waarbij twee (in grootte) gelijke ladingen maar van 
tegengesteld teken t.o.v. elkaar verplaatst zijn. De dipool zelf is dus ruimtelijk gericht 
(een  vector)  met  als  grootte  het  product  van  de  afstand  waarover  de 
ladingsverplaatsing heeft plaats gevonden en de absolute waarde van de lading zelf.

In het water molecuul zijn dus twee dipolen aanwezig. De resulterende dipool is de 
som (vector) van de betrokken dipolen. Die ruimtelijke structuur en  meer bepaald  de 

voorkomende elektrische dipool hebben zeer verstrekkende  gevolgen , zoals hierna 
verduidelijkt.

2. OPPVLAKTE ENERGIE  EN OPPERVLAKTE SPANNING.

De ongelijke ladingsverdeling binnen het molecuul heeft o.m. tot gevolg dat in water 
als  vloeistof  intermoleculaire  aantrekkingskrachten  (Van  der  Waals  krachten) 
bestaan,  die  resulteren  in  een  relatief  zwakke  maar  niet  onbelangrijke  inter 
moleculaire binding, de z.g. waterstof brug (Fig. 2). 



Fig.  2  :  Aantrekking  tussen  ongelijknamige  ladingen  (+/-)  als  relatief  zwakke 
bindingsvorm, de “waterstofbrug”. De reikwijdte van de betrokken krachten (de z.g. 
actieradius) is daardoor beperkt tot enkele moleculen.

Midden  in  een  vloeistof  is  een  molecuul  omgeven  door  een  groot  aantal  gelijke 
moleculen,   echter  van totaal   willekeurige  oriëntatie.   Daardoor  ontstaat  op  het  
beschouwde molecuul geen resulterende kracht: alle  inwerkende krachten heffen 
elkaar op ( Fig.3).                                     

Fig. 3. In de  bulk- vloeistof heffen intermoleculaire krachten elkaar op, om reden van 
symmetrie van de omgeving rond een (centraal ) molecuul binnen een attractiesfeer.  

Die symmetrie gaat echter verloren zodra een molecuul de grenslaag nadert. Het 
aantal moleculen per volume eenheid ( i.e. de dichtheid) in de aanpalende damp is 
ruim  duizend  maal minder  dan  in  de  vloeistof,  zodat  op  een  molecuul  in  de 
grenslaag in de richting naar naar de bulk toe een aantrekkingskracht optreedt.  Dit 
komt erop neer dat op het  beschouwde molecuul een variabele kracht voorkomt,  
naar de bulkvloeistof toe gericht, kracht die maximaal wordt/is wanneer  het molecuul 
zich precies op de vloeistof/damp interfase bevindt. Om een vloeistof molecuul vanuit 
de bulk naar de interfase te brengen dient daarom arbeid verricht.



Dit komt erop neer dat een grenslaag molecuul een grotere potentiële energie bezit 
dan een bulk-molecuul. 

Om het grenslaag oppervlak met één eenheid te doen toenemen (door overdracht 
van bulk  moleculen naar  de grenslaag) is bijgevolg een veelvoud van die  arbeid  
vereist, namelijk evenveel als er watermoleculen zijn per oppervlakte eenheid. De 
daartoe vereiste energie wordt de oppervlakte energie genoemd en wordt uitgedrukt 
in Joule/m2. 

Die  zelfde  oppervlakte-energie  manifesteert  zich  als  een  trekkracht  per  lengte-
eenheid aan  de  rand  van  het  oppervlak,  net  zoals  de  spankracht uitgeoefend 
door/op de rand van een vlies. De equivalentie van energie per oppervlakte-eenheid 
en van een spankracht per eenheidslengte is evident op grond van de dimensies 
ervan. Dit elastisch gedrag van de vloeistof/damp interfase is verduidelijkt in Fig. 4. 
De spankracht per lengte-eenheid aan de rand van de vloeistof-damp interfase wordt 
daarom de oppervlaktespanning genoemd. Het betreft dus een mechanisch begrip, 
niet te verwarren met een elektrische spanning.

Fig.4:   Elastisch gedrag van een wateroppervlak:  de instulping van het  vloeistof- 
oppervlak onder de poten van de kever resulteert in een verticale draagkracht die het  
gewicht van de kever compenseert. 

3. EFFECTEN VAN OPPERVLAKTE-ACTIEVE  AGENTIA .

De  spankracht  aan  de  rand  van  o.m.  water  oppervlakken  is  een  gevolg  van 
intermoleculaire krachten. In het geval van water zijn dat de z.g. waterstofbruggen, 
zoals eerder vermeld en nogmaals verduidelijkt in Fig. 5.  

De figuur toont ook aan ook wat het effect is van het toevoegen van z.g. tensio-
aktieve  agentia  zoals  zepen,  detergenten,  alcohol  ..  aan   water  en  die  de 
oppervlaktespanning  van water verlagen ( zie verder : diëlektrische eigenschappen).



Fig.5 : Het toevoegen van tensio-activa aan water leidt tot een grenslaag adsorptie 
waarbij de waterafstotende zijde van die agentia het bulk water ontvluchten en zich in 
de grenslaag tussen de water moleculen scharen. 

Dit  resulteert  in  een  afname  van  de  waterstof-bruggen  en  van  de  oppervlakte 
spanning.  Het  verlagen ervan heeft  verregaande gevolgen met  betrekking  tot  de 
manier waarop vloeistoffen vaste stoffen “bevochtigen”. 

Tussen vloeistoffen en vaste stoffen komt eveneens een grenslaag voor, ingevolge 
aantrekking/afstoting van de vloeistof  door de vaste stof.  Het oppervlak van een 
vaste  stof   bedekt  met  een  geadsorbeerd damp laagje  vertoont  eveneens  een 
oppervlakte energie. Het  gedrag van die drie grenslagen  als gespannen vliezen (i.e.  
vloeistof-damp, vloeistof- vast, vast-damp) verklaart de voorwaarde voor mechanisch 
evenwicht  en het optreden van een randhoek (Fig. 6).

Fig. 6 :  Elke vloeistof in contact met een vaste stof vertoont een randhoek (“contact-
hoek”) gevormd door de raaklijnen aan de grenslagen in het raakpunt.



De hoek is onafhankelijk van het volume van de vloeistof en hangt enkel af van de 
samenstelling en temperatuur van de betrokken stoffen (wet van Young).

De  hierna  voorgestelde  wetmatigheid  is  niets  anders  dan  de  voorwaarde  voor 
mechanisch evenwicht  in  het  horizontaal  vlak  :  de  som van  alle  krachten  per 
eenheid lengte op de rand van de vloeistof is nul, m.a.w. de krachten compenseren 
elkaar.

                                                         gsv  =  gsl  +  glv  cosq      

of:

Deze wetmatigheid blijkt universeel geldig (dus oor bij experimenten in de ruimte) : 
de grootte van de contacthoek is onafhankelijk van gravitatie velden. 

Hieruit  leren  we  dat  het  verlagen  van  de  oppervlakte  spanning  de  aangewezen 
manier is om materialen te bevochtigen met een gegeven vloeistof, m.a.w. om een 
zo klein mogelijke contacthoek  te bekomen.  In dat geval spreekt men van totale 
bevochtiging, essentieel in reinigingsprocessen.

Zodra de contacthoek de grenswaarde nul  benadert worden onreinheden volledig 
bevochtigd en ingebed in het omringend vocht ( i.e. in het spoelwater). Dit verklaart 
de  rol  van tensio-activa  (zepen,  detergenten ..):  het  water  moet  zich  rond de te 
verwijderen stoffen kunnen scharen, om die weg te spoelen. 

Nota :Het dient vermeld dat warm water een merkbaar lagere oppervlaktespanning 
heeft  dan  koud  water.  Bij  toenemende  temperatuur  stijgt  de  moleculaire  vibratie 
snelheid  en  de  gemiddelde  onderlinge  afstand  tussen  zuurstof  en  de  waterstof 
atomen in de waterstofbruggen. Hierdoor nemen de onderlinge aantrekkingskracht 
en  de  oppervlakte  spanning  af  met  toenemende  temperatuur.  Bij  verhoogde 
temperatuur speelt  de toegenomen oplosbaarheid van contaminerende materialen 
uiteraard ook een rol. 

4. CAPILLAIRE  EFFECTEN. 

Een  belangrijk  gevolg  van  het  elastisch  gedrag  van  vloeistof-damp  grenslagen 
bestaat  erin  dat  een  drukverschil kan  bestaan  tussen  een  vloeistof  en  de 
aangrenzende lucht:  dit  drukverschil  ligt  aan de basis van de z.g.  capillariteit:.  In  
cilindrische buisjes met diameter in de grootte orde van een millimeter of minder en 
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deels  ondergedompeld  in  water,  stijgt  het  water  op  t.o.v.  het  onverstoorde 
wateroppervlak (Fig. 5) .

Fig. 5 : Capillaire opstijging in cilindrische buisjes als gevolg van de concaaf gebogen 
vloeistof/damp interfase. 

Aan de rand van het (concaaf) gebogen wateroppervlak binnen het capillair komt per 

lengte eenheid een spankracht   gsv  – gsl   voor, in de verticaal opwaartse richting. 
Vermenigvuldigd met de omtrek van de raakcirkel levert deze de opwaartse kracht, 
de vereiste kracht die het gewicht van de opgestegen waterkolom compenseert bij 
evenwicht. Op die manier ziet men dat de capillaire stijghoogte (h) beantwoordt aan 

onderstaand verband met de gravitatie constante (g), de vloeistofdichtheid ( r ) en de 

binnen-straal (r) van het capillair.

Noteer dat bovenstaande formule enkel de stijghoogte beschrijft in/voor cilindrische 
capillairen.  Capillaire opstijging  blijkt biofysisch uitermate belangrijk : het verklaart 
waarom op aarde de groei van planten en bomen, en dus ook dierlijk leven mogelijk 
zijn,  daar  waar  het  aards  gravitatieveld  het  opstijgen  van  bodemwater  manifest  
tegenwerkt.  De  wijze  waarop  water  zich  verdeelt  tussen  vezels  en/of  in  korrel 
materialen, zoals zand, leem , klei bodems speelt een evenzeer belangrijke rol in de 
voorplanting van e.m. golven in de aardse atmosfeer, en wordt hierna afzonderlijk 
behandeld.  Enig  inzicht  daarin  vereist  begrip  van  de  tot  nog  toe  behandelde 
begrippen.            
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5.  DIËLEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN.

Het  water  molecuul  zoals  hierboven  voorgesteld  is  een  zeer  stabiele  structuur 
ingevolge de elektrische aantrekkingskracht  tussen de H+ en OH- ionen (wet  van 
Coulomb zie verder).  Een  verder gevolg hiervan is dat in zuiver water zeer weinig 
dergelijke ionen voorkomen en dat de elektrische geleidbaarheid van water uiterst 
laag  is.  De  scheikunde  leert  immers  dat  het  zg.  ionen-product van  water, 
weergegeven als  [H+]  x  [OH-]  bij  kamer  temperatuur  10-14 bedraagt.  In  “neutraal” 
water, d.w.z. noch zuur noch basisch,  is [H+ ] = [OH-] = 10-7 . De absolute waarde van 
de exponent van de waterstof ionen concentratie wordt algemeen aangeduid als de 
PH – waarde. 

Zuiver  water  gedraagt  zich  daardoor  allerminst  als  een  geleider  maar  als  een 
diëlektricum.  Inderdaad,  metingen  van  de  (relatieve)  diëlektrische  constante  van 

water tonen aan dat deze uitzonderlijk hoog is (er = 81), m.a.w.  81 maal hoger dan 
deze van het vacuüm of van lucht.  

Noteer dat de hoge polariteit van het water molecuul  hiervan  de oorzaak is. Tevens 
verklaart  dit  waarom water moleculen zich “aligneren” met uitwendige elektrische 
velden.  Dit  verklaart  tevens  het  functioneren  van  microgolf  ovens  voor  het 
verwarmen van voedingswaren. Rekening houdend met wat de wet van Coulomb 
verduidelijkt :

met   e =  eo.er  is nu ook meteen duidelijk waarom zouten zoals NaCl in water 

uiteenvallen tot ionen. En de stroom geleiden. Door hun ladingen trekken deze ionen 
watermoleculen  aan  en  omringen  zich met  “hydraat”  water,  een  proces  dat 
vergelijkbaar is met dat van het vormen van waterstofbruggen.

De aanwezigheid van gehydrateerde  ionen als ladingsdragers in  onzuiver water 
verklaart  meteen  de  toegenomen elektrische  geleidbaarheid  ervan.  Een  typisch 
voorbeeld  daarvan is  het  bodemwater,  met  daarin  opgeloste  minerale  zouten.  In 
regenwater daarentegen  is  de  ionen  concentratie  zeer  laag en  blijft  de 
geleidbaarheid  laag.  In  zeewater bedraagt  de hoeveelheid opgelost  zout  (NaCl) 
ongeveer 9 gram per liter en is de geleidbaarheid  daardoor relatief hoog. 

 De geleidbaarheid van water in dergelijke voorbeelden blijft hoe dan ook veel lager 
(grootte  orden ..)  dan die  van  metalen.  In  wat  volgt  willen  we  onze aandacht 
toespitsen op de elektrische geleidbaarheid van bodems en/of materialen die onze 
antennes omgeven en op de effecten van water op de propagatie van e.m. golven. 
De  wijze  waarop  water  in  die  materialen  verdeeld  voorkomt blijkt  hierbij  een 
belangrijke rol te spelen zodat we vooralsnog daar aandacht moeten aan besteden. 
De  eerder  besproken  oppervlaktespanning  en  capillariteit  spelen  hierin  een 
dominante rol.
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6.  DE VERDELING VAN WATER IN KORRELVORMIGE MATERIALEN.

Als  gevolg  van  zijn  hoge  oppervlakte  spanning  gaat  water  zich  preferentieel 
ophouden in capillaire ruimten, daarom ook aan de contactpunten tussen korrels 
en/of vezels. Dit is o.m. het geval in bodems, i.e. in zand, leem en in klei gronden.

Nota:  in  wat  volgt  bespreken  we  enkel  de  water  adsorptie/desorptie  in  korrel 
materialen zoals zandbodems. Klei bestaat immers uit een stapeling van schilfers, 
wat een aanpassing/verfijning van het model vergt.

Fig. 6 : Loodrechte doorsnede van een bundel bevochtigde verzels. De vloeistof is 
nagenoeg uitsluitend aanwezig aan de contacten tussen de vezels.

Noteer  dat  in  de  situatie  voorgesteld  in  bovenstaande  figuur  het  vloeistof/damp 
oppervlak slechts  één kromming vertoont,  meer bepaald deze in het vlak van de 
figuur. 

Een dergelijk gebogen oppervlak met wigvormige doorsnede wordt doorgaans een 
een  “meniscus” genoemd. De druk in de vloeistof is  lager dan in de aanpalende 
dampfase,  net  zoals  in  de  situatie  voorgeteld  in  Fig.6  :  de  vezels   “  zuigen”  de 
vloeistof op. Een  toepassing  hiervan kennen we  in “de-soldeer techniek”, waar  
gebruik wordt gemaakt van een bundel draadjes voor opname van het vloeibare tin. 

Echter, net zoals bij bevochtigde vezels is de  capillaire vloeistof – althans bij lage 
vochtgehalten  –  nagenoeg uitsluitend aanwezig  aan  de  contactpunten  tussen 
korrels ( Fig. 7 ).



                     

Fig. 7: Capillaire vloeistof (zwart gekleurd) aanwezig aan de contact punten tussen 
korrels, hier : transparante glasparels.  

Het dient opgemerkt dat het meniscus oppervlak gekenmerkt is door verschillende 
krommingen,  met  name  een  eerste in  het  vlak  van  de  figuur  en  een  tweede 
loodrecht erop (Fig. 8). De eerste kromming veroorzaakt onderdruk in de vloeistof, 
de tweede een overdruk t.o.v. de aanpalende lucht..  

Fig. 8: Velg - of zadel vormig oppervlak van vloeistofmeniscussen aan contact punten 
tussen korrels, gekenmerkt door een tweevoudige kromming.

Interferometrisch  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  op  schijnbaar onbevochtigde 
korrel oppervlakken blootgesteld aan lucht steeds een waterfilm voorkomt, waarvan 
de laagdikte hoogstens  een tiental molecuul diameters meet. Deze laagdikte blijkt 
hoe dan ook veel te laag om een bijdrage toe te laten in het ionen transport en/of 
stroom, m.a.w. in de elektrische geleidbaarheid van bodems.



7. GEVOLGEN  VAN VERANDEREND VOCHTGEHALTE. 

Bij  toenemend  vochtgehalte  neemt  het  volume  van  de  waterwiggen  aan 
contactpunten tussen de korrels toe, en zo ook de grootte van de z.g. opening hoek 
(Fig. 9).

Fig.  9  :  Voorstelling  van  z.g.  opening  hoeken  a1,  a2   en a3,  bepaald  door  de 
korrelstraal, de raakcirkel van de meniscus op de korrel en de symmetrie as tussen 
korrel centra (A, B en C). 

Zodra  die  openingshoek een kritische waarde van  ongeveer  29 graden bereikt 
treedt  een  instabiliteit op  in  de  geometrie  en  wordt  de  holte  (porie)  tussen 



aanpalende korrels  snel  afgesloten  door  een vloeistof  film.  Een dergelijke  film is 
zichtbaar in het centrum van Fig. 9 bovenaan. 

Bij het bevochtigen van een stapeling van deeltjes van uiteenlopende korrelgrootte 
treedt dit fenomeen eerst op bij de kleinste poriën (i.e. tussen de kleinste korrels) en 
daarna progressief in poriën met toenemende grootte (tussen grotere korrels). 

In korrel stapelingen komt het aldus heel frequent voor dat holtes tussen korrels van 
de buitenlucht zijn afgesloten door vloeistof films. In die holtes bevindt zich dan lucht 
en/of waterdamp in overdruk. Die situatie en deze eerder voorgesteld in Fig. 7 zijn 
kenmerkend voor de vloeistofverdeling in korrel materialen in de z.g. onverzadigde 
toestand  i.e.  bij  vochtgehalten  lager  dan  20  %.  Hogere  vochtgehalten t.e.m. 
ongeveer 25 % zijn mogelijk: Daarbij is het korrelmateriaal volledig verzadigd en is 
alle lucht/damp uit ingesloten poriën: verdwenen: het materiaal “vervloeit”.

8. RF IMPEDANTIE VAN VOCHTHOUDENDE ZANDBODEMS.

Een vochtgehalte van ongeveer 20% blijkt meest voorkomend en representatief voor 
zandbodems.  Bij  dat  vochtgehalte  blijven  die  bodems  hoe  dan  ook  slechte 
geleiders. Voornaamste oorzaak  hiervan is  het feit dat zuiver water op zichzelf een 
slechte geleider is, zodat enkel in die gevallen waar opgeloste mineralen (zouten, 
ionen …) een bijdrage leveren enige stroomgeleiding optreedt, althans voor zover 
DC-  of laagfrequente  stroom bedoeld is.

Fig. 10 :  Experimentele opstelling voor relatieve beoordelingen van de elektrische 
geleidbaarheid van onverstoorde bodems.



Een steeds terugkerend probleem bij geleidbaarheid metingen is de buiging van de 
veldlijnen buiten de bedoelde/gewenste meetruimte (Fig. 10  links bovenaan).

De  metingen  dienen  immers  plaats  vinden  in  een  homogeen veld,  i.e.  in  een 
configuratie van/met parallelle stroom en/of veldlijnen. Aan deze eis is grotendeels 
voldaan in  de meetopstelling voorgesteld in Fig. 10: de veldlijnen staan er  hoe dan 
ook steeds loodrecht  op  de meetelektroden.  De lengte  van het  stroom pad blijft  
echter onbekend. Dit blijkt echter weinig of niet relevant  in een context van radio 
transmissie. 

Als  meettoestel  blijken  een  klassieke  impedantie  meter  of  netwerk analyser 
geschikt. De impedantie van vochthoudende zandbodems vertoont immers steeds 
een Ohmse  (niet reactieve) en een capacitieve (reactieve) bijdrage, zoals verwacht 
op grond van de hierboven besproken vochtverdeling.   Noteer in dit verband ook dat 
de elektrische geleidbaarheid van een aanwezige ijzer houdende laag  zeer gering 
is. IJzer komt in bodems  immers uitsluitend voor als Fe3+ oxide, meer bepaald als 

Fe(OH)3 dat in het bodemwater niet in ionen gesplist is,en daarom geen merkbaar 
effect heeft op de DC – geleidbaarheid..

9. RESULTATEN .

Met elektrodes van 0,25 m2 oppervlak werden herhaalde metingen uitgevoerd in de 
configuratie verduidelijkt  in Fig.  10. De meter zelf  was ingesteld in  seriële meet-
mode: het  toestel  bepaalt  de resistieve en de reactieve componenten in de DUT 
impedantie, bij een gegeven werkfrequentie.

De ohmse impedantie blijkt met toenemende frequentie progressief  toe te nemen 
vanaf van een paar tientallen Ohm in het LF gebied tot grootte-orde 100 Ohm bij 1  
MHz., om verder af te vlakken bij toenemende frequentie.

De capacitieve reactantie, initieel zeer hoog bij LF, daalt met toenemende frequentie 
tot waarden minder dan 100 Ohm vanaf ongeveer 1 MHz om verder af te nemen met 
toenemende  frequentie.  De  drastisch  verhoogde  elektrische  geleidbaarheid  die 
hiermee samengaat verklaart waarschijnlijk  het zeer beperkte doordringing van VHF 
en UHF signalen in vochtige zandbodems. 

Onderzoek  heeft  aangetoond  dat  de  elektrische  geleidbaarheid  van 
ionenoplossingen zoals deze van het bodemwater praktisch ongewijzigd blijft in het 
frequentie interval van LF t.e.m. VHF. Bovenstaande resultaten zijn bijgevolg een 
aanwijzing  dat  de  configuratie  van  elektrische  velden  in  bodems  waarschijnlijk 
frequentie afhankelijk is. 

                                                ================

 




