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Overgedrukt uit ..Chemisch Weekblad", deel 16 (1919).
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IETS OVER DE BROWNSCHE BEWEGING
IN VERBAND MET HET MECHANISME VAN HET
UITVLOKKINGSPROCES.
Het sfcaat vast, dat de koaguleerende werking bij electrolyttoevoeging aan suspense's en suspensoiden berust op een elektrisch
verschijnsel. Het uitvlokken van de kleine .deeltjes hangt samen
met en verloopt evenwijdig aan de vermindering van de elektrische
lading van deze deeltjes.
Wanneer door samengroeien de massa der afzonderlijke deeltjes
grooter wordt, neemt tengevolge daarvan de snelheid van deBrownsche beweging dezer deeltjes af. Dekoagulatie heeft het verminderen
van de Brown'sche beweging ten gevolge. VICTOR HENRI T) had dus
ongelijk a) toen hij schreef: ,,Les mouveinents browniens sont ralentis par l'addition d'un agent coagulant avant le phenomene de
coagulation".
De onjuistheid van HENRI'S opmerking kan gemakkelijk met behulp
van den gewonen mikroskoop(vergrooting ± 900) bij een kleisuspensie
geconstateerd word'en, zooals uit de volgende aanhaling van een
vroegere publicatie 8) kan blijken.
,
„Ik mengde een gedeelte van de kleisuspensie in een bekerglas
met een kalkoplossing en bracht zoo spoedig mogelijk eer> druppel
van dit mengsel onder den microscoop. Men neemt dan waar, dat
zich talrijke vlokken gevormd hebben. Maar men ziet toch ook
nog "vrij veel zeer kleine deeltjes — van 0,5 tot If*.— en deze
deeltjes hebben hunne sterke Brown'sche beweging behouden. Vervolgt men deze-deeltjes, dan ziet men een enkele in de nabijheid
komen van grootere vlokken en als de afstand klein genoeg ge-worden is, legt het deeltje zich aan deze vlokken vast en de
Brown'sche beweging houdt op".
i) Influence^ du milieu aur les mouvsments browniens, par M. VICTOR

HENRI. Compt. rend. 147,62 (1908);

2) Zie p.m. FREUNDLICH, Kapillarchemie (1909),828-329, waarin deonder•
zoekingen van THE SVEDBERG worden aangehaald.
"' 3) Zie: De method© van het mechanisoh bodeinondenoek,
door Dr. D. J.
HISSINK. Jaarb.der Ver. „Studiebelangen", Wageningen, 1915—1916,58.

V

-rvpm

•z^^—py-

21

• • . • • '

Vreernd doet bet. nu aan, op blx. 544 in den 5den druk van
Wi. OSTWALD'S G-rundriss der allgemeinen Chemie (1917) te lezen:
„Es scheint, als ware die Aufhebung-der Molekularbewegung die
primare TTrsache dieser Erscheinung (bedoeld wordt het uitvlokken
van de disperse phase door toevoeging van elektrolyten), denn man
findet haufig die Beobachtung angegeben, dass die Bewegung beim
Zusatz augenblicklich; aufhort, d.h. nocb bevor die Teilchen Zeit
gehabt haben, sich zu grosseren Massen'zu vereinigen".
Op de onjuiste voorstellingswijze van OSTWALD de aandacht te
vestigen, is het doel van deze opmerking.
- •
Groningen, 10 December 1918.

' D. J. HISSINK.
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