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II
De conclusie van PIEPER e.a., dat er geen specifieke adsorptie van alkaliionen op Agi behoeft te worden aangenomen, is in strijd met verschillende
experimentele waarnemingen.
J. H. A. PIEPER, D. A. DEVOOYS, J. T H . G. OVERBEEK; J.Electro-

anal.Chem., 43(1975)(in druk).
Dit proefschrift.
J. LYKLEMA, J. N . DE W I T ; J.Electroanal.Chem., 43 (1975), (in
druk).

III
De anno 1973 gepresenteerde opvatting, dat de regel van SCHULZE en
HARDY eenkwantitatief karakter zouhebben endaarom gebruikt zoukunnen
worden omkwantitatieve theorieën tetoetsen, iseenatavisme.
E. MATIJEVIC; J.Colloid andInterface Sei.,43(1973) 217.

IV
Deveronderstelling van JELEN, datongedenatureerde wei-eiwitten eennadeligeinvloedhebben opschuimvorming en-stabiliteit, is onjuist.
P. JELEN; J.Dairy Sei., 56 (1973) 1505.

V
DebetekenisvanSS/SH-uitwisselingsreactiesvaneiwitten voor destructuurvorming inbakkerij-produkten wordt overschat.
J. A.D . E W A R T ; J.Sci.Fd.Agric,23(1972) 687.

VI
Depyruvaatmethode volgens TOLLEe.a. isnietgeschiktvoor hetbeoordelen
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aangevoerd. Voor melkprodukten die tijdens het bereidingsproces een verhittinghebben ondergaan kanhetgebruikvandezemethodeechter meer informatie geven omtrent debacteriële gesteldheid vande grondstof dandekiemgetalbepaling.
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VII
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VIII
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1. I N L E I D I N G E N P R O B L E E M S T E L L I N G

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door DERYAGIN en LANDAU (1941)
en onafhankelijk van hen d o o r VERWEY en OVERBEEK (1948) eenalgemene en
kwantitatieve theorie geformuleerd voor de stabiliteit vanlyofobe kolloiden.
Deze theorie, n ualgemeen bekend als d eDLVO-theorie, beschrijft de wisselwerking tussen twee geladen kolloidale deeltjes o p basis van elektrostatische
repulsie enVAN DER WAALS attractie. D eDLVO-theorie heeft h e tinzicht inde
stabiliteitsverschijnselen aanzienlijk verdiept.
Talrijke pogingen werden sindsdien ondernomen o m deze theorie experimenteel te toetsen. D i tgeschiedde o.a.door REERINK (1952) en REERINK en
OVERBEEK (1954), dieeentheoretisch verband afleidden voor de wisselwerkingsenergie endevloksnelheid o pbasis v a nd etheorieën v a n VON SMOLUCHOWSKI
(1916) en F U C H S (1934). Bijdeze entalrijke andere onderzoekingen bleek dat,
hoewel de theorie inprincipe juist is,deze toch n o genige aanpassing en verbetering behoefde.
Veel onderzoek werd hierna gewijd a a ntoetsing enuitbreiding vande theorie,
zoals o.a. d o o r :
1. Eennauwkeuriger berekening vandeVAN DER WAALS-attractiekrachten
D o o r LIFSHITS (1955) werd eenmacroscopische theorie afgeleid voor de berekening vande attractiekracht tussen gecondenseerde media, waarvan de oppervlakken elkaar t o t opzeer korte afstand naderen. Deze theorie werd verder uitgewerkt entoegepast door K R U P P (1967) enLANGBEIN (1969). FOWKES (1964)
gaf een semi-empirische methode voor de berekening v a nde attractieconstante
uit gegevens over de grensvlakspanning.
2. Experimenten metbeter gedefinieerde
modelsystemen
N a a s t het A g i werden geometrisch goed gedefinieerde solen gekozen, zoals
monodisperse bolvormige polystyreenlatices (SCHENKEL en KITCHENER, 1960;
W A T I L L O N en JOSEPH-PETIT, 1966; O T T E W I L L en S H A W , 1966), of m o n o d i s p e r s e

selenium-hydrosolen (JOSEPH-PETIT, D U M O N T en W A T I L L O N , 1973). O o k zeep-

vliezen werden onderzocht alsmodel (MYSELS e.a., 1959; LYKLEMA, 1967a).
3. Nauwkeuriger experimentele
technieken
VOROPAEVA e.a. (1963) ontwikkelden een methode voor rechtstreekse meting
van d e wisselwerking tussen twee gekruiste gepolariseerde metalen draden.
Verschillende onderzoekers gebruikten eentechniek voor de directe meting v a n
de VAN DER WAALS-attractiekrachten over korte afstanden. OTTEWILL en SIRS
(1957) verbeterden demeng- enmeettechniek bij het stabiliteitsonderzoek volgens devlokkinetische methode. Later werd hiertoe door OTTEWILL en RASTOGI
(1960) een Stopped Flow spectrofotometer gebruikt, een a p p a r a a t d a t snel k a n
mengen en registreren.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)
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4. Een betere analyse vandedubbellaagstructuur
Voor een kwantitatief begrip van vele vlokverschijnselen is een grondige kennis noodzakelijk van het potentiaalverloop ronddeinwisselwerking verkerende
deeltjes. Veel onderzoek is hieraan al gewijd en samengevat door o.a. HAYDON
(1964). LEVINE e.a. (1967) benadrukten hierna nog eens de invloed van het nietuitgesmeerd zijn van ladingen op de potentiaal: het zogenaamde discrete lading-effect. FRENS (1968) toonde aan dat tijdens de deeltjeswisselwerking systemen met constante oppervlaktelading vaak waarschijnlijker zijn dan systemen
met constante wandpotentiaal. Het grootste deel van de DLVO-theorie is echter
gebaseerd op een constante wandpotentiaal. Maar hoe zinvol al deze bijdragen
ook zijn, het antwoord op de vraag, welke dejuiste waarde isvoor de potentiaal
in de wisselwerkingsvergelijkingen, blijft nog onopgelost.
De fundamentele dubbellaagpotentiaal in de stabiliteitsformules is niet de
potentiaal direct aan de wand van het deeltje (i]/0), maar een potentiaal, die
tengevolge van een ladingsvrije ruimte direct rond het deeltje en eventuele
specifieke adsorptie van tegenionen veel lager is. Een vlokkend AgI-sol met
pi <*> 4,6 heeft een wandpotentiaal ^ 0 «* 350 mV, terwijl de potentiaal die de
stabiliteit bepaalt slechts ca. 25 mV bedraagt. Men noemt deze (lagere) potentiaal de potentiaal van het buitenste HELMHOLTz-vlak (\j/d).Uit deze getallen
blijkt reeds het grote belang van het niet-diffuse deel der dubbellaag, de zogenaamde STERN-laag,voor de stabiliteit.
Het probleem is nu, dat \//d niet direct gemeten kan worden, maar uitsluitend
langs indirecte weg te benaderen is. Vaak wordt \\)d gelijkgesteld aan de elektrokinetische potentiaal (Ç), o.a. door WATILLON en JOSEPH-PETIT (1966), maar
omdat er nog geen sluitende theorieën bestaan over het afschuifproces, blijft
dit enigszins onzeker.
Een andere mogelijkheid is relatering van ï/'d aan de wandpotentiaal tyoDit vereist echter een goede kennis van de hoeveelheid geadsorbeerde tegenionen in de STERN-laag. Hierover is reeds veel onderzoek verricht aan kwik
(GRAHAME, 1947; PARSONS, 1964; FRUMKIN, 1964; DEVANATHAN e.a., 1965).
Maar betrouwbare gegevens over de stabiliteit van kwiksolen zijn schaars, zodat
deze resultaten niet zonder meer gebruikt kunnen worden voor het stabiliteitsonderzoek.
De laatste jaren is echter ook veel dubbellaagonderzoek verricht aan Agi
(LIJKLEMA, 1957; LYKLEMA en OVERBEEK, 1961; BIJSTERBOSCH, 1965; BIJSTERBOSCH en LYKLEMA, 1965; LYKLEMA, 1966a; VINCENT en LYKLEMA, 1970). Een

groot voordeel van Agi alsmodelsysteem is,dat hiermeevrij gemakkelijk stabielesolenverkregen kunnen worden, over de stabiliteit waarvan reeds veel bekend
is (KRUYT en KLOMPÉ, 1942; REERINK en OVERBEEK, 1954).
Uit recent onderzoek aan het Agl-systeem bij hoge temperaturen bleek het
mogelijk despecifieke adsorptie-potentiaal van kationen indirect te bepalen en
il/d te berekenen (LYKLEMA, 1966b).Een andere methodeommeervandeSTERNlaag eigenschappen te weten te komen is toevoeging van niet-elektrolyten aan
het systeem, diespecifiek geadsorbeerde tegenionen kunnen verdringen. Echter,
behalve via ^ kan toevoeging van niet-elektrolyten de stabiliteit ook op andere
2
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manieren beïnvloeden, namelijk via een verandering indedielektrische constante of de HAMAKER-VAN DERWAALS-constante, via verschuiving van het ladingsnulpunt of via beïnvloeding van het dissociatiegedrag van elektrolyten.
Zolang de toegevoegde hoeveelheid niet-elektrolyt gering is, zal de verandering in solstabiliteit voornamelijk bepaald worden door een verandering in
t/fd en een verschuiving van het ladingsnulpunt (MACKOR, 1951; VINCENT,
BIJSTERBOSCH en LYKLEMA, 1971). Bij toevoeging tot grotere concentraties mag
verwacht worden, dat een verandering in de dielektrische constante (er) mede
een grote invloed krijgt op de stabiliteit, aangezien ertot de 3 e macht voorkomt
in de vergelijkingen voor de vlokwaarde.
De stabiliteit in gemengde milieus blijkt dus wel een ingewikkeld probleem te
zijn, waar nog weinig fundamentele informatie over bekend is. Bestudering
hiervan kan echter een belangrijke bijdrage leveren tot een beter begrip van
de kolloïdchemische stabiliteit in het algemeen. Bovendien isdeze problematiek
ook voor de praktijk niet zonder belang, zoals bijvoorbeeld in de verfindustrie
(polystyreenlatices), de landbouw (landbouwsprays) en de textielindustrie
(bereiding polyester uit ethyleenglycol en tereftaalzuur) blijkt.
Het voorgaande bracht ons ertoe om het syteem Agi in water-ethyleenglycol
mengsels te onderzoeken. Het Agi als modelstofheeft specialevoordelen, omdat
het potentiaalbepalend mechanisme bekend is en er behalve stabiele AgI-solen
ook reversibele Ag/Agl-elektroden bereid kunnen worden, zodat er tegelijk
informatie verkregen kan worden uit stabiliteits- en dubbellaagonderzoek. Het
aantrekkelijke van ethyleenglycol (EG) als dispersiemiddel is, dat het in alle
verhoudingen mengbaar ismetwater,waardoor dit onderzoek detegenhanger is
van recent onderzoek op dit terrein in butanol, dat slechts zeer beperkt oplosbaar is (VINCENT, BIJSTERBOSCH en LYKLEMA, 1971). Bovendien kan in EG
inzuiverevorm vrij gemakkelijk eenstabiel sol bereid worden, terwijl deze alcohol ook reeds enige bekendheid heeft in de elektrochemie (BRUSS en D E VRIES,
1956; VAN DEN BERG, 1960; KUNDU en DAS, 1964; DUTKIEWICZ e.a.,
TRASATTI, 1970; TRASATTI, 1974).

1968;

Toetsing van het dubbellaagmodel in media variërend van water tot zuiver
EG biedt ons dus de mogelijkheid om enerzijds de relatieve dielektrische constantein dediffuse dubbellaag te variëren, en anderzijds meer inzicht te krijgen
in de structuur en samenstelling van de STERN-laag.
Ons onderzoek beoogt een systematische bestudering van het AgI-water-EG
systeem, waarin stabiliteit en dubbellaageigenschappen beide gemeten zullen
worden, waarna naar verbanden gezocht zal worden.
Door bepaling van het geleidingsvermogen van de te gebruiken zoutoplossingen wordt allereerst nagegaan in hoeverre de zoutconcentratie een goede
maat is voor de ionenconcentratie. Dit met het oog op de mogelijkheid, dat in
media met een relatieve dielektrische constante lager dan 50 ionenassociatie
zou kunnen optreden (BARTHEL, 1968). Hierdoor zou niet alleen een vermindering van het aantal vrije ionen ontstaan, maar speciaal bij meerwaardige ionen
kan door associatie ook de valentie teruglopen, hetgeen van veel groter invloed
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen75-14(1975)
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is op de stabiliteit van lyofobe solen.
VervolgenswordtdestabiliteitvanAgI-solengemeteninverschillendemedia
variërendvanwatertot bijna zuiverEG.Debepalingen worden uitgevoerdvolgens de methode van de vlokkinetiek (REERINK, 1952),waarbij gebruik wordt
gemaakt van een Stopped Flow spectrofotometer, waarin ook devrij visceuze
sol-enzoutoplossingeninEGzeersnelgemengdkunnenwordenenmeteenhiernadeoptischeveranderingen automatisch geregistreerd.
Hierna worden enkeledubbellaageigenschappen bepaald met behulp van de
potentiometrische titratietechniek (MACKOR, 1951a; LYKLEMA en OVERBEEK,
1961). Hierbij wordt de oppervlaktelading bepaald als functie van de wandpotentiaalvanAgiindeverschillendemedia.
In hoofdstuk 5worden tenslotte de resultaten van het stabiliteitsonderzoek
gecorreleerd met enkele experimenteel bepaalde dubbellaageigenschappen.
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2. G E L E I D B A A R H E I D E N I O N A S S O C I A T I E I N
EG-WATER MENGSELS

2.1. INLEIDING

In de inleiding werd reeds opgemerkt dat het aantal en de valentie van ionen
een belangrijke rol spelen in de stabiliteit van lyofobe kolloiden. Bij toenemend
EG-gehalte neemt de kans op ionassociatie toe, waardoor enerzijds de zoutconcentratie geen goede maat meer is voor de ionenconcentratie, terwijl anderzijds, speciaal bij de meerwaardige ionen, de effectieve valentie terug kan lopen.
In dit hoofdstuk zullen we nagaan in hoeverre enkele karakteristieke zouten,
waarmee de in H.3 te beschrijven stabiliteitsmetingen zijn verricht, volledig in
ionen gesplitst blijven alshet EG-gehalte van het medium toeneemt. De analyses
zullen worden uitgevoerd met behulp van geleidbaarheidsmetingen.
De geleidbaarheidsmetingen behoren tot de meest nauwkeurige elektrochemische metingen en uit het verband tussen geleidbaarheid en elektrolytconcentratie kan men informatie verkrijgen over o.a. de associatieconstanten van
zouten, de ionenbeweeglijkheden, de effectieve ionstralen en in sommige gevallen ook over de structuur van de elektrolytoplossing in de omgeving van de
ionen.
2.1.1. Het geleidingsvermogen bij volledige dissociatie
De eerste theorieën die ontwikkeld werden door DEBIJE en HÜCKEL (1923) en
ONSAGER (1926, 1927) gingen uit van een model waarin de ionen in oplossing
zich onder invloed van een aangelegd elektrisch veld verplaatsen in een continuüm. Interacties tussen deionen leiden tot tweeinvloeden, diebeide resulteren
in een verlaging van de ionenbeweeglijkheid: het relaxatie- enhetelektroforeseeffect. ONSAGER (1927) formuleerde deze beide retardatietermen expliciet en
kwam tot het volgende verband tussen equivalent geleidingsvermogen Xc en
de ionsterkte / :
Xc= k0 - 0?Ao + y)Im

(2.1)

waarin:I = \ ?ctzf
ct = concentratie (M)
zt = valentie, inclusief teken
Verder is ß de relaxatieterm, die de tegenkracht tengevolge van de door het
uitwendige veld veroorzaakte asymmetrische ladingsverdeling rond een bewegend ion in rekening brengt, en y de elektroforeseterm, die corrigeert voor het
feit dat de ionenatmosfeer rond een bewegend ion in tegengestelde richting
beweegt; A0 is het equivalent geleidingsvermogen bij oneindige verdunning.
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Vgl.(2.1)geldtalleenvoorzeerverdundeoplossingenvan sterke elektrolyten
en kan bijvoorbeeld goede diensten verrichten bij de bepaling van A0 door
extrapolatie naar c = 0. Voor het bepalen van de mate van associatie en met
namevoor het opsplitsen van de geleidingsvermogenreducties in niet-idealiteit
enassociatieisvgl.(2.1)niettoereikend. Daarbij kan nogworden aangetekend,
dat in het gebied waar vgl.(2.1)nog betrekkelijk goed opgaat - het gebied der
lageelektrolytconcentraties - demetingen relatief onnauwkeurig zijn.
Een extra complicatie is, dat bij zeer nauwkeurige metingen herhaaldelijk
bleekdathetgeleidingsvermogen groter wasdan voorspeld door vgl. (2.1). De
oorzaak hiervanwerdgezochtinhetfeit, dat deionen nietlangeralspuntladingenbeschouwd mochten worden, maar alsgeladen bolletjes. Hierdoor moetde
relaxatieterm herzien worden. Bovendien geeft de asymmetrische ladingsverdeling rond een ionbolletje aanleiding tot een asymmetrie in de botsingskans.
Zo zal bijvoorbeeld een bewegend kation door wederzijdse attractie aan de
achterkant vaker in botsing komen met anionen dan aan de voorkant. Dit
resulteert in een extra kinetische kracht, die in dezelfde richting werkt als het
aangelegde veld (Fuoss en ONSAGER, 1958). Dit laatste verschijnsel kan ook
geïnterpreteerd worden als het gevolg van een asymmetrie van de osmotische
drukrond hetcentrale kation.
FuossenONSAGER(1957,1958)brachtendezeeffecten inrekeningenkwamen
tot devolgende vergelijking, die echter alleen is afgeleid voor een vollediggedissocieerd 1-1 elektrolyt:
Xe=Xo-

Sc112 + Eclogc + Jtc + J2cm

(2.2)

Hierin is S de zogenaamde ONSAGER-helling, identiek aan (ßX0 + y) in vgl.
(2.1) en E eenextracoëfficiënt berekend door Fuossen ONSAGER.Jt enJ2zijn
ingewikkeldefuncties dieo.a.afhangen vandeafstand a van dichtste nadering
tussendecentravantweetegengesteldgeladenionen.
EvenalsdeS-coëfficiënt, bevatten ook deE-enJ-coëfficiënten bijdragen van
het relaxatie- en elektroforese-effect. In de uitwerking van deze coëfficiënten
zijn later enkele verbeteringen aangebracht. Een analyse van de S-, E- en /coëfficiënten geeft BARTHEL(1968),waarbij ook deverschillende verbeteringen
en benaderingswijzen worden besproken.
Delogaritmische en lineaire concentratieterm invgl.(2.2)geven deze vergelijking theoretische geldigheid tot wat hogere concentraties (0,01 N) dan vgl.
(2.1). Alleen bij de verwerking van resultaten die met grote nauwkeurigheid
(onnauwkeurigheid <0,01%) of bij nog hogere concentraties (tot 0,1 N) zijn
verkregen,ishetzinvolomdeJ2c3'2 termmeetenemen.Vanwegedezeerkleine
bijdrage wordt de J2c3'2 term vaak verwaarloosd en de volgende vergelijking
gebruikt:
K =V - Sc1'2 + Eclogc + Je
ACCASCINA e.a. (1959) konden vgl. (2.3) experimenteel verifiëren

(2.3)
in dioxaan-
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watermengselstotxa <0,2-waarin x de reciproke DEBUE-lengteis-, dusals de
attractie-energie tussen de ionen nog te verwaarlozen is t.o.v. de thermische
energie,d.w.z.bij verwaarloosbare associatie,xa < 0,2 correspondeert in het algemeen voor media met dielektrische constante er met een concentratielimiet
van c < 3-10 - 4 • &, (M) bij 25°C. Men mag dan ook verwachten dat voor EGwater mengselsvgl.(2.3)goedopzalgaantotconcentratiesindeordevan0,01M.
2.1.2. Ionassociatie
Indien de wederzijdse attractie-energie tussen twee ionen aanzienlijk groter
is dan hun thermische energie, treedt ionassociatie op.Inhet associatieprodukt
kunnen de ionen eventueel hun identiteit behouden, hoewel ze bij een symmetrisch elektrolyt geen bijdrage meer leveren aan het geleidingsvermogen
(JUSTICE, 1971).
BJERRUM (1926) stelde als eerste hierover een theorie op, waarin alle ionen
die binnen een bepaalde kritische afstand q van elkaar komen als geassocieerd
worden beschouwd. Alle ionen buiten deze afstand zijn vrij en hiervoor zou de
vergelijking van DEBIJE en HÜCKEL weer een goede benadering zijn. Voor de
fractie van de geassocieerde ionen ( = associatiegraad) leidde hij de volgende
formule af:

r_ w 2 ]

(1-cc) = 4 nn.

N
=

4n

«vcji

r2dr =

z

1000 \4jre,e0BrkTJ

J

xA

waarin x = — zizJe2/4n£0srkTr.
De fysische achtergrond van vgl. (2.4)zal worden toegelicht met behulp van
fig. 2 - 1 .

FIG. 2-1. BjERRUM-modelterberekeningvandeassociatie
tussen ion ien j ; a —kortste naderingsafstand.
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(2.4)

Voorionen mettegengestelde ladingisdewaarschijnlijkheid dat eeny'-ionzich
opeenafstand tussenrenArvaneen/-ionbevindtevenredigmet:
- Hetvolumevan debolschil, 4nr2A.r
- Deionendichtheid,ns(cm -3 )
- De verdeling van de ionen. Bij aanname van uitsluitend CouLOMB-krachten
tussen de ionen wordt de verdeling volgens BOLTZMANN evenredig met de
exp [~ZiZje2/4ns0srkTr]
HetaantalionenNu indezebolschil bedraagt dus:
JVi/ = 47rr 2 Am,-ex P r~ Z i Z j e 2 l

(2.5)

De functie (2.5) vertoont een minimum voor r = q = zizJe2/87is0BrkTzodat
in het minimum deattractie-energie dus 2kT bedraagt. BJERRUMstelde nu dat
ionendiezichbinnen deafstand r = qbevinden beschouwd moeten wordenals
ionparen. Alle ionen hierbuiten zijn vrij en hiervoor zou de vergelijking van
DEBIJE en HÜCKEL weer een goede benadering zijn. De associatiegraad (1-a)
kan dus verkregen worden door integratie van vgl. (2.5) tussen de grenzen
r = a en r = q en levert vgl. (2.4) op. Deze integraal is getabelleerd tussen
x — 2enx — 80(ROBINSONen STOKES, 1955).
De associatieconstante van een elektrolyt kan dus berekend worden als de
ionstralen, de lokale dielektrische constante en de concentratie bekend zijn.
Omgekeerd kan men uit de associatieconstante de som van de effectieve ionstralen (althansdekleinsteafstand waartoedeionen elkaar naderen) berekenen
als delokale dielektrischeconstante en concentratie bekend zijn.
Ondanks de grote waarde van de BjERRUM-theorie voor de introductie van
hetbegripionassociatie bestaatnogenigmeningsverschil over defysische interpretatie van deafstand q,waarbinnen deionen als gepaard mogen worden beschouwd. JUSTICE (1971) beschouwt de afstand q, zoals die door BJERRUM is
afgeleid als juist.
PRUE (1966)vraagt zich af of bij deze afstand q,waarbij voor de potentiële
energie van deionparen 2kT geldt, werkelijk alleionen zijn begrependievoor
het ladingstransport uitvallen. Hij zou de bovengrens in de integratie van vgl.
(2.4) liever meebepaald ziendoor experimentelegegevens.
Fuoss (1958)kwam meteen andere theorie voor de berekening van deassociatieconstante. Zijn bezwaren tegen de BjERRUM-theorie waren onder andere,
dat hierin ook ionen die nog geenfysisch contact hebben als ionparen worden
geteld.VolgensFuossmoetentweeionenmettegengesteldeladingmetelkaarin
contact zijn om een ionpaar tevormen. Bovendien is de overgang van vrij ion
tot geassocieerd ion volgens de BjERRUM-theorie vrij abrupt en gebaseerd op
het minimum in de divergerende functie van vgl. (2.5); dit is volgens Fuoss
arbitrair. Het zou tevens inhouden dat de associatie abrupt zou ophouden bij
eenkritischewaardevandedielektrischeconstante en/of temperatuur voor een
gegeven elektrolyt. Het is waarschijnlijker dat de associatieconstante veeleer
8
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een continue functie isvan de dielektrischeconstante en de temperatuur.
Fuoss kwam als volgt tot een theoretische uitdrukking voor de associatieconstante. De benodigde energie om een ionpaar, bestaande uit twee tegengesteld geladen ionen, te scheiden van r = a (som van de effectieve stralen) tot
r > a (waar de CouLOMB-kracht te verwaarlozen is) is gelijk aan ztZje2/4n£0sra.
Indien deze energie veel groter is dan kT volgt hieruit als eerste benadering:
KA ~ exp [-zizJe2/47t80e,.kTa].Voorts isdekans dat een kation eneen anion een
paar vormen evenredig aan het aantal vrije ionen (art = acJVai,/1000)van elk en
het totale volume van een kation en anion (47ta3/3, waarin a de som is van de
effectieve stralen).Voor de associatiegraad (1-a) kan nu geschreven worden:
2

Nn

( l - a ) ~ a 2 c • - ^ ï - • 47ia3/3 -exp
1000

_

r2

(2.6)

kTi
L\_4ns
4nsn0ssrrkTa

en voor de associatieconstante:

KA

f - W? 2"

4 TiNava3

K -A-»)
= —-— ~
2

a c

exp

3000

(2.7)

\_4nE0ErkTa_

Vgl. (2.7) blijkt uit 2 factoren te zijn samengesteld nl. een pre-exponentiële
factor K0 = 4nNava3/3000 (evenredig met KA voor ongeladen deeltjes) en een
exponentiële factor exp[b].
K0 en exp[Z>] 'beconcurreren' elkaar met betrekking tot de parameter a,
want bij toenemende a neemt K0 toe en exp [b]af. Het produkt van beide factoren vertoont dus een minimum alsfunctie van a.
Indien logKAwordtuitgezetalsfunctie van 1/e„dan kan uitdehellingvandeze
grafiek dewaarde van aworden bepaald.
2.1.3. Het geleidingsvermogen van verdunde oplossingen waarin associatie
optreedt
Bij beschouwing van het evenwicht tussen vrije ionen en ionparen, kwam
Fuoss (1959) tot de volgende modificatie van vgl. (2.3) in combinatie met de
via de massawerkingswet bepaalde associatieconstante KA
XC=X0-S-

(ac) 1/2 + E •(ac) •log (ac) + J x •(ac) - KA •(ac) •f2± • Xc
(2.8)

Hierin is a de dissociatiegraad en dus ac de concentratie aan vrije ionen. De
activiteitscoëfficiënt van het ongedissocieerde zout wordt op één gesteld, terwijl
f± de gemiddelde activiteitscoëfficiënt isvan de vrije ionen. Deze wordt volgens
DEBIJE en HÜCKEL als volgt geformuleerd :
Inf± = -

Z Az z

^

A'I1'2

1 + B'a/

(2.9)

1/2
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waarin A

'=(

2ne6N

"" Y

\1000(4TOreokT)V
2

B'

\l/2

2Nave:
1000e,s0fcT.

« c•f±

VoorlagewaardenvanKA(a «* 1) gaatvgl.(2.8)overinvgl.(2.3).
Zowel vgl. (2.3) als vgl. (2.8) is gebaseerd op een model, waarin o.a. de
volgende aannamen zijn verwerkt:
- Deionen zijn hardebollen metzekere straal
- Het oplosmiddel iseencontinuüm met overal dezelfde fysische en chemische
eigenschappen
- Deelektrischeladingisuniform uitgesmeerd overhet ionoppervlak
- Ion-ion-interacties op korte afstand worden verwaarloosd, met uitzondering
van de elektrostatische
- Interacties tussen ionen en moleculen van het oplosmiddel op zowel korte
als lange afstand worden verwaarloosd.
Infeiteisditmodelnogeentegroteidealisatie,vooralvoor gemengdeoplosmiddelen meteendielektrischeconstante, dielagerisdan dievan water. In die
gevallenzal deinteractietussen deionen vaak sterker zijn dan het continuümmodel voor het oplosmiddel voorspelt, o.a. door preferente ophoping van de
tweede component tussen de ionen. Speciaal in de associatieconstante kan dit
tot uiting komen.
Voor niet-symmetrische elektrolyten gaat vgl. (2.3) noch vgl. (2.8) op. Zolang de theorie voor dit geval niet is uitgewerkt, kan nog uitsluitend gebruik
gemaakt worden van devereenvoudigde formules van ONSAGER:
4 = A0- Scm
en

Xe= a [A0- S(ac)1/2]

(2.11)
(2.12)

2.1.4. De wisselwerking tussen elektrolyt en oplosmiddel
Inhettot nutoebeschrevenvereenvoudigde modelworden deionen opgevat
alsharde geladen bolletjes in eencontinu medium, dat elektrostatisch beschrevenwordt door demacroscopische dielektrischeconstante en hydrodynamisch
doordemacroscopischeviscositeit.Hetcontinuüm dienthierbij structuurlooste
zijn. Dit model sluit daarom ion-oplosmiddel interacties uit. Korte afstandinteracties afhangend van devorm, grootte en ladingsverdeling van zowel oplosmiddelmoleculen alsionenworden hierbij verwaarloosd.
1°
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In het algemeen bestaat er een intensieve interactie tussen elektrolytionen
en oplosmiddelmoleculen. FRANK en WEN (1957) postuleerden dat water als
polair oplosmiddel rond een ion in drie gebieden met verschillende structuur
kan worden verdeeld:
- Zone A direct rond het ion, waarin de oplosmiddelmoleculen geïmmobiliseerdzijn door eendirecteion-dipool-interactie.
- Vervolgens zone B,waarin de oplosmiddelmoleculen niet meer geïmmobiliseerd zijn, doch nog niet de bulk structuur hebben, o.a. vanwege elektrostatische invloeden van het ion.
- Tenslotte zone C, waarin het water weer op normale wijze gepolariseerd is.
Als deionlading een relatief sterke invloed heeft, zal zone A groot zijn. Dit
is het geval bij de zogenaamde structuurvormers en hiertoe behoren ionen,
waarvan het quotiënt lading/oppervlak groot is.
Niet-elektrolyten,zoalsureumenmeerwaardigealcoholen,kunneneenstructuurbrekende invloed uitoefenen. De eenwaardige alcoholen zijn in het traject
van 15-20 Mol% alcohol bekend als structuurvormers (ERDEY-GRÜZ e.a.,
1968).
Elektrostatisch kan een analyse van de structuur van de oplossing o.a.
plaatsvinden door:
- Bestudering van In KA als functie van de dielektrische constante. Indien er
voldoende associatieis,dient ervolgensvgl.(2.7)hiertussen een lineair verband te bestaan. Afwijking hiervan wordt toegeschreven aan de structuur
van deoplossingen (HYNE, 1963;BODENSEHe.a., 1963)
- Berekeningvanhetzogenaamde WALDEN-produkt(Ao^o)
Volgensderegelvan WALDENdienthetprodukt vanX0 endeviscositeitrj0 constanttezijn.Vooreen 1-1 elektrolyt geldt:

^o=¥(4- + 4-)
6n\R+

<2-i3>

Rj

Hierin is R+ enR_ de hydrodynamische straal van resp. het kation en het
anion enF de Faraday.
InhetalgemeenzijndeWALDEN-produktenvanalkalihalogenideninwaterige
oplossing aanzienlijk hoger dan in niet-waterige oplosmiddelen envertonen ze
ook meervariatie met de kristallografische stralen. Dit zou dus kunnen wijzen
op een grotere solvatatie in niet-waterige oplosmiddelen. Maar bij hogere
temperatuur wordt het WALDEN-produkt in water kleiner, hetgeen zou wijzen
op eenmet detemperatuur toenemende hydratatie en dit iszeer onwaarschijnlijk. Daarom zoekt men de verklaring tegenwoordig meer in de structuur en
samenstellingvanhet oplosmiddel rond deionen endeinvloed diedezekunnen
uitoefenen op demicroviscositeit rond eenion.
Wanneer van een mengsel bestaande uit twee oplosmiddelen, tenminste één
component polair is, dan bestaat er een relaxatiewisselwerking tussen het veld
van bewegende ionen en dat van bewegende dipolen van het oplosmiddel.
Fuoss (1959)zagin het verband tussen derelaxatie-invloed endedielektrische
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constantedevolgendeverklaringvoorhetnietconstantblijven vanhetWALDENproduktinverschillendemedia.
Tengevolge van het niet momentaan richten en ontrichtenvanoplosmiddeldipooltjes bij debewegingvan eenion door een oplosmiddel, ontstaat rondom
dit ion een elektrisch veld, dat zijn beweging tegenwerkt. Dit uit zich als een
viscositeitsverhoging die evenredig is met r\0, maar ook evenredig met het dipoolmomentvandeoplosmiddelmoleculen en(bij aanname van decontinuümtheorie)omgekeerd evenredigmetdedielektrischeconstante van het oplosmiddel. Deze tegenwerkende kracht neemt af vanaf het ionoppervlak en r]0 verandertdienovereenkomstig.AlsRx gelijkisaan dehydrodynamische straalvan
hetionin eenhypothetisch oplosmiddel met oneindige dielektrischeconstante,
waarin alle elektrostatische krachten tot nul zijn gereduceerd, geldt volgens
Fuoss:
R± =

Fe

= (K ± )„ + 1 + (°-\

1800 71^0^0

£r

(2.14)
\£r/

HierisBeenevenredigheidsconstantevooreenbepaaldion-oplosmiddelsysteem.
Vgl. (2.14) is een variant op vgl. (2.13). Door de hydrodynamische straal -R±
uit tezetten alsfunctie van dereciproke waarde van de dielektrische constante
ishet mogelijk om, in gevalvan lineairiteit tussen R± en 1/EP, dewaarde voor
(R±)o0teberekenen.Afwijking vanlineairiteitwijst opeenextra (de-)solvatatieeffect.
Als dit model voor deberekening van (Rj.)^ juist is,dan moetdeverkregen
waarde voor (R^^ gelijk zijn aan de afstand avoor dichtste nadering verkregen uit de geleidbaarheidsmetingen.

2.2. EXPERIMENTEEL

Degeleidbaarheidsmetingen werden uitgevoerd met oplossingen van kaliumenbariumnitraatinwaterenEG-watermengsels.
2.2.1. Chemicaliën
Het geleidbaarheidswater werd als bidest verkregen door destillatie van
leidingwater met behulp van een Mab Muldestor destillatie-apparaat met
kwartskoeler. Het specifiek geleidingsvermogen van-het aldus verkregen water
varieerde van 1,3 - 1,5 x l O ^ O ^ c m " 1 .
Het EG van dekwaliteit p.a. (Baker analyzed) werd eenmaal gedestilleerd,
waarbij demiddenfractie bij 14mmHgen95,5°Cwerdopgevangen.Hetwatergehalte hiervan bedroeg 0,05% bepaald volgens de KARL FISCHER dead stop
titratiemethode enhetspecifiek geleidingsvermogen varieerdevan 1,5 - 2,0 X
10 7 ü _ 1 c m _ 1 .
Degewenste EG-water mengselswerden op gewicht samengesteld.
KN0 3 en Ba(N03)2 (Baker analyzed reagents) werden tweemaal omge12
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kristalliseerd in geleidbaarheidswater en gedurende twee dagen gedroogd bij
200°C, waarna deze zouten bewaard werden boven P 2 0 5 . Ook het KCl, nodig
ter bepaling van de celconstante, werd tweemaal omgekristalliseerd.
Voor elke serie bepalingen werden standaardoplossingen gemaakt in water
(of EG) van 0,050 M K N 0 3 resp. 0,025 M Ba(N0 3 ) 2 . Uit deze standaardoplossing werden de gewenste concentraties verkregen door verdunnen met EG
resp. water op een analytische balans. Er werden per serie 4 of 5metingen verricht in een concentratietraject van 0,5-3,5 X 10" 3 M (in viervoud). Alle
oplossingen werden één dag voor de metingen bereid en in gesloten kolven bewaard bij kamertemperatuur.
2.2.2. Apparatuur
De geleidbaarheidsmetingen werden uitgevoerd met behulp van een Marconi
compensatie-universeelmeter bij een frequentie van 80 Hz.
Er werden twee Philips geleidbaarheidscellen gebruikt, waarvan één platinadraad-elektroden had met een celconstante van 0,9999 c m - 1 en de andere
gouddraad-elektroden met een celconstante van 0,0214 c m - 1 .
Viscositeitsbepalingen van de oplosmiddelmengsels werden uitgevoerd bij
25CCin drie Ubbelohde viscosimeters met uitstroomtijden voor water van resp.
86,1; 90,0;en90,7sec.
Dichtheden werden bepaald in 25 en 50 ml Pyknometers.
Thermostatisering van allemetingen vond plaats in een thermostaatbad voorzien van een Haake thermostaat bij 25,00 ± 0,03°C.
Alle berekeningen werden uitgevoerd met behulp van een Wang 700 B
tafelcomputer.
2.2.3. Methoden
De beide celconstanten werden bepaald door metingvan deweerstand in 0,01
N KCl oplossingen in geleidbaarheidswater.
De metingen werden uitgevoerd in open cuvetten, waarbij voor elke oplossing telkens een andere cuvet werd gebruikt. Na iedere meting werd de cuvet
gereinigd met geleidbaarheidswater en aceton, gevolgd door droging.
Het berekend specifiek geleidingsvermogen werd gecorrigeerd ophet specifiek
geleidingsvermogen van het oplosmiddel. Uit het aldus gecorrigeerde geleidingsvermogen (xsp) werd hetequivalent geleidingsvermogen (Ac)berekend. De reproduceerbaarheid vandewaarde voor xsp bleefin allegevallen binnen een onnauwkeurigheid van 1 %.
Voor de viscositeitsbepalingen werd uitgegaan van een viscositeit van water
van 0,8937 X 10" 3 N • s/m2 en een dichtheid van 0,99707 gr/ml.
De dielektrische constanten van de oplosmiddelmengsels werden verkregen
door interpolaties uit de gegevens van AKERLÖF(1932).
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2.3. RESULTATEN

2.3.1. Fysische eigenschappen van de oplosmiddelmengsels
De waarden voor de dielektrische constante en de viscositeit, die gebruikt
zijn voor de berekening van het geleidingsvermogen bij oneindige verdunning
A0,zijnalsfunctie vandemolfractie xEG weergegeveninfig.2-2.

16 N.s.rrî?10"3

FIG. 2-2. De dielektrische constante en
deviscositeit van EGwater mengsels bij
25°C.

Het specifiek molair volume v1>2 van de EG-water mengsels werd berekend
metbehulpvandevolgende vergelijking:
_x-Mt
v, -, =

+ (l-x)-M2

(2.15)

waarin M t en M2 deMolgewichten zijn van resp. EG en water,Pl 2 de dichtheidisvanhetmengselenx = xEG.
Deveranderingvanhetspecifiek volumeAvtengevolgevan mengingvanEG
enwatervolgtdanuitvgl.(2.16).
Av-vw-(».Mi
Pi

+ (1_x).Ma

Pi

(2.16)

vommlYnt S r U ^ ten ', di ?^ / « W v e n i n % 2-3, blijkt dat ereenvrij sterke
volumecontractie plaatsvindt met een maximum bij xEG *, 035 Bii deze con^oTïZ?:<V?indin8'kUnnCnbCStaanvande^amenstelfg
L 2H2a
beh
rHJk
b de
berekendufn 8ege 'nS^VanSESTA
°°
*** * corresponderende resultaten
BERARDEL
hindat
d ageval
T ï isl ïdel contractie
î r maximaalCn
bijxEG « 0,35." (1972) (ziefig.2-3). Ook
14
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FIG. 2-3. Decontractievan EGwater mengsels als functie van
de molfractie EG.
Ter vergelijking zijn ookde re-

av
0o-cm3Mol"1

sultatenvan SESTAen BERARDEL-

LI (1972) ingetekend.

SADEK e.a. (1969) vinden op analoge wijze in glycerol-water mengsels bij
xGOH t*s 0,25een 'verbinding' vande samenstelling GOH •3 H 2 0 .
Volgens FRANKS (1967) kunnen deze volumecontracties van invloed zijn op
de vlokkinetiek. Zo bleek dat bij de vlokking van polystyreen-emulsies in
ethanol-water mengsels deconcentratie aanNaCl nodigvoor desnelle vlokking
toeneemt mettoenemend ethanolgehalte tot9Mol %ethanol (corresponderend
methetminimaal partieel volume).Bovendezemolfractie namdeNaCl-concentratie nodigvoor snellevlokking snel af.
2.3.2. Berekening vanA0e«KA voor K N 0 3
Het geleidingsvermogen bijoneindige verdunning X0kanineerste benadering
geschat worden uit hetvrijwel lineaire verband tussen Xc en ci/2 volgend uit de
experimentele gegevens van tabel 2 - 1 . Maar een betere benadering geeft de
methode van T H . SHEDLOVSKY (1932), die de volgende functie definieerde, lettend opdevereenvoudigde ONSAGER-vergelijking (2.1)
Ap —

lc + yc1'2
1 - ßc

(2.17)

1/2

Hierin isXP eeneerste benadering vanA0.
Bij elke concentratie kan nu met behulp van vgl.(2.17) een eerste benadering
van A0berekend worden, gebruik makend vanhetfeit dat

ß

0,8204
(4ne0e,T)3'2
27,5

en

n{Am0zrTf'2

x 10"

waarin r\ de viscositeit vandeoplossing is (ONSAGER 1926,1927).
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Bovendienvond TH.SHEDLOVSKYempirisch, dat de aldus bepaalde waarden
voor lp lineair afhankelijk waren vandeconcentratie,zodat extrapolatie naar
c = 0volgens:
A, = A0.+ Bc
(2.18)
eenwaardegeeftvoor10, diebetrouwbaargenoegisomdeS-en.E-coëfficiënten
teberekenenmetdedoor BARTHEL(1968)gegevenformules.
TABEL 2-1. Geleidingsvermogen vanKN0 3 inwater en EG-water mengsels
103c
(Mol.l"1)

(Q- 1 cm 2 eq- 1 )

Mol % EG

0

3,6002
2,9741
2,1835
1,2336

139,42
139,93
140,65
141,74

1,503

4,6818
3,4672
2,5733
1,3905

3,122

103c
(Mol.l" 1 )

(Q-'cnv'eq- 1 )

22,480

2,4409
1,6364
0,7907
0,4014

47,15
47,46
47,89
48,18

126,42
127,23
127,93
129,07

30,313

3,7802
2,9874
2,1902
1,3414

35,91
36,20
36,54
36,94

3,6595
2,8613
1,9651
0,8562

117,79
118,35
119,08
120,28

40,357

3,3585
2,8679
1,7720
1,2446

26,87
27,04
27,45
27,67

6,760

2,6475
1,7499
0,9053
0,4638

95,05
95,67
96,43
96,98

53,703

3,9787
2,7619
1,6154
0,9410

18,76
19,09
19,45
19,71

11,054

3,4752
2,6770
1,7412
0,8832

75,91
76,27
76,81
77,44

73,299

3,1575
2,6641
2,1301
1,6498

13,07
13,19
13,34
13,47

16,201

2,7119
1,5833
0,8612
0,4208

60,58
61,08
61,55
61,93

98,300

3,3677
2,5679
1,4858
0,8456

8,68
8,85
9,11
9,30

Mol %EG

Indien er ionassociatie is,wordt de vereenvoudigde formule van ONSAGER
weergegeven door vgl. (2.12).Dedissociatiegraad a kanmetbehulp van vgl.
(2.12)alsvolgtbenaderdworden
^cMo = l-^(A c /aA 0 )- 1/2
= 1 - z[l - z(lMo)-ll2T112

enz.

(2.19)
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Sy/Xe'C
;

waarin z = ^ 3^23

(2.20)

Fuoss(1935)heeft hiertoedevolgendezfunctie getabelleerd:
F(Z) = i - z [ i - z{i - z(i - . . . r 1 / 2 r 1 / 2 r 1 / 2

(2.21)

Combinatievanvgl.(2.19)en(2.21)geeft:
(2.22)

X0 • F(z)

Metdealdusverkregenwaardevan akan vervolgensKAberekend worden met
behulp van vgl.(2.10).
Een tweede benadering voor X0, a en KA kan nu verkregen worden door invulling van deze waarden in de volledige Fuoss-ONSAGER-vergelijking (2.8),
nadat deze als volgt is gemodificeerd tot een lineaire relatie tussenf(Xc), berekendmetdeeerstebenaderingvoora,enac:
f(Xc) ~XC-X0 + S(ac)112 - £(ac)log(ac) + KA(ac)f2±Xc =
= A1 0 + J1(ac)

(2.23)

In vgl. (2.23) isAX0 dewaarde waarmee X0 van vgl. (2.18) gecorrigeerd moet
wordenterverkrijgingvandetweedebenaderingvoorX0.
Eentweedebenaderingvanakannuverkregenwordenuit:
a =

K - Sjac)112 + £(ac)log(ac) + KA{ac)flXc + J t (ac)

waarin ac berekend werd metbehulpvan deeerstebenadering van a verkregen
metvgl. (2.22).
Met deopnieuw berekende KAm.b.v.vgl.(2.10)kandanJt opnieuwbepaald
worden uit de hellingvan de grafiekf(Xc) alsfunctie van ac. BARTHEL(1968)
geeft het verband tussen Jt en a(/i), de afstand van dichtste nadering. Met
behulp van eengrafischeprocedurewerda(/i)hieruitopgelost.
De resultaten zijn weergegeven in tabel 2-2. Hierbij hebben wevoor deberekening van de activiteitscoëfficiënt (f±) steeds de waarde a = 0,3 nm genomen.
Uit tabel2-2 blijkt dattot 30Mol %EGgeenassociatiekan worden aangetoond, terwijl daarboven een geringe associatie optreedt, toenemend met toenemend EG-gehalte. Op de betekenis hiervan voor het stabiliteitsonderzoek
komen weterug in § 2.4.1.
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TABEL2-2.Enkele karakteristieken van KN0 3 in EG-water mengsels
Mol %EG

0
1,503
3,122
6,760
11,054
16,201
22,480
30,313
40,357
53,703
73,299
98,300

Xo
(Q-'cn^eq- 1 )

KA
(I. Mol" 1 )

145,07 ±0,02
132,31 ±0,03
122,65 ±0,03
98,39 ±0,05
79,03 ±0,02
62,83 ±0,08
48,90 ±0,05
38,23 ±0,03
28,71 ±0,01
20,44 ±0,02
14,33 ±0,02
9,79 ±0,07

6,0 ±0,2
8,2 ±0,2
11,8 ±0,3
18,3 ±0,2
25,7 ±0,8

Ji

a(/i)

(n-^m-'eq- 2 )

(nm)

125,8
115,8
122,4
121,0
108,5
114,1
104,3
94,3
87,9
89,0
93,2
98,1

0,21
0,21
0,22
0,25
0,26
0,31
0,32
0,32
0,33
0,36
0,41
0,42

2.3.3. Berekeningvan1 0enKAvoorBa(N0 3 ) 2
Deberekeningvandezekarakteristieken voorniet-symmetrische elektrolyten
isgeeneenvoudige zaak. BijBa(N03)2 kan bijvoorbeeld associatie optreden in
tweestadia namelijk tot BaN0 3 + entot Ba(N0 3 ) 2 . Omdat voor de kolloidale
stabiliteit de valentie van een elektrolyt een zeer belangrijke parameter is, is
inzicht in het associatiegedrag van Ba(N0 3 ) 2 in EG-water mengsels gewenst.
Een probleem bij de berekening van de associatiegraad van Ba(N0 3 ) 2 vormt
echter het feit dat niets bekend is over de beweeglijkheid van het intermediair
ionBaN0 3 + , omdatdezeexperimenteelnietbepaald kanworden.Omtocheen
beeld te krijgen van het associatiegedrag van Ba(N0 3 ) 2 bij toenemend EGgehalte van het medium hebben wij de volgende benaderingsprocedure toegepast.
Bij wijze van eerste benaderingen voor X0 en S werd dezelfde procedure gevolgd als bij KN0 3 , waarbij nu werd aangenomen dat Ba(N0 3 ) 2 zich geheel
gedroeg alseen 1-2 elektrolyt. Met behulp van deexperimentele gegevens,die
zijn samengevatintabel2-3,werdalduseenbenaderingvanA0 verkregen. Met
dezeeerstebenadering van A0(in het vervolg aangeduid als (A0)lj2) als extra
gegevenwerdhetelektrolyt voortsbeschouwd alseenmengselvan:
- vollediggedissocieerdzoutmetconcentratieac,resp.2acvoorBa2+ enN 0 3 "
- vollediggedissocieerdBaN0 3 (N0 3 ) metconcentratie ßc(l-a)
- ongedissocieerd Ba(N03)2 met concentratie c(l-'ß) (/-a)
(1-a) isdeassociatiegraad van het evenwicht:
Ba2+ + N 0 3 - £ B a N 0 3 +
en(1-ß) deassociatiegraad vanhetevenwicht:
BaN03+ + N 0 3 - Z Ba(N03)2
met calsdetotale molaireconcentratie.
Bij deze aannamen geldt:
*8
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A e =T0(l-«)*l,l+«*1.2

(2.25)

waarin XlA = (l 0 )i,i - SI112 voor hetelektrolyt: BaN0 3 + + N0 3 ~
K,2 = (^0)^2 - SI112voorhetelektrolyt: Ba 2+ + 2N0 3 ~
Voorts geldt volgens demassawerkingswet
voor(BaN0 3 )N0 3 :

KA(Ï)= , Q-'W+v

(2.26)

<xc(ß+2a-aß)f2±(1)

voorBa(N0 3 ) 2 :
KA(2) =

—ß- _
j3c(jß+2a-a/J)f±{2)

(2.27)

TABEL 2-3. Geleidingsvermogen van B a ( N 0 3 ) 2 in water en EG-water mengsels
Mol %EG

10 3 c

Xc

(Mol.l-1) (n-'cm^q-1)
1,8898
1,6195
1,4245
0,9821

124,09
124,90
125,54
127,16

1,503

1,4018
1,4018
1,0210
0,8277
0,6526

113,60
113,60
114,86
115,60
116,34

3,122

1,3888
1,3888
1,1303
0,8801
0,6367

6,760

Mol % E G

22,480

10 3 c

(Mol.r1)

Xc

(n-'cm^q"1)

1,9334
1,6603
1,4019
1,1387

39,59
39,88
40,18
40,51

30,313

1,9187
1,3980
1,1512
0,9086

31,04
31,50
31,76
32,04

104,35
104,35
105,13
105,97
106,93

40,357

1,8112
1,5498
1,3068
10,771

22,93
23,11
23,30
23,49

1,8485
1,8485
1,3418
1,1038
0,8522

82,79
82,79
83,90
84,49
85,19

53,703

1,7941
1,3254
1,0170
0,8533

16,06
16,33
16,53
16,66

11,054

1,6182
1,6182
1,3786
1,0999
0,8930

64,73
64,73
65,16
65,71
66,16

73,299

1,5652
1,3604
1,0907
0,6346

11,19
11,28
11,42
11,69

16,201

1,8101
1,8101
1,5710
1,3816
0,8731

50,54
50,54
50,87
51,15
52,01

98,300

1,7815
1,6422
1,1268
0,9084

7,18
7,22
7,42
7,52
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In de vergelijkingen (2.25), (2.26) en (2.27) bevinden zich vijf onbekenden:
Uo)i,i; <*; ß\ KA{\) enKA(2). De waarde voor het geleidingsvermogen van het
intermediair ion (BaN0 3 + ) bij oneindigeverdunning (l 0 )i,i kan experimenteel
niet worden bepaald, zoals reeds werd opgemerkt. Algemeen wordt voor dit
soort zouten in water bij 25°C meestal een waarde van 40Q _ 1 cm 2 eq _ 1 aangenomen (RIGHELLATOe.a., 1930; SPEDDINGe.a., 1954) en dat hebben wehier
ookgedaan.Dewaardevoor(A0)i,i inEG-watermengselswerdverkregen door
de experimenteel benaderde waarde voor (A0)i,2 in het betreffende medium te
vermenigvuldigen met defactor (A0)i,1/(^0)1,2in water.
Eentweedecomplicatieisdat deONSAGER-vergelijkingen nogniet zijn uitgebreid tot mengselsvan elektrolyten. Bij onze berekeningen wordt daarom aangenomen,datalleionenzichgedragen alsineenenkelvoudiguni-bivalent,resp.
uni-univalent zout bij dezelfde totale ionsterkte.
Voordeberekeningvandeactiviteitscoëfficiënten werdaangenomen datdeze
vrijwel uitsluitend bepaald werden door het vollediggedissocieerd 1-2 elektrolytBa(N03)2. Zijwerdenberekend metbehulp vanvgl.(2.9), waarbij voor de
afstand van dichtste nadering ook a = 0,3nm werd aangehouden. In § 2.4.2.
zalblijken datdezewaardeeenredelijke schattingis.
Met een zo goed mogelijk gekozen uitgangswaarde van ß werd met behulp
van vgl. (2.25) a benaderd voor de lc-waarde behorende bij de hoogste elektrolytconcentratie van een reeks in een bepaald medium. Deze waarden voor
ß, aencgeveneeneerstebenaderingvoorKA(l) enKA{2) volgens vgl. (2.26) en
(2.27).
Voor de overige elektrolytconcentraties werd vervolgens via KA{2) a uitgerekend. Hierna werd voor deze elektrolytconcentraties met behulp van vgl.
(2.25) een betere waardevoorßverkregen,waarna deprocedure enkele malen
werd herhaald. Telkens werden uit de aldus bepaalde waarden voor a en ß
KA(l) enKA{2)berekend bij alle gebruikte elektrolytconcentraties. Indien de
KA{\), resp.KA(2) waarden sterk systematisch varieerden met de elektrolytconcentratie, werd door aanpassing van de keuze van de startwaarde voor ß
deze spreiding geminimaliseerd.
TABEL 2-4. Enkele karakteristieken van Ba(NQ3)2 in water en EG-water mengsels
MO1

%EG

0

^ ^
(Ü-Weq"1)

1,503
3,122
6,760
11,054
16,201

111,44
100,82
92,68
74,47
57,99
45,66

135,08
122,21
112,34
9 027
70',30
55,35

SIS

Uil

4360

'

>30

3430
^

'u
40,357
53,703
98 300
'

20

ö^;
(Q-'cnv'eq- 1 )

28

20 ,99

14, 87
6 94
>

1803

8,41

TC(\\

(1.Mol" 1 )

M

±°' 5

?s -LT
g g
jf
68 ± 6
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De resultaten zijn weergegeven in tabel 2-4, waaruit blijkt dat tot 22,5
Mol % EG geen associatie kon worden aangetoond. Bij hogere EG-gehalten
treedt alleen een geringe associatie op in het eerstestadium, terwijl geen tweedetraps-associatiegraad kon worden aangetoond.

2.4. DISCUSSIE

In de literatuur bestaat er nog geen eensgezindheid over het feit, of er in EG
met een dielektrische constante van ca. 38 reeds associatie zal optreden. AcCASCiNA (1963) vond voor NaCl geen associatie in EG. SESTA en BERARDELLI
(1972) namen aan dat ook K N 0 3 in EG geen associatie vertoont. Uit de experimentele gegevensvan KIRBY en MAASS (1958) berekenden wij echter associatieconstanten voor K N 0 3 in EG dievarieerden tussen 20en 50l/Mol. Ook in water blijkt KNO3 een licht geassocieerd elektrolyt te zijn. Uit precisiemetingen
van HANNA e.a. (1971) bleek de waarde voor KA van K N 0 3 in water 0,597
l/Mol te bedragen.
RiGHELLATOen DAVIES (1930) toonden voor Ba(N0 3 ) 2 inwaterbij concentraties tussen 5 X 10" 3 en 10" x molair een geringe eerste-traps-associatie aan
(KA(l) = 8,3 l/Mol). Bij zoutconcentraties lager dan 5 X 10" 3 molair werd de
experimentele onnauwkeurigheid voor hen te groot om tot associatie te kunnen
besluiten.
De geringe associatie die dus zowel voor K N 0 3 als Ba(N0 3 ) 2 reeds in water
werd aangetoond, kan een aanwijzing zijn dat de door ons gemeten associaties
van deze zouten in de EG-water media metx E G > 0,3 reëel zijn.
2.4.1. De betekenis van KA voorde stabiliteitsmetingen
Bij zowel K N 0 3 als Ba(N0 3 ) 2 blijkt bij toenemend EG-gehalte slechts een
geringe associatie op te treden. Voor de hoogst gemeten elektrolytconcentratie
werd bij xEG = 0,983 een associatiegraad (1-a) berekend van slechts 4 % voor
K N 0 3 en ca. 5 % voor Ba(N0 3 ) 2 .
Voor de stabiliteitsmetingen die in H.3 ter sprake komen, speelt de associatie
van Ba(N0 3 ) 2 dan ook niet zo'n grote rol, omdat de aldaar gebruikte zoutconcentraties in alle gevallen lager zijn dan die voor de geleidbaarheidsmetingen.
Anders is dit echter bij K N 0 3 , omdat de hierbij gebruikte zoutconcentraties in
het stabiliteitsonderzoek één tot twee ordes hoger liggen dan bij de geleidbaarheidsmetingen. Een associatieconstante KA = 25l/Mol in EG betekent dat er
bij een K N 0 3 concentratie van 50 mMol/1 ongeveer 23% van dit zout is geassocieerd. Op de invloed van de associatieconstanten bij andere KN0 3 -concentraties en EG-gehalten in het stabiliteitsonderzoek komen wein H.3 terug.
Een associatieconstante KA = 75l/Mol in EG voor Ba(N0 3 ) 2 wilzeggen, dat
er bij het stabiliteitsonderzoek voor de hoogst gebruikte Ba(N0 3 ) 2 -concentratie in EG (10-* M) slechts 0,5% geassocieerd is tot de eerste trap. Dit is veel
geringer dan de experimentele fouten aldaar, zodat associatie van Ba(N0 3 ) 2
verwaarloosd zal worden.
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2.4.2. Analyse van destructuur van de oplossingen
Hoeweldenauwkeurigheidvandezeexperimenteninterpretatie opmoleculaireschaalnauwelijks toelaat, zaltoch getracht worden om uit deverkregen resultaten enigetendensen op te sporen.
Uit tabel 2-2 blijkt dat a(J) voor KN0 3 toeneemt met afnemende dielektrische constante. Volgens JUSTICE(1971) moet a(J)niet gezien worden als de
afstand van dichtste nadering van kation en anion van een bepaald zout in
oplossing,maar meer alsdeafstand van dichtste nadering van de 'vrije ionen',
oftewel de kritische afstand q waarvoor vgl. (2.5) een minimum vertoont en
waarbinnen dusvolgensdeBjERRUM-theoriedeionen alsparen moeten worden
opgevat. Dit betekent dat aan de absolute waarde van de hier berekende afstandsparameters weinigfysische betekenis kan worden toegekend.
Infig.2-4 isa{J)uitgezetalsfunctie van dereciproke waardevan dedielektrische constante (vergelijk vgl. (2.14)). Uit deze figuur blijkt dat er eendiscontinuïteit optreedtbij0,2<x E G < 0,4.Indittraject blijft detoenamevana(J)
duidelijk achter bij de afname van de dielektrische constante. Dit zou kunnen

u;i
—!—
'°5

qt

06
_i_:
°' 020

os
_:

FIG. 2-4. De afstandsparameter a(J)
voor KN
in
° 3 in EG-water mengsels als
,—'_
functie van dereciproke waarde van de
Q°25e-1 dielektrische constante.
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betekenen dat er hierbij structurele veranderingen plaatsvinden rond de ionen
dieeenduidelijke weerslaghebben opdeparameter a(J).Opmerkelijk isdathet
puntvanmaximalecontractieinfig.2-3 ookbinnendittraject valt.
Een andere benaderingswijze van a is berekening uit de associatieconstante
volgens vgl. (2.7). Infig.2-5 isvoor KN0 3 In KA uitgezet alsfunctie van de
reciproke waardevan dedielektrischeconstante. Uit dehellingvanhet lineaire
gedeelte kan met behulp van vgl. (2.7) een waarde a = 0,31 nm worden berekend. Deze waarde stemt redelijk overeen met die voor a{J) in het traject
0,2< xEG < 0,7 en benadert de som van dekristallografische stralen van K + en NOï-ionen (NIGHTINGALE, 1959),wat dus zou wijzen op weinig solvatatie
inEG-water mengselsvan0,2< xEG < 0,7.Toch moetenwemetdezeconclusie nog voorzichtig zijn, omdat de Fuoss-theorie die tot vgl. (2.7) leidt, nog
nietgeheelaansluitbijdeexperimentelewaarnemingen. Uitdepre-exponentiële
factor van vgl. (2.7) wordt bijv. met de gegevens van fig.(2-5) een waarde
a «s*0,5nm verkegen. In het algemeen worden voor de kleinere ionen relatief
te grote waarden voor agevonden. Bij dezeberekening wordt het oplosmiddel
nog altijd beschouwd als een continuüm, gekarakteriseerd door de macroscopischedielektrischeconstante.
Een derde aanwijzing over de structuur van de oplosmiddelmoleculen rond
geladen ionen kan verkregen worden uit de analyse van het WALDEN-produkt,
zoalsgeformuleerd invgl.(2.14).DeWALDEN-produktenvan zowel KN0 3 als
InK.
3,5

3,0

2,5

2,0

Fio. 2-5. De associatieconstante van
K N 0 3 in EG-water mengsels als functie van de reciproke waarde van de
dielektrische constante.

"EG

0,2
0,015
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FIG.2-6. Het WALDEN-product voor K N 0 3 enB a ( N 0 3 ) 2 inEG-water mengsels.

Ba(N03)2 zijn alsfunctie vanxEG weergegeven infig.2-6.Er blijkt bij beide
elektrolyten eenduidelijke toenamevanX0ri0 totxEG sa0,4eneengeringedaling bijxEG> 0,7. Eenzelfde trend inhetWALDEN-produkt vanKN0 3 in
EGwerdgevondendoor SESTAen BERARDELLI(1972).
Zoals wein§2.1.4. reeds hebben opgemerkt, wordt deverklaring voorhet
niet constant blijven vanhetWALDEN-produkt gezocht indestructuur vande
oplossingrond deionen. Interacties opkorte enlange afstand tussen ionenen
dipolenvanhetoplosmiddel kunnen invloed uitoefenen opdemicroviscositeit
rond eenion.Dezeinteracties hangenvoornamelijk afvan deladingsdichtheid
van het lonoppervlak, hetdipoolmoment en molair volume van deoplosmiddelmoleculeninhetmengseleninteractiestussendebeidecomponentenvan
het mengsel.
Uitfig.2-3 bleek reeds datertot xEG *,0,4sprake isvaneentoenemende
interactie tussen water en EG. ACCASCINA (1963) veronderstelt dat eraggregaatvormmg optreedt op grond vanwaterstofbindingen tussen water en EG.
w T v . e ?/° n C U r r f n t i e k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n i 0 " en EG-molecuulmet
ïrl,
t ? T t e , r d i p 0 l e n ' d i e t o t e e n a f n a m e v a n dez.g.hydrodynamische
C l d e n Cn dUS t 0 t e e n v e r h
V e r l a r t 10n
°8 i n g v a * hetWALDEN-produkt.
nZe Sultaten i n
aalZwnY?°
f
defiguren2-3,2-4 en2-6, dan zijner
S S S Ä ^ S . m h C t t r a j e C t °' 2 < * » < °>4 e e n desolvatatieprocesvan
o p D e L t o ~ n n H h e t W A 1 L M N - P r 0 d u k t b i j d e h °g e r e EG-gehalten kan wijzen

ZZu^rztzT^of

eentoenemende ion di oi reiaxatiezoais

- p° -
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Indien wevoor debeweeglijkheid vanhetK + - enBa2+-ion in deverschillende EG-media van dezelfde aannamen uitgaan alsvan die, welke geleid hebben
tot vgl. (2.25), dan kan met behulp van vgl. (2.13) R+ berekend worden als
functie van er. Infig.2-7 is R+sr uitgezet alsfunctie van ervoor zowel K+als
Ba2+. Het blijkt nu dat tot xEa *, 0,1(er= 70) in beide gevallen een lineair
verband bestaat, uit dehellingwaarvan een waarde voor de hydrodynamische
straal voor zowel K+ als Ba 2+ verkregen kan worden van i?œ = 0,27 nm.
VoorxEG > 0,1ishetverband minderlineair,wateenaanwijzinglsdat'hetiondipool-relaxatie-effect dan niet meer alleen verantwoordelijk is voor het niet
constant zijn van het WALDEN-produkt, maar dat er bovendien nog een (de-)
solvatatie invloedis.

FIG. 2-7. Het product van
hydrodynamische straal van
hetkationendedielektrische 40
constante als functie van de
dielektrische constante voor
KN0 3 en Ba(N0 3 ) 2 in EGwater mengels.

40

50
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2.5. CONCLUSIES

Door metingenvan het geleidingsvermogen van KN0 3 en Ba(N0 3 ) 2 in EGwater mengsels, kon worden vastgesteld dat er pas een geringe associatie optreedt indien xEG > 0,3.De associatie van het Ba 2+ - met het N0 3 ~-ion bleef
hierbijbeperkttot devormingvanhet BaN0 3 + -ion.
De hieruit berekende associatieconstanten bleven bij KN0 3 beperkt tot
KA= 25l/Molenbij BaN0 3 + totKA = 75l/Mol.
De consequenties hiervan voor het stabiliteitsonderzoek in de volgende
hoofdstukken zijnvoorKN0 3 nietzonderbetekenis,omdat dehierbij gebruiktezoutconcentraties van eenzodanige grootte-orde zijn dat bij KA = 25l/Mol
tot23%vanhetzoutgeassocieerd is.Inhet gevalvan Ba(N0 3 ) 2 worden bijde
stabiliteitsmetingen zoutconcentraties gebruikt, dieééntot tweeordeslager zijn
dandiebijKN0 3 , waardoordeinvloedvandeassociatiebinnen deexperimentelefoutenvalt.
Bovendien werd getracht om uit de resultaten van de geleidbaarheidsmetingeninformatie teverkrijgen overdestructuurvandeoplossingen. Bijeen trendmatigeanalysevielenhierbij devolgendeverschijnselen op:
1. Erbestaat wederzijdse interactie tussende EG-enwatermoleculen, dieleidt
toteenminimaal specifiek volumevan het EG-water mengsel bij xEO & 1/3,
waarbij éénEG-molecuulwaarschijnlijk tweewatermoleculen bindt.Dit kan
vanbetekeniszijnvoorhet stabiliteitsonderzoek.
2. Er bestaat ook interactie tussen het oplosmiddel en de ionen, waarbij er
aanwijzingen zijndatinhettraject 0,2 < xEG < 0,4eendesolvatatievanalle
ionen plaatsvindt terwijl bij xEG > 0,7 een toenemende solvatatie optreedt.
Ook dezeverschijnselen kunnen van betekenis zijn voor stabiliteit en vlokkinetiek.
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3. D E S T A B I L I T E I T V A N H E T A G I - S O L I N E G - W A T E R
MENGSELS

3.1. INLEIDING

In H. 1werd reeds opgemerkt dat veel onderzoek gedaan is met betrekking
tot de toetsing en uitbreiding van de DLVO-theorie. Zo zijn er o.a. door
SCHENKEL en KITCHENER (1960), WATILLON en JOSEPH-PETIT (1966) en OTTEWILL en SHAW (1966) verschillende stabiliteitsmetingen uitgevoerd met goed
gedefinieerde modelsolen; DERYAGIN en TITIEVSKAYA (1957) gebruikten hiertoe
alseersten zeepvliezen.
Toch blijkt er op diverse punten nog onvoldoende aansluiting tebestaan tussen theorie en experiment. Alvorens te kunnen besluiten of dit moet worden
aangemerkt als een tekortkoming in de theorie, moet de correctheid van het
experiment verzekerd zijn. Van belang voor de keuze van het modelsysteem is
vooral, dat alle relevante parameters goed bekend zijn.
Een belangrijke grootheid in de DLVO-theorie is de dielektrische constante
van het oplosmiddel. Verandering hiervan moet volgens de theorie sterk tot
uitdrukking komen in de stabiliteit van het sol.Voorts behoeven enkele andere
parameters die samenhangen met de structuur van het medium in de onmiddellijke omgeving van geladen kolloiden enige aanpassing.
In dit hoofdstuk komen deze punten aan de orde met als thema: de toetsing
en eventuele verbetering van de DLVO-theorie naar aanleiding van stabiliteitsmetingen aan negatieve AgI-soleninwater enEG-water mengsels onder invloed
van zouten met één- en tweewaardige kationen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een verbetering van de door REERINK en OVERBEEK (1954) ontwikkelde
vloksnelheidsmethode. Bij de interpretatie van de resultaten zal speciaal aandacht besteed worden aan de invloed van de STERN-laag op het potentiaalverloop rond de AgI-deeltjes.

3.2. TOEPASSING EN MODIFICATIE VAN DE DLVO-THEORIE

Uitgangspunt voor de DLVO-theorie is het feit, dat er een wisselwerking
bestaat tussen kolloidale deeltjes, die de som is van elektrostatische repulsie
en VAN DER WAALS-attractie. Wanneer de repulsie overheerst ishet sol stabiel;
overheerst de attractie, dan treedt vlokking op.
3.2.1. De repulsie
De elektrostatische repulsie is gebaseerd op het beeld van GOUY (1910) en
CHAPMAN (1913) van de elektrische dubbellaag, uitgaande van de POISSONBoLTZMANN-vergelijking. Dit betekent dat indeDLVO-theorie vooral dewisselwerking tussen diffuse dubbellagen wordt bestudeerd.
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Onder vlokomstandigheden vindt echter maar een klein deel van de potentiaalvalplaatsinhetdiffuse deelvan dedubbellaag; het overgrote deelzeteltin
hetniet-diffuse deel,deSTERN-laag. Voorhetverkrijgen van eengoedbeeldvan
de elektrostatische repulsie is het daarom van belang om naast de diffuse
dubbellaag vooral ook deeigenschappen van de STERN-laagin het oog te houden.
De totale dubbellaag rond een geladen deeltje zoals weergegeven in fig. 3-1
kangekarakteriseerd wordendoordevolgendeparameters:
- De oppervlakteladingsdichtheid a0
- De potentiaal aan de wand van het deeltje i^0, gemeten t.o.v. die in het ladingsnulpunt. <70 en\j/0 zijn experimenteel meetbaar, doch staan nietin direct
verbandmetdestabiliteit.
- De potentiaal aan het z.g. buitenste HELMHOLTz-vlak\j/d. Deze belangrijke
parameter is bepalend voor de stabiliteit, zoals we later zullen zien, doch
helaasnietrechtstreeks meetbaar.
- Dedikte van dediffuse dubbellaag l/x. Hierin isx de DEBUE-parameter,die
bepaaldwordtdoordeionsterktevandeoplossingvolgens:
1/2

x =

(3.1)

e0srkT

Hierin doet dedielektrischeconstante sr vanhet oplosmiddel reedszijnintrede.
- De lading per oppervlakteeenheid in de diffuse dubbellaag ad. Deze werd
voorbolvormigedeeltjes door LOEBe.a. (1960)numeriek berekend als functie
van depotentiaalfc,.Voor delagepotentialen die onder vlokcondities heersen
kan echter bij goede benadering gebruik gemaakt worden van de analytische
oplossingvolgens DEBIJE en HÜCKEL. Bovendien geldt onder onze omstandigheden datxa > 1(a = deeltjesstraal), zodat ook de formule voor het vlakkeplaat-modeleenzeergoedebenaderingvormt.

K-I

STERNlaaq
diffuse deel der dubbellaag

28

=* H

"v^

FIG. 3-1. Schematischbeeldvan ladingsverdeling en potentiaalverloop in de oplossing
rondeennegatiefgeladenkolloïdaal deeltje.
* 1 geeft hierin de gedefinieerde dubbellaagdikte weer.
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Volgens de GOUY-CHAPMAN theorie geldt i.h.a. voor een z+-z_ elektrolyt:
od = ±(2s0ernkT)112 ( - z _ e - x + " + z+e -2 - 3 '« - z + + z_) 1 / 2
(3.2)
e^d
waarin yd = —-

(3.3)

fcT
Voor een negatief Agi sol in K N 0 3 (z_ = - 1 , z + = 1 ) wordt dit:
ad = (8e08rnfeT)1/2sinh (^/2)

(3.4)

en in Ba(N0 3 ) 2 (z_ = - 1 , z + = 2)
ad = (2e0ernkT)ll2(2 e™ + e - 2 '« - 3) 1/2

(3.5)

- DeladingindeSTERN-laagam.
De zes genoemde parameters zijn niet alle onafhankelijk. Voor ons van speciaal
belang is de neutraliteitsvoorwaarde:
ff0 + <7m + ad = 0

(3-6)

omdat hier uit am bepaald kan worden zodra a0 (uit titratie) en <rd (uit stabiliteit)bekend zijn.
Als twee geladen deeltjes elkaar naderen gaan hun diffuse dubbellagen elkaar
overlappen. De oorspronkelijke DLVO-theorie, die voor een belangrijk deel
gebaseerd is op zuiver diffuse dubbellagen en daarom <r0 en i/r0 als bepalende
parameters heeft, ziet hierbij twee principieel verschillende interactiemogelijkheden: enerzijds kan bij overlap de oppervlaktepotentiaal ^ 0 constant blijven,
maar dan moet de oppervlaktelading a0 afnemen, anderzijds kan tijdens de
interactie de lading <r0constant blijven, maar dan moet ij/0stijgen (VERWEY en
OVERBEEK, 1948). Ook tussenliggende vormen zijn denkbaar.
De essentiële overwegingen hierbij zijn de volgende:
1. Als er voortdurend evenwicht heerst, d.w.z. als in de uiterst korte tijd van
deeltjesbotsing alle ionen de tijd hebben om daar naar toe te gaan waar ze
krachtens dat evenwicht behoren, heerst er een constante potentiaal, want\j/0
ligt dan vast volgens de wet van NERNST.
2. Als er helemaal geen evenwicht tot stand komt in die korte tijd, blijven de
ionen waar zezijn enisdelading <r0constant. De adsorptie en desorptie van
potentiaalbepalende ionen van zilverjodide iseen betrekkelijk langzaam proces,
waardoor de oppervlaktelading a0 gedurende de korte ontmoetingstijd bij
deeltjesbotsingen zich niet voldoende snel kan aanpassen, zodat de wisselwerking tussen AgI-deeltjes opgevat moet worden alsinteractiebij constante lading
(FRENS, 1968).
. .
.
De vraag is nu echter of bovenstaande ook nog van toepassing is voor de
interpretatie van de deeltjesinteractie met inbegrip van de STERN-laag. Om hier
29
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een uitspraak over te doen, nemen we aan dat de tijd nodig om sol en zout te
mengen in een Stopped Flow spectrofotometer (10~ 3 - 1sec.) ruim genoeg is
om de STERN-laag tot evenwicht te brengen, zodat we mogen rekenen met de
<7m-waarde die bij die zoutconcentratie behoort. Voorts nemen we aan dat gedurende de korte botsingstijd ( 1 0 ~ 6 - 10~7 sec.) geen verandering in am kan
optreden, zodat deeltje en STERN-laag te zamen als een eenheid van constante
lading adopereren.
De wisselwerkingsenergie berekend via constante lading of via constante
potentiaal blijkt overigens geen grote verschillen in resultaten te geven. Evenals
FRENS (1968) komen ook JONES e.a. (1969) tot de conclusie dat mits de afstand
tussen dedeeltjes niettekleinis(H > 0,4x~ ') dedeeltjesnadering bij constante
potentiaal exact dezelfde resultaten geeft voor de repulsie energie VR als nadering bij constante lading. Uit fig. 3-3 blijkt onder meer dat in ons geval het
belangrijkste traject voor de stabiliteitsbijdrage ook ligt bij i / > 0 , 4 > c _ 1 .
Ten behoeve van de interpretatie van de stabiliteit kan dus zonder bezwaar
gebruik gemaakt worden van de DLVO-vergelijkingen, die berusten op nadering bij constante potentiaal, hoewel \j/0nu wel vervangen moet worden door

IkIndien twee geladen deeltjes elkaar naderen neemt de vrije energie van het
systeemtoe,waardoor dezegroter wordt dan de som van de vrije energieën van
dedubbellaagvanelkvandiedeeltjes vervanelkaar. Opdezebasiswerden in de
DLVO-theorie en door anderen een aantal analytische uitdrukkingen afgeleid
voor de repulsie-energie. Wij kozen voor onzeanalyse de formulering van BELL
e.a. (1970), die VR over een groot traject goed beschrijft en toch analytisch
hanteerbaar blijft. Deformulevan BELL kan worden toegepast voor deeltjes van
verschillende grootte en stabiliteitspotentiaal \//d,en voor zowel hoge als lage
waarden voor xH > 1.
Voor tweeidentieke bolvormige deeltjes (straal a, afstand tussen de centra R)
met gelijke potentiaal en symmetrische elektrolyten luidt deze formule:

(kT\2 a2
\ze J R

tanh

fzej/A
\4kT/_

exp(- xH)

(3.7)

Hierin is H = R - 2a.
FIG.3-2. Betekenisvandeinteractie-afstanden tussentweegeladenkolloidaledeeltjes.
H'
= de werkingsafstand voor de
repulsie energie VR
H' + 2A = de werkingsafstand voor de
attractieenergieVA, waarinA
dediktevandeSTERN-laagis.
De gereduceerde afstand tussen de STERNlagenis:s =
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a + A'
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Bij de meeste solen is \jsd onder vlokomstandigheden < 50mV, waardoor bij
kamertemperatuur geldt dat e[//d/4kT< 0,5 en YRpraktisch evenredig is met
\j/d2.De invloed van de zoutconcentratie op de repulsie-energie komt tot uiting
viax (zievgl.(3.1)) en via de verlaging van \j/d tengevolge van specifieke adsorptie. De invloed van de dielektrische constante van het oplosmiddel komt behalve in % ook nog eenmaal expliciet voor in vgl. (3.7). Deze beide effecten
versterken elkaar, vandaar dat ook £r een belangrijke grootheid is voor de
stabiliteit.
Bij de toepassing van vgl. (3.7) hebben wij er rekening mee gehouden dat de
repulsieenergieVRgeteld moetwordenovereenkortere afstand dan de attractieenergie VA omdat slechts de diffuse delen der dubbellaag tot de afstoting bijdragen.
Indien A de dikte der STERN-laag is, is de werkingsafstand van VR dus 2A
korter dan die van VA. Fig. 3-2 brengt dit in beeld. Vgl..(3.7) wordt hierdoor
getransformeerd tot:

t a n h ( f ^ \ exp{4kTJ_

VR = 64m0z\ — ——
\ze ) s

x(a+A)(s'-2)}
(3.8)

Hierin iss' degereduceerde afstand tussen deSTERN-lagenvan de deeltjes.
3.2.2. VAN DER WAAUS-attractie
D E BOER (1936) en HAMAKER (1937) toonden door berekeningen aan, dat
hoewel de attractie-energie tussen twee atomen omgekeerd evenredig is met de
zesde macht van de afstand, de attractie-energie tussen verzamelingen van
atomen zoals in kolloidale deeltjes groot genoeg is om onder bepaalde omstandigheden te concurreren met de dubbellaagrepulsie-energie. Voor deattractieenergie tussen tweegelijke bollen leidde HAMAKER af:
AU2) / 2

2

. s2-4\

waarin s (= R/a) de gereduceerde afstand tussen de deeltjes is.
AH2) = de z.g. HAMAKER-constante, een mengconstante die de attractie
tussen twee deeltjes 1in een medium 2 beschrijft.
AtU) is in de microscopische theorie van DE BOER en HAMAKER gedefinieerd
als:

AiU) = Att + AJJ - 2Au * UTa - jA~f

(3.10)

waarin Au de corresponderende constante voor twee deeltjes / eny' in vacuüm
is. De waarde van AU2) kan behalve met behulp van de methode van DE BOER
en HAMAKER ook berekend worden met behulp van de macroscopische theorie
van LIFSHITS (1955).
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Tengevolge van het feit, dat VAN DER WAALS-attractiekrachten een elektromagnetisch karakter hebben, waardoor de geïnduceerde fluctuaties zich niet
oneindig snel kunnen voortplanten, zal op grote afstand de correlatie tussen
dezefluctuatiesin twee deeltjes verzwakt zijn. Dit leidt ertoe dat de attractieenergieVA snellerzaldalenmettoenemendesdan invgl. (3.9) tot uitdrukking
komt. Dit z.g. retardatieverschijnsel kan echter verwaarloosd worden over de
korte afstanden diein het door onste bestuderen stabiliteitstraject tussen twee
deeltjesrelevantzijn(H< 10nm).
3.2.3. Detotaledeeltjesinteractie
Omdat de repulsie en attractie-energie scalairen zijn kunnen ze eenvoudig
wordengesommeerdtoteentotaledeeltjesinteractie. Eenkenmerkend verschijnsel hierbij is dat VA en VR op eenverschillende manier van de deeltjesafstand
afhangen, zodat voor een stabiel sol op bepaalde afstand tussen de deeltjes de
attractie en op een andere afstand de repulsie kan overheersen. De totale
interactie-energie op afstand R van decentra wordt informulevorm:
vT = vA + VR

(3.11)

waarinVA enVR gegevenzijn doorresp.vgl.(3.8)en(3.9).
Het verschil in afstand tussen dedeeltjes (Hin VA en H' = H- 2Â inVR)
leidt tot eenniet onbelangrijke correctie diebij gegeven\j/d en AH2) het sol stabielermaakt (VINCENTe.a., 1971). Ziehiertoe ookfig.3-3. Merk op dattengevolge van een verschil in aftelpunt van VA en VR het maximum van VT naar
linksverschuift mettoenemendeA.Opdeconsequentiehiervankomenweterug.
VT/kT

Fio. 3-3. De invloed van de dikte
van de STERN-laag op de solstabiliteit.
Aim = 2,4 x ÏO" 2 0 J; z = 1;cz =
50mMol/1;y/d = 30mV;sr = 80,37
ena = 30nm.
H(nm)
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3 . 3 . KlNETIEK VAN DE VLOKKING

De vloksnelheid van een sol wordt primair bepaald door de diffusiesnelheid
van de deeltjes in het medium. Deze diffusiesnelheid hangt af van de totale
interactie-energie van de twee elkaar naderende deeltjes. VON SMOLUCHOWSKI
(1916) beschouwde het geval, waarin de interactie-energie nul was. Hij bekeek
de vlokkinetiek als een klassiek diffusieprobleem, waarbij bolvormige deeltjes
van een aanvankelijk homodispers sol bij elkebotsingirreversibel verkleven. De
kinetiek van de verkleving van twee deeltjes beschouwde hij als analoog aan die
van een bimoleculaire reactie. De snelheid hiervan wordt dan gegeven door:
âNt
ât

= ksNt2

(3.12)

waarin ks = 16n;Da de vloksnelheidsconstante is met D = diffusieconstante en
a = deeltjesstraal.
Nt is het totaal aantal deeltjes (enkelvoudige deeltjes + doubletten + tripletten
etc.) ophet tijdstip t.
Uitintegratievan vgl.(3.12) volgt:

l + fcsiV0*
N0 ishet aantal deeltjes op het tijdstip t = 0.
De VON SMOLUCHOWSKi-theoriegeldt voor een vlokproces, waarbij elke botsing
tot verkleving leidt (snelle vlokking). Indien rondom dedeeltjes een potentiaalveld aanwezigis,waarin derepulsie overheerst, leidt dit tot een afneming van de
vloksnelheid en welzal de vlokking deste langzamer gaan naarmate de repulsiebarrière hoger is (langzame vlokking). Een kwantitatieve theorie voor de langzame vlokking werd opgesteld door FUCHS (1934). FUCHS splitste de deeltjesfiux / op in twee componenten:

waarin: / = de flux = het aantal deeltjes dat per tijdseenheid door een bepaalde doorsnede naar een centraal deeltje stroomt
JD = de diffusiebijdrage hieraan
ƒ/ = de interactiebijdrage hieraan
Uitgaande van vgl. (3.14), waarin de deeltjes nog naar één gefixeerd deeltje
stromen,leidde FUCHSdevolgendevergelijking afvoordefluxindien alle deeltjes
inbeweging waren:
J = SnR2D

'dN

N

àVr

d~R

~kT ÜR.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)

(3.15)
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waarin: R = de afstand tussen de centra van twee elkaar naderende deeltjes
VT = de interactie-energie tussen twee deeltjes.
Aan de hand van vgl.(3.15)kan nu gemakkelijk de invloed van het potentiaalveld geanalyseerd worden. Als VT = 0, dan is ook dVT/dR = 0en vindt snelle
vlokking plaats volgens de door VON SMOLUCHOWSKI voorgestelde formule
(J = Js). In geval van repulsie is VT > 0 en dVT/dR < 0, waardoor J < Js en
dus langzame vlokking plaatsvindt. Bij attractie is VT < 0 en
dVTldR>0,
zodat/ > Js ensnellerevlokking optreedt dan VON SMOLUCHOWSKI voorspelde.
DERYAGIN (1966) merkte echter op dat één van de onvolkomenheden in deze
theorievandevloksnelheid gelegenisindeverwaarlozing van hydrodynamische
effecten. Hetgeen er op neerkomt, dat als twee kolloidale deeltjes zeer dicht bij
elkaar komen, de beweeglijkheid van het ene deeltje beïnvloed wordt door de
aanwezigheid van het andere. Feitelijk betekent dit dat D (de diffusiecoëfficiënt)
gaat afnemen met afnemende deeltjesafstand. Volgens berekeningen van
DERYAGIN e.a. (1967) zou op zeer korte afstand de visceuze weerstand van de
vloeistof oneindig hoog kunnen oplopen, waardoor t.g.v. de BROWN-beweging
alléén nooit vlokkingzou kunnen optreden.
SPIELMAN (1970) en HONIG e.a. (1971) werkten dit idee nader uit. Hun correctie kwam neer op de berekening van de afhankelijkheid D(R) en substitutie
hiervanindevergelijkingen voor devloksnelheid. Hoewel deanalyses van SPIELMANen HONIGe.a. verschillen, blijken zetoch nagenoeg hetzelfde resultaat op te
leveren.
Door HONIG e.a. werd de diffusiecoëfficiënt gecorrigeerd met een factor ß(u),
zodanig dat
D = £>(u)• ß{u)

(3.16)

waarin: D —deongestoorde diffusiecoëfficiënt
D(u) = de diffusiecoëfficiënt op afstand ua, waarin u = Hla (zie
fig. 3-2).
De correctiefactor ß(ü) werd door HONIG e.a. als volgt benaderd:
6 M 2 + 13u + 2
0, .
ß{u) « —
6 u2 + 4u

(3.17)
v

Voor onze berekeningen gebruiken we vgl. (3.16) en (3.17) na vervanging
van u door u' = H'/(A + a) (zie fig. 3-2). Integratie van vgl. (3.15) na vervanging van D door D(u) en u door u', en introductie van de correctiefactor
ß(u) geeft voor snellevlokking, met als randvoorwaarden
N = N0 voor R = oo
en. N = 0 voor R = 2a' = 2(a+ A)
de volgende vergelijking voor Js

:
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8nDN0a'
Js = s

(3.18)
(u' + 2)z

~ \kT.

u

Behalve door de inbreng van de diffusiecorrectie verschilt vgl. (3.18) op nog
een punt van de oorspronkelijke VON SMOLUCHOWSKi-uitdrukking, namelijk
door defactor exp [VA/kT] in de noemer. In deberekeningvan VON SMOLUCHOWSKI werd geen rekening gehouden met de VAN DER WAALS-attractiekrachten
tussen de deeltjes. M C G O W N e.a. (1967) corrigeerden de snelle vloksnelheid
hierop door invoeringvan VAinde noemer.
Als een repulsiekracht tussen de deeltjes werkzaam is t.g.v. de dubbellaaginteractie, wordt de vloksnelheid verminderd. In de theorie van FUCHS werd
voor de hierdoor veroorzaakte afname van de snelle vloksnelheid een z.g.
stabiliteitsfactor W gedefinieerd. W is de verhouding van het aantal ontmoetingen dat per sec. tot verkleving leidt bij aanwezigheid van een barrière t.o.v.
dat aantal bij snelle vlokking. Uit deze definitie volgt meteen
W = kjk

(3.19)

waarin k en ks de vloksnelheidsconstanten zijn bij langzame resp. snelle vlokking.
Door correlatie van W met de flux bij aanwezigheid (ƒ) resp. afwezigheid
(/ s ) van dubbellaagrepulsie formuleerden HONIG e.a. destabiliteitsfactor Wals
volgt:

J(2+uf

w = - s = 5 0co
J ""

\kT)

(3.20)

f «expf^
F

J(2+u'f

du'

\kT)

du'

De formulering van W volgens vgl. (3.20) is identiek aan de verbeterde
FUCHS vergelijking van W zoals die werd gegeven door M C G O W N e.a. in 1967,
indienvoor/?(w') = 1 genomen wordt.
Om de invloed van ß(u') in het voor ons interessante stabiliteitsgebied na te
gaan hebben welog If berekend als functie van loge. Hiertoe werd vgl. (3.20)
numeriek geïntegreerd met gebruikmaking van de vergelijkingen (3.8), (3.9)
en (3.17) (met u = u') bij verschillende zoutconcentraties en de resultaten
vergeleken met de integratiewaarden bij ß{u') = 1. In fig- 3-4 staat dit weergegeven. Duidelijk blijkt dat de invloed van ß(u') op log Wwel groot, doch
nagenoeg constant is als functie van de zoutconcentratie, althans bij lagezoutconcentraties.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)
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FIG. 3-4. De stabiliteitsfactor W als functie van de
zoutconcentratie met en zonder hydrodynamische
correctie op de diffusiecoëfficiënt.
AH2) = 3,4 X ÏO" 20 J; z = 1; y/d = 45 mV; eP =
80,37 en a = 27,5 nm.

met correctie

Samenvattend wordt door ons de klassieke DLVO-theorie gebruikt met de
volgendeverbeteringen:
1. Erwerdenenkeleverfijningen aangebrachtindeformuleringvanderepulsieenerglevoor bolvormige deeltjes, waardoor deze over een groter gebied van
xa. toepasbaar werd (BELLe.a., 1970).
2. Terberekeningvanderepulsie-energiewerddewandpotentiaalé0 vervangen
doordeSTERN-potentiaal\]/a.
3. Tengevolgevan het aanwezigzijn van een STERN-laagwerd voor de berekening van de totale interactie-energie VT tussen twee deeltjes verschillende
aftelpunten gebruiktvoorVA enVR (VINCENTe.a., 1971)
4. Voor deberekening van de snellevloksnelheid houden we rekening met de
attractie-energ.eVA tussentweedeeltjes (MCGOWN e.a., 1967).
de .ren
I 1 " 8 c U n n e n dC d e d t j e s e l k a a r n i e t d i c h * r naderendantotop
degrenzen van hunSTERN-lagen.
6 T
stabüiteitsf
" cnrrerU^gATde
^tor W wordt een hydrodynamische
correctie opdediffusiecoëfficiënt inrekeninggebracht (HONIGe.a., 1971).
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3.4. VLOKKINETIEK EN LICHTVERSTROOIING

Voor een experimentele beoordeling van de stabiliteit moet de vloksnelheidsconstante k kwantitatief kunnen worden gemeten, opdat deze viavgl. (3.19)
gerelateerd kan worden aan de theoretische uitdrukking in vgl. (3.20). Een
veel toegepaste techniek hiertoe vormt deextinctiemeting.
Voor de interpretatie van de optische meetresultaten wordt vaak gebruik
gemaakt van de RAYLEiGH-theorie. In het algemeen geldt dat de RAYLEIGHbenadering alleen mag worden toegepastvoor deeltjes meteen straal a < 0,05Xm,
waarin Xm degolflengte van hetgebruikte licht inhetmedium is. JAYCOCKe.a.
(1962)toonden echter aan dat in de media, dievoor ons van belang zijn, met een
2;ra
deeltjesparameter a = —:— pa0,5degemaakte fout invergelijking met de MIEberekening klein is( < 5%).
Volgens de RAYLEiGH-vergelijking bestaat hetvolgende verband tussenhet
aantal deeltjes per cm 3 N, het volume per deeltje Ven de turbiditeit x:
x = ARNV2

(3.21)

waarin A R devolgende optische constante is:
.
AB —

24 7i 3 n 0 4 ( n2 - n02 \2
k

12n02 +n'

met n enn0 debrekingsindex vandeeltje resp. oplosmiddel enk de golflengte
van hetgebruikte licht in vacuüm.
De verandering van de turbiditeit van eenvlokkend systeem met detijd wordt
volgens TROELSTRAe.a. (1943) gegeven door:
T = .4 R iV 0 F 0 2 (1 + 2 kN0t)

(3-22)

met N0 en V0 het aantal deeltjes resp. volume perdeeltje bijde aanvangder
vlokking. Omdat ook geldt:

1- E

en T 0 = ARN0V0

2

waarin E en E0 de extincties zijn van het systeem resp. tijdens en bij de
aanvang der vlokking, kan voor vgl. (3.22) ook geschreven worden:
E
(3.23)
— = 1 + 2kN0t = l + 2td
E
o
waarintd= kN0t een dimensieloze grootheid is, die opgevat kan worden als
dematevanvlokking,hetgeen metbehulpvanvgl. (3.13)blijkt uit:
t, - <*o - * J - i U y - - L
Wo
ti/2
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(3-24)

Voorderelatieveveranderingvandeextinctie metdetijd geldt nu in hetbeginstadiumvan devlokking:
lfdÉ\
. .

=2

(3.25a)

=2kN0

(3.25b)

E0\dtJu - 0
of:

—(—J

Bij dealdus beschreven toepassing van de RAYLEiGH-theoriewordt er echter
vanuitgegaandatbijvlokkingtweedeeltjes samensmelten tot eennieuw deeltje
dat het lichtverstrooit alseen bolletje met een dubbel volume. Deze aanname
isniet gerechtvaardigd.
LIPS e.a. (1971) brachten een verbetering aan in deze theorie door meer rekeningtehouden metdegeometrievan decoagulatieclusters en bovendien een
wederzijdse interferentiefactor tussen de deeltjes in de clusters in rekening te
brengen. Zij werken dit uit voor aggregaten bestaande uit meerdere primaire
deeltjes. Onze waarnemingstijd in de Stopped Flow varieerde van 0,1 tot3
seconden, terwijl de halfwaardetijd (f1/2 = l/kN0) van onze solen bij snelle
vlokking ligt tussen 0,6 en 3,5 seconden, zodat wij feitelijk alleen maar met
doublettenrekeninghoeventehouden.
Uit dedoor LIPSe.a. gegeven formulering volgt, in geval van aggregatie tot
slechts doubletten dat:

r-"1 + 2 i 4 ftTF?
K

e,o

(3 26)

-

(1 + td)

ir2
Hierin is: Rg = - 1 _J; de gereduceerde verstrooide lichtintensiteit onder hoek 6
o
op een afstand rvan het deeltje
. _ sin 2 ha.
A
Y}.—' e e n m t e r f e r e n t i efactor van twee deeltjes met straala
in contact met elkaar
, _47isin0/2 47rn o sin0/2
1
T
; Aa= 2<xsin0/2
R

e,o = Re bijtd = 0.

wa e Lden e De t „ l ^ ^

^

V

lgt WOrden

^ °
r e k e n dvan
inde
extinctie
gevonden
doorpintegratie
onderelke

IZvl^JZTV-^

hoekverstrooi intensiteitenkangeschrevenworden als:
n

T= 2nfRe&med9

(3 27)
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Als er geen interferentie optreedt geldt volgens de RAYLEiGH-theorievoor de
turbiditeitvanprimairedeeltjesinongepolariseerdlichtbijt = 0:
To

= )ll - _ ? "
3 (1 + cos20)

(3.28)

Aangezien i?e>0 volgens de RAYLEiGH-theorie evenredig is met (1 + cos20)
is de grootheid

?^-r— (envanzelfsprekend ook T0)onafhankelijk van 0.
(1 + cos20)
Uitvgl.(3.26),(3.27)en(3.28)volgtdusnu:
3/8

3/8

JÏL sin 0(1 + cos20)d0
Re,o
1 + 2A-

^

) sin0(2- sin20)d0

(3.29)

a + h?)
Voor de relatieve extinctieverandering met de tijd in het beginstadium van de
vlokkingkunnen wenu schrijven:
1 /d£\

=

1/dr\

_

T0\ïrjtd -*0 rXdtJti-»•0
= 3/4/^sin0(2-sin 2 0)dö = ß
(3-30)
o
Bij vergelijking van vgl. (3.25a) met (3.30) blijkt dat door de correctie van
m
LIPSe.a. deconstante factor 2uit vgl.(3.25a)vervangen «door een ™
™
factor Q,dievia A afhangt van dedeeltjesparameter a. Vgl.(3.25)kanwomen
opgevatalseenlimietgevalvanvgl.(3.30),wantdeaannamevans^nsmeltmg
derdeeltjes isequivalent aan Aa ->0.In dezelimietisA = sin(2M)ßte gelijk
aan 1 endeintegraalinvgl.(3.30)heeft dandewaarde / 3 , zodat y - i.
De stabiliteitsfactor W,zoals gedefinieerd in vgl.(3.19) kan nu als volgtexperimenteel bepaald worden. Uitvgl.(3.25b)volgtnavervangingvan2door y
uitvgl. (3.30):

Invullingvan k uit vgl.(3.19)in vgl. (3.31)geeft nu voor het beginstadium der
vlokking:
~ = E0QN0kJW
at
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zodat:
W = E0QN0k.^L

(3.32)
d£
3.5. EXPERIMENTEEL

3.5.1. Reagentiaenglaswerk
Voor de bereiding van de zilverjodide-solen werd dubbelgedestilleerd water
gebruikt, dat werd verkregen op een wijze zoals in H.2 beschreven. Voor gebruik werd dit water gepercoleerd over een kolom met AgI-precipitaat, om
adsorbeerbare verontreinigingen te verwijderen. Het aldus verkregen water
werd AgI-water genoemd. Het EG werd op dezelfde wijze behandeld als in
H.2reeds is beschreven.
Alle glaswerk werd voor gebruik gereinigd in bichromaat-zwavelzuur
(minimaal 1 nacht), hierna geplaatst in verdund salpeterzuur (30 min.) en
tenslotte nagespoeld met AgI-water.
Het AgN0 3 en KI ter bereiding van de AgI-solen waren van p.a. kwaliteit
en werden betrokken van Union Chimique Belge S.A. Ter bereiding van de
indifferente elektrolytoplossingen werd gebruik gemaakt van R b N 0 3 , KN0 3 ,
Ba(N0 3 ) 2 en Mg(N0 3 ) 2 -6 H 2 0 van p.a. kwaliteit (Baker analyzed reagents).
Al deze zouten werden zonder verdere zuivering gebruikt.
3.5.2. Bereiding
De EG-H 2 0 mengsels werden door weging samengesteld en ter vergroting
van de reproduceerbaarheid voor de stabiliteitsmetingen steeds met behulp
van verdund H N 0 3 op 10" 3 M H N 0 3 gebracht.
De AgI-solen in water werden bereid in een concentratie van 10 mMol/1
door 250 ml AgN0 3 -oplossing (20mMol/1) druppelend toe te voegen aan eenzelfde volume KI-oplossing (22 mMol/1) onder krachtig roeren met behulp
van een tnlroerder. De toevoegsnelheid bedroeg 1-5 druppels per sec. Het
S ï A Ï I e r d h l e r n a n i e t g e d o s e e r d maar wel gedurende 3 dagen verouderd by80 C.Doordat debereideAgI-solen met slechtsweinigbegeleidend zout
warenverontreinigd,wasdialysenietnoodzakelijk. Bovendien waren we zonder
dialyse zeker gevrijwaard van eventuele introductie van grensvlakactieve vere e n c n T f n ; * "l°k5adhdd
™ deze solen werd bepaald bij 20 ± 1°C
eenconcentratie van 0,2mMol/1 en eenpi = 46 ± 0 1
fLabconenndpnK T ^ o ^ ^ E G V O n d P l a ' a t s i n '<** z.g. handschoenkast
hefmlL
"ff ! ? n t r ° l l e d A t m o s P h e r e Glove Box) In deze kast was
me
van
e e n Z S '
^
b i n n e n gemonteerde verwarmingslampen en

Z^Z™hVrmm

tCregelentussen20en 8 5 C

° (± 3 ° c) -

^ Ä S r ^ ,ereagentiaen b e n ° d i g d e materiaienwerdeninde
0« S elS

tUlPV a n S i l i C a g e l h e t v °chtgehalte van de lucht beneden

nandschoenkast gebracht v,a een sluis. Binnen de sluis werd de atmosfeer
40
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snel gedroogd door luchtcirculatie in een gesloten circuit over 3 exsiccatoren
met achtereenvolgens gegranuleerd KOH, silicagel en fosforpentoxide.
Het gebruikte EGwerdvooraf tweemaal gedestilleerd enhad dan een vochtgehalte < 0,05%, bepaald volgens KARL FISCHER. Het KI en AgN0 3 werd
gedurende 1uur voorgedroogd bij 120°C. Het solin EG werd bereid analoog
aandatinwaterineenconcentratievan 5 mMol/1 enwerdna bereiding onmiddellijk verouderd indehandschoenkast gedurende 3 dagenbij 80°C.Hetwatergehalte van het sol na veroudering bedroeg <0,15%, ook bepaald volgens
KARL FISCHER.

De elektrolytoplossingen werden ook in de kast gemaakt. De p.a. zouten
RbN0 3 , KN0 3 enBa(N03)2 bevatten geenaantoonbaar vochtenwerden niet
voorgedroogd. Het Mg(N03)2-6 H 2 0 echter bevatte ca. 44 gew. % water,
datdoordrogingbovengeconc.H 2 S0 2ineenvacuümexsiccator niet voldoende
kon worden verwijderd. Dit zout werd terwille van de reproduceerbaarheid
daarom alszodanig gebruikt.
Het Agi sol en deelektrolytoplossingen werden na debereiding in gesloten
maatkolven buiten de kast gebracht. Voor de metingen in de Stopped Flow
Spectrofotometer werden deze oplossingen ontgast met behulp van een waterstraalluchtpompinverband metstoringenbijdetransmissiemetingentengevolge van het snelle mengen. De vloksnelheid van de solen, bereid in EG, werd
bepaald bij een solconcentratie van 0,4 mMol/1 en eveneens een pi =
4,6± 0,1.Demeettemperatuur bedroeg20± 1°C.
Het watergehalte van het sol-zout mengsel bedroeg onmiddellijk na meting
in de Stopped Flow 0,11-0,15%, met uitzondering van de solmengsels met
Mg(N0 3 ) 2 , die 0,21-0,23% vocht bevatten. De sterk hygroscopische eigenschappen van ethyleenglycol maken, dat het praktisch onmogelijk is om het
laatste resterende water uit de meetoplossing te verwijderen. Bovendien blijkt
dat reedseenkortdurend contact met deatmosfeer, hetgeen bij dezemeettechniek onvermijdelijk is,het watergehalte tot bovengenoemde waarden doet stijgen.Alleenbij handelingen, dieinzeerkortetijd indehandschoenkast konden
wordenuitgevoerd,bleefhetvochtgehaltelagerdan0,05%.Bijdeverdereinterpretatie hebben we de invloed van het water verwaarloosd, omdat we nooit
enige aanwijzing hebben gehad voor een discontinuïteit in de stabiliteit en
dubbellaageigenschappenalsfunctie vanhetEG-gehaltetussen99en 100%EG.
Door verdunning van de solen bereid in EG met water werden enkele overlapexperimenten verricht en vergeleken met de in water bereide AgI-solen,
gemengd met EG. Deze solen vertoonden nagenoeg geen verschillen in stabiliteit als functie van de zoutconcentratie, wel echter duidelijke verschillen in de
vloksnelheid. Hieropkomenwenogterug.
3.5.3 Karakterisering van de solen
3.5.3.1. Dedeeltjesstraal
Voor de vloksnelheid is de aantalgemiddelde deeltjesstraal â,,0 een belangrijke parameter. Deze werd elektronenmicroscopisch bepaald aan AgI-solen
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)
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18,0 .22,6
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Fio. 3-5. Histogrammen vanAgI-solen, dieonder gelijke omstandigheden werden bereid in
resp. water enEG.De elektronenmicroscopische tellingen vonden plaats bij een vergroting
van 11.070X.

die onder gelijke omstandigheden werden bereid in water en 100%EG in
in eenconcentratie van5mMol/1. Dedeeltjesgrootteverdelingen zijn weergegeven infig.3-5. Uit 360geteldedeeltjes inhetwaterigesolwerd eengemiddeldedeeltjesstraal gevondenvan27nm(p<& 30%).Evenzo werd uit340deeltjesinEGeengemiddeldedeeltjesstraal gevondenvan28nm(ots> 30%).
Uit eenenander kangeconcludeerd worden dathetsoort dispersiemedium
praktisch geen invloed heeft op de deeltjesgrootte noch op de verdeling. Bij
goede benadering wordt daarom, zowel voor desolen inwater alsdiein EGwater mengselseninEG, eenaantalgemiddeldedeeltjesstraal aangehoudenvan
äi,o = 27,5 nm. Een complicatie vormt echter de sterk heterogene deeltjesgrootteverdeling. Volgens COOPER (1972) kanditeen belangrijke invloed uitoefenen opdegroottevandestabiliteitsfactor W.Hierop komen wenog terug.
Bijdeoptischemetingenvandevloksnelheid zoalsdezetotuitdrukking komt
in vgl. (3.26) moet een ä6i3 straal inrekening worden gebracht. Dezekan berekend worden uit de gegevens van de elektronenmicroscopische tellingen
volgens:
_ ßtltfli' 6 \ l / 3
*6,3 =

(3.33)

. s i«,a( :

Voor hetsolbereid inwater wordt aldus â6>3 = 43nmberekend envoor het
solbereid mEGä6,3 = 47nm.Voor deberekening vanQinvgl. (3.30) werd
degemiddelde deeltjesstraal afgerond opâ6j3 = 50nm.
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3.5.3.2. De deeltjesconcentratie
De deeltjesconcentratie kan met behulp van vgl. (3.22) bepaald worden uit
optischewaarnemingen. Gebruikmakend vandeextinctieE0 vanhetsolophet
tijdstip t = 0endesolconcentratiecsvolgtuitvgl.(3.22)m.b.v.E= x//2.303

N0=(C-±f --^*L\dj

(3.34a)

JSo-2,303

waarinddedichtheid van het Agi(5670kg/m3)en/delengtevandelichtwegis.
Ook kan dedeeltjesconcentratie berekend worden uit de solconcentratie cs en
ä3j0 = (SjHja^/Zjn,)1'3 metbehulpvandeformule:
No =

3c, x MA8I
47t(a3,o)3

(3.34b)

Wanneer de RAYLEiGH-benadering voor de berekening van N0 volgens vgl.
(3.34a) mag worden toegepast, dan zijn de verschillen in de waarde voor N0
tussenvgl.(3.34a) en (3.34b)eenmaatvoor deheterodispersiteit vanhetsol.
3.5.4. Apparatuur
De vlokexperimenten werden uitgevoerd in een z.g. Stopped Flow spectrofotometer van Durrum (Instr. Corp., California). Dit apparaat bestaat inprincipeuit twee delen, n.l. een mechanisch gedeelte waarin tweevloeistoffen zeer
snel (in de orde van enkele milliseconden in verdunde waterige oplossingen)
gemengd kunnen worden, gekoppeld aan eenelektronisch systeemwaarmeede
lichttransmissieverandering van het mengsel of van de reactieprodukten geregistreerd wordt als functie van de tijd. Het apparaat ontleent zijn naam aan
hetfeit, dat devloeistofstroming in hetmechanisch gedeelte onmiddellijk stopt
ophetmomentdathetelektronischgedeeltewordtingeschakeld.Detransmissiecurvewordt geregistreerd opeenz.g.,storage'oscilloscoop.
De Stopped Flow spectrofotometer - oorspronkelijk ontwikkeld voor de
reactiekinetiek - is dank zij zijn zeer snel en intensief mengsysteem ook zeer
geschikt voor vlokkinetische bepalingen in visceuzevloeistoffen zoals EG. Het
vlokprocesverloopt in EGechterzoveellangzamerdaninwater,datdeoscilloscoopdannietmeerhetgeschikteregistratieapparaatis.Viaeenextraversterker
hebbenwijdaarom delichtversterker gekoppeld aaneenServogor papierschnjver, waardoor we de keuze kregen over twee registratiemogehjkheden In
fig.3-6 wordt dit alles schematisch weergegeven. De constructie van het apparaat is zodanig, datuitsluitend gelijke voluminavan de sol-en dektrolytoplossingen kunnen worden gemengd. De plaats van het stopblok bj*aakdeœ
volumina, die i.h.a. niet meer bedragen dan ongeveer 0,2 ml van elke component.
'
A
Voor waterige systemen werden geen verschillen waargenomenpussende
registratie op de oscilloscoop en die op de papierschrijver. Alk <W™**°*
werden daarom uitgevoerd met behulp van depapierschryver bij eengevoeligMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)
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3FIG. 3-6. Schematischeafbeeldingvan deDurrum stopped flow spectrofotometer.
1. pneumatisch druksysteem
10. lichtversterker
2. toevoerspuiten
11. afvoer
3. voorraadspuiten
12. eindspuit
4. kraan
13. stopblok
5. koelblok
14. schakelaar
6. mengkamer
15. oscilloscoop
7. lichtbron
16. versterker
8. monochromator
17. papierschrijver
9. cel

heid van 5%transmissie over de geheleschaal, gemeten bij een golflengte van
662 nmineen2cmcel. DeabsolutewaardevandetransmissievanhetuitgangsAgl-solwerd gemeten metbehulp vaneen Unicam SP 600spectrofotometer in
een 1cm cel bij 662nm en een solconcentratie van 0,4 mMol/1. De hellingen
van degeregistreerde transmissietijdcurven zijn een maat voor de vloksnelheid
zoals dezein §3.4.werd afgeleid.
3.5.5. De nauwkeurigheid
Bij elke elektrolytconcentratie werden de transmissie-tijd-curven, zoals in
fig. 3-6 schematisch is weergegeven, steeds in zesvoud geproduceerd. Hierbij
werd tussentijds de cel zo goed mogelijk gereinigd, door deze snel tenminste
driemaal te verversen met nieuwe porties sol-zout mengsel. Van deze zes metingen werd steeds degemiddelde waarde gebruikt.
Groter dan dehierbij optredende spreiding was echter de systematische verandering die eenzelfde sol na langere tijd te zien gaf. Ongeveer een maand na
de bereiding bleek de reproduceerbaarheid van de vloksnelheden van een
AgI-solbijelkevergelijkbare elektrolytconcentratie inhetzelfde medium nameÏ i p 1 ^ 8 m î î f n t - I e ? i n d e r d - D a a r ° m W e r d s t e e d s b i n n e n v i e r weken weer een
nieuw sol bereid, dat getoetst werd aan hetvorige sol door het te vlokken met
entweesoTeninEG

^^

^ ^ ^

ZeS S l e n b e r d d i n W a t e r i g m i U e U

°

verFsl8;x3nJ r i g e e f !Cen buedd,V a n dC S p r e i d i n S i n d e vloksnelheid van devoor diverseexperimentengebruiktesoleninwater,zoalsintabel3-1 aangeduid.
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F IG - 3-7. De vloksnelheid bij verschillende KN0 3
concentraties vanzesverschillendeAgI-soleninwater
variërend in ouderdom Van4 tot 25 dagen. T is de
procentuele transmissie.

log(dt/dT)

16

V

1.2

10
112dagen
0,8

o-r-i-.
o\—&—§

——*

18-25dagen
gebruikt niveau

Udagen

0,6
log c z
2,0

2,2

2/

TABEL 3-1. De AgI-solen waarvan vergelijkbare meetresultaten zijn weergegeven in fig. 3-7
werden gebruikt voor experimenten met:
A = KNO3
x = Ba(N0 3 ) 2
+ = KN03enBa(N03)2

O = RbN0 3
• = Mg(N0 3 ) 2
• = RbNO^nBa(NO^

Uit berekeningen van de standaarddeviatie avan deinfig.3-7 «"IPPyen
waarden van d ' d r bij elke elektrolytconcentraüe, blijk didehjk dat^deze
spreidingbij delagere elektrolytconcentraties(langzame vlokking) h t groots
is. In tabel 3-2 worden deze .-waarden (,,)
^
J
S
^
S
vandeinzesvouduitgevoerdebepalingenaaneenzelfdesol ^ Z T i a ^ P
elektrolytconcentratie Bovendien worden ook de standaardfouten fo, resp.
«SD gegevenvan degemiddeldenvandeze^
^
duidelijk
t e r is d a n
Hoewel de spreiding van deverschillende^™™7o\bW
dezetoch
dievan dezesvoudiguitgevoerde^ P ^ ^ ^ ^ S ^ i ouderdan
vooralinhetsnellevlokgebied binnend ^ ^ ^ s ^ h T ü M v 0 0 r deexéén maand. Zo was bijvoorbeeld de J ^ ^ J * ^ reedstoegenomen
penmentenmetKN0 3 na 112 dageninhetsneue VIOK6
totwaardenvan ax > 1.
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TABEL3-2. De reproduceerbaarheid van de verkregen meetresultaten van één sol vergeleken
metdievanverschillendesolen.Tis deprocentuele transmissie.
zesvoudige bepaling aan éénAgi sol
cone.KNO3 _

(mMol/1)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180

/d/\

X

x-x
=

-\^h °* VI
50,53
34,51
24,19
17,23
12,75
10,28
7,82
5,96
4,83
4,75
4,53

4,50
2,89
2,07
1,88
0,60
1,06
0,33
0,33
0,39
0,14
0,17

aU)

zes verschillende AgI-solen
ax

_

= V6

y=

1,84
1,18
0,85
0,77
0,24
0,43
0,13
0,13
0,16
0,06
0,07

( dt\

y-J
=

^drj--*' V5
55,60
37,79
24,61
17,24
13,47
10,29
8,16
6,60
5,39
5,23
5,03

a,

(ff } =

'

8,77
5,70
5,13
3,37
2,89
1,59
1,30
0,87
0,58
0,57
0,54

V6
3,58
2,33
2,09
1,38
1,18
0,61
0,53
0,35
0,24
0,23
0,22

Resumerend kan worden vastgesteld dat de reproduceerbaarheid in de
vloksnelheid van verschillende solporties weliswaar nog te wensen overlaat,
maar dat dit nauwelijks invloed heeft op de stabiliteitsverandering als functie
vande zoutconcentratie,zoalsookuitfig.3-7 blijkt.
3.5.6. De vJokproeven
In verband met de beperkte tijdsduur waarbinnen een AgI-sol gebruikt kon
worden, werden de vlokexperimenten in verschillende series uitgevoerd. De
resultaten van deze series werden dan op elkaar afgestemd middels een standaardmeting met KNO3 in water. Met één bepaald zout werd van eenzelfde
voorraad sol achtereenvolgens de stabiliteit bepaald als functie van de zoutconcentratie in de verschillende media van zuiver water tot 90 gew. % EG.
Hierna werd inenkelevan dezemedia deinvloed van de zouten met één-en
tweewaardige tegenionen nagegaan op de stabiliteit van eenzelfde solportie,
levens werd bij dezeexperimenten deinvloed van een dubbele solconcentratie
getoetst. Speciaal in de EG-rijke media kon het vlokproces optisch beter gevolgd worden mdien een grotere solconcentratie werd gebruikt (steilere hellingdoor groterevloksnelheid).
i ! i 0 t t e W t n r k e l ! V l 0 k e X p e r i n , e n t e n uitgevoerd in EG en EG-water
TensoTconTr 6 1 1 f,m E G - D e Z e m e t i n S e n w e r d e n steedsuitgevoerd
bij
6
eensolconcentratievanO,4mMol/l.

3.6. RESULTATENENDISCUSSIE

me^V4S3UlHkrinaSf ^ T ^ ^ W e e r ^ e ™ * ^ figuren 3-8 tot en
S e e x t i S e v ' d H U b b e l l °8 a n t m i s c h ^gezet de reciproke waarde van de
mittele extinctieverandering tegen de zoutconcentratie. Uit de figuren 3-8 en
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3-9 blijkt dat de veel gebruikte simplificatie van een lineair verband redelijk
klopt bij KN0 3 en RbN0 3 . Ook blijkt duidelijk dat bij toenemende concentratie EG in het medium de extinctieverandering steeds langzamer verloopt,
hetgeenookteverwachtenwasmethetoogopdetoenemendeviscositeitvanhet
medium.
Opvallend is dat voor 1-1 elektrolyten tot en met 50gew. %EG alle waarnemingen inhetlangzamevloktraject in defigurenpraktisch opéénrechte lijn
liggen. Bij hogere EG-gehalten neemt de helling van de log dt/dE- logcz
curventoe met het EG-gehalte.Hieropwordt later teruggekomen.
Indien we de vlokwaarde op de gebruikelijke wijze definiëren als die zoutconcentratie, die bepaald wordt door het snijpunt van de rechten van delangzame en de snelle vlokking dan blijkt uit defiguren3-8 en 3-9 dat bij toenemend EG-gehalte de vlokwaarden van KN0 3 en RbN0 3 naar elkaar toe
gaan. Uitfig.3-10 blijkt dat bij 100% EG deze beide vlokwaarden nagenoeg
samenvallen.

0/03
D

"ÜÖ

WO

ÜÖ

V0

W

' 90

2

-°°

FIG. 3-8. De vloksnelheid van AgI-solen als functie van de KNCVconcentratie in water-EG
mengsels, pi = 4,6.
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FIG. 3-9. DevloksnelheidvanAgI-solenalsfunctie vande
RbN03-concentratie in water-EG mengsels,pi = 4,6.

log(dt/dE)
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logtdt/dE)
5,50

1,50

48

1,60

1,70

±—'—*• F l G - 3-10. De vloksnelheid van Agl-solen in EG
}°9Çz alsfunctie vandeKN0 3 - resp. RbN0 3 -concentra1,80 tie.pi = 4,6.
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Lûg(dt/dE)

-0,6

-0/

-0,2

FIG. 3-11. De vloksnelheid vanAgI-solenalsfunctie van deBa(N03)2-concentratie inwaterEG mengsels, pi = 4,6.

In de analoge grafieken voor Ba(N03)2 en Mg(N03)2 (fig- 3-11 en 3-12)
islineariteit tussenlogdt/dE enlogczinhetlangzamevloktraject nietzoduidelijk.Alleenbij delaagstezoutconcentraties wordthetverband enigszinslineair
Mogelijk is door de hogere valentie van de tegenionen het sta™\te^&h™
waarover gemeten kan worden zo beperkt, dat bijna uitsluitend dichtby het
snelle vloktraject gemeten kan worden. Men dient zich te realiseren dat ook
bij éénwaardige tegenionen dichtbij het gebied van snelle vlokking eenzelfde
kromming optreedt.
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De resultaten in 100% EG, die infig.3-13 zijn weergegeven, maken een
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& experimentele resultaten is mogelijk
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FIG. 3-13. De vloksnelheid
van AgI-solen in EG als
functie van de Ba(N0 3 ) 2 resp. Mg(N03)2-concentratie. pl = 4,6.

tog(dt/dE)

0,90

-0,80

-0,70

-0,60

3.6.1. De constante voor snelle vlokking
De stabiliteitsfactor W zoals gedefinieerd in vgl. (3.20) dient onder omstandigheden van snelle vlokking gelijk aan één te zijn. Dit gegeven te zamen met
enkele parameters diein tabel 3-3 zijn samengevat, maakt het mogelijk om met
behulp van vgl. (3.32) en (3.34a) waarden voor k, te berekenen. Infig.3-14 zijn
deze uitgezet als functie van het gew. % EG. Ter vergelijking is ook de theoretischewaarde van k, volgens VON SMOLUCHOWSKI inclusief de hydrodynamische
correctie en VAN DER WAALS-attractie (berekend m.b.v.vgl.(3.18)) ingetekend:

8/cT f (u' + 2) 2 du'
3n J

(3.35)

ß(u')explVJkT]

FIG 3-14- De vloksnelheidsconstante k,
van AgI-solen als functie van het gew. %
EG. De bovenste lijn geeft het m.b.v. vgl.
gew%EG ^ 3 5 ) t,erekende verloop vanks. De solen
~J~~
werdenbereidinwater.
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TABEL 3-3. Enkele fysische constanten van EG-water mengsels bij 20°C en de bijbehorende
waarden van Q berekend volgens vgl. (3.30) met een deeltjesstraal voor Agi van â 6 3 = 50
nm.
Gew. % EG

Mol % EG

Diël.const.

0
10
30
50
70
80
90
100

0
3,13
11,07
22,50
40,39
53,73
72,32
100,0

80,37
77,49
71,59
64,92
56,30
50,64
44,91
38,66

Viscositeit
0,0010(N.s.m. " 2 )
0,0022
0,0052
0,0090
0,0134
0,0157
0,0182
0,0214

Brekingsindex

Ö

1,3333
1,3427
1,3620
1,3815
1,4010
1,4107
1,4204
1,4305

0,51
0,50
0,48
0,46
0,44
0,43
0,42
0,41

Een kwantitatieve aansluiting bij de VON SMOLUCHOWSKi-waarden voor ks
magomverschillende redenen niet worden verwacht, o.a. door de polydispersiteitvanonssysteemendefouten dievoortvloeienuitdetoegepasteRAYLEIGHbenadering voor de berekening van deexperimenteleks. Uit een trendmatige
vergelijking kunnen echter devolgendepunten worden opgemerkt:
a. De verschillende zoutreeksen vertonen alle nagenoeg hetzelfde beeld als
functie van het gew.% EG, zij het alleen op een wat verschillend niveau.
Dit ligt niet zozeer aan het zout, maar meer aan de verschillende AgI-solen
voor de diverse reeksen, zoals uit overlapexperimenten is gebleken. Mogelijk
isdittoeteschrijven aan eenvoor ditdoelnogonvoldoende reproduceerbaarheidtijdensdebereidingvandesolen.Bovendienspeeltdeverouderingvanhet
soleenbelangrijke rol,vandaar dat een sol ook niet langer gebruikt werd dan
éénmaand.
b. Indiendevlokkingplaatsvindtvolgenseenbimoleculair proces zoals invgl.
(3.22) tot uitdrukking komt, dan dientks onafhankelijk te zijn van de solconcentratie.Uitfig.3-14blijktechterdatksberekenduitenkeleexperimenten
met een solconcentratie van 0,4 mMol/1 duidelijk lager is dan die van 0,2
mMol/1. Dit verschijnsel, dat ook bij zuiver monodisperse systemen wordt
waargenomen, wijst op een defect in de kinetiek van de vlokking. KITCHENER
e.a. (1968) merkten op dat metingen verricht aan monodispersepolystyreenlatices aantoonden, dat de experimenteel bepaalde vloksnelheidsconstante
duidelijk daaldebij toenemendeconcentratieen grootte der deeltjes. Zijwezen
opdemogelijkheid, dat deexperimenteel bepaalde waarden voor devloksnelheidsconstantealleenbij extrapolatietot oneindigeverdunningde theoretische
waardevoorkskanbenaderen.Hoewelwijdoordepolydispersiteitvanonssyseem hier geenkwantitatieveuitspraak overkunnendoen,wijzen onzeresultaZ J T
u concentratie - afh ankelijkheid ook nog aanwezig is nadat de
hydrodynamische correctie en VAN DER WAALS-attractie in rekening zijn geC

' waeJHrpnh-llen tU n Sen dC e x P e r i m e n t e l e maarden voor k, en de theoretische
60lew t F r ^ ï 8 e V a l l e n h C t k l e i n S t i n d e 8 e m e n g d e m ^ u s tussen 20en
gew./ o EG.Ditkaneropwijzen dat nietdebulkviscositeitbepalend isvoor
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de diffusiesnelheid van geladen deeltjes en dat daarom de hydrodynamische
correctie geen afdoende oplossing biedt. ERDEY-GRTJSZ e.a. (1968) wezen er
reeds op dat EG een storende invloed kan uitoefenen op de microstructuur
rond ionen in een waterige oplossing. Vergelijken we dit met de resultaten in
fig. 2-2, waar een afname van het specifiek partieel volume tot xEG = 0,3
duidde op een toenemende interactie tussen water en EG, dan iseen verminderde solvatatie van AgI-deeltjes in EG-water mengsels niet ondenkbaar. De
hogere waarden van de lokale viscositeit rond de geladen deeltjes in zuiver
waterenzuiver EG tengevolgevan structuurvorming zoudendan verantwoordelijkkunnen zijn voor de relatief grootste afwijking van de theoretische waarde
voorfcs. Uit fig. 3-15 blijkt dat de experimentele waarde voor ks van de solen
bereid in EG is teruggevallen tot ca. 10%van de waarde berekend volgens VON
SMOLUCHOWSKI. Vergelijking met de theoretische betrekking berekend op 10%
van de VON SMOLUCHOWSKI waarde (getrokken lijn) laat zien dat nu bij verdunning van het EG-sol met water de experimentele waarden voor ks sterker
toenemen dan voorspeld.
Mogelijk treedt nu water op als structuurbreker voor EG.
u|9 k s + u
2,0 -

1,5

1,0

FIG. 3-15. De vloksnelheidsconstante 'ks
vanAgI-solenbereid in EG als functie van
het gew. % EG. De getrokken lijn is het
tiende deelvan het theoretisch verloop zoals berekend in fig. 3-14.

0,5 r

gew%EG
80

100

3.6.2. De stabiliteitsfactor W
M „ , , i„ „ . . „ , « « « « .
Met devloksnelheidsconstante ksuit de figuren 3-14 en 3-15 al» a * g £ g *
parameter is het nu mogelijk om met behulp van vgl. (3.24 ae
tor Wtc berekenen. Hiertoe werd de bij elk experiment
^P^^fokZg
k, ingevuld in vgl. (3.32), waardoor zowel voor
ta^^?*^
de stabiliteitsfactor V k a n worden berekend bij de verschillende zoutconcen
traties van dat experiment.
„.
, • t „ a n „ e n 1 i n t kan de
. Met de stabiliteitsfactor WKj langzame
^ ^ g f f T £ £ î * à
interpretatie beginnen met behulp van vgl. (3.20^ Zoató i 8
rf
uiteengezet vormt vgl. (3.20) de theoretische uitdrukking voor
g
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op de oorspronkelijke FucHS-vergelijking, inclusief de verbeteringen van
MCGOWN e.a. (1967) en HONIG e.a. (1971). Deze multiparametervergelijking
werddooronsverderverfijnd enaangepast enwordtnubepaald door:
- deaantalgemiddelde deeltjesstraal vanhet AgI-deeltje
- dediktevandeSTERN-laagrond het deeltje
- decorrectiefactor ß(u') opde diffusiecoëfficiënt
- de dielektrischeconstante van hetmedium
- deconcentratieenvalentievan hettegenion
- depotentiaal \j/d aanhetbuitenste HELMHOLTZ-vlak
- de HAMAKER-constante.
Van bovengenoemde parameters zijn reeds enkele bekend zoals de deeltjesstraal welke met behulp van elektronenmicroscopische tellingen bepaald is
op27,5 nm.DedielektrischeconstantevanwaterenEG-water mengsels wordt
gegeven door AKERLÖF (1932) (zie tabel 3-3). Deconcentratie envalentie van
hettegenionworden opgrond vande resultaten in H.2voor de tweewaardige
tegenionengelijk gesteldaanconcentratie envalentievandetoegevoegdeionen.
VoorhetzoutKN0 3 bleekinH.2datassociatieindezemedianietteverwaarlozen isbijconcentraties dievoor destabiliteit vanbelang zijn. In tabel 3-4
TABEL3-4. Deinvloedvandeassociatieconstanteopdeeffectieve ionconcentratiesvan K N 0 3
in EG-water mengsels.
•*EG

KA
(l/Mol)

54

c
(mMol/1)

f±

a

<XC

(mMol/1)

0,403

8,22

37,5
40
45
50
60
70

0,7282
0,7221
0,7107
0,7005
0,6822
0,6665

0,88
0,87
0,86
0,85
0,84
0,83

33,0
35,0
38,5
42,5
50,5
58,0

0,537

11,83

35
37,5
45
50
60

0,6996
0,6926
0,6736
0,6625
0,6428

0,85
0,85
0,83
0,82
0,81

30,0
32,0
37,5
41,0
48,5

0,723

18,31

35
37,5
40
45
50
55

0,6555
0,6478
0,6406
0,6272
0,6151
0,6040

0,82
0,81
0,81
0,80
0,79
0,78

28,5
30,5
32,5
36,0
39,5
43,0

0,983

25,66

30
32,5
35
37,5
40
50

0,6131
0,6035
0,5945
0,5860
0,5781
0,5504

0,81
0,80
0,80
0,79
0,79
0,77

24,5
26,0
28,0
29,5
31,5
38,5
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worden de effectieve ionconcentraties van KN0 3 weergegeven. De correctiefactorß(u')kan berekend worden metbehulpvanvgl. (3.17).
Er blijven thans nog drie parameters over, namelijk dedikte van de STERNlaag, de HAMAKER-constânte en \j/d. Eén hiervan kan als onbekende gekozen
worden. Wij hebben daartoe \j/ä gekozen omdat dezegrootheid destabiliteit in
sterkematebepaalt en nauwelijks opdirectewijze meetbaar is. De consequentieisdan,datvoordeSTERN-laagdikteendeHAMAKER-constantezogoedmogelijkewaarden dienen teworden gesubstitueerd.
Allereerst zal daarom worden getracht om bovengenoemde waarden vast
te stellen. Vervolgens zal door numerieke integratie volgens vgl. (3.20) en
iteratie tot de experimenteel bepaalde waarden voor W de potentiaal\lid
wordenopgelost.
3.6.3. Dedikte van deSxERN-/aag
De bepaling van de dikte van de STERN-laag A zoals deze in vgl. (3.8) tot
uitdrukking komt is nog een moeilijke zaak. Een tegenion wordt geacht tot
deSTERN-laagtebehoren alshetéénwatermolecuul methetAgideelt,entotde
diffuse dubbellaag als dit niet meer zois.
LIJKLEMA (1957) heeft een model voorgesteld voor het negatief geladen
AgI/water-grensvlak, waarin het water aan het grensvlak een driedimensionale
ijsstructuur heeft. Specifiek geadsorbeerde tegenionen nemen in dit model de
plaats in van watermoleculen in een tetraëdrisch netwerk, waardoor de dikte
van debinnenste HELMHOLTZ-laag bepaald wordt door deafstand vandichtste
naderingvan de gehydrateerde ionen ten opzichtevandemiddelpunten vande
geadsorbeerde I--ionen. Op grond van dit model, dat schematisch staat weergegeven in fig. 3-16 kan voor KN0 3 in water een dikte van de binnenste
HELMHOLTZ-laagberekend worden van 0,445 nmenin EG0,725nm.

STERN-ion
diffuus-ion
STERN-ion

diffuus-ion
de STERN-laagdikte aan Agi voor KNO,^n
FIG. 3-16. Tetraëder-model ter berekening van
• deeerstelaagisgede- *". ivuacuçi-jiiuuci ici uui,M.""'o
+ ; n n : n Heeerstelaag isgcuc,0
water-EGmengsels.Deafstand tusseneenbuitensteI"- eneenK. ^
, d i k t e bedraagt
finieerd alsde diktevan debinnenste HELMHOLTZ-laagß .Detotale MERN
F +V' = A.
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Infeite is\pd depotentiaal opdegrensvandediffuse dubbellaag, d.w.z.ter
plaatsevan heteerstediffuse tegenion. Gezienvanuithettetraëder model worden bovengenoemde waarden daarom verhoogd met r(K+)/ N /2 na 0,095 nm,
zodat deafstand vandichtste nadering voor hetdiffuse K + -ion (A) in water
wordtbepaaldop0,54nmeninEGop0,82nm.
Voordeberekeningvandezeafstand indeEG-water mengselswordt geïnterpoleerd opbasis vanAx zoals deze infig.4-8 vanhet volgende hoofdstuk
tot uitdrukking komt. Uit deze figuur blijkt dat reeds bij 80 gew. %EG
een volledige verzadiging vanEGrond hetAgI-deeltje moet hebben plaatsgevonden. Deafstand voor dichtste nadering vanhet diffuse K + -ion wordt
daaromvanaf 80 gew.% EGgesteld op A = 0,82nm.
Opanalogewijze wordt deafstand van dichtste nadering berekend voor het
Rb+-, Ba++- en Mg++-ion. Hiertoe werd ook voor het Ba ++ -ion dein H.4
bepaalde verschuiving vanhetladingsnulpunt alsbasis genomen, terwijl voor
Rb + werd geïnterpoleerd zoals bijhetK+-ion, envoor M g + + , zoals bij het
Ba++-ion.Deresultaten staanvermeldintabel 3-5.
TABEL3-5. Deafstanden vandichtste nadering van diffuse ionen A(nm).
Gew. %EG

K+

Rb +

Ba + +

Mg + +

0
10
30
50
70
80
90
100

0,540
0,595
0,645
0,695
0,765
0,820
0,820
0,820

0,570

0,575
0,640
0,690
0,740
0,810
0,865
0,865
0,865

0,420
0,475
0,525
0,575
0,645
0,700
0,700
0,700

0,675
0,725
0,795
0,850
0,850
0,850

gebruikte stralen
r(H 2 0)
r(K+)
r(Rb + )
r(Ba + + )
r(Mg ++ )
r(EG)

= 0,138nm
= 0,133nm
= 0,147nm
= 0,153nm
= 0,082 nm
= 0,310nm

3.6.4. DeHAMKKER-constante
Heel belangrijk voor een kwantitatieve interpretatie van de stabiliteitsgegevensisdegroottevandeHAMAKER-constante.Omdatertotdusver noggeen
methodebestaat omde HAMAKER-constantemet voldoende nauwkeurigheidte
bepalen zalook dekeuze van dezeparameter eenbepaalde onzekerheid in de
interpretatie inbouwen.
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TABEL3-6. Berekening HAMAKER-constantevoor H 2 0 resp.EG metbehulp vandemicroscopische methode.
Formules: A22 = K2q22ß22 en Au = Tz2q12ßll
ß = 3/4 hvpa.2
waarin:

Aim = (V^ii - V^ID2/«2
H20

1
hvo
a.
A22
AXi
e
'.» = « 2
A(2)

Aantal atomen (moleculen) per m3
Ionisatiepotentiaal (eV)
Polariseerbaarheid per m 3
HAMAKER-constante medium (J)
HAMAKER-constante Agi (J)
Dielektrischepermeabiliteit bij
optische frequenties
HAMAKER-mengconstante (J)

EG

3,347 x 1016
12,56
0,152 x 1 0 - "
3,89 x 10- 20
1,58 x 10- 19

1,076 x 1016
<*10
0,557 x 10" 29
5,35 X 10"2°
1,58 x 10" 19

1,77
2,3 x 10-*°

2,04
2,5 x lO" 20

Uit een overzichtstabel van LYKLEMA(1967b)van deverschillende waarden
dieinwaterige oplossing voor Agi gebruikt worden blijkt, dat de volgens de
microscopische theorie berekende waarde en de met verschillende experimenten bepaalde constanten binnen een factor 2 overeenstemmen, variërend van
2,5tot 4,5 X 10~20 J. Voor onze berekeningen hebben we op grond hiervan
eenwaarde aangenomen van An2-, = 3,4 X 10 -20 J.
3.6.5. Deberekening van depotentiaal\j/d
Zoalsindeinleidingvandithoofdstuk reedswerduiteengezetdientdestabihteitstheorie op enkele punten teworden aangepast.Zowerdreedseencorrectie
aangebracht op dediffusiesnelheid van tweedeeltjes ineikaarsnabijheid; maar
ookwerd erop gewezen dat door de aanwezigheid van een niet-diffuse STERNlaagrond deAgI-deeltjes destabiliteit nietmeerprimairbepaaldwordtdoorde
Potentiaalaan hetfysisch grensvlak vanhetdeeltjeij/0, maardoordepotentiaal
van het buitenste HELMHOLTZ-vlak ij/d. Dit had niet alleen consequenties ten
aanzien van de potentiaal voor de berekening van de repulsie-energie, maar
betekende ook dat het startpunt voor de berekening van deze repulsie-energie
nietmeersamenviel metdat voor deberekeningvandeattractie-energie.
De vraag werpt zich nu op of de FucHS-integratie ter berekening van de
stabiliteitsfactor W, zoals deze in vgl. (3.20) tot uitdrukking komt nog wel
mag worden uitgevoerd tussen de kale deeltjeswanden. Hierbij wordt zeker
een fout geïntroduceerd, omdat het potentiaalverloop in de SiERN-Iaag;niet
meer door de PoissoN-BoLTZMANN-vergelijking beschreven w o r d ' - / f ™ |
« het,zoalsindeinleidingreedswerdgesteld,nogzeerdevraagofdedesorpue
vanionenuitdeSiERN-laagwelkan plaatsvinden binnendekortetijd waarover
de deeltjesontmoetingen gemeten worden. Dit deed ons Zimten om met
betrekking tot de stabiliteit, het deeltje + STERN-laag als een eenheid te
schouwen.
.
w
Hetzou dusvoor dehand liggen om ook deintegratieter berekeningvanW
vanaf het buitenste HELMHOLTZ-vlak uit te voeren. Echter tengevolge van de
57
M,
weded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)

Sterkevariatiein dediktevandeSTERN-lagenvolgens het in fig. 3-16 gekozen
model zou het startpunt vrij willekeurig in de curve voor de interactie-energie
komenteliggen,zoalsblijkt uitfig.3-17.
Detotaleinteractie-energie, zoalsdezeinfig.3-17 tot uitdrukkingkomtinde
VT/kT curve,is vergelijkbaar met een activeringsenergie. Dat wil zeggen dat
wanneer deenergie van een stel van twee deeltjes voldoende is om de top van
de berg te vinden, deze ook verder zonder elektrostatische problemen elkaar
kunnen ontmoeten. Dit betekent dat voor de berekening van de stabiliteitsfactor W alleen de totale interactie-energie vanaf oneindig tot de top van de
berg relevant is.
Voordetweewaardigetegenionenhoudt ditindatdedeeltjes + STERN-lagen
op dat punt nog geen contact hebben. Echter bij de eenwaardige tegenionen
komt detopvan debergbij toenemend EG-gehalte steeds dieper in de STERNlaagteliggen.Dedeeltjes zouden dan tijdens devlokkinggedeeltelijk ineikaars
STERN-lagen moeten penetreren, waarbij aanvankelijk nog een netto repulsieenergie bestaat. Uit H.4 zal blijken dat de oppervlaktelading van de deeltjes
bijeenpi = 4,6in 10"J MKN0 3 ca.-4 /iC/cm2 bedraagt. Dit betekent omgerekend, bij de aanname dat 80%van de tegenlading zichin de STERN-laagbevindt, datdeionendichtheid in deSTERN-laagca.2ionen per 10nm2 bedraagt,
hetgeenwijst opvoldoenderuimtevoor penetratievaneenander deeltje.
Indetijdnadedeeltjesontmoeting kandoordesorptievanionenuitdeSTERNlaagenheroriëntatie van de deeltjes ten opzichte van elkaar, daaruit een evenwichtssituatie ontstaan met een netto attractiekracht tussen de deeltjes. Dit
alles kan betekenen dat de irreversibele primaire-minimumvlokking een langzamer procesisbij deéénwaardige tegenionen dan bij de tweewaardige ionen.
Reedswerderop gewezen datdevlokwaarde eenmoeilijk ensubjectief stabiliteitscriterium is.Inmiddelszijnechtervoldoendeparametersvastgelegd omuit
de gelijkstelling van vgl. (3.20) aan de experimentele waarde van W bij elke
zoutconcentratie de stabiliteitsbepalende potentiaal \jjd te berekenen. Hiertoe

V/kT

FIG. 3-17. De totale interactie-energie als functie van de afstand voor een AgI-sol in resp.
water en EG. De bijbehorende STERN-laagdiktenzijn weergegeven met deonderbroken lijnen.
O = m water
x = in EG
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werd met behulp van een IBM-computer door successieve benadering \j/ä
opgelost uit vgl. (3.20) na numerieke integratie vanaf de top van de VTlkT
curven.
In H.2werd voor de zouten KN0 3 en Ba(N0 3 ) 2 geringe associatie aangetoondindienxEG > 0,3.Erwerdtoenreedsgewezenophetfeitdatdeassociatie
van Ba(N0 3 ) 2 van weinig betekenis isbij de concentraties die gebruikt wordenvoordestabiliteitsmetingen.De KN03-concentratiesdienodig zijn om een
AgI-sol te destabiliseren zijn echter één tot twee ordes hoger dan die van
Ba(N0 3 ) 2 . Deinvloed die de in H.2 bepaalde associatieconstante heeft op de
effectieve ionconcentraties van KN0 3 bij destabiliteitsmetingen, zoalsweerge*d
28 -\mV

\
•*\*EG=
26

24
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FIG. 3-18. De berekende waarden voor <lid bij verschillende KN03-concentratiesin water-EG
mengsels.Aim = 3,4 x 10 _ 2 0 J.
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FIG. 3-19.Deberekende waardenvoor ^„bijverschillendeRbN03-concentratiesin water-EG
mengsels,^t( 2 ) = 3,4 x 10- 2 0 J.
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FIG. 3-20.De berekende waarden voor <kd bij verschillende Ba(N03)2-concentraties in water
EGmengsels.AH2) = 3,4 x 10- 2O J.

gevenintabel2-3,kan oplopentoteenassociatiegraad (1-a) van23%in100%
EG. Toch is de invloed hiervan op de te berekenen waarden voor \j/d minder
dan 1 mV,zoalsblijkt uittabel 3-7. Omdat dezeverschillenduidelijk binnende
onzekerheidsmarges liggen van enkele andere parameters voor de berekening
van\j/d, zoalsnogzalblijken, zullen decorrecties tengevolgevan ion-associaties
verder nietinrekening worden gebracht. Deresultaten van det/^berekeningen
zijn weergegeven in de figuren 3-18 t/m 3-21. Bij alle experimenten blijken
tamelijk lagewaarden voor ij/d gevonden teworden, maar dit hangt samen met
onsverbeterde model.
3.6.6. De nauwkeurigheid vande potentiaal \l/d
Devraagwerptzichnuophoezekerwevandet/^-waardenkunnen zijn, m.a.w.
TABEL 3-7. De invloed van ionassociatie van KN0 3 op <Pä in 100% EG.
Vä(c)

60

(mMol/1)

(mV)

30,0
32,5
35,0
37,5
40,0
50,0

28,56
27,73
26,97
26,56
25,75
23,59

log W
0,98
0,775
0,575
0,52
0,335
0,095

ac
(mMol/1)

Vi(ac)

(mV)

(mV)

24,5
26,0
28,0
29,5
31,5
38,5

29,10
28,33
27,57
27,24
26,35
24,24

0,54
0,60
0,60
0,68
0,60
0,65
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hoe gevoelig reageert \j/d op het gekozen model en op de gekozen parameterwaarden. In de tabellen 3-8 en 3-9 worden de spreidingsmogelijkheden van
\j/d gegevenalsfunctie van enkelegrootheden onder demeestgevoelige omstandigheden(éénwaardigetegenioneninwater).
TABEL 3-8. De invloed van enkeleparameters op <ït.
Invloed A
log W

(mMol/1)
60
70
80
90
100
110
120

1,21
1,03s
0,875
0,70
0,60
0,45
0,32

1 ( 2 ) ""*• " < -

Invloed A

Invloed/?(«')

A

B

C

D

E

F

G

22,3
21,9
21,5
21,1
20,8
20,3
19,8

28,1
27,8
27,5
27,2
27,0
26,5
26,1

25,4
25,0
24,7
24,3
24,0
23,6
23,2

32,7
33,0
33,2
33,2
33,3
33,3
33,2

41,2
42,3
43,2
43,9
44,8
45,4
45,8

43,9
45,0
46,0
46,9
47,8
48,5
49,0

26,9
26,6
26,2
25,8
25,5
25,1
24,6

Berekend met behulp van gegevensvan het experiment met KN0 3 in water meter
a = 27,5nm en:
A. A = 0,54 nm; Aim = 2,4 x 10" 2 0 ; ß(u')
B. A = 0,54nm; AH2> = 4,4 x 10'20; ß(u')
C.A= 0,54 nm; Aim = 3,4 x 10" 2 0 ; ß(u')
T>.A= 0,25 nm; AU2) = 3,4 x 10" 2 0 ; ß(u')
E. A =

= 3,4 x 1 0 - 2 0 ; ^ ( K ' )

0 nm; Alm

= 3,4 x 1 0 - 2 0 ; zonder ß(u')
= 3,4 x 10" 2 0 ; zonder ß(u')

F. A = 0 nm; Aim
G.A = 0,54nm; Aim

0,5

= 80,37;

10

15

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

~t,5mMol/l

FIG. 3 21. De berekende waarden voor #, bijverschillende Mg(N03)2-concentratiesin waterEGmengsels.AU2) = 3,4 x 10" 20J.
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TABEL 3-9. De invloed van de deeltjesstraal en dielektrische constante op y/d

c(mMol/l)
60
70
80
90
100
110
120

log W
1,21
1,035
0,875
0,70
0,60
0,45
0,32

a = 10nm a = 50nm a = 90nm
27,2
26,3
25,5
24,6
23,9
23,0
21,9

24,9
24,8
24,4
24,3
24,2
23,9
23,6

A = 0,82 nm
a = 27,5 nm a = 27,5nm
ep = 38,66 sr = 38,66
24,7
24,6
24,5
24,4
24,3
24,1
23,9

36,1
35,4
34,6
33,7
32,9
32,1
31,2

25,7
24,6
23,6
22,6
21,8
20,9
20,1

Berekend met behulp van gegevens van het experiment met KN0 3 in water en tenzij anders
aangegeven: er = 80,37;A = 0,54 nm; Alm = 3,4 x ÎO" 20 J; inclusief ß(u').

Zo kennen we de HAMAKER-constante van Agi in waterig milieu met een
onnauwkeurigheid van ± 1 x 10~20 J rond de gekozen waarde van A1(2).
Uit de kolommen A, Ben Cvan tabel 3-8 blijkt dat deinvloed van de keuze
van AH2) opi/^dan ± 3mV bedraagt.
Vergelijking van kolom C met kolom G toont de invloed van de diffusiecorrectiefactor /?(«')onder onze omstandigheden. Dit iseen ongevoelige grootheid.
De keuze van de dikte van de STERN-laag heeft de sterkste invloed op de
waarde voor r//d, zoals blijkt bij vergelijking van de kolommen C,D en E. De
belangrijkste oorzaak voor de onzekerheid in \jjd ligt dus bij de keuze van de
STERN-laagdikte in de berekeningen. Vergelijk hiertoe ook de waarden die
volgensdevroegereberekeningswijze gevondenwerdeninkolom F.
Bezien we het verloop van de verschillen bij toenemende zoutconcentratie,
dan blijken dezezowelvoor AH2) alsß{u') nagenoegconstant teblijven. Echter
bij verandering vandeSTERN-laagdiktegaat eendalingvan\j/d met toenemende
zoutconcentratie bij A = 0,54 nm zelfs over in een stijging binnen hetzelfde
concentratietraject indien J = 0 n m . Opdeinvloedvandekeuzevande STERNlaagdikte op\jid komenwein H.5terug.
De invloed van de deeltjesstraal blijft ook beperkt tot enkele millivolts in
\l/à, zoals blijkt uit tabel 3-9. Bij deze berekeningen wordt er steeds van uitgegaan, dathetsolhomodispersisof, indien dit niethet gevalis,de aantalgemiddelde deeltjesstraal in de stabiliteitsformules gebruikt kan worden. COOPER
(1972)weeserop dat destabiliteit van eenheterodispers sol aanzienlijk minder
kan zijn dan op grond van degemiddelde deeltjesstraal verwacht mag worden.
Uitzijn berekeningen kanworden afgeleid dateenkolloïdale oplossingmeteen
grootteverdelmg als ons AgI-sol een stabiliteitsfactor Wheeft, die onder onze
omstandigheden5tot 10maallageris, danopgrondvandegemiddelde deeltjesstraal berekend wordt. Echter leidt een tienvoudige verhoging van Wvolgens
onzeberekeningen overhetgehelestabiliteitstraject tot eenconstante verhoging
van ^ metminder dan 2millivolt. De invloed van de heterodispersiteit is dus
vandezelfde grootteorde alsdehydrodynamische correctieenwerkt bovendien
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integengestelde richting,zodat eenzekereonderlingecompensatie optreedt. De
belangrijkste invloedsfactoren opdehoogte van\j/d vormen dus de onzekerheid
in de dikte van de STERN-laag en de grootte van de HAMAKER-constante.Bezien we di/^/dc in de figuren 3-18 en3-19, dan blijkt dezetoe tenemen met
toenemend EG-gehalte. Deze trend wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de
daling van de dielektrische constante, zoals ook blijkt uit tabel 3-9, zesde
kolom. Hierbij is voor het experiment vantabel3-8,kolom C,dedielektrische
constante van water vervangen door die van EG. Bovendien blijkt uit kolom
7intabel3-9,dateenlagedielektrischeconstanteincombinatiemeteengrotere
STERN-laagdikte (zoals in 100%EG) ook deze toename van dij/Jdc nietgeheel
kanverklaren. Deoorzaak zaldusmeergezochtmoetenwordenin toenemende
STERN-laaginvloeden, zoals specifieke adsorptie. De hogere waarden van
di/^/dc van Ba(N0 3 ) 2 en Mg(N0 3 ) 2 houden hier ook verband mee. In H.5
komen we hierop terug.
Opvallend is in de figuren 3-18 en 3-19 dat, na een dalende trend van ij/a
bij toenemend EG-gehalte, deze boven 70à 80gew.%EG weer gaat oplopen.
Dit is echter een gevolg van het feit dat boven 70gew.%EG deSTERN-lading
am nagenoeg constant is (zie H.5), terwijl over dit traject ook a0 constant is
(zie fig. 4-3). Dit betekent dat dan ook de lading in de diffuse dubbellaag
<rd constant is.Volgens vgl. (3.2) moet dan bij dalende sr (toenemend EG-gehalte)\j/d dusstijgen.

3.7. CONCLUSIE

In dit hoofdstuk werden de resultaten beschreven van stabiliteitsmetingen
aan AgI-solen in media metvariërend EG-gehaltevan0tot99,5%EG.Erwerd
gebruik gemaakt van een Stopped Flow spectrofotometer, waarin met behulp
vanzouten metéén-resp.tweewaardigetegenionendesolenwerdengedestabiliseerd.
Door toevoeging van EG was het mogelijk om de dielektrische constante
endeviscositeit van het medium te variëren.Vooral dedielektrische constante
is een belangrijke parameter in de stabiliteit, de viscositeit is meer van belang
voor desnelheid van devlokking.
Voor de interpretatie van de resultaten werd de DLVO-theorie op verschillende punten verbeterd. Zo werd ter berekening van de repulsie-energie de
wandpotentiaal\j/0 vervangen door depotentiaal vanhetbuitenste HELMHOLTZvlakil/d. Tengevolge van de STERN-laag rond de deeltjes werd een verschillend
aftelpuntgebruikt voor derepulsie-enattractie-energie. DediktevandeSTERNlaagwerd op grond van modelbeschouwingen vastgesteld.
De vlokwaarde werd niet meer gebruikt als stabiliteitscriterium, maar bij
elke zoutconcentratie werd uit de experimentele stabiliteitsfactor Wde potentiaal \j/d opgelost, nadat alle overige parameters waren vastgesteld. Zorgvuldig
werd nagegaan wat deinvloed wasvan dediversevariabelen opde uiteindelijk
verkregen waarden voor \]/d.
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Voordeinterpretatievan Wwerd nietmeerhetfysisch deeltjescontact alshet
belangrijkste criterium aangehouden, maar de totale energie die nodig is voor
een deeltje om de top van de interactie-energieberg te bereiken. Bovendien
werd ter berekening van W een hydrodynamische correctie op de diffusiecoëfficiënt in rekening gebracht.
De resultaten gaven lagere waarden voor \j/a dan voorheen werd verondersteld,welkevoordeeenwaardigezouten,speciaalbijdehogereEG-gehalteneen
geringe stijging te zien gaven met toenemende xEG.
In hetvijfde hoofdstuk zullen deze waarden gecorreleerd worden met onder
dezelfde omstandigheden gevonden waarden van de wandpotentiaal \//0 ter
verkrijgingvanmeerinzichtindestructuurvandeSTERN-laag.

64

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)

4. D E D U B B E L L A A G OP A G I BIJ A A N W E Z I G H E I D V A N E G

4.1. INLEIDING

Naast de stabiliteitsgegevens is voor een goed begrip van de deeltjeswisselwerking een analyse van de structuur van de dubbellaag rond Agi onder dezelfde omstandigheden onontbeerlijk.
Reeds werd door MACKOR (1951b)en BIJSTERBOSCH(1965) gevonden dat speciaal het binnenste deel van de dubbellaag sterk beïnvloed kan worden door
toevoeging van niet-elektrolyten.
Om zicheen beeld te kunnen vormen van deeigenschappen van de elektrische
dubbellaag op Agi kan men m.b.v. potentiometrische titraties de oppervlaktelading bepalen als functie van de wandpotentiaal. Deze techniek werd reeds
beschreven door DE BRUYN (1942), VAN LAAR (1952), LIJKXEMA (1957) en
BIJSTERBOSCH (1965). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat de adsorptie aan het grensvlak AgI/elektrolytoplossing reversibel is en dat lading en
potentiaal bepaald worden door adsorptie van de potentiaalbepalende (p.b.)
ionen Ag + en I~. Dit resulteert in een oppervlaktelading a0, die als volgt kan
worden gedefinieerd:
a0 = F(rAg+ - T,_)

(4.1)

waarin F de FARADAY-constante is en T de adsorptie in Mol/cm 2 aanhet grensvlak voorstelt. De wandpotentiaal i/r0 t.o.v. een afgesproken referentie kan
rechtstreeks gemeten worden m.b.v. AgI-elektroden.
In dit hoofdstuk zal een analyse plaatsvindenvandedubbellaagstructuur inde
verschillende EG-water media, uitgaande van de oppervlaktelading gemeten als
functie van de pAg = -log c A g + .
4.2. FASEGRENS THERMODYNAMICA

Er zal een korte thermodynamische beschouwing gegeven worden over het
grensvlak Agl/(EG-H 2 0 + elektrolyt). Het zal blijken dat hieruit belangrijke
informatie verkregen kan worden over de waargenomen verschijnselen.
4.2.1. Elektrochemie der meetcel
Alle titraties werden uitgevoerd in eengalvanische cel meteenaantalverschillende fasegrenzen. Deze cel kan als volgt schematisch worden voorgesteld:
AgI-susp.
Pt | Hg | Hg 2 Cl 2 | 0,1N KCl ;brugvlst. ; in EG-H 2 0 |AgI I Ag | Pt
Ag,/opl
1 2
3
4
diff.
-5 6
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De brugvloeistof bestond uit: 1,75 N KN0 3 + 0,25 N NaN0 3 . Volgens
even efficiënt
alsKCl,enheeft dithetvoordeeldatdesuspensienietverontreinigd wordtmet
chloride.
DecelspanningEcel isopelkmoment gelijk aan:
VAN LAAR (1955) onderdrukt dit mengsel de diffusie-potentiaal

Êcel = E, t/m E6 + £diff. + £AgI/opl.

(4.2)

Bijveranderingvandeconcentratie aanp.b.-ionenenbijveranderingvanhet
EG-gehalte blijven bij constante temperatuur de potentiaalsprongen Ex t/m
E6 constant. Bij gegeven EG-gehalte en zoutconcentratie in het medium kan
ook2sdiff.bijgoedebenaderingconstant wordenverondersteld, mitsde bijdrage
van de suspensiedeeltjes tot deze diffusiepotentiaal verwaarloosd mag worden.
-^Agi/opi. kan worden gedefinieerd als:
^Agl/op,. = ^

-

#"

waarin <PSde GALVANi-potentiaalisin devaste fase en <Ê! die in de vloeibare
fase.
Metbijvoorbeeld hetAg+-ion alsp.b.-ion kan deNERNST-vergelijking nuals
volgtworden afgeleid.
Deelektrochemische potentiaalvan Ag+ indevastefase isgedefinieerd als:
< g + = H%+ + F$s
In oplossing geldt:
/4+

s

/*Ag+ + RT\naAg+ + F$'

Bijevenwichttussenvasteenvloeistof faseis:
R\g+ — /*Ag+

of:

ß°Ase+ + F$s = ß°Alg+ + RTlnaAg+ + F$

zodat:
* ' - *' = EAgVopU =-{ßA'g+ - ^ g + + RTÏnfAe+} + RTlncAg+
(4.3)

Indien uitsluitend de concentratie aan p.b.-ionen wordt gevarieerd en czoul »
cb dan kunnen de eerste drie termen van het rechterlid als constanten worden
beschouwd. Indien men nu definieert:
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- K U - /*&+ + RTlnfAs+}
F

s E'0(Ag)

(4.4)

RT
RT
dan is: £ AgI/opl . = £ó(Ag) + —- In c Ag+ = £ó(Ag) - 2,3 _ pAg
F
t
Bij definiëring van: £ó(Ag) + £ diff . + £ t t/m £ 6 = £'ó(Ag) wordt na invulling
van vgl. (4.4):
EjtfAg) = Const. + £ diff . + 1 {/iA'g+ - ^Asg+ + RTlnfAg+}

(4.5)

zodat nu geldt:
RT
£cel=£'0'(Ag)-2,3_pAg
F
Analoog kan worden afgeleid voor het I~-ion als p.b.-ion:
E'0(i) = - i {ft°I - AI?I + u r i n / ; . }
E"0Q) = Const. + £ diff . - i Oi?i - rfl + Ä T l n / , . }

£ce, = £'Ó(D + 2,3^ p l
F

(4.6)

(4.7)
(4.8)

(4-9)

De vergelijkingen (4.6) en (4.9) vormen de basisvergelijkingen ter berekening
van de titratiecurven.
4.2.2. Het ladingsnulpunt van Agi
Het ladingsnulpunt van Agi is die concentratie aan p.b.-ionen in oplossing
waarbij de AgI-deeltjes juist ongeladen zijn. In het ladingsnulpunt zijn de
geadsorbeerde hoeveelheden voor het Ag + - en het I -ion aan elkaar gelijk.
Toch blijft dan nog een potentiaalsprong bestaan, tengevolge van dipooloriëntatie en polarisatie in de fasegrens (/). Met x als enige potentiaalsprong
geldt:
<ps - $ ' =

x

zodat voor vgl.(4.3)in het ladingsnulpunt geschreven kan worden:
X^Agi/op.. = £ ó ( A g ) - 2 , 3 — pAg0
of:
fn
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X=EAsVopU=E'0(I)

+

RT
2,3Tvl°

waardoor:
RT
2X = {ÊÓ(Ag)+ £ód)} - 2,3 _ {pAg° - pi 0 }
r

waarinpl° = pL-pAg° metpLalsnegatievelogaritmevanhet oplosbaarheidsproduct van Agi.
BijveranderingvanhetEG-gehalteindeoplossinggeldt dan:
RT
2AX = {A£^(Ag) + ^E'0(l)} - 2,3— {ApAg0 - Api0}
F

(4.10)

Hierin zijn ApAg0 en Apl° de verschuiving van het ladingsnulpunt op pAgresp. pi-basis, tengevolge van verandering van het EG-gehalte. Indien we
bovendien bij benadering £ dlff . onafhankelijk stellen van het EG-gehalte in
oplossinggeldt:
A^(Ag)=A£'o'(Ag) en AE'0(l) = A£^(1)
zodatvgl.(4.10)danvereenvoudigdmagwordentot
RT

Ax = \ {A£'«50) + A£'0'(Ag)}+ 2,3_ {Apl° - ApAg0}

(4.11)

Met behulp van vgl. (4.11) kan een schatting gemaakt worden van A% uit
de experimentele gegevens.
4.2.3. Deadsorptieaan Agi
Veel informatie over de adsorptie aan het grensvlak Agl/(EG-H 2 0 + elektrolyt)kanverkregenwordenuitdeadsorptievergelijking van GIBBS.Dezeluidt
voorreversibeleadsorptie:
ày = -SdT-

qrtdpi

(4.12)

waarin: 7 = GIBBSvrije energieper oppervlakte-eenheid
S = entropieper oppervlakte-eenheid
rt = oppervlakteoverschotvancomponenti
Ut = thermodynamische potentiaal van component /.
Omdatgewerktwerdbij constante temperatuur kan deeersteterm vervallen,
waardoor vgl.(4.12)uitgeschreven kan worden tot:
"°
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dy = - Sr,d/i £ = - r H 2 0 d^H 2 o - rBGdßEG - rAgldfiAgï +
~ ^AgN03^AgNo3

—

^Kld/^KI — ^ K N 0 3 ^ K N 0 3 (4-13)

In vgl. (4.13) zijn niet alle ^-waarden onafhankelijk van elkaar wegens de
GIBBS-DUHEM relatie:

Sxjdft = 0

(4.14)

i

waarin xt = molfractie van i.
Uit vgl. (4.14) lossen wedfiH2o openelimineren deze uitvgl. (4.13):
dy = - ( V E G - r H 2 0 ^ )

dfiEG - ( r A g I -rU2Q

^ - ) <W g i

(4.15)

Definieert menhet oppervlakteoverschot T, ten opzichte vanwater als:

/1 W) = r, - rr

Xi
H20

X H20

dan kanvgl. (4.15) eenvoudiger geschreven wordenals:
dy = - r&> dßEG - rAwg>dfiAgl - i t ^ d / U g N O a - Wann

+
(4 16)

- r&o,d/iKNo,

-

Bij constante temperatuur geldt: d^ Ag , = 0. Bovendien zijn enkele andere
termen invgl. (4.16) ookniet onafhankelijk vanelkaar, zoals blijkt uithet evenwicht bijdebereiding van AgI-suspensie:
(4

djUKI + d;U A g N 0 3 = 0 + d^KNO;

-17)

Met behulp vandevergelijking (4.17) kanvgl. (4.16) omgewerkt worden tot:
dy = - r g g dAiEo- O t ? + i l S o , ) d^KN03 +
+ (rff-/t ) No 3 )d^A g N03

(4 18)

-

Hierinkanmenschrijven:
r W + rl w L = ltw2
K.I

' •* K N O 3

* K+

p(w) _ p(w)
_ _ £0
AgNo3
F

; het surplus aan K+-ionen in het grensvlak, ont*

<MAgNo3 = < W + d^ N 0 3 -;
8 3

g

*

T/ 4. 1

T/-T - _ ,

staan door positieve adsorptie van K als K i en
negatieve adsorptie van K + als K N 0 3 .
. w a a r i n er0 = de oppervlaktelading ten gevolge
^ n adsorptie van p.b.-ionen volgens vgl. (4.1).
maar in

seval

CKN 3

°

> CAgNO

>. i s . d f N O i ~ w °

zodat d / i A g N 0 3 = d ^ A g + . Bovendien isdan o o k / A e +
constant, zodat d In a A g + = d In c A s + = - 2,3 X
dpAg. Hieruit volgt d a n :
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d^AgN03 = < W = - 2 , 3 i ? T d p A g .
Door deze identificatie metde experimentele variabelen gaat vgl. (4.18)
overin:
RT
dy = - r f ô d/iEG + r ( K w |d^ KN03 + ^0— dpAg
r

(4.19)

Uit vgl. (4.19) volgt:
dy

= (<r 0 ^dpAg)
\

F

(4.20)

J ^EG^KNO 3

De differentiële capaciteit Cisgedefinieerd als:
(4- 21 )

C = dcr0/diAo
Kruisdifferentiëren tussen de eerste en derde term van vgl. (4.19) geeft:

(4.22)
EG/
F WEG
/ /*KNo3^Ag+

\dpAg/

fiKNOl,ßEG

Indien hetEG-water mengsel zich ideaal gedraagt, zoals TRIMBLE en Porrs
(1935)vonden uit dampspanningsmetingen, geldt:
d/iEG = RTd In xEG

(4.23)

Invulling van vgl. (4.23)invgl. (4.22) geeft:

l( éa0 \
F \d In X E G / /iKN03»^Ag+

(él®\
\

d

(424)

A

P g/ ^KNO3,%G

Door integratie van vgl.(4.24)alsfunctie van pAg ishet mogelijk ominzicht
te krijgen indeadsorptie van EG t.o.v. die van water met betrekking toteen
bepaald aftelpunt:
pAg

(4$pAg- tttg) pAgm=-1 f(-^-)

dpAg (4.25)

F pAg"
J m \ d In xEG/jUKNO,,pAg,
Hierin ispAgm de pAg-waarde bij dat aftelpunt.
In § 4.5.3. komen weterug opde experimentele uitwerking van vgl. (4.25).

'0
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4.3. EXPERIMENTEEL

Alle titraties werden uitgevoerd in een opstelling zoals schematisch is weergegeveninfig.4-1.Deconcentratieaanp.b.-elektrolytindemeetoplossingwerd
gevarieerd door toevoeging van bekende kleine hoeveelheden AgN0 3 resp.
KI. De veranderde celspanning ten gevolge van de concentratieveranderingen
aan p.b.-elektrolyt werd geregistreerd met een vijftal reversibele Ag/Aglelektroden ten opzichtevaneen0,1N KCl-calomelelektrode.
Deveranderingvanhetpotentiaalverschil tussendeAg/Agl-elektroden en de
oplossing is gelijk aan die tussen de suspensiedeeltjes en de oplossing. De
AgI-suspensie is aanwezig om een zo groot mogelijk adsorberend oppervlak
te verkrijgen.
4.3.1. Bereiding van de elektroden
De Ag/Agl-elektroden werden bereid volgens het voorschrift van BROWN
(1934). Hiertoe werd een stel draadvormige Pt-elektroden, elk met een lengte
van 1cm en een diameter van 0,05 cm, gedurende tweeuur gereinigd in warm
geconcentreerd HN0 3 . Vervolgens werd na grondig afspoelen met dubbel
gedestilleerd waterverzilverd in een 1%KAg(CN)2-oplossinggedurende 2uur
bij een stroomdichtheid van ca. 2,5 mA/cm2. Na wederom grondig afspoelen
werdendeelektrodengejodeerd gedurendeeenhalfuurineen 2% KI-oplossing
bijdezelfde stroomdichtheid. Hiernawerdendezegedurende3dagenverouderd
bij 80°Cin een oplossingvan 10~4N KI. Hetonderlingeverschilinstandaardpotentiaal EÔ van devoor gebruik geschikteelektroden bedroeg niet meer dan
0,5mV.
Debereidingvan de0,1N KCl-calomelelektrode geschiedde op de klassieke
wijzedoor calomelineenmortierintensief temengenmetgezuiverdkwikentot
eenpasta van egaal grijze kleurtewrijven met0,1N KCl-oplossing.In eenglazen buis, doorboord met platinadraad, werd het calomel-kwikmengsel aangevuld met 0,1N KCl. De potentiaal van deze elektrode werd gedurende enkele
dagen gecontroleerd ten opzichte van een Electrofact verzadigde KCl-calomelelektrode.Indienhetverloopvandeelektrodeminderdan0,3mVintweedagen
was,werdhij goed bevonden.
4.3.2.Reagentia
Voor debereidingvan deAg/Agl-elektroden werd gebruik gemaaktvanz.g.
AgI-water dat werd verkregen op een wijze als in H.3 beschreven. Het EG
werdopdezelfdewijzegezuiverdalsinH.2isbeschreven.
AgN0 3 - en KI-zouten waren van p.a. kwaliteit en werden betrokken van
Union Chimique Belge S.A.. Ter bereiding van de indifferente elektrolytoplossingenwerdKN0 3 en Ba(N03)2 gebruikt van p.a.kwaliteit(Baker analyzed
reagents).Al dezezouten werden zonder verdere zuiveringgebruikt.
De bereiding van de AgI-suspensie vond op dezelfde wijze plaats als door
BIJSTERBOSCH (1965) werd beschreven. Na bereiding werd het precipitaat
verschillende malen gewassen met AgI-water en gedurende 3dagen verouderd
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14(1975)

'I

bij 80°Cin een oplossing van KT 5 N KI, teneinde een constant oppervlak te
behouden.
De bereiding van de suspensies in zuiver EG vond op dezelfde wijze plaats,
maar nu in de Labconco Fiberglass Controlled Atmosphere Glove Box zoals
in H. 3 beschreven. Na de bereiding vond ook in deze kast de veroudering
plaats gedurende 3dagen bij 80°C.Voor elke titratie werd ook de vullingvan
hettitratievatindezekastuitgevoerd. Hetwatergehalte,volgens KARL FISCHER
bepaald, bedroegna detitratie minder dan 0,5gew.%.
4.3.3. Bepaling vanhetsuspensiegewicht
Het drooggewicht van Agi werd indirect bepaald. Uitgaande van het feit
dat bij kamertemperatuur de dichtheid van water 1000kg/m3 bedraagt en de
dichtheidvanAgidAgl 5670kg/m3is,wasdeprocedurehierbijalsvolgt:
Allereerst werd een maatkolf van 100ml gevuld met Agi-water en gewogen
(Agr.). Hierna werd een bepaald volume van dit water vervangen door een
zelfde volume bevattende ca. 10 gr. Agi en wederom gewogen (B gr.). Het
drooggewichtvanhetAgi(xgr.)volgtdanuit:
x=

waarindw dedichtheid van water is
l-(dJdAil)

4.3.4. De titratieopstelling
Dezeisschematischweergegeveninfig. 4-1.
4.3.4.1. Het titratievat
De titraties werden uitgevoerd in een Pyrex cuvet met een inhoud van 400
ml.Dezewerdafgesloten meteenPerspexdeksel,voorzien van openingen voor
zoutbrug, Ag/Agl-elektroden, roerder en voor de dosering.
4.3.4.2. Het roeren
Het roeren tijdens deinstelling van het evenwicht vond plaats met een dusdanige snelheid, dat alle suspensiedeeltjes juist los van de bodem kwamen.
Vóór iedere aflezing werd de roermotor stopgezet, waarna steeds precies 1
minuut gewacht werd (ook in EG) om de suspensie voldoende gelegenheid te
geven om tebezinken. Eventuele storingen ten gevolgevan het suspensie-effect
tijdens het aflezen van de celspanning zijn hierdoor steeds vermeden. Het verschiltussenroerend enstilstaand meten bedroeg overigensinhet algemeen niet
meerdan 2à 3mV.
4.3.4.3. Thermostatisering
De temperatuurregeling vond plaats door het titratievat in een Perspex
thermostaatbad teplaatsen,waarin hetwater door circulatievanuit een Colora
Ultrathermostat op 20± 0,1°C werd gehouden. De referentie-elektrode werd
niet gethermostatiseerd, omdat de temperatuursinvloed van een 0.1NKC1calomelelektrode slechts0,09mV/°Cbedraagt (IVESen JANZ, 1961).
'2
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FIG. 4-1. Schema van de titratie-opstelling
1. 0,1 N KCl-calomelelektrode
2. 0,1 N KCl
3. zoutbrug met VANLAAR-mengsel
4a, 4b. VANLAAR-capillairen
5. titratievat

6. AgI-suspensie in oplossing
7. roerder
8. Ag/AgI-elektroden(5x)
9. thermostaatbad
10. kooi van FARADAY

4.3.4.4. De zoutbrug
Dezoutbrugwasaanbeideuiteindenvoorzienvaneenspeciaalgeconstrueerd
capillair (VANLAAR, 1955). Detotaleelektrischeweerstandoverbeidecapillairen
werd door etsen van de glazen capillairbuisjes op maximaal 1,2 MOingesteld.
Hierbij werd het capillair met de hoogste weerstand in de meetoplossing geplaatst, omvloeistof-lekverliezen indeoplossingtot eenminimum tebeperken.
Debrugvloeistof stond steedsonder eenoverdruk van0,75atm.omdegrens
tussen de twee oplossingen met verschillende concentratie buiten het capillair
tehouden. Hierdoor werdgetracht dediffusiepotentiaal zoconstant mogelijk te
houdenenverstoppingenvanhetcapillair doorsuspensiedeeltjes tevoorkomen.
Ter controle op verstoppingen werd regelmatig de weerstand over beide capillairen gemeten m.b.v. een Philips PR 9500 weerstandsmeter. In geval van
ernstige verstopping werden de capillairen gereinigd met bichromaat-zwavelzuur.
4.3.4.5. De potentiaalmeting
Depotentiometer, die gebruikt werd voor demetingvan decelspanningwas
een Electrofact mV/pH-meter, type 36.200/N. De afleesnauwkeungheid bedroeg0,1mV.
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Met uitzondering van de potentiometer was de gehele opstelling geplaatst in
een metalen kast om elektrische zwerfstromen uit te sluiten. Omdat inhetsysteem over vrij hoge weerstanden gemeten moest worden was tijdens de metingen de kast altijd geheel gesloten (kooi van FARADAY). Ook de glazen cuvetwand diende aan de buitenkant droog te zijn om lekstromen langs het glas te
voorkomen.
4.3.5. Uitvoering der titraties
Alle titraties werden uitgevoerd in oplossingen met een concentratie aan
indifferent elektrolyt van 10" 1 M K N 0 3 resp. 10"3 M Ba(N0 3 ) 2 . Deze concentraties werden gekozen omdat zein de nabijheid liggen van de vlokwaarden
van de AgI-solen met deze zouten bij verschillende gehalten aan EG (zie H. 3).
Voor de berekening van de titratiecurven werd gebruik gemaakt van vgl.
(4.6) resp. (4.9). Voorafgaande aan elke titratie werden de £ó'-waarden in
vgl. (4.6) en (4.9) bepaald door meting van Eeel bij enkele bekende pAg's
resp. pi's. Omdat de concentratie aan p.b.-elektrolyt tijdens een titratie nooit
hoger werd dan 1 0 - 4 N, werd de activiteitscoëfficiënt vrijwel uitsluitend bepaald door het indifferent elektrolyt. De £ó'-waarden werden tijdens een titratie
daarom constantverondersteld. Alletitraties werden uitgevoerd bij 20 ± 0,1°C,
bij welke temperatuur de factor 2,3 RT/F = 58,16 mV bedraagt.
Voor iedere titratie werd ca. 10 gr. AgI-suspensie (drooggewicht) gebruikt.
Deze suspensie werd hierna zeer voorzichtig vijf maal gewassen met een oplossing van de gewenste indifferent elektrolytconcentratie en het gewenste EGgehalte. Vervolgens werd een afgewogen hoeveelheid van deze oplossing in het
meetvat gebracht en hieruit het zuivere vloeistofgewicht berekend.
Door toevoeging van een bekende hoeveelheid 10~ 2 N KI werd de celspanning op ca. -200 mV gebracht. Na evenwichtsinstelling werd EQel afgelezen en
m.b.v. een micropipet werd nu een kleine hoeveelheid 10" 2 N A g N 0 3 toegevoegd, waarna opnieuw bij evenwicht Ecel werd geregistreerd; zo werd doorgetitreerd tot deze ca. +200 mV bedroeg. De evenwichtsinstelling per toevoeging
duurde, afhankelijk van de lading van het Agi en het EG-gehalte van de oplossing, van één tot acht uur. Het evenwichtscriterium hierbij was een gemiddelde
potentiaalverandering over vijf elektroden van minder dan 0,1 mV/15 min.
Uit de verandering van Ecel kan de verandering in het GALVANi-potentiaalverschil AgI/oplossing berekend worden met behulp van vgl. (4.6) of (4.9). In
hetbetreffende medium kan door opstellingvan eenstofbalansuit de toegevoegde en de m.b.v. vgl. (4.6) of (4.9) berekende hoeveelheid p.b.-elektrolyt in oplossing, de ladingsverandering van de suspensiedeeltjes in fiC/gr bepaald worden. Voor de omrekening tot de lading in/<C/cm2 dient voorts nog het ladingsnulpunt en het specifiek oppervlak van Agi gesuspendeerd in dat medium bekend te zijn.
Ter bepaling van het specifiek oppervlak werd een gedeelte van de bereide
AgI-suspensie onder dezelfde omstandigheden getitreerd als de standaardcurve
in 10" 1 M K N 0 3 van de INTERNATIONAL CRITICAL TABLES (1967). Deze standaardcurve geeft deladingper oppervlakte-eenheid alsfunctie vande potentiaal.
'4
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Door dein onsexperiment gemeten ladinguitgedrukt per gram hiermee tevergelijken, werd het specifiek oppervlak gevonden. Het aldus bepaalde specifieke
oppervlak lagvoor dediversegebruikte suspensiestussen 1040en 1550m2/kg.
Detitratiecurven tot90gew.%EG(xEG = 0,725)werdenverkregendoor uit
te gaan van AgI-suspensiesin water en deze aan te vullen met EG. De titratiecurven voor de hogere percentages EG werden verkregendoorAgI-suspensies,
bereidin 100%EGindedroogkast, eventueelteverdunnen metwater.
Deverschillen tussen de suspensies bereid in water en die bereid in EG werden bepaald door overlap-titraties in het traject van 50-90 gew.%EG. Deze
verschillenbedroegen inhetalgemeen nietmeerdan0,2 fiC/cm2.
4.3.6. Het ladingsnulpunt
Hetladingsnulpunt van Agi kan inprincipeverkregen worden door het snijpunt te bepalen van de o-0(pAg)-titratiecurven bij verschillende concentratie
aanindifferent elektrolyt,indienspecifiekeadsorptieverwaarloosdmagworden.
Aldusvonden VINCENTen LYKLEMA(1970)voor Agiin KN0 3 een ladingsnulpunt bij pAg° = 5,65. Deze waarde werd in dit onderzoek gebruikt voor de
titraties van Agi in water met ÏO"1 M KN0 3 .
Voor Ba(N0 3 ) 2 werd op dezelfde wijze getracht een ladingsnulpunt te
bepalen.Deresultatenwarenechtervrij onnauwkeurig.Uiteenaantalmetingen
werd als gemiddelde gevonden pAg° = 5,7 ± 0,2. Als benadering werd daaromookvoor Ba(N0 3 ) 2 eenladingsnulpunt aangehouden vanpAg° = 5,65.
Dezetechniek voor de bepaling van het ladingsnulpunt iszeer tijdrovend en
omdatderesultaten inzowelKN0 3 als Ba(N03)2 niet altijd eenduidig waren,
werd daarom besloten om een eventuele verschuiving van het ladingsnulpunt
opeenanderewijzetebepalen.Hieropzalin§4.3.7.wordenteruggekomen.
4.3.7. De nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de titratiecurven die met behulp van deze techniek
zijn verkregen kunnen door verschillende factoren sterk beïnvloed worden.
Er zal daarom wat nader worden ingegaan op de nauwkeurigheid van enkele
onderdelen,voor zover dezenognieteerderzijn besproken.
a. De^o-bepalingen werden steeds uitgevoerd in 10 -4 en 10 -5 Np.b.-elektrolyt. De verschillen in £0'-waarden, uit deze duplo-bepalingen berekend, bedroegen nooit meer dan 1mV. Toch varieerden de £ó'-waarden tijdens een titratie soms 2 à 3 mV. De verklaring voor deze variatie, die niet systematisch
was, kon niet worden opgespoord. Voor en na iedere titratie werden daarom
steeds de isó'-waarden bepaald en de betreffende waarden voor de eerste en
laatste punten van detitratiecurven gebruikt, terwijl voor deoverigepunten de
gemiddelde £0'-waarde werd verwerkt. Het zijn namelijk alleen de begin- en
eindtrajecten vandetitratiecurven diegevoeligzijn voor dezevariatieinE'ó.
b. Er werd getitreerd in een gesloten titratievat bij een temperatuur van20 ±
0,1°C. De volumeveranderingen door verdamping konden gemeten worden
uit gewichtsveranderingen van het gevulde meetvat en waren minder dan 1%.
Hieropwerdnietgecorrigeerd.
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c. Voor de toevoegingen van p.b.-elektrolyt werd gebruik gemaakt van een
verdeelpipet van 0,1 ml. Zowel voor water alsvoor de EG-watermengsels
werddeinhoud van depipet geijkt door het gewicht van 10pipet-inhouden te
middelen.
d. Alle titraties werden uitgevoerd van negatieve naar positieve celspanning.
Dit vooral omdat soms gevonden werd dat de titratiecurven van eenzelfde
experiment in tegenovergestelde richting bepaald een lagere oppervlaktelading
aangaven.
e. Detitratiecurven,bijverschillendeEG-gehaltenbepaald,blekeninaanwezigheid van eenzelfde indifferent elektrolyt van dezelfde concentratie elkaar
en de titratiecurve in water te snijden bij een bepaalde pAg-waarde, voortaan
pAgm genoemd. Door korte heen-en-weer titraties in een traject nabij pAgm
in media waarin het EG-gehaltewerd gevarieerd, bleek dit snijpunt binnen 0,2
pAg-eenheid gefixeerd te kunnen worden.
f. Uitgaande van dit snijpunt alsreferentie, kon deliggingvan het ladingsnulpunt bij elk EG-gehalte worden bepaald. Deze procedure is beter dan de
onder§4.3.6.vermelde,ofschoondeonzekerheidtotmaximaal 0,1 pAg-eenheid
kon oplopen.
4.4. RESULTATEN

Vóór elke titratie werden de ^'-waarden bepaald, zoals reeds beschreven,
metAgN0 3resp.KIalsp.b.-elektrolyt.Uitdeze^'-waardenkanhet oplosbaarheidsproductvanAgiverkregenwordenvolgens:
Ê'ó(Ag) + E'«XI) = 2,3^ ( p A g + pi) = 2,3 ^ p L
F
p

(4.26)

waarinpLdenegatievelogaritmeisvanhet oplosbaarheidsproduct.
De aldus gevonden waarden voor pL zijn met de^'-waarden in deverschillende EG-media weergegeven in tabel 4 - 1 .Hieruit blijkt, dat zowel voor Agi
in 10 MKN0 3 als voor Agi in 10" 3 MBa(N0 3 ) 2 het oplosbaarheidsproduct ietstoeneemt met xEG.
In fig. 4-2 wordt het oplosbaarheidsproduct van Agi in 10- 1 MKNO 3
tezamenmethetladingsnulpunt opbasisvanpAg°enpl° grafisch weergegeven
alslunctievanxEG. Duidelijk blijkt uit dezefiguurdat deasymmetrie in hetladmgsnulpunt,diemwaterreedsbestaattenaanzienvanpAg°enpl°, nogverder
toeneemtinEG.
Uit de titratieresultaten werd de lading a0 in /iC/cm2 berekend en uitgezet
als functie van pAg. In fig. 4-3 enfig.4-4 zijn deze curven weergegeven bij
verschillendexEG-waarden.
Overdetitratiegegevens kanhetvolgendeworden opgemerktBij toenemend EG-gehalte verschuift het ladingsnulpunt naar lagere pAgwaarden. Uitfig.4-2 bleek reeds de toenemende asymmetrie van het laMeded.Landbouwhogeschool Wageningen75-14 (1975)

FIG.4-2.Oplosbaarheidsproduct pL en! ladingsnulpunt
(pAg°ofpl°)vanAgiin EGwater mengsels in aanwezigheid van 10- 1 M|KN0 3 bij
20°C.

A-A-TÛ-A_

-A pL

15

10

pAg

0.5

1.0

dingsnulpunt met toenemend EG-gehalte.
_
- Alle curven gaan door een gemeenschappelijk snijpunt, waarvan de ligging
metbehulpvan kortetitraties rond ditsnijpunt werd geverifieerd.
- Er is, gaande naar een hoger EG-gehalte, een duidelijke afname van de
hellingvan decurven (capaciteit).BijxEG > 0,5blijken decurvenals functie
van de oppervlaktelading nagenoeg samen tevallen.
Infig.4-5 en4-6 zijn dedifferentiële capaciteitendoo/dE^, berekend uitde
titratiecurven, weergegeven alsfunctie vanpAg.Bijvervangingvanwater door
EG neemt de differentiële capaciteit in het algemeen af; boven xEG « 0,5isde
hellingongeveerconstant.
.
3 M
Uitfig.4-6 blijkt, dat de capaciteit van de dubbellaag op Agi in 1U M
Ba(N0 3 ) 2 door eenmaximum gaat, hetwelk bij hogere EG-gehaltenverschuilt
naarlagerepAg-waarden.
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FIG. 4-3. Oppervlaktelading op zilverjodide in EG-water mengsels in aanwezigheid van 10
MK N 0 3 bij20°C.Demolfractie EGisaangegeven.
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-4 -/je/cm'

-2
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-0.111

-0.225

pAg
10

FIG. 4-4. Oppervlaktelading op zilverjodide in EG-water mengsels in aanwezigheid van 10"
M Ba(N0 3 ) 2 bij 20°C.De molfractie EG is aangegeven.
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FIG. 4-5. De differentiële capaciteit van de dubbellaag op zilverjodide in aanwezigheid van
10- 1 M K N 0 3 bij 20°C.De molfractie EG isaangegeven.
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FIG. 4-6. De differentiële capaciteit van de dubbellaag op zilverjodide in aanwezigheid van
10- 3 M Ba(N0 3 ) 2 bij 20°C. De molfractie EG is aangegeven.
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4.5. DISCUSSIE

De experimentele nauwkeurigheid van de resultaten in 10"* M KN0 3 was
groterdandiein 10" 3 MBa(N0 3 ) 2 .Omdezeredenzaleendiepgaanderanalyse
beperktblijventot deresultatenin 1CT1M KN0 3 endiein 10"3 M Ba(N0 3 ) 2
hier en daar ter vergelijking worden aangehaald.
4.5.1. DeoplosbaarheidvanAgi in EG-watermengsels
Uitfig.4-2 entabel4-1 blijkt datde oplosbaarheid van Agi iets toeneemt
met xEG.
TABEL4-1. Dewaardenvoor£ó(Ag),E'ÓQ.)enpL vanAgi in 10"*M K N 0 3 resp. 1 0 - 3 M
Ba(N0 3 ) 2 bij verschillende EG-gehalten in het medium
10 - 1 M K N 0 3
•XEG

0
0,031
0,068
0,111
0,225
0,303
0,537
0,723
0,983

10- 3 M Ba(N0 3 ) 2

£2(Ag)

£Ó(D

PL

464,72mV
464,00mV
461,70mV
458,70mV
454,02mV
451,27mV
447,07mV
444,62mV
440,61mV

-476,87mV
-476,30mV
-477,00mV
-476,50mV
-476,22mV
-476,22mV
-473,01mV
-472,32mV
-470,02mV

16,18
16,16
16,14
16,08
15,99
15,94
15,82
15,76
15,65

KU)

pL

461,30mV

-487,60 mV

16,32

458,47mV
455,92mV

-487,35mV
-483,12mV

16,26
16,15

452,01mV
450,44mV
447,32mV

-483,22mV
-483,42mV
-483,77mV

16,08
16,06
16,01

E'ó(Ag)

EenveranderingindeoplosbaarheidvanAgialsfunctie vandeoplosmiddelsamenstelling kan ontstaan door:
- Eenveranderingindestandaard solvatatievrijeenthalpievandep.b.-ionen.
- Eenveranderingvandeactiviteitscoëfnciënt van dep.b.-ionen.
Een schatting van de relatieve bijdragen kan met enige aannamen als volgt
wordengemaakt.Uitgaandevanvgl.(4.5)volgtvoorhet Ag+-ion bij verandering van * EG :
AEftAg) = A£ diff . + i (A/iAg+ - A / i ° g + + RTA ln/ Ag+ )

(4.27)

r

Hetlinkerlidvanvgl.(4.27)isexperimenteelbepaalbaar.In het rechterlid kan:
- àEdlftt geschat worden met behulp van de HENDERSON-vergelijking
(MACINNES, 1939)

- i?rAln/ A g + benaderd worden met de vergelijking van DEBIJE en HÜCKEL
(1923)
- &PAS+ (0bijconstanteT) verderbuitenbeschouwingblijven.
°°
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Aldus vindt men de verandering inde standaard thermodynamische potentiaal
van hetAg+-ion, welke ook teinterpreteren isalsdeverandering in solvatatie
vrije enthalpie AGA'g+.
Op analoge wijze kandeze berekend worden voor hetI~-ion met de vergelijking:
AE'tfT)=- AEillt. - - (Aji°i - A rt°i+ RTA Inƒ,_)
F

(4.28)

De analyse werd alsvolgt uitgevoerd. Voor deberekening vande diffusiepotentialen werd uitgegaan van deveronderstelling dat ook bijveranderingvan
het EG-gehalteeenlineaire gradiënt bestaat tussen brugvloeistof en meetoplossing zodat ook inEG-water media dediffusiepotentiaal benaderd kanworden
metdeHENDERSON-vergelijking(4.29):

_Rr(u I -v I )-(u"-v") - , t i u 1+V
diff
-~7Tu' + v I )-(u" +v") ïFTVi

^

waarin, toegepast oponssysteem metoplossingI= 10"1 MKN0 3 enII=
VANLAAR-oplossing:
TT1 _ J
U
— CK+
V

—

C

31
^0,K+

N03-

TT11 — ,>" . 3 n '
J . /» n
• iu
U
C
/
0 , K + + C Na+ /l O,Na+

^0,NO3-

V

—

C

N03-

''•O.NOs-

Door invulling vandegegevens uittabel 4-2 blijkt dathetverschil tussen
£diff.(100% EG) enEmt.(water) slechts0,33mVbedraagt.Ditisminderdande
meetnauwkeurigheid endusverwaarlozen weinvgl. (4.27) en(4.28) de bijdrage vande diffusiepotentiaal.
De berekening van deactiviteitscoëfficiënt inmedia met verschillende waardenvoor x EG kan worden uitgevoerd metbehulp van vgl. (2.9). Omdat in het
door onsonderzochte systeemmet 10 _1 MKN0 3 deconcentratie aanAg + -en
I"-ionen inhetalgemeen enkele ordes lager isdandievanhet indifferente
TABEL 4-2. Enkele waarden vandeconcentratie enheteq.geleidingsvermogen ter berekening
van E d l f t . inwater en E G .
EG
water
parameter
c1 (grion/1)
c" (grion/1)
X0'(n _ 1 cm 2 eq _
Xg(Q-'crr^eq-

O
O

K+

NO3-

0,1
1,75
73,58
73,58

0,1
2,0
71,49
71,49

Na +

K+

NO3-

0,1

0,1

4,62

4,73

0,25
50,10

De waarden vanheteq.geleidingsvermogen bij oneindige verdunning inwater zijn o g e e n d
aan ROBINSON en STOKES (1955); de overeenkomstige waarden in E G aan CARMO Ï>ANTOS
en SPIRO (1972).

81
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)

elektrolyt, kan gesteld worden dat de activiteit van het Ag+-ion voornamelijk
bepaald wordt door de Ag + -N0 3 ~ interactie, zoals die in 10 _1 MAgN0 3 is,
endievanhetI - -ion doordeK + -I~ interactiein 10" l M KI. Invulling van de
bekende activiteitscoëfficiënten van AgN0 3 en KI in 10 - 1 M waterige oplossingin vgl. (2.9) geeft: aAgNo3 = 0>2nm enaKi = 0,45 nm. Gebruik makend
van deze afstanden van dichtste nadering werd de activiteitscoëfficiënt in elk
gewenst EG-gehalte berekend, aannemende dat de dielektrische constante in
vgl.(2.9)gelijk isaan sbulk.
Aldus kan m.b.v.vgl. (4.27)en (4.28) nu een schatting gemaakt worden van
deverandering in solvatatie vrije enthalpie van Ag+ + die van I - ten gevolge
van transport van water naar EG-water mengsels van verschillende samenstelling.Intabel4-3 zijn deresultatenvandezeberekeningvermeld,waaruit blijkt
dat deveranderinginsolvatatievrije enthalpievanAg+ + dievanI~ bij overgangvanwater naar deverschillende EG-water mengsels geringis.
TABEL 4-3. De solvatatie vrije enthalpie van Agi in EG-water mengsels met 10" 1 M KN0 3
bij 20°C.
-*EG

0
0,031
0,068
0,111
0,225
0,303
0,537
0,723
0,983

er

A£o"(Ag)

80,37
77,49
74,60
71,59
64,92
61,08
50,64
44,91
38,66

- 0,72mV
- 3,02mV
- 6,02mV
-10,70mV
-13,45mV
-17,65mV
-20,10mV
-24,71mV

A£o"(I)

^Aln/A8+
F

—
F AInƒ,_

AG°g+ +AG?_

- 0,41 mV
- 0,85 mV
- 1,37mV
- 2,70mV
- 3,63mV
- 7,04mV
- 9,72mV
-13,74mV

- 0,32 mV
- 0,67 mV
- 1,06mV
- 2,09 mV
- 2,80mV
- 5,36 mV
- 7,36 mV
-10,31 mV

6 J/Mol.
167J/Mol.
381 J/Mol.
628 J/Mol.
741J/Mol.
879 J/Mol.
733 J/Mol.
724 J/Mol.

_
0,57mV
-0,13 mV
0,37mV
0,65mV
0,65mV
3,86mV
4,55mV
6,85mV

KUNDU en RAKSHIT (1971) vonden voor Csl in EG.en EG-water mengsels,
voor xEG = 0,225 , AG°,,„ = 504J/Mol; en voor xEG = 1, AG°olv = 670
J/Mol, hetgeen redelijk overeenstemt met de door ons gevonden waarden
voor Agi.
Behalve deinformatie uit deverandering in detotale molaire vrije enthalpie
kandezenu ookvoor elkion afzonderlijk worden verkregen, opgesplitst ineen
bijdrage van de solvatatie vrije enthalpie en een van de interactie-energie.
Hierbij moet echter wel worden opgemerkt, dat dit geen thermodynamische
analyse meer is, en dat alle onnauwkeurigheden die in de berekening van de
activiteitscoefficiënt gemaaktworden automatischinAG°,„terecht komen.
inng.4-7 zijndezerelatievebijdragen uitgezetenhieruitblijkt duidelijk datde
verandering van de oplosbaarheid, zich uitend in {A^(Ag) - A^'(I)} in
tabel 4-3 een gevolg is vanderelatief verschillende gevoeligheid van Ag + en

H r ^ - w ' ,Waf ï hnt g r 0 0 t S t e d e e l °P r e k e n i n § k o m * van het Ag+-ion.

Het blijkt ook dat AGAg+ niet meer verandert boven xEG = 0,5 , hetgeen
82
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FIG. 4-7. Relatieve bijdragen van deverandering indesolvatatie vrije energieende activiteitscoëfficiënt (D-H) tot de totale molaire vrije energie voor transport van water naar EG-water
mengsels voor het Ag + -ionen voor het I _ -ion.

samenvalt met het gebied waar ook de dubbellaag-eigenschappen niet meer
veranderen. De lage waarden voor AG°,IM_ stemmen overeen met de bevindingen van KUNDU e.a. (1970), die opmerkten dat hetjodide-ion zowel in
water alsin EGweiniggesolvateerdis.
Uit fig. 4-7 blijkt bovendien dat bij de hogere EG-gehalten de lonogene
wisselwerking voor een belangrijk deel verantwoordelijk kan zijn voor de
toename van de oplosbaarheid van Agi. Een andere mogelijkheid voor de
oplosbaarheidstoename vanAgiin EGzou associatietot bijv. Ag2I+ ofAgl2
kunnen zijn. Als er echterflinkeassociatie gaat optreden dan zou dit moeten
worden opgemerkt in extra hoge waarden voor a0. Experimenteel is hiervan
niets gebleken, zodat we wel kunnen concluderen dat de toename van de
oplosbaarheid van Agi in EG voornamelijk moet worden toegeschreven aan
verhoogde ionogene wisselwerking in oplossingenverandering in de solvatatie
vrije enthalpie van het Ag+-ion, alsweergegeven infig.4-7.
4.5.2. De verschuiving van het ladingsnulpunt
De verschuiving van het ladingsnulpunt van Agi met toenemend uugehalte van het medium wordt, voor zover dit het gebeuren aan de fasegrens
betreft, veroorzaakt door uitwisseling van watermoleculen met EG-molecuien
aan het Agl-oppervlak, en door verandering in de oriëntatie van deze opiosmiddeldipolen nabij de AgI-deeltjes.
Hiernaastkanechterdeexperimenteelbepaaldeverschuivingvanhe.lad.ngsnulpunt, welke is uitgedrukt als ApAg0, mede veroorzaakt worden door een
veranderingvan desolvatatievrije enthalpie G°olv endeactiviteit van het Ag Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)
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enI-ion welke op eenverschillende wijze worden beïnvloed door toevoeging
van EG Dit is een indirecte beïnvloeding vanuit de oplossing en de grootte
hiervan komt, zoalsin § 4.5.1. reedsisuiteengezet, tot uitdrukking inde waardenvoorA£o(Ag+)enA£Ó'(I )•
. ,
,,
... <
De 'echte' ladingsnulpuntverschuiving is een typisch grensvlakverschynse
enkan geformuleerd worden alseenveranderingvan de z.g. ^-potentiaal. Met
behulp van vgl. (4.11) kan een schatting voor A* gemaakt worden. In ng.
4-8 en 4-9 is A Z tezamen met de experimenteel bepaalde ladingsnulpuntverschuiving uitgezet alsfunctie van xEG in resp. 10 * M KN0 3 en 10 M
Omdat2A/ een maat is voor de vervanging van waterdipolen door EGdipolen kan het A Z (x EG ) verband ook beschouwd worden als een soort
adsorptie-isotherm van EG aan Agi. Rechts in defiguren4-8 en 4-9 is daar-

FIG. 4-8. Verandering van dexpotentiaal ten gevolge van vervanging van water door EG in
de elektrische dubbellaagopzilverjodide bij aanwezigheid van
10- 1 M K N 0 3 . T = 20°C.

FIG. 4-9. Verandering vande-/potentiaal ten gevolgevan vervanging van water door EG in
de elektrische dubbellaagopzilverjodide bij aanwezigheid van
10- 3 MBa(NO 3 )2.r=20°C
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om de bedekkingsgraad (0) aangegeven. Uit beide figuren blijkt nu ook, dat
reeds bij xEG *** 0,5 nagenoeg volledige bedekking van het AgI-oppervlak met
EG-moleculenoptreedt.
Ookinfig.4-2, waarin behalveApL ook ApAg0 enApl° zijn weergegeven
alsfunctie van xEG, zijn aanwijzingen tevinden dat bij xEG > 0,5 sprake moet
zijnvaneenverzadigingswaarde.Hiernablijft ApL,diedeeigenschappenvande
ionen in oplossing weergeeft, voortdurend dalen terwijl ApAg0 en Apl°,
nauwer verwant aan de grensvlakverschijnselen, na xEG = 0,5sterk afvlakken.
De maximale waarde van Ax bedraagt +64,5mV in 10 - 1 M K N 0 3 ; dit
is ongeveer 72,5% van de maximaal waargenomen verschuiving van het ladingsnulpunt (ziefig.4-8). Dus ca. 27,5%moetwordentoegeschrevenaanveranderingenvanhetgedragvandeioneninoplossing.
In 10- 3 M Ba(N0 3 ) 2 bedraagt Ax blijkensfig.4-9 ca. +43 mV en maakt
ongeveer75%uitvan de maximaal waargenomen ladingsnulpuntverschuiving.
Kennelijk wordt de dipooloriëntatie bij aanwezigheid van 10~3MBa(N0 3 ) 2
anders beïnvloed dan in 10" 1 MKN0 3 , zodat A*nu een andere maat gewordenisvoor devervangingvanwaterdipolen door EG-dipolen.Bovendien komt
deinvloed van het soort tegenion ook nogtot uitingin het aanzienlijk verschil
in gemeenschappelijk snijpunt tussen Ba2+ en K+, zoals in devolgende paragraafzalblijken.
.
BIJSTERBOSCHen LYKXEMA(1968)vonden voor n-butanol op Agiin 10 M
KN0 3 een ladingsnulpuntverschuiving van ongeveer +192 mV, d.w.z. bijna
driemaal zo groot en in dezelfde richting. Zij gaven hiervoor devolgende verklaring.
In afwezigheid van alcoholen zijn de waterdipolen in het ladingsnulpunt
met hun negatieve kant naar het AgI-oppervlak gekeerd. n-Butanol wordt met
zijn apolaire zijde aan het Agi geadsorbeerd waardoor de negatieve waterdipolen wordenverwijderd endeladingsnulpuntverschuiving inpositieverichting
moet plaatsvinden. In dit licht bezien zal EG zodanig op het Agi adsorberen
dat nog een netto negatief dipoolmoment naar het oppervlak gekeerd blijft.
TRASATTI (1970) vindt bij adsorptie van EG op kwik ook een, zij het veel
grotere, verschuiving van het ladingsnulpunt in positieve richting. Omdat ook
op kwik in het ladingsnulpunt de waterdipolen met hun negatieve zijde naar
het oppervlak gekeerd zijn, concludeert TRASATTIhieruit, dat het nettodipoolmoment van geadsorbeerd EG opkwiknul moetzijn. In dit opzichtzouden de
eigenschappen van Agi enkwikdus kunnen verschillen.
4.5.3. Debetekenis van hetgemeenschappelijksnijpunt
Uitfig.4-3 blijkt dat de titratiecurven, verkregen bij verschillende waarden
voorxEG in 10"* M KN0 3 , elkaarallebijeenzelfdePAg;« o b - w ^ e smjden.
Hetzelfde beeld toont fig. 4-4 voor de titratiecurven in 10" Möa(lNU3;2,
zij het dat hier dit gemeenschappelijk snijpunt bij zowel een hogere ladingais
een hoscre üA2m list
Deinvloeddiehetsoortelektrolyt opdeplaatsvanditpuntuitoefent iswaarschijnlijk nog te complex voor een verklaring. Wel kan met behulp van vgl.
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(4.25) worden aangetoond, dat dit gemeenschappelijk snijpunt identiek is aan
die pAg-waarde, waarbij de adsorptie van EG (ten opzichte van die van water)
maximaal is als functie van de oppervlaktelading (BIJSTERBOSCH, 1965).
Uit fig. 4 - 3 blijkt dat zowel voor pAg < pAg m als voor pAg > pAg m het
rechterlid van vgl. (4.25) < 0 is, terwijl voor pAg = pAg m het rechterlid van
vgl. (4.25) = 0 is. In het gemeenschappelijk snijpunt van de titratiecurven
verkregen bij verschillende waarden voor x EG moet de adsorptie van EG t.o.v.
dievan water dus maximaal zijn.
In fig. 4-10 zijn de volgens vgl. (4.25) berekende verschilwaarden in adsorptie van EG t.o.v. het gemeenschappelijk snijpunt uitgezet als functie van
pAg in 10" 1 M K N 0 3 . Hoewel we met het oog op de kleine verschillen en de
invloed van experimentele onnauwkeurigheden voorzichtig moeten zijn met het
Arxl012Mol/cm2 o

FIG. 4-10. Het adsorptie-overschotvanEG ten opzichtevan dat van water op zilverjodide als
hinctievan deoppervlaktelading bij verschillendewaarden voor xEO in 10" 1 M KNO3 bij
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toekennen van een absolute waarde aan de berekende 'desorpties', kunnen we
wel stellen dat de EG-'desorptie' ten gevolge van potentiaal- (of ladings-)verandering in de grootteorde van 1 0 " l l Mol/cm 2 ligt.
Vergelijking van deze waarde met de totale adsorptie van EG bij de verschillende bedekkingsgraden is alleen mogelijk met behulp van een bepaald model.
Uitgaande van de monolaag-hypothese kan bij volledige bedekking van het
Agi door EG-moleculen met een oppervlak van 0,31 nm 2 (TRASATTI, 1970) de
totale EG-adsorptie berekend worden. Correlatie van deze waarde met de
0(*EG)-gegevens in het ladingsnulpunt geeft een EG-adsorptie in de grootteorde van 5 x 10~ 10 Mol/cm 2 bij volledige bedekking (0 = 1) en 1 x 1 0 - 1 0
Mol/cm 2 indien 0 RSJ0,2. De invloed van de potentiaal op de 'desorptie' ligt
dus in de grootte-orde van 5%. Deze geringe invloed laat een toetsing van de
B.D.M.-theorie (BOCKRIS, DEVANATHAN en MÜLLER, 1963) over de invloed van
potentiaal of lading op de alcoholdesorptie niet toe. Het potentiaaltraject waarover we met Agi kunnen meten is daartoe te kort. Wel valt op dat het verband
ö(pAg) ongeveer parabolisch is, evenals ook met butanol werd gevonden.
Een vergelijking van de lading {0%),waarbij maximale EG-adsorptie plaatsvindt met de <r£ van andere alcoholen op Agi en kwik wordt gegeven in tabel
4 - 4 . Deze waarden zijn ontleend aan het werk van: BIJSTERBOSCH e.a. (1965,
1968) voor Agi + n-butanol, FLEER e.a. (1972) voor Agi + PVA; BLOMGREN
e.a. (1961) voor Hg + n-butanol, en TRASATTI (1970)voor Hg + EG.
TABEL4-4. De lading <r™ bij maximale adsorptie voor enkele alcoholen op Agi en kwik in
IQ" 1 M K N 0 3 resp. KCl.
EG
n-Butanol
PVA-98
Agi
kwik

-1,1,C/cm*
-2,1,C/cm2

-1,6,C/cm*
-

- 3,2 g m |
- 3 ' 7 iXWCm

De waarde van <rPVA.98 in tabel 4 - 4 blijkt goed overeen te stemmen me een
waardeverkregendoor algebraïschemiddeling van de meetpunten v a n de curven
in verzadigd n-butanol en die m E G ( K ( X > P A L e n L Y K ^ , ^ ^ y 0 & S
e.a. (1972) kan PVA met als repeterende eenheid -[CH.-CHOH]- / beschouwd
worden als een molecuul dat zich aan het AgI-oppervlak voor 50/ 0 als b ü en
voor 50% als n-butanol gedraagt.
..
. ,
Op kwik blijkt CSvoor zowel n-butanol als EG hoger te z o n t a ^ g
Volgens DAMASKiN en FRUMKIN (1972)hangt ^ op kwik af van deaard van het
organisch molecuul. Ook op Agi bleek dit het geval te zijn
Het verband dat DAMASKIN en FRUMKTN leggen ^ssen de verschuivmg van
het ladingsnulpunt en de helling van de titratiecurve te * * ^ . ™ ^ J
kwik isvoor Agi niet toepasbaar. Een voorwaarde voor d
™*£™?™^
dat de hellingvan detitratiecurve binnen dit traject constant blijft, hetgeen
A

Onze e t i t S e g e v e n s kunnen echter een bijdrage leveren aan eenander beeld
voor Agi waarover nog verder nagedacht moet worden.
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4.5.4. Dea0(pAg)-curven
De vorm van de titratiecurve, welke bepaald wordt door de capaciteit van
dedubbellaag, iseengoedeinformatiebron voor modelbeschouwingen over de
structuur vandedubbellaag.Decapaciteitvormtookdemeestgevoeligeingang
tot deze informatie.
Door differentiatie van de titratiecurven vanfig.4-3 en 4-4 werden de experimentele waarden voor de capaciteit van KN0 3 enBa(N0 3 ) 2 verkregendie
infig.4-5 resp. 4-6 zijn uitgezet als functie van de pAg. Bij vergelijking van
de resultaten in deze beide figuren valt op, dat de capaciteit bij 10" 3 M
Ba(N0 3 ) 2 inwater door eenmaximumgaat,endat ditmaximum bijverhoging
van het EG-gehalteverschuift naar lagere pAg-waarden.
Voor een verklaring van dit verschijnsel moeten we ons realiseren dat de
experimentele dubbellaagcapaciteit is opgebouwd uit een z.g. STERN-capaciteit
Cm eneendiffuse capaciteit Cd. Bijlagepotentiaalenlage elektrolytconcentratie
domineert het diffuse deel van de dubbellaag en gaat de capaciteit als functie
van de potentiaal door een minimum. Het bij hogere potentiaal volgend maximum iseen gevolgvan detoenemende invloed van het niet-diffuse deelvan de
capaciteit (LIJKLEMA, 1957).
Uitfig.4-6 blijkt nudat bijverhogingvanhet EG-gehalte deinvloed van de
STERN-bijdrage steeds dichter bij het ladingsnulpunt merkbaar wordt. Bij de
hoogste EG-gehalten is het beeld in het capaciteitsverloop gelijk aan dat bij
10"1 MKN0 3 infig.4-5.Hetminimumindecapaciteitscurveishierdoor naar
het ladingsnulpunt verschoven. Echter door een te gering aantal meetpunten
van de titratiecurven links van het ladingsnulpunt komt dit minimum bij de
hogere EG-gehalten nietmeertotuitdrukkingin de capaciteitscurven.
OmdatdeSTERN-laagdebelangrijksteinvloeduitoefent opzoweldubbellaageigenschappen als de stabiliteit van Agi, is de STERN-capaciteit een belangrijk
gegevenvoor deverklaringvan deze verschijnselen.
Door de geringere invloed van de diffuse dubbellaag is de STERN-capaciteit,
afgeleid uit de experimentele titratiecurven in 10 _1 MKN0 3 , nauwkeuriger
teinterpreteren dan diein 10"3 MBa(N0 3 ) 2 , zodatuitsluitendderesultatenin
fig. 4-5 aan eengedetailleerdere analyseworden onderworpen.
ZoalsuitH. 5zalblijken kandeafname vande STERN-capaciteit veroorzaakt
worden door
- vermindering van dehoeveelheid specifiek geadsorbeerde ionen
- verlagingvandedielektrischeconstantevandeSTERN-laag
- toename van de dikte van de STERN-laag.
Betrekken we ditophetbeeldvanderesultateninfig.4-5,dankanhetvolgendeworden opgemerkt.
- De capaciteit neemt af met toenemende pAg, waarschijnlijk ten gevolgevan
een daling van de dielektrische constante in de STERN-laagbij toenemende
lading.
- Bij verhoging van het EG-gehalte neemt de capaciteit af door een toename
van dediktevan de STERN-laag en/of verdrijvingvanspecifiek geadsorbeerde
tegenionen door EG.
°°
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Aldus is een globale interpretatie van deverkregen dubbellaaggegevens mogelijk. Een kwantitatieve behandeling volgt in H. 5,waarbij de resultaten verkregen uit de stabiliteitsgegevens mede in de beschouwing worden betrokken.

4.6. CONCLUSIES

In dit hoofdstuk werd de elektrische dubbellaag bestudeerd op zilverjodide
in EG-water mengsels van 0-99,5 gew.%EG. Dit onderzoek vond plaats bij
aanwezigheid van 10" 1 M K N 0 3 resp. KT 3 MBa(N03)2. De hierbij uitgevoerde vervanging van water door EG werd speciaal in demedia met 10 1M
KN0 3 nader geanalyseerd enleidde tot devolgendeconclusies:
1. De oplosbaarheid van Agi neemt toe bij toenemend EG-gehalte van het
oplosmiddel. Dit werd voornamelijk toegeschreven aan deverandering van
de standaard solvatatie vrije enthalpie van het Ag+-ion en bij de hogere EGgehalten bovendien aan deverhoogde ionogene wisselwerking in oplossing.
2. Het ladingsnulpunt verschuift in positieve richting. Dit wordt gedeeltelijk
veroorzaakt door de verandering in de solvatatie vrije enthalpie van de
p.b.-ionen, maar ook aaneenveranderinginde ^-potentiaal.Demaximaleverschuivingvanhetladingsnulpunt bedroegbijxEG = 1 in 10"1 N KN0 3 89 mV,
waarvan ongeveer 72,5%veroorzaakt werd door een verandering in x-potentiaal en ongeveer 27,5%door interactie-veranderingen in de oplossing.
3. Alle (T0(pAg)-curven gaan door een gemeenschappelijk snijpunt, dat bij de
curven in 10~1 M KN0 3 gelocaliseerd was bij -3,2/iC/cm2, en bij die in
10- 3 MBa(N0 3 ) 2 bij -3,8/iC/cm2. Deze waarden werden geïdentificeerd als
de lading waarbij de adsorptie van EG ten opzichte van die van water
maximaal is.
4. De dubbellaag-capaciteit neemt af bijtoenemend EG-gehaltevanhetoplosmiddel. Dit wordt deels veroorzaakt door een afname van de dielektrische
constante in de STERN-laagen/of een toename in de dikte van deSTERN-laag,
deelsdoor eenafnemende specifieke adsorptie.
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5. ANALYSE VAN DE DUBBELLAAGSTRUCTUUR

5.1. INLEIDING

In de inleiding werd reeds gesteld dat voor een kwantitatief begrip van de
kolloidale stabiliteit een grondige kennis noodzakelijk is van het potentiaalverlooprond deinwisselwerkingverkerendedeeltjes.Eengedetailleerdeanalyse
van de dubbellaagstructuur, bestaande uit een niet-diffuus en een diffuus gedeelte,ishiertoe noodzakelijk.
Het diffuse gedeelte van de dubbellaag wordt beschreven door GOUY en
CHAPMANen de DLVO-theorie is vooral op de overlap hiervan gebaseerd.
Evenwel wordt de kolloidale stabiliteit in vele gevallen in belangrijke mate
bepaalddoorhetniet-diffuse gedeelte,deSTERN-laag,directrondomdedeeltjes.
Meer inzicht in de structuur en deinvloed van de STERN-laag is dusvangrote
betekenis, maar deze is niet gemakkelijk rechtstreeks uit experimenten te verkrijgen.
In dit hoofdstuk zal getracht worden langs indirecte weginformatie te verkrijgen overhetniet-diffuse deelvandedubbellaag.Hiertoezullenderesultaten
van de stabiliteitsmetingen uitH. 3 gekoppeldwordenaandievanoppervlaktelading en wandpotentiaal uit H.4. Uitgangspunt hierbij is het STERN-laagbeeldzoalsditindefiguren3-1 en3-16 tot uitdrukking komt. De verandering
van het medium van water naar EG vormt hierbij een belangrijk hulpmiddel
ter verdieping van het inzicht in de aldus te analyseren STERN-laagstructuur.
Dezeaanpak vormt eenuitbreiding van vroeger onderzoek van Agi in butanol-watermengselsdoor VINCENTe.a.(1971). Vergelijking van EG metbutanol
vormt in dit opzicht bovendien interessante aanknopingsmogelijkheden. Butanolis beperkt oplosbaar in water, adsorbeert vrij sterk op het hydrofobe Agloppervlak, terwijl de dielektrische constante van het medium slechts weinig
verandert. De stabiliteit van het AgI-sol wordt in dit geval voornamelijk beïnvloed via \]/d. Het EG daarentegen is in alle verhoudingen mengbaar met
water, is veel minder grensvlakactief dan butanol en beïnvloedt de stabiliteit
veel meer via het medium, waarbij de dielektrische constante een belangrijke
rol speelt.

5.2. KOPPELING VANSTABILITEITSGEGEVENSMET DUBBELLAAGRESULTATEN

Ominzichttekrijgen indeinvloedvandeSTERN-laagopdestabiliteit, dienen
weenerzijds tebeschikken overinformatie betreffende dehoeveelheid ladingin
deSTERN-laagenanderzijds overdewijzewaaropdezeladingisverdeeld binnen
eenbepaaldeSTERN-laagstructuur.
Alseerste stap wordt de STERN-ladingambepaald door van de totale lading
a0 (uit titratie) de diffuse lading ad (uit stabiliteit) af te trekken. Voorwaarde
90
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-14 (1975)

hierbij is, dat deze gegevens die van totaal verschillende bronnen afkomstig
zijn, aan elkaar gerelateerd mogen worden.
Belangrijke punten van overweging hierbij werden reeds besproken door
LYKLEMAe.a. (1975)en komen kort samengevat ophetvolgendeneer:
- De titratiegegevens zijn verkregen met AgI-suspensies en de stabiliteitsgegevensmetAgI-solen.Deverschillen tussensuspensiesensolenblijken echter
mee te vallen, omdat ze op analoge manier bereid worden. Systematische verschillenin dubbellaagstructuur zijn tot dusver ook nogniet aangetoond.
- Bij titraties wordt de oppervlaktelading bepaald in een evenwichtsituatie,
waarbij dedubbellaag vollediggerelaxeerd is.Tijdens devlokkinggeldt deze
evenwichtstoestand ook voor het diffuse deelder dubbellaag, dochnietvoor de
STERN-laag gedurende de korte tijd van deeltjesbotsing (10 _ 6 -10~ 7 sec).
Echter, zoals in H. 3reeds werd opgemerkt nemen weaan dat de tijd, nodig
om een sol en zout te mengen en de optredende verschijnselen te registreren
(enkele seconden), ruim genoeg is om ook de STERN-laag na iedere zouttoevoegingineenevenwichtstoestand waartenemen.Wemogendusstellendatde
aldusgevonden amin adsorptie-evenwicht metdeoplossingverkeert.
- Beidetechnieken meten gemiddeldeeigenschappen uitgaandevan een homogeenuitgesmeerde oppervlaktelading. Eeneventuelelokalisatievandelading
kan tijdens deeltjeswisselwerking op een andere wijze tot uitdrukking komen
dan bij de meting van dubbellaageigenschappen. Kwantitatieve vergelijking
vanderesultaten vanbeidemeettechniekenwordthierdoor bemoeilijkt.
- Ook de absolute nauwkeurigheden van beide technieken kunnen een voldoendekwantitatievevergelijkingindewegstaan. Deze wordt niet alleen veroorzaakt door fouten in het specifiek oppervlak van de suspensies of in de
deeltjesstraal van de solen. Zoals echter reeds in H. 3bleek wordt de waarde
van \jßd, de centrale grootheid bij de stabiliteitsmetingen, zeer sterk bepaald
door degekozen diktevandeSTERN-laag.Ditbetekentdatdebetrouwbaarheid
van de aldus verkregen resultaten nauw gekoppeld is aan het gekozen model
vandeSTERN-laag.
Echter,zoalsindeinleidingreedswerdgesteld,wordtdestabiliteitsomsvoor
ruim 90%bepaald door het gebeuren in deSTERN-laag,zodatdemisschienwat
grotere fouten die gemaakt worden bij deze confrontatie toch nog een beter
inzicht geven in de kolloidale stabiliteit, dan het met veel grotere perfectie
aanpassen van parameters in de diffuse dubbellaag.
5.2.1. Inventarisatie vandelading in de StERN-laag
Binnen het in H. 3gekozen modelvandeSTERN-laagzalnuworden afgeleid
hoe de STERN-lading kan worden berekend, op welke wijze deze lading isgeadsorbeerd en wat de invloed van deze lading en het veranderend EG-gehalte
isopdedielektrischeconstantedirectronddegeladenkolloidaledeeltjes.
5.2.2. Debepaling van de STERN-lading
In H. 3zijn,uitgaandevandestabiliteit, bijalletoegepastezoutconcentraties
in de verschillende water en EG-water mengsels waarden berekend voor fa
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bij pi = 4,6. Met behulp van de GouY-theorie kan hieruit de lading in de
diffuse dubbellaag adberekend worden met behulp van vgl. (3.2). Deze vergelijking geldtvooreenvlakkedubbellaag,maarisonder onze omstandigheden
ook bruikbaar voor bolvormige deeltjes omdat xa > 30 in geval van KN0 3
enxa. > 10bij Ba(N0 3 ) 2 .
In H.4 werd <T0 bepaald als functie van de wandpotentiaal i/^o in 10 _1 M
KN0 3 en 10"3 MBa(N03)2. Indien we nu bij dezelfde zoutconcentraties en
wandpotentiaal, waarbij \j/d (en dus ook ad)bepaald is, de oppervlaktelading
kennen, dan kan uit het verschil de lading van de STERN-laagom worden verkregen. Immers volgens het elektroneutraliteitsprincipe geldt:
(5-1)

<*o= - ( * • + O

De omstandigheden waaronder <r0en od zijn bepaald zijn echter niet geheel
identiek, zodat soms een geringe mate van inter- of extrapolatie nodig is. De
stabiliteitsmetingen met Ba(N03)2 vonden plaats bij concentraties rond
1mMol/1.Omdatcr0overhetgemeten traject van zoutconcentraties bij pi = 4,6
in water weinig afhangt vande zoutconcentratie (LIJKLEMA, 1957),werden als
goede benadering de berekende <7d-waarden gecombineerd met de <x0-waarden
bepaald bij 10"3 MBa(N03)2 enpi = 4,6in alle EG-water mengsels.
VoorKN0 3 kaneennognauwkeuriger benaderingsprocedure wordentoegepast.Uitgaandevan de experimentele waarden van a0 en de capaciteit Cexp in
10 - 1 M KNO3 (zie H.4) kunnen a0-waarden worden berekend in 10" 3 M
KN0 3 (LIJKLEMA, 1957). Interpolatie tussen de waarden van o0 in 10" 3 M
en 10" 1 MKNO3 bij gefixeerde pi blijkt volgens de relatie o0 =/(c 1 / 2 ) te
gaanengeeft de<r0-waardenbijdezoutconcentratiesvandestabiliteitsmetingen.
Depremissenbij dezeprocedure zijn, datin 10 _1 MKN0 3 detotale capaciteit
Cexp praktisch geheel bepaald wordt door de STERN-capaciteit Cm en dat in
10 _ 3 MKNO 3 geen specifieke adsorptie plaats vindt, zodat hierbij gebruik
gemaakt kan worden van derelatie:

1 - 1 +1

c,

cd

(5.2)

cm

waarin Cd decapaciteit isvan het diffuse deelder dubbellaag enbepaald wordt
door:
=

/W V '\ z_
V kT J

le-V-e^j
(-z_e-V++z+e-V-+z_-Z+)1/2

Vooreen 1-1 elektrolyt gaatvgl.(5.3a)over in:

"^
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waarinyd gegevenisdoorvgl. (3.3).
Sommering van Cm (10 - 1 M) en Cd (10 - 3 M), gebruikmakendvan resp.vgl.
(5.2) en (5.3b), geeft dan Ctin 10" 3 MKN0 3 waaruit door integratie als
functie van \j/0 door middelvanvgl.(5.4)a0 (10~3M)teberekenenis.
iMpI = 4,6)

r0 = ƒ

Ct d iAo

(5.4)

^0 = 0

5.2.3. Bepaling vandespecifieke adsorptie-energie
Op grond van het model in fig. 3-16 kunnen wede STERN-laagverdelen in
een binnenste en een buitenste HELMHOLTZ-vlak. Specifiek geadsorbeerde
tegenionen bevinden zich in het binnenste HELMHOLTZ-vlak. Strikt genomen
vertoont de lineaire potentiaalval met de afstand in het binnenste deel van de
STERN-laag ƒ»' een andere helling dan in het buitenste deel y' (zie fig. 5-1).
VooreenuitgesmeerdeSTERN-ladinggeldt namelijk:
'/'o-'A/i

G0

^ß' - "Ad

<T0 + °m

—
en —
=
£re0
r60
ere(
Er zit duseenknik op degrenstussen binnensteenbuitenste HELMHOLTZ-vlak
zoalsisaangegeveninfig.5-1.
Echter, de lading binnen het binnenste deel der STERN-laag is niet uitgesmeerdmaarbestaatuitdiscreteionladingen.Hierdoorontstaaninductiepotentialen rond deionen die z.g. beeldladingen veroorzaken in de vastefase en de
vloeistof. Deze geïnduceerde ladingen induceren op hun beurt weer nieuwe
beeldladingen. Indien nu de dielektrische constante over de gehele STERNlaagconstantwordtverondersteld,danblijkt datdoorhetdiscreteladingsbeeld
en de veelvoudige beeldladingsvorming de knik in het potentiaalverloop binnen de STERN-laagnagenoegverdwijnt enweerlineairiteit ontstaat (GRAHAME,
1957).
ß'

Fio. 5-1.Schematisch beeld van het potentiaalverloop in
deSTERN-laagaanhet grensvlakAgI/oplossing.
y ,
<l>„ = gemiddelde potentiaal juist buiten de deeltjesrand //
<k,„ = micro-potentiaal aan het binnenste HELMHOLTZ- ///
vlak,bepalend voorhet elektrostatische deelvan de /yyi
adsorptie-energie.
<l>ß' = macro-potentiaal aan het binnenste HELMHOLTZvlak,zonder invloedvanhet discrete ladingskaraktervandeionen.
<l>d = potentiaal aan het buitenste HELMHOLTZ-vlak.
e/ = dielektrische constante in het binnenste deel der
STERN-laag.
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Door interpolatie tussen i^0 en \j/d kan nu de elektrostatische potentiaal \]/m
berekend worden volgens
*m=*ä +~—1Wo-'l'a)
' (5-5)
P +7
De aldus verkregen STERN-potentiaal iim maakt het mogelijk om de adsorptieenergie van de specifiek geadsorbeerde tegenionen inhet binnenste deel van
de STERN-laagop te splitsen in een elektrostatisch deel zeij/m eneen'niet'-elektrostatisch deel </>,dat specifieke adsorptie-energie wordt genoemd.
Ter berekening van despecifieke adsorptie-energie van tegenionen blijkt
een vereenvoudigde STERN-vergelijking redelijk te voldoen (LYKLEMA, 1966b).
Uitgangspunt hierbij vormt deveronderstelling dat tegenionen over het gehele
oppervlak kunnen adsorberen, doch niet superequivalent. Men spreekt in dit
verband ook welvan een STERN-LANGMUIR-vergelijking, welke luidt:
6

c

-

1- 0

* -exJZJÈm +±)

coplosm.

VkT

(5.6)

kT,

Hierin is6striktgenomen het aantal door tegenionen bezette plaatsen, gedeeld
door het totaal aantal beschikbare plaatsen inde STERN-laag. De specifieke
adsorptieisechterzwak, omdat opplaatsen waargeenI" geadsorbeerd zit ook
verwaarloosbaar weinigtegenionen adsorberen. Dit blijkt o.a. uit devolkomen
afwezigheid van enigeinvloed van het kation opdeliggingvan het ladingsnulpunt. Daarom blijkt de relatie 0= am\a0 redelijk te voldoen, zodat voor vgl.
(5.6) ook geschreven kan worden:

°°-°<ff

d

c
C

° ..exp(^ba +±)

oplosm.

\ kT

(5.7)

kT

Hierin is cz/coplosm. demolfractie van detegenionen indeoplossing. Deze
molbreuk loopt van cz/55,5in water tot cz/16,l in EG. Onze gegevens kunnen
nu gebruikt worden omvgl. (5.7)te toetsen en, indien deze vergelijking juist
bevonden wordt, despecifieke adsorptie-energie teberekenen.
5.2.4. Destructuur van de STERN-laag
Meer inzicht in de structuur van het binnenste deel van de STERN-laag verkrijgtmendoorintegratie van de (differentiële) STERN-capaciteit Cm als functie
vandepotentiaalvalinditdeelvandeSTERN-laagvolgens:
<l>0 -

Km=

ifrm

7T^-T\ I c - d ^ o - ^ J
WO -tm)

J

o
Voor deintegraleSTERN-capaciteitKm kan ook geschreven worden:
K
»=~
"4

(5-8)

(5-9)
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waarin: s'r= de relatieve dielektrische constante van het binnenste deel der
STERN-laag,welkealtijdlagerisdandieindeoplossing
ß' = dedikte van het binnenste STERN-laagdeel
Metbehulpvan devgl.(5.9)kan meneenindruk krijgen van de verandering
vans? bij deaangenomen waarden vanß' alsfunctie van xEG.
5.3. RESULTATENENDISCUSSIE

5.3.1. Ladingsverdeling over STERN-laag endiffuse dubbellaag
Uit het grote verschil tussen de potentiaal aan het buitenste HELMHOLTZvlak ij/d,berekend in H. 3, en de wandpotentiaal \j/0bij pi = 4,6 (uit H.4)
blijkt reeds dat een belangrijk deel van de tegenlading zich in de STERN-laag
moetbevinden.
Tot dusver was het gebruikelijk omi/^0-waardentevergelijken met ^-waarden onder vlokcondities, waarbij werd aangenomen dat log W = 0. Wij hebbengeenvlokwaardengedefinieerd,maar ij/ä uit Wberekendvianumeriekeintegratie bij alle gebruikte zoutconcentraties. Aangezien dit niet mogelijk is bij
log W = 0, zullen we allereerst de i/v en <r0-waarden vergelijken met die van
ifrd en aabij pi = 4,6en 10~3 MBa(N03)2 resp. KT 1 M KN0 3 .
De oppervlaktelading a0 uit fig. 4-3 en fig.4-4 wordt als functie van xEG
infig. 5-2 vergelekenmetdediffuse ladingadberekenduit\pdvolgensvgl.(3.2).
Hieruitblijkt datzowela0alsadinKN0 3 enBa(N03)2 dalenmettoenemend
EG-gehalte, hetgeen toegeschreven kan worden aan een daling van de dielektrische constante ten gevolge van vervanging van water door EG, maar ook

-5,0[-/JC/cm2

G

[ x^

-4\

.C7o-Ba(N03)2
„C n -KN0 3

.

-3,0

-2,0 h

FIG. 5-2. De oppervlaktelading
<70 en de lading in de diffuse
dubbellaag aa van Agials functie van xEG
O in50mMol/lKNO 3 .
x in ~ 1 mMol/1Ba(N03)2-

02
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FIG. 5-3. De tegenion-bezetting in de STERN-

2, laag vanAgi alsfunctie van x EG in50mMol/1
KN0 3 , resp. ~ 1 mMol/1Ba(N0 3 ) 2 .

door eentoenemende STERN-laagdikte. Vooral deeerste moleculen EGlijken
hierbijrelatiefhetmeesteffectief, terwijlbijxEG > 0,5weinigveranderingmeer
optreedt, noch in<j0, nochinad.
Uit een eventueel verschil in afname tussen <r0 en ad alsfunctie van xEa
kan een verandering in de STERN-lading am bepaald worden volgens vgl.
J

(5.1).Infig.(5-3)isdezeuitgezetalsdebezettingsgraad 0(==

d

—)alsfunctie
vanxEG. Uitdezefiguur blijkt, datbijBa(N03)2 eninmindere matebij KN0 3
de STERN-lading voornamelijk bij de lage EG-gehalten toeneemt met x EG .
Opvallend isdatbijKN0 3 delading in deSTERN-laagin EGoploopt tot
74% enbijBa(N03)2 zelfs tot98%vandetotale tegenlading. Ditlaatstebetekent datbijBa(N0 3 ) 2 inEGslechts 2% vandeI--ionen niet afgeschermd
zijn door tegenionen, hetgeen inH.3ooktotuitdrukking kwam in degeringe
stabiliteit vanhet AgI-solinditmedium.
Er zalnu worden nagegaaninhoeverre specifieke adsorptie hiervoor verantwoordelijkis.
5.3.2. De specifieke adsorptie
Infig.5-4 wordt de specifieke adsorptie-energie, <t>/kT, berekend volgens
weer e even als functi
lftxT?'
8 §
e van x EG bij 10"1 MKNO, en 10" 3M
Ba(N03)2. Hieruit blijkt datde specifieke adsorptie bij Ba(N0 3 ) 2 sterk toeneemt, terwijl dezebijKN0 3 lager isen,zijhetniet significant, afneemt met
toenemendeJCEG.
Een verklaring voor dehogere waarden van<f> bijBa(N0 3 ) 2 vergelekenmet
die vanKN0 3 kangevonden worden alsweaannemen datdespecifiekeadsorptie ookeensignificante entropiebijdrage bevat. Zowel de hogere waarde
96
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FIG. 5-4. De specifieke adsorptie-energie aan
Agi alsfunctie van xEa in 50 mMol/1 K N 0 3 ,
resp. ~ 1 mMol/1Ba(N0 3 ) 2 .
10
De lijnen geven de spreiding aan, indien de
STERN-laagdikte met ± 0,05 nm wordt gewijzigd.

0

*EG
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0.2

0.4

0.6

0.8

TO

voor 4> van Ba(N0 3 ) 2 in water als de sterkere stijging hiervan met xEG is dan
toe te schrijven aan het feit dat de disoriëntatie van de divalente Ba++-ionen
op de hen omringende oplosmiddelmoleculen in de STERN-laag sterker is dan
dievan demonovalente K+-ionen.
Een tweede aanwijzing voor het sterker structuurbrekend effect van Ba++
vergeleken met K+ vormt het feit, dat het adsorptiemaximum van EG aan
Agiin 10-3 M Ba(N0 3 ) 2 ook bij hogere oppervlaktelading bereikt wordt dan
in 10-x M KN0 3 . Vergelijk hiertoefig.4-3 enfig.4-4.
In tabel 5-1 wordt de invloed van de KN03-concentratie op de berekende
TABEL 5-1. De invloed van de KN03-concentratie op de berekende specifieke adsorptieenergie in water en 99,5gew. % EG.
MkT
ffjffo
00
%EG
zoutconc.
A
Vd
(mV)
(fxC/cm2)
(nm)
(mMol/1)
4,51
0,675
4,30
25,7
0
50
0,54
4,36
0,65
4,23
25,4
60
4,43
0,635
4,01
25,0
70
4,49
0,625
3,83
24,7
80
4,55
0,61
3,68
24,3
90
4,60
0,60
3,53
24,0
100
4,65
0,595
3,42
23,6
110
4,70
0,59
3,33
23,2
120
4,49
0,745
3,29
28,6
99,5
30
0,82
3,31
0,745
4,43
27,7
32,5
•3,33
0,745
4,40
27,0
' • : 35 '
3,34
0,74
4,31
26,6
37,5
3,36
0,74
4,28
25,8
40
3,42
0,74
4,14
23,6
50
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specifieke adsorptie-energie vergeleken op basis van de stabiliteitsmetingen in
waterenEG.Duidelijk blijkt hieruit dat dezoutinvloed op<f>inwater groter is
daninEG,maarhetmeetbaar stabiliteitstraject in water verloopt ook overeen
grotertraject van zoutconcentraties.
Ook blijkt duidelijk, dat àij/Jdcin water kleiner is dan in EG. Met andere
woorden:\j/äisgevoeligervoor czinEGdaninwater. Dit blijkt ookuithetveel
kortermeetbarestabiliteitstraject inEG.In H. 3werd ditreeds opgemerkt naar
aanleidingvanfig.3-19.Degrootsteinvloed op dewaarden voor \j/dbleektoen
afkomstig van dekeuze van de dikte van de STERN-laag, waarbij \j/d sterk toenam bij afnemende STERN-laagdikte onder overigens gelijke omstandigheden.
Dit, gecorreleerd met de hogere zoutconcentraties (en de grotere variatie
hierin)vandeexperimenteninwatervergelekenmetdieinEG,zoueropkunnen
wijzen dat de afstand van dichtste nadering van het eerste diffuse ion tot het
deeltje iets afneemt bij toenemende zoutconcentratie. Het buitenste HELMHOLTz-vlak zou bij toenemende zoutconcentratie iets dichter bij het deeltje
kunnen komen te liggen, waardoor evenals de diffuse dubbellaag ook de
STERN-laagietswordt ingedrukt.
EenverklaringvoordezeSTERN-laagcompressiezou ook de structuurbrekende invloed van de K+-ionen op de oplosmiddelmoleculen rond Agi in de
STERN-laag kunnen zijn. Hoe groot deze correctie moet zijn om tot zoutconcentratie-onafhankelijke waarden van <t> te komen blijkt uitfig.5-5. HierinzijndeterugberekendewaardenvandebuitensteSTERN-laagdiktebijconstantespecifieke adsorptie-energie {^jkT = 3,5) uitgezet. Er werd hiertoe gebruik

0,18

Q,U

010

Q06

Q02
,COna
130mMol/l

O bij XEG = °
x bij XEG = 0,111
A bij XEG = 0,225
D bij * EG = 0,537
V bij xEa = °' 7 2 3

^^^^fd^s^s^isr^^^van3,skTaan
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gemaakt van de gegevens verkregen met een sol dat bereid was in waterig
milieu, met als referentie de dikte van de buitenste STERN-laag bij 10" 1 M
KN0 3 volgenshetmodelvanH.3.
Opvallend isdat deabsolutegroottevan decorrectie onafhankelijk isvanhet
EG-gehalte, maar uitsluitend door de zoutconcentratie wordt bepaald. De
relatieve correctie berekend op de totale STERN-laagdikte A isbij 50mMol/1
KNO3inwaterca. 10%eninEGca.6,5%.
In fig. 5-4 is voor zowel KNO3 als Ba(N0 3 ) 2 aangegeven hoe groot de invloed is van een STERN-laagdikte-correctie ter grootte van 0,05 nm op fijkT.
Duidelijk blijkt hieruit, dat degrootte van despecifieke adsorptie-energie sterk
bepaaldwordt doorhetgekozenmodelvandeSTERN-laag.
Dit roept devraag op, of er misschien een acceptabel model bestaat, waarin
de specifieke adsorptie afwezig is. Dat dit fysisch moeilijk voorstelbaar is
toontfig. 5-6, waaruitblijkt datindiegevallenzowelvoorKN0 3 alsBa(N03)2
de buitenste HELMHOLTz-laag40 tot 50%van de totale STERN-laagdikte moet
uitmaken. Dit betekent, dat bij een redelijk geschatte STERN-laagdikte van 0,5
à 0,6 nm in water de dikte van de binnenste HELMHOLTZ-laagslechts 0,3 nm
bedraagt, hetgeen minder is dan de som van de stralen van eenjodide- eneen
tegenion.
Bovendien werd door berekeningen, uitgaande van de resultaten van de
stabiliteitsmetingen door LYKLEMA e.a. (1975), reeds aangetoond dat afwezigheid van specifieke adsorptie alleen kon worden verklaard indien irreële waarden voor de STERN-laagdikte of abnormaal hoge waarden voor de HAMAKERconstantewerden gebruikt.
Er kan dus wel geconcludeerd worden, dat er ondanks bepaalde onzekerheidsmarges in de berekening van (j)/kT, zowel bij KN0 3 als bij Ba(N03)2,
eenspecifieke adsorptie-energie bestaat vantenminste enkele kT's.

FIG. 5-6. De dikte van het bui- Q3
tenste deel der STERN-laag y' betrokken op detotale STERN-laagdikte als functie van xEG in 50
mMol/1KNO3resp. ~ 1mMol/1
Ba(N0 3 ) 2 bij afwezigheid van
specifieke adsorptie.
Ter vergelijking is ook dit
quotiënt in het door onsgehanteerde model ingetekend.
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5.3.3. Destructuur van deSTERN-/aagin relatie totde[dielektrische constante s'r
Deintegrale STERN-capaciteit Km berekend volgens vgl. (5.8) is als functie
vanCT0weergegeven infig.5-7 bij verschillende waarden van XEO. De afname
vanKmbijtoenemende waarden van a0 moetvooral worden toegeschreven aan
eendalingvandedielektrischeconstantee'rindit deelvandeSTERN-laag.
Opvallend is dat bij een oppervlaktelading negatiever dan ca. -1,5 pC/cm2
dKJd<T0 onafhankelijk begint teworden van het EG-gehaltevan het medium.
Dit wijst erop, dat bij hogere beladingelektrische velden ontstaan, die de EG•/jF/cm :

-2.0

-2.5

Fio. 5-7. DeintegraleSTERN-laagcapaciteitKmvan deelektrische dubbellaag op zilverjodide
in water-ethyleenglycol mengsels als functie van de oppervlaktelading a0.
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moleculen op eenzelfde wijze oriënteren als de watermoleculen in de STERNlaag.
Daarentegen blijkt bij waarden van a0 positiever dan -1,5 /iC/cm2 âKJâa0
inwaterenmedia metlageEG-gehaltensterker toetenemen,naarmate hetEGgehalte van het medium lager is.Dit doetveronderstellen, dat dewatermoleculen bij geringere veldsterkte grotere oriëntatiemogelijkheden bezitten dan de
EG-moleculen.
Ook blijkt uit fig. 5-7, dat bij constante wandlading Km afneemt met toenemendewaarden van xEC. Volgensvgl.(5.9)kan ditbetekenen eendalingvan
de dielektrische constante s'rof een toename van de dikte van dit deel van de
STERN-laag. Omdat reeds bleek, dat bij een oppervlaktelading negatiever dan
-1,5fiCjcm2 deinvloed vaneenveranderend EG-gehaltealnietmeer merkbaar
was, moet de belangrijkste oorzaak gezocht worden in de toenemende STERNlaagdikte. Ook TRASATTI (1970) concludeert dat op kwik de verandering van
Kmonder invloed van x EG bij constante <r0uitsluitend veroorzaakt wordt door
eenverandering in dediktevandeSTERN-laag.
Substitutie van de volgens ons model berekende waarden voor ß' (ziefig.
3-16 en tabel 3-5) in vgl. (5.9) geeft met behulp van de waarden van Km uit
fig. 5-7 waarden voor e'r die infig.5-8 zijn uitgezet als functie van xEG. Uit
fig. 5-8 blijkt nu, dat bij geringe oppervlaktelading (tot ca. -2/iC/cm2) de
vervanging van de eerste moleculen water door EG de dielektrische constante
in de binnenste STERN-laagdoet stijgen. Dit isduseentegengesteld effect alsin
de bulkoplossing. Kennelijk zijn de EG-moleculen bij deze veldsterkten in de
STERN-laagnoginstaat omintegrijpen indeoriëntatie-en polarisatiemogelijkhedenvan dewatermoleculen enzijn zelfooknogweinig structuurvormend.
Echter, onder de omstandigheden waaronder de meeste vlokexperimenten
inKN0 3 zijn uitgevoerd (bijpi = 4,6encz = 10 _1 M) is de invloed van het
EG-gehalte op de dielektrische constante in het binnenste deel van deSTERNlaaggering.

FIG. 5-8. De dielektrische constante er' in het binnenste deel
vandeSTERN-laagalsfunctie van
*EGbijconstante ladingresp.potentiaal (pi = 4,6).

"EG

Q2
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Ookbijverhogingvandezoutconcentratiezoue'renigszinsverhoogd kunnen
worden door eenstructuurbrekende invloed opdeoplosmiddelmoleculen in de
STERN-laag.Dit, gecombineerd met de geringe veranderingen in de STERNlaagdikte (zoalsvermeldin§ 5.3.2.), kan belangrijke consequentieshebbenvoor
de stabiliteit van AgI-solen.

5.4. CONCLUSIES

Zoals in de inleiding (H. 1)reeds werd opgemerkt, is de potentiaal \j/deen
centrale grootheid in destabiliteit van hydrofobe kolloïden. De grootte van \j/d
wordt echter primair bepaald door de samenstelling van de STERN-laag en,
zoalsin H.3reedswerd aangetoond, vooral ook door zijn dikte.
In dit hoofdstuk hebben wegetracht meer inzicht te krijgen in de structuur
van de STERN-laag door de resultaten van de stabiliteitsmetingen uit H. 3 te
relateren aan dedubbellaagmetingen van H.4.
Uitderesultatenbleek,datbijaanwezigheidvan 10~1 MKN0 3 ca.70%van
deoppervlakteladingindeSTERN-laaggecompenseerdwordtendatditbij10~3 M
Ba(N0 3 ) 2 zelfs oploopt tot 98% in EG. Dit laatste verklaart ook de geringe
stabiliteitvanhetAgI-solinEGmet 10"3MBa(N0 3 ) 2 waarindus98%vande
I"-ionenafgeschermdwordtdoortegenionen.
Binnen het geschetste model leidden de gevonden waarden voor de STERNlading tot een specifieke adsorptie-energie van ca. 4,5kT voor KN0 3 en tot
9kT voor Ba(N0 3 ) 2 inEG.Dezewaarden bleken overigens sterk af tehangen
van dekeuzevan dediktevandeSTERN-laag.Ditwerdverklaard door een wijzigingin de structurering van oplosmiddelmoleculen in dezelaag.
OokdeveranderingvandedielektrischeconstanteindeSTERN-laagwerdmet
de mate van oriëntatie van de oplosmiddelmoleculen in verband gebracht. De
grootte van de dielektrische constante werd voor het binnenste deel van de
STERN-laag geschat op ca. 15in het ladingsnulpunt; deze grootheid bleek betrekkelijk ongevoelig te zijn voor het EG-gehalte doch wel sterk af te nemen
met toenemende lading.
Uit deresultaten van het gehele onderzoek kan deconclusie worden getrokken,datdeDLVO-theorieeengezondebasisisvoordeverklaringvandestabiliteitsverschijnselen, mits men de juiste parameters invult. De STERN-laag
speeltin deparameterkeuze een belangrijke rol.
5.4.1. Suggesties voor verder werk
Ter verdieping van het inzicht in de stabiliteitsverschijnselen is het van primairbelangommeerverfijningen aantebrengenindebepalingvan
- de hoeveelheid lading in de STERN-laag, waarbij nog knelpunten zitten in
hetopelkaarafstemmenvandeverschillendetechnieken;
- de wijze waarop deze lading is geadsorbeerd (specifiek of elektrostatisch,
discreetofuitgesmeerd);
- de invloed die de lading uitoefent op de structurering van de oplosmiddel*"2
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moleculen in de STERN-laag (de dielektrische constante in de STERN-laag);
- dedikte van deSTERN-laagende oorzaken voor mogelijke wijzigingen in die
dikten.
Pas hierna komen de vele verfijningen die in de DLVO-theorie reeds zijn
aangebracht goed tot hun recht, enishetverschilin startpunt tussen VA en VR,
zoalsin H. 3besproken, opdejuiste wijzetehanteren.
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SAMENVATTING

Het doel vanhet onderzoek ismetingen analysevan dekolloidale stabiliteit
ingemengdwaterigeenniet-waterige media.
Het is een bekend feit dat de dielektrische constante van het medium een
belangrijke rolspeeltindestabiliteitvanhydrofobe kolloïden.Veranderingvan
de dielektrischeconstante door bijvoorbeeld toevoeging van organische oplosmiddelenaanwater biedt duseenmogelijkheid omdestabiliteit te beïnvloeden
endetheorieën hierover tetoetsen.
Hetisechterheelgoeddenkbaar, dattoevoegingvan organischestofaaneen
waterig sol niet alleen invloed heeft op de diffuse dubbellaag, maar ook veranderingen in de STERN-laagkan veroorzaken die consequenties hebben voor
destabiliteit.Zokan bijvoorbeeld dediktevandeSTERN-laagveranderen evenalsookdepotentiaal\f/d opdegrensvanSTERN-laagendiffuse dubbellaag.
Om nu meer inzicht te krijgen in het totaal van veranderingen hebben we
systematisch onderzoek verricht aan zowel de stabiliteit als de dubbellaageigenschappen van kolloïden onder zoveel mogelijk vergelijkbare omstandigheden. Door vergelijking van dezeresultaten werd hiermee een nieuwe weggeopend,waarinnu ookdeinvloedvandeSTERN-laagduidelijker betrokken werd
bij de stabiliteit.
Veel aandacht werd hierbij ook besteed aan kwantificering van belangrijke
parametersindeDLVO-theorie,resulterendineenuitbreidingvan dezetheorie
op diverse punten.
Als modelsysteem bij het experimentele onderzoek werd het zilverjodide
(Agi)in water-ethyleenglycolmengsels gekozen.
In hoofdstuk 1wordt na een literatuuroverzicht de motivering voor deze
keuze gegeven, gevolgd door een korte uiteenzetting over de aanpak van het
onderzoek.HetAgiwerdgekozen,omdathetzowelinstabiliteits-alsindubbellaagonderzoek eenbekendemodelstofis,waarvanreedsveelparameters bekend
zijn.Hetethyleenglycol(EG)iseengeschiktmediumvoorstabieleAgI-solen,het
is bovendien in alle verhoudingen mengbaar met water en biedt daardoor de
mogelijkheid omdedielektrischeconstante over een groot traject als variabele
telaten fungeren.
Een mogelijke consequentie van een lagere dielektrische constante van het
mediumisechterdegroterekansopassociatievandebijde stabiliteitsmetingen
gebruikte zouten.Inhoofdstuk 2wordt dezeinvloed nagegaan met behulpvan
geleidbaarheidsmetingen aan dezouten KN0 3 enBa(N0 3 ) 2 . Uit de resultaten
blijkt dat associatie onder omstandigheden van de stabiliteitsmetingen alleen
voorKN0 3 vaninvloed kanzijn.Inzuiver EGkan dematevanassociatie zelfs
oplopen tot23%.
In hoofdstuk 3worden stabiliteitsmetingen bij aanwezigheid van enkeleéénen tweewaardige nitraten beschreven. Deze werden uitgevoerd volgens de
kinetischemethodemetbehulpvan een Stopped Flow Spectrofotometer, een
'04
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apparaat dat zeer snel sol en zout kan mengen en de transmissieverandering
kan registreren op een tijdstip waarbinnen zich nog voornamelijk doubletten
gevormd hebben. Bij deverwerking van deresultaten werden recente inzichten
verwerktindeklassieketheorie.Zowerdendeaggregaatjes bijdeoptischewaarnemingvan hetvlokproces niet meer als bolletjes beschouwd, maar als deeltjes
met een bepaalde geometrie. Bovendien werd een hydrodynamische correctie
aangebracht op de diffusiecoëfficiënt ingeval twee deeltjes elkaar op korte afstand genaderd zijn.
Alsstabiliteitscriterium werd geengebruik gemaaktvandevlokwaarde,maar
bij iedere zoutconcentratie werd numeriek een waarde voor i//d opgelost uit de
gecorrigeerde FucHS-vergelijking, na optimalisering van deandere parameters.
De resultaten leverden waarden voor ^d op,diein vergelijking tot deklassieke
theorie betrekkelijk laag waren. De oorzaak hiervan is voornamelijk een gevolgvaneenverbeteringindebeschrijvingvandedeeltjeswisselwerking, waarbij
ter berekening van de totale interactie-energie een verschillend aftelpunt werd
gebruikt voor de repulsie-energie VR en de attractie-energie VA .VR werd
berekend over een traject dat tweemaal de dikte van de STERN-laag korter is
dan dat van VA.
De belangrijkste invloed op de waarde van \pävormt de keuze van de dikte
van deSTERN-laag.Dezeinvloedisbinnenredelijke grenzenzelfsgroter dandie
van de HAMAKER-constante en de deeltjesstraal.
Een andere consequentie van de aangebrachte verbetering is het feit dat de
deeltjes tijdens debotsing niet in eikaars STERN-lagenpenetreren. Dit betekent
dat de FucHS-integratie uitsluitend tussen de buitenste HELMHOLTZ-vlakken
zou moeten worden uitgevoerd. Echter, vanwegehet arbitraire karakter vande
STERN-laagdikte, werd de integratie uitgevoerd vanaf detop van deinteractieenergieberg. Een nog niet opgelost probleem bij deze benaderingswijze is, dat
detopvan deenergieberg inenkele gevallen binnen deSTERN-laagkomt teliggen.
In hoofdstuk 4 komen de dubbellaageigenschappen van Agi aan de orde.
Met behulp van titraties werd in EG-water mengsels de oppervlaktelading bepaald als functie van de wandpotentiaal bij aanwezigheid van 10 1M KN< ^3
resp. 10- 3 MBa(NO 3 ) 2 . Uit de verkregen resultaten werden de volgende
conclusies getrokken.
a. De oplosbaarheid van Agi neemt toe bij toenemend EG-gehalte, hetgeen
voornamelijk wordt toegeschreven aan eentoenameindestandaard solvatatievrije enthalpie van het Ag+-ion, en bij de hogere EG-gehalten aan eenverhoogdeionogenewisselwerking.
. ,
b. Het ladingsnulpunt verschuift in positieve richting. De verandering in ae
X-potentiaal bleek hieraan de grootste bijdrage televeren, hetgeen alsvolgt
werdverklaard. BekendisdatopongeladenAgidewaterdipolen methunnegatievekantnaarhetAgigerichtzijn. BijverplaatsingvanwaterdoorEGwomen
ook de EG-dipolen bij voorkeur met hun negatieve kant aan hetAgi geadsorbeerd. Toch is het netto moment van EG-moleculen aan het AgI-grensviaK
duidelijk geringer dan dat van water, zodat eennetto verschuivingin positieve
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richting resulteert. Aan het kwikgrensvlak deed een veel grotere ladingsnulpuntverschuiving veronderstellen, dat een geringe oriëntatie van de EGmoleculen optrad metdepositievezijdenaarhetmetaalgekeerd.
c. Alletitratiecurven bijeenbepaald zoutinverschillendeEG-gehaltenvanhet
medium gingen door een gemeenschappelijk snijpunt, dat geïdentificeerd
werd alsdeladingwaarbij deadsorptie van EG ten opzichte van dievan water
maximaal is.Deliggingvan het gemeenschappelijk snijpunt ligt bij negatievere
oppervlakteladingdanbijbutanol.Dithangtsamenmetdesterkereconcurrentiepositievan deEG-dipolen t.o.v. dievan water aan hetAgI-grensvlak.
d. De dubbellaagcapaciteit van Agi daalt bij toenemend EG-gehalte, waarvoor de toename van de STERN-laagdikte als primaire oorzaak werd
aangemerkt. De eerste moleculen EG bleken hierin het meest effectief te zijn.
Bijgehaltenhogerdan50Mol.%EG trad geenverandering meer op in dedubbellaagcapaciteit. Verondersteld werd dat in die gevallen het AgI-oppervlak
volledigbedekt is met EG.
In hoofdstuk 5 werden de resultaten van de stabiliteitsmetingen uit hoofdstuk 3gekoppeld aan dievan dedubbellaagmetingen uithoofdstuk 4,teneinde
meer inzicht te krijgen in de samenstelling van deSTERN-laag.
Dezeanalysetoonde aan dat eenzeerbelangrijk deelvan detegenladingzich
indeSTERN-laagbevindtendatdevloeistofstructuur indeSTERN-laag afhankelijk van deaard van detegenionen verstoord kan worden. Specifieke adsorptie
speelt bij dit alles zeker een rol, maar voldoende kwantificering hiervan vereist
eennauwkeuriger kennisvandeSTERN-laagdikteen -structuur.
Dit onderzoekheeft echterwelaangetoond datdeinvloedvan deSTERN-laag
op de stabiliteit zeker niet verwaarloosd mag worden. Zo kan worden afgeleid
dattengevolgevantoevoegingvanEG in gevalvan KN0 3 en RbN0 3 de stabiliteitsverandering voor20-40% oprekeningvandeSTERN-laagkomt enslechts
voor 60-80% verklaard kan worden via veranderingen in de dielektrische
constanteenassociatievanionenindediffuse dubbellaag.

^°
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SUMMARY

The purpose of this study was an analysis of the colloidal stability in mixed
aqueous-alcoholic media. Addition of alcohol to water gives the opportunity
of changing the dielectric constant of the medium, which is a very important
parameter in sol stability.
However, addition of alcohol not only influences the properties of the diffuse
part of the double layer, it results also in changes of the STERN layer, such as
an increase of the STERN layer thickness and a change of the potential \\idofthe
outer HELMHOLTZ plane.
In order to gain more insight in the relative influences of both parts of the
double layer, we studied systematically the stability and the double layer properties of colloids under comparable conditions. In doing so, we explicitly incorporated the behaviour of the STERN layer in the stability research.
Special attention was paid to a quantitative check of important parameters of
the diffuse part of the double layer, resulting in an extension of the DLVOtheory.
Silver iodide in the water-ethylene glycol system was chosen as the model
for experimental research. In Chapter 1, the motivation of this choice is given
as well as the outline of the present study. It was pointed out that it can be
used both for stability experiments and for double layer investigations. This
gives the possibility of combining information from two sources under nearly
identical conditions. Ethylene glycol (EG) was introduced because it is a
suitable medium for stable colloidal solutions of Agi, and it can be mixed with
water in all proportions. By changing the EG content, a gradual transition of
the dielectric constant to half its value in water is obtainable.
However, a consequence of reducing the dielectric constant of the medium
is an increased tendency of ionic association rendering the salt concentration
and, for multiply charged ions, also the valence no longer a univocal measure
for the amount of countercharge.
,.
In Chapter 2, the extent of ion association is checked by conductivity experiments of two representative electrolytes, K N 0 3 and Ba(N0 3 ) 2 , m different
EG-water media. From the results it appears that no significant association ol
Ba 2+ -ions occurs at the concentrations encountered in the stability experiments. However, the concentrations of K N 0 3 required in order to ensure
coagulation are about 50 times higher than those of Ba(N0 3 ) 2 and, as a consequence, appreciable association in EG media must betaken into account.
A further analysis of the results of the conductivity measurements revealed
that there is an interaction between EG and water molecules, which is maximal
at about 30mole % E G . I t appears that in this region two water molecules are
bound by one EG molecule.
j-„„„cc»ri
In Chapter 3,the stability experiments are described and the results;ducus ed
in terms of the DLVO-theory with several modifications. The stability of the
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Agl-solsagainst some 1-1 and 2-1 electrolytes wasdetermined usingthe kinetic
method. The rates of coagulation were measured by a Stopped Flow Spectrophotometer. This apparatus mixes equal volumes of sol and salt solution in a
very short time and allows interpretation of particle aggregation in the very
early stages, up to doublet formation. Several corrections have been applied,
among which the optical corrections accounting for the difference in light scattering between a dumb-bell of two spheres and two separate spheres, and the
hydrodynamical correction on the coefficient of diffusion required when two
spheres approach each other closely.
From the experimental results,a collectionof log W-logcplotswere obtained,
where c is the electrolyte concentration and W the stability ratio defined with
respect to the fast coagulation rate of the sols.
The flocculation rates revealed a defect in either the technique of observation
or in the kinetics of flocculation in the sense that the flocculation seems not
to be a bimolecular process.
From the log W - log c plots, no special attempts have been made to determine critical coagulation concentrations, but instead at each salt concentration
values of\f/d were calculated. This evaluation was based on the FUCHS integration procedure after introduction of some improvements. The major improvement is that we accounted for the fact that the electrostatic repulsion VR acts
only over the diffuse part of the double layer, whereas the VAN DER WAALS
attraction VA operates over the total distance between the particles. Hence,
VR has a range that is 2A shorter than the range over which VA operates where
A is thickness of the STERN-layer. The values for A in the different EG-water
mixtures were derived from model considerations based on a tetrahedal buildup of the STERN layer. It was assumed, that upon collision the particles do not
penetrate into each others STERN layers.
The new procedure leads to the following deductions. A consequence of
the improved model of double layer interaction is the fact that sometimes the
maximum interaction energy is located within the STERN layer, which needs
further elucidation. Values of\j/dare obtained that are relatively low as compared with the unmodified model. The calculated values of i/^ are very sensitive to
the choice of the thickness of the STERN layer. To a lesser extent, they depend
also on the choices of the HAMAKER constant and the particle radius.
In Chapter 4, the electrical double layer was studied in EG-water mixtures
in the presence of 10" 1 M K N 0 3 or 10"3 M Ba(N0 3 ) 2 , using the well-known
titration technique. The replacement of water by EG has the following consequences:
a. The solubility of silver iodide increases by about a factor of two. This was
mainly attributed to the change in standard free energy of solvation of the
silver ion and, at the higher EG-water contents, to the change of the activity
coefficients.
b. The point of zero charge moves in a positive direction. This is in a minor
part attributable to a change in solvation free energy of the silver and iodide
ions, but to a large extent to a change in ^-potential.The maximum shift of the
1"°
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zero point of charge is + 89mV in 10" 1 M KN0 3 . It was deduced that the
^-potential causes about 72.5% of this shift. This was explainedbythe preferential orientation of EG molecules with their negative sides to theAgi surface;
similarly water molecules are also oriented with their negative sides to this
surface, but with a much bigger net moment. The shift of % is much smaller
than that reported for EG at the mercury/aqueous solution interface. On
mercury, it has been suggested that the component of the molecular dipole
perpendicular tothesurface isverysmalland,in anycase,withthepositiveend
toward themetal.
c. All titrationcurvesatdifferent x EGpassthroughacommonintersectionpoint
located at -3.3 ^C/cm2 in 10-1 M KN0 3 and -3.8 fiC/cm2 in 10 3 M
Ba(N0 3 ) 2 .Thispoint can be identified as the surface charge where the relative
surface excess of EG ismaximal. It appears to be dependent on the nature of
the counterion. It should be remarked that the intersection point in EG is
locatedatmorenegativesurface chargethanthatreported forbutanol.Thiscan
be explained by the stronger competition of the EG dipoles with water at the
Agisurface ascomparedwiththebutanolmolecules.
d. The double layer capacitance decreases with increasing xEG. This is mainly
due to an increase of the STERN layer thickness. At values of xEa > 0.5 no
further decrease in double layer capacitance was observed, from which it was
concluded that the Agi surface is entirely covered by EG molecules at these
EG contents of the medium.
In Chapter 5, the double layer data were combined with the information
derived from colloidal stability in order to gaininsightintothecompositionof
the STERN layer. The following conclusions were drawn:
- Alargepart ofthecounter chargeresidesinthenon-diffuse part ofthedouble
layer.This could only be explained by assuming specific adsorption ot K
and Ba 2+ ions at negatively charged Agi surfaces.
ev+ •
- The specific adsorption of Ba 2+ ions is much stronger thanthatot K ions.
It has the consequence, that, because of the much lower concentration used
in the case of Ba2+,only a small part of theBa 2+ ionstake part inthe double
layer interactions.
.
.,
t
- These pronounced effects of Ba(N0 3 ) 2 may have repercussions withrespect
to the applicability of the usual smeared-out double layer picture, a feature
thatdeserved moreattention.
»„^„i
This study has shown that the influence of the STERN layer on colloidal
stability should not be neglected. From the results in this study J* <*n b e c ° n '
eluded that, in the case of KN0 3 and RbN0 3 in EG, at
*»*^/'*™
stability changes arecaused by STERNlayereffects and only60-80/ 0 tocnanges
of the dielectric constant and ionic association in the diffuse double layer.
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LIJST VAN SYMBOLEN

a
a
Ö(
A
A'
AH2)
AR
B'
c
c,
cs
c2
C
Ca
Cm
C,
d
D
e
E

deeltjesstraal
dichtste naderingsafstand voor 2 tegengesteld geladen ionen
activiteit v a nhetioni
interferentiefactor bij lichtverstrooiing van2 deeltjes (vgl.3.30)
factor voor d e berekening v a nde activiteitscoëfficiënt (vgl.2.9)
HAMAKER-constante vandeeltjes 1inmedium 2
optische constante volgens RAYLEIGH (vgl. 3.21)
factor voor de berekening vande activiteitscoëfficiënt (vgl.2.9)
concentratie ( M )
concentratie v a nhetioni(M)
solconcentratie( M )
zoutconcentratie (M)
differentiële capaciteit in vgl. (4.21)
capaciteit vandediffuse dubbellaag
capaciteit van deSTERN-laag
totale dubbellaagcapaciteit
dichtheid A g i
diffusiecoëfficiënt
elementairlading: 1,602 x 10- 1 9 C
constante gedefinieerd door dezelfde variabelen als de ONSAGERhellingSinvgl.(2.2)
E0, E
extinctie voor de aanvang resp. tijdens de vlokking van een sol
(vgl. 3.25)
E0
normaalpotentiaal bij evenwichttussenAgI-elektrode en standaardoplossing.
f±
gemiddelde activiteitscoëfficiënt van ionen
F
Faraday-constante: 96.493 C/eq.
F(z)
functie ter berekening v a nde dissociatiegraad in vgl. (2.22)
G
adsorptie vrije enthalpie, solvatatie vrije enthalpie
H
afstand tussen 2 deeltjesoppervlakken
I
ionsterkte (M)
ƒ„
intensiteit vanhet opvallend licht
Jt
functie vande naderingsafstand a van2 tegengesteld geladen ionen
(vgl. 2.2)
J
flux
d.w.z. aantal deeltjes d a tper tijdseenheid en per eenheid van
oppervlak naar eencentraal deeltje stroomt.
k

constante van B O L T Z M A N N : 1,38 x 1 0 " 2 3 J/°K

k
K
KA
Km

vloksnelheidsconstante bij langzame vlokking in vgl. (3.19)
vloksnelheidsconstante bij snelle vlokking
associatieconstante
integrale STERN-capaciteit

114

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen75-14(1975)

M
n, nh iij
«o, nd
N
Nav
N0, N,
Nt
pAg
pi
q
Q
r
R
JR+, .R_
Re
s
s'
S'
S
t
td
T
u
vlj2
V
VA
VR
VT
W
xEG
yd
Zf

molariteit
aantal ionen per c m 3
brekingsindex oplosmiddel resp. deeltje
aantal deeltjes perc m 3
getal v a n A V O G A D R O = 6,03 X 1 0 2 3 m o l / M o l
aantal deeltjes perc m 3 o p tijdstip t = 0 resp. t = t
totaal aantal ionen
negatieve logaritme van de Ag + -ionenconcentratie
negatieve logaritme van de I~-ionenconcentratie
BjERRUM-afstand voor geassocieerde ionen (vgl. 2.4)
LiPS-factor invgl. (3.30)
afstand t o t eenionin vgl.(2.4)
afstand tussen de middelpunten v a n twee AgI-deeltjes
hydrodynamische straal v a n kation resp. anion
gereduceerde verstrooide lichtintensiteit onder hoek 6 (vgl.3.26)
gereduceerde afstand tussen dedeeltjescentra ( = Rj&)
gereduceerde afstand tussen deeltjescentra ( = Rj(a+A))
ONSAGER-helling (vgl.2.2)
entropie (vgl.4.12)
vlokkingstijd
dimensieloze vlokkingstijd in vgl. (3.24)
absolute temperatuur
gereduceerde afstand tussen deeltjesoppervlakken
specifiek molair volume vanhet EG-water mengsel
volume
attractie vrije energie
repulsie vrije energie
totale interactie vrije energie tussen 2 deeltjes
stabiliteitsfactor (vgl.2.19)
molfractie E G
e^ d /kT
valentie v a neen ion

a
ß
ß
ß'
ß(u)
y
y'
r,
A
A
£0
s'r

dissociatiegraad
relaxatieterm in vgl.(2.1)
eerstetraps-dissociatiegraad van B a ( N 0 3 ) 2 in vgl. (2.25)
dikte binnenste HELMHOLTZ-laag
correctiefactor voor de difTusiecoëfficiënt in vgl. (3.17)
elektroforeseterm in vgl.(2.1)
dikte buitenste HELMHOLTZ-laag
oppervlakte-overschot van de stof iin Mol/cm 2
dikte STERN-laag
verandering inparameter
^
_i -2
permittiviteit vanv a c u ü m : 8,854 X 1 0 " 1 2 C 2 N m
rel. dielektrische constante in het binnenste deel der STERN-laag
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Er
Ç
t\
t]0
d
9
x
X
X0
Xc
AP
\i
p1>2
a0
ad
am
T
4>
0
X
\j/0
\l>d
i[/m

*^"

relatieve dielektrische constante
elektrokinetische potentiaal
viscositeit van de oplossing
viscositeit van het oplosmiddel
waarnemingshoek bijlichtverstrooiing (vgl. 3.27)
bedekkingsgraad van het AgI-oppervlak (vgl.5.6)
reciproke DEBYE-afstand (vgl. 3.1)
golflengte van hetlicht
equivalent geleidingsvermogen vaneenelektrolyt bij oneindige verdunning
equivalent geleidingsvermogen vaneen elektrolyt bijconcentratie c
eerste benadering van X0invgl. (2.17)
thermodynamische potentiaal
dichtheid van het EG-water mengsel (vgl. 2.15)
oppervlaktelading
lading indediffuse dubbellaag (fxC/cm2)
ladingin de STERN-laag(jjiC/cm2)
turbiditeit
specifieke adsorptie-energie
GALVANi-potentiaal
potentiaal aanhet AgI-grensvlak door dipooloriëntatie en polarisatie
wandpotentiaal
potentiaal a a nhetbuitenste HELMHOLTz-vlak
potentiaal a a nhetbinnenste HELMHOLTz-vlak
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C U R R I C U L U M VITAE

Op verzoek van het College van Dekanen volgen hier enkele persoonlijke
gegevens.
Mijn middelbare schoolopleidingvolgdeik opU.L.O.enR.H.B.S.tePurmerend. Na vervulling van de militaire dienstplicht bezocht ik de Hogere Landbouwschool te Roermond, waar ik in 1960het einddiploma behaalde. In hetzelfde jaar begon mijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Het kandidaatsexamen Zuivelbereiding werd afgelegd in april 1964 en het
ingenieursexamen metspecialisatiesZuivelbereiding(verzwaard),Kolloïdchemie
en Microbiologie in september 1967.
Vanaf oktober 1967tot oktober 1972wasik, in dienstvan Z.W.O., alsgastmedewerker werkzaam op het laboratorium voor Fysische- en Kolloïdchemie
van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Sedert oktober 1972ben ik als wetenschappelijk medewerker verbonden aan
het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) te Ede.
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