
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Phase transitions and interfaces in temperature-sensitive colloidal systems

Nguyễn, V.Đ.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nguyễn, V. Đ. (2012). Phase transitions and interfaces in temperature-sensitive colloidal
systems. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/phase-transitions-and-interfaces-in-temperaturesensitive-colloidal-systems(65349a7a-3cd6-4381-8085-ad77b88aef8c).html


 

105 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

Colloïden worden op vele gebieden gebruikt voor hun exceptionele eigenschappen. Naast 

hun toepasbaarheid in de voedsel, petrochemische, cosmetische en farmaceutische 

industrie en in de fotonica, optische filters en chemische sensoren, staan ze ook bekend als 

een zeer sterk model systeem voor moleculair fasegedrag. In dit proefschrift hebben we 

deze beide aspecten van colloïden onderzocht door gebruik te maken van temperatuur 

gevoelige colloïdale systemen om het colloïdale fasegedrag en de colloïde organisatie vast 

te leggen. Dit proefschrift bestaat uit twee hoofdonderwerpen: in het eerste deel hebben 

we de kristal-vloeistof overgang en de vrije energie op het colloïdale kristal-vloeistof 

grensvlak onderzocht. In het tweede deel, bestudeerden we colloïdale faseovergangen en 

organisatie geïnduceerd door kritische Casimir krachten.  

Het direct observeren van het kristal-vloeistof grensvlak is moeilijk omdat het begraven 

ligt tussen twee fasen met een zeer hoge en gelijkwaardige dichtheid, maar met 

verschillende structurele ordening. We lossen dit probleem op door zowel gebruik te 

maken van een systeem van pNipam colloïden in water waarbij de brekingsindex van de 

deeltjes gelijk is aan het oplosmiddel, als van recente confocale technieken. Omdat de 

grootte van de pNipam deeltjes afhangt van de temperatuur, en daarmee dus ook de 

volume fractie van de dispersie, kunnen grote kristal-vloeistof grensvlakken verkregen 

worden door gebruik te maken van een temperatuurgradiënt. We gebruiken confocale 

microscopie om het heterogene nucleatieproces, het zich voortbewegende grensvlak en het 

stationaire grensvlak direct te volgen op de schaal van een enkel deeltje. Voor het zich 

voortbewegende grensvlak hebben wij de groeisnelheid van het kristal en de 
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diffusiecoëfficiënt van de vloeistofdeeltjes gemeten en gebruikt om het verschil in 

chemische potentiaal tussen kristal en vloeistof fase te bepalen. We hebben ook het effect 

van onzuiverheden op het voortbewegende grensvlak onderzocht en de kracht die nodig is 

om langs deze onzuiverheden te komen bepaald vanuit de locale kromming van het 

grensvlak.  

Voor het stationaire grensvlak hebben we de verandering van de orde over korte afstand 

van de vloeistof naar de orde over langere afstanden van het kristal gevolgd. Het resultaat 

is goed in overeenstemming met wat gevonden word voor simpele atomaire systemen: om 

een maximale dichtheid over een korte afstand te krijgen nemen de deeltjes in de vloeistof 

een icosahedrische configuratie aan. Deze icosahedrische eenheden vertonen een 

vijfvoudige rotatiesymmetrie die een periodieke vulling van de ruimte onmogelijk maken. 

Dit leidt tot een eerste orde faseovergang die de kristal en vloeistof fases van elkaar 

scheidt. Aan het grensvlak worden de mogelijke manieren om te ordenen van de vloeistof 

beperkt in verhouding tot de bulk vloeistof. Dit resulteert in een verlaging van de 

configuratie entropie die daadoor het meest bijdraagt aan de grensvlak energie.  

Verder vormen we een directe link tussen de structuur van de vloeistof en kristal fase van 

de colloïden en de vrije energie van het grensvlak. Dit doen we door de verandering in 

vrije energie over het grensvlak te meten vanuit de driedimensionale configuratie van de 

deeltjes. Het in drie dimensies vastleggen van de posities van de deeltjes zorgt er voor dat 

we direct het vrije volume en het vrije oppervlakte kunnen meten dat beschikbaar is om 

extra deeltjes toe te voegen. Op deze manier wordt de energie en de spanning van het 

grensvlak tussen het kristal en de vloeistof bepaald. Door zijn structuur hangt de 

grensvlakspanning af van zijn richting ten opzichte van de vlakken van het kristal en is 

daardoor anisotroop. Deze anisotropie speelt een grote rol in de vorming en stabiliteit van 

de groei van kristallen. Het direct meten van deze anisotropie is echter zeer moeilijk. In 

veel gevallen wordt deze afgeleid van metingen gedaan voor het gehele macroscopische 

systeem. Wij maken gebruik van thermische fluctuaties aan het grensvlak om de 

grensvlakspanning en de anisotropie daarin te meten. De gemeten gemiddelde 

grensvlakspanningen, verkregen door beide methoden, komen goed overeen met waarden 

verkregen uit simulaties van harde bollen en ietwat zachte bollen. De gemeten anisotropie 

daarin daarentegen, is veel groter dan wat in de simulaties werd gevonden. 
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In het tweede deel van dit proefschrift laten we zien dat we een actieve controle hebben 

over het organiseren van colloïden in zowel evenwichtsstructuren als in structuren die ver 

van het evenwicht gevormd worden. Dit doen we door gebruik te maken van attractieve 

kritische Casimir krachten. Deze krachten ontstaan door fluctuaties in de concentratie van 

een binair mengsel van oplosmiddelen. De sterkte en de afstand waarover deze krachten 

werken, hangt af van de correlatie lengte van het mengsel en wordt daardoor bepaald door 

temperatuur. Door de temperatuur zeer langzaam te veranderen en daarmee uitermate 

nauwkeurig de interacties tussen de deeltjes te beheersen, kunnen we de deeltjes colloïdale 

versies van moleculaire vloeistoffen of vaste fasen laten vormen. De paar-interacties 

tussen de deeltjes en de paar-distributie kunnen direct gemeten worden door de 

dichtheidsfluctuaties van de deeltjes in de gasfase te volgen. Hierdoor kunnen we 

onderzoeken of de huidige continuüm modellen wel van toepassing zijn op het colloïdale 

organisatie proces. We passen het model voor het condenseren van gassen van Van der 

Waals toe om aan te tonen dat deze theorie het condenseren van een colloïdaal gas precies 

beschrijft, zelf op de schaal van maar een paar deeltjes.  

De inzichten verkregen uit de experimenten kunnen direct gebruikt worden in simulaties 

om het volledige fasegedrag van colloïden met attractieve kritische Casimir krachten te 

kunnen onderzoeken. De experimenteel bepaalde paar-potentialen tussen de deeltjes 

werden daarom gebruikt in Monte Carlo simulaties om het volledige fasegedrag van 

colloïden in binaire mengsels te onderzoeken. Deze combinatie stelde ons voor het eerst 

instaat om evenwichten tussen fasen te simuleren ontstaan door het kritische Casimir 

effect. In de simulaties vonden we een colloïdaal gas, vloeistof en een vaste stof als functie 

van de temperatuur en de volume fractie van de deeltjes. Het gevonden complete fase 

diagram komt goed overeen met wat er in experimenten gevonden is. Het heeft de 

karakteristieke vorm van diagrammen voor moleculaire potentialen, zoals bijvoorbeeld 

Lennard-Jones, maar voor maar een zeer klein temperatuur bereik. Dit komt door de 

sterkte temperatuursafhankelijkheid van de kritische Casimir interacties. 

De homogene nucleatie van een vloeistof vanuit zijn damp is van fundamentele interesse 

in het begrijpen van de formatie van fasen in eerste orde fase overgangen. Ondanks zijn 

belangrijke betekenis, is het direct observeren van de nucleatie van de vloeistoffase op 

moleculaire schaal zeer moeilijk. Wij laten zien dat door de toepassing van het kritische 

Casimir effect op colloïdale schaal een direct beeld gekregen kan worden van de vloeistof 
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nucleatie, zelfs op de schaal van een enkel deeltje. Dit stelt ons in staat om de effecten van 

thermische fluctuaties van de deeltjes aan het oppervlak te zien op de fluctuaties in de 

grote van de nucleus. We passen een nieuwe manier toe waarin we de vrije energie van de 

vloeistof clusters, de oppervlaktespanning en het chemische potentiaal verschil tussen het 

gas en de vloeistof direct bepalen vanuit de gemeten grootteverdeling van de clusters. Ook 

bepalen we de oppervlaktespanning direct vanuit het paar-potentiaal van de deeltjes en de 

structuur van de vloeistof clusters bij verschillende mate van oververzadiging. Deze 

resultaten geven een unieke kans om de toepasbaarheid van nucleatietheorieën te testen.  

Als laatste bestuderen we in detail de verandering van de structuur van fractale aggregaten 

door experimentele controle over de interacties te complementeren met Monte Carlo 

simulaties voor diffusie gelimiteerde aggregatie. Aan de ene kant springen we 

experimenteel in een temperatuur gebied waarin de deeltjes een zeer hoge attractieve 

kracht ondervinden waardoor ze direct aggregaten vormen met een goedgedefinieerde 

structuur.  We leggen de relatie vast tussen de fractale dimensie van deze aggregaten en de 

diepte van de interactie potentiaal door beelden te nemen van de ontstane aggregaten. Aan 

de andere kant, gebruiken we Monte Carlo simulaties van diffusie gelimiteerde aggregatie 

met een eindige kans op dissociatie om het aggregatie proces te modeleren en de ontstane 

structuren te koppelen aan een kans op dissociatie van een deeltje en dus aan de 

aantrekkingskracht tussen de deeltjes. Uit de goede overeenstemming tussen experimenten 

en simulatie concluderen we dat voor een diffusie gelimiteerd aggregatie proces het 

gedrag universeel is: dezelfde aantrekkingskracht leidt tot dezelfde structuur, ongeacht het 

type deeltje en de dimensie van het systeem.  

Onze resultaten bevestigen dat het temperatuurgevoelige colloïdale systeem aan de ene 

kant een sterk model systeem is om moleculair fasegedrag de bestuderen. Aan de andere 

kant bied het nieuwe mogelijkheden voor het actief en gecontroleerd samenstellen van 

micro- en nanostructuren.  


