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Samenvatting g 

Hett onderwerp van dit proefschrift is de dynamica van ladings gestabiliseerde 
colloidalee suspensies. Een colloidale suspensie bestaat uit een moleculaire 
vloeistof,, zoals bijvoorbeeld water, waarin grotere deeltjes zijn opgelost. 
Dee grotere deeltjes, ofwel colloiden, zijn ongeveer 1000 maal groter dan de 
moleculenn van de vloeistof. Voorbeelden van colloidale suspensies zijn verf, 
bloed,, en mayonaise. In dit proefschrift bestuderen wij echter suspensies van 
kleinee glazen bolletjes, met een straal van slechts 55 nanometer (1 nm is 
een-miljardstee meter). Glas bestaat uit silicon dioxide, ofwel silica. Als silica 
colloidenn in een polaire vloeistof worden opgelost, ontstaat er een elektrische 
ladingg op hun oppervlak. Dit komt omdat moleculen aan het oppervlak split-
senn in een positief en een negatief geladen deel (ofwel "ion"), en de positieve 
ionenn in de vloeistof oplossen. Het gevolg van deze processen is dat de sil-
icaa colloiden elkaar afstoten. De sterkte een reikwijdte van deze afstotende 
krachtt hangt af van de concentratie van ionen in de vloeistof, omdat deze 
ionenn de lading van de colloiden "afschermen". Afgezien van de al eerder ge-
noemdee ionen die afkomstig zijn van het oppervlak van de colloidale deeltjes, 
dragenn ook zoutionen tot de afscherming bij. Zout is bijna altijd aanwezig 
inn een moleculaire vloeistof, tenzij de vloeistof special wordt behandeld om 
zoutt te verwijderen. 

Bijj  kamertemperatuur staan de colloiden niet stil op een vaste posi-
tie,, maar bewegen als gevolg van permanente botsingen met de vloeistof-
moleculen.. Bij lage dichtheiden kan zo'n colloidale suspensie zelf weer als 
vloeistoff  worden beschreven, dus hij "vloeit"; dat betekent dat een bepaald 
colloidaall  deeltje door het hele system kan bewegen. Bij hoge dichtheiden 
ontstaatt er echter een colloidale vaste stof; in dit geval blijven de colloiden 
gemiddeldd op een vaste positie, maar ze bewegen wel vanwege de warmtebe-
wegingg rond hun plaats. Door de beweging van de colloiden in de vloeistof on-
staatt er en zogenaamde hydrodynamische wisselwerking tussen de colloidale 
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deeltjes:: een bewegend deeltje sleept als het ware vloeistof mee, waardoor 
eenn snelheidsveld in de omgeving van dit deeltje ontstaat. De beweging van 
dee andere colloiden wordt beinvloed door het snelheidsveld. 

Dee structuur en dynamica van colloidale suspensies kan worden bestudeerd 
mett behulp van lichtverstrooiing. Colloidale deeltjes verstrooien licht, net als 
bijvoorbeeldd waterdruppeltjes in lucht (wolken) of vet druppeltjes in water 
(melk),, omdat hun brekingsindex in het algemeen verschilt van die van de 
omringendee moleculaire vloeistof. De brekingsindex van een materiaal is de 
verhoudingg van de lichtsnelheid in vacuum en de lichtsnelheid in het mate-
riaal.. Lichtgolven die op verschillende plaatsen in een colloidale suspensie 
zijnn verstrooid interfereren. Interferentie is een karakteristieke eigenschap 
vann golven: golven kunnen elkaar versterken (constructieve interferentie) of 
juistt uitdoven (destructieve interferentie). Als gevolg van de interferentie 
vertoontt de intensiteit van het van een colloidale suspensie verstrooide licht 
eenn bepaald patroon, tenminste als men een laser of een andere coherente 
lichtbronn gebruikt. Dit interferentiepatroon wordt een specklepatroon ge-
noemd.. Een bepaald specklepatroon is karakteristiek voor een bepaalde con-
figuratiee van de colloiden. Als de configuratie in verband met de beweging 
vann de colloiden verandert, verandert ook het specklepatroon. Door aan het 
specklepatroonn tijdsopgeloste metingen te verrichten kan men dus informatie 
verkrijgenn over de snelheid waarmee de colloiden bewegen. De hoofdstukken 
33 en 4 van dit proefschrift gaan over dit soort tijdsopgeloste metingen aan 
suspensiess van silicabolletjes. Bij deze metingen wordt gekeken hoe de inten-
siteitt op een bepaalde plaats in het specklepatroon op een bepaalde tijd-
stipp gecorreleerd is met de intensiteit op dezelfde plaats, maar op een andere 
tijdstip.. Dit soort metingen noemt men "foton correlatie spectroscopie", of 
"dynamischee lichtverstrooiing" (DLS). 

Eenn probleem bij de DLS methode is dat zij alleen (voor ons) nuttige in-
formatiee opleverd wanneer het licht enkelvoudig wordt verstrooid binnen de 
colloidalee suspensie. In dat geval is het mogelijk, in combinatie met statische 
(tijdsonafhankelijke)) lichtverstrooiings metingen, de hydrodynamische 
wisselwerkingg tussen de colloiden te bepalen. De hydrodynamische wissel-
werkingg vertraagt of versnelt namelijk de beweging ("diffusie") van de col-
loiden,, en dat zie je terug in de intensiteitscorrelatie. Het doel van dit proef-
schriftt is dit soort dynamische processen te onderzoeken voor ladings gesta-
biliseerdee suspensies bij relatief hoge concentraties. Bij meervoudige ver-
strooiingg wordt de relatie tussen de intensiteitscorrelatie en de dynamica van 
dee colloiden echter verstoord, en DLS is dan geen geschikte methode meer. 
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Meervoudigee verstrooiing betekent dat een bepaalde lichtgolf aan meer dan 
eenn deeltje binnen de suspensie wordt verstrooid. In hoofdstuk 3 worden twee 
nieuwee methodes onderzocht waarmee meervoudige verstrooiing kan worden 
onderdrukt:: dynamische röntgen verstrooiing (DXS) en kruis-gecorreleerde 
dynamischee lichtverstrooiing (CCDLS). DXS werkt op dezelfde manier als 
DLS,, alleen met röntgen licht in plaats van zichtbaar licht. Röntgenstraling 
wordtt veel minder verstrooid dan zichtbaar licht, waardoor meervoudige ver-
strooiingg veel minder waarschijnlijk is. Bij CCDLS wordt de intensiteit 
opp verschillende tijdstippen niet gecorreleerd met de intensiteit op dezelfde 
plaats,, maar met de intensiteit op een andere (nabije) plaats. Men kan 
theoretischh laten zien dat enkelvoudig verstrooid licht veel meer bijdraagt 
aann zo'n kruiscorrelaat dan meervoudig verstrooid licht. In hoofdstuck 3 ge-
bruikenn wij DXS, waarvan bekend is dat meervoudige verstrooiing geen rol 
speelt.. Hiermee wordt bewezen dat CCDLS inderdaad werkt. Als de meer-
voudigee verstrooiing te belangrijk wordt ten opzichte van de enkelvoudige 
verstrooiingg gaat CCDLS echer mis. Het is dan noodzaakelijk om alleen 
DXSS te gebruiken. 

Inn hoofdstuk 4 gebruiken wij een combinatie van CCDLS, DXS en statis-
chee röntgen-metingen, om de hydrodynamische wisselwerking tussen silica 
colloidenn te bepalen. De sterkte en reikwijdte van de directe, elektrostatis-
chee afstoting tussen de colloiden wordt gevarieerd door de zoutconcentratie 
inn de vloeistof te veranderen. Op die manier is het mogelijk om de kop-
pelingg van de directe en hydrodynamische wisselwerking te bestuderen. De 
metingenn worden vergleken met een bekende theorie die het gedrag van on-
geladenn colloiden goed beschrijft. De meetresultaten komen goed met deze 
theoriee overeen voor systemen met een relatief hoge zoutconcentratie, waar 
dee directe wisselwerking meer op die van ongeladen bollen lijkt . Bij lage 
zoutt concentratie wijken de meetresultaaten echter sterk af van de theo-
rie.. De afwijkingen wijzen op een verminderde invloed van hydrodynamische 
wisselwerkingenn op grote afstanden, ofwel een effectieve afscherming van de 
hydrodynamischee wisselwerking. De afscherming kan worden verklaard door 
eenn sterke invloed van de directe wisselwerking. De directe wisselwerking 
voorkomtt dat de colloiden zich vrij kunnen bewegen in het hydrodynamische 
snelheidsveld,, net zoals in een vaste stof. Een soortgelijk effect is bekend van 
poreusee materialen. 

Inn hoofdstuk 5 bestuderen wij een ander aspect van de vloeistof dynamica 
inn colloidale suspensies, namelijk de voortplanting van geluidsgolven. Door 
dee warmtebeweging van de moleculen varieert de dichtheid op een bepaalde 
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plaatss om een gemiddelde waarde in de tijd. Deze dichtheidsfluctuaties zijn 
geluidsgolven.. Een geluidsgolf is een opeenvolging van gebieden met lage 
enn hoge dichtheid die door de vloeistof bewegt. Het is mogelijk om deze 
bewegingg met lichtverstrooiing te bestuderen, omdat de brekingsindex van 
eenn vloeistof van de dichtheid afhangt. Een geluidsgolf verstrooit dus licht, 
maarr de verstrooiing is in dit geval veel zwakker dan de verstrooing aan de 
colloidalee deeltjes. Ook is het zo dat de kleur, ofwel frequentie, van het van 
dee geluidsgolven verstrooide licht verschilt van de oorspronkelijke kleur. Dit 
effectt is bekend als "Doppler-effect" en komt door de speciale manier waarop 
dee geluidsgolven bewegen. Door naar de frequentie-componenten van het ver-
strooidee licht te kijken kan men informatie verkrijgen over de geluidssnelheid 
inn de vloeistof en de geluidsdemping. Deze methode heet "Brilloui n spectro-
scopie""  . In hoofdstuk 5 wordt Brillouin spectroscopie toegepast op colloidale 
silicaa suspensies. Als de golflengte van de geluidsgolven verglijkbaar is met 
dee straal van de colloidale deeltjes, wordt de geluidssnelheid lager dan in de 
puree vloeistof. Dit komt omdat de gluidsgolf als het ware om de colloidale 
deeltjess omheen moet bewegen. De oorzaak van dit effect is het feit dat de 
dichtheidd van de colloiden en hun geluidssnelheid veel groter zijn dan in de 
vloeistoff  eromheen, wat leidt tot een concentratie van de geluidsenergie in de 
vloeistof.. Dit verschijnsel is verglijkbaar met de reflectie van een geluidsgolf 
aann bijvoorbeeld een wand. De oppervlaken van de colloiden vormen als het 
waree een heel gecompliceerde wand voor de geluidsgolven. De geluidsdemp-
ingg neemt sterk toe als de concentratie van colloiden toeneemt, omdat de 
voortplantingg van de geluidsgolven steets meer wordt verstoord. De gelu-
idsgolvenn verstrooiien aan de colloiden, net als licht, omdat niet alleen de 
optischee eigenschappen van de colloiden verschillen van die van de vloeistof, 
maarr ook de akoestische eigenschapen, zoals al eerder genoemd. Een anal-
ysee van de concentratieafhankelijkheid van de geluidsdemping laat zien dat 
waarschijnlijkk de viscositeit van de vloeistof een heel belangrijke rol speelt. 




