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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Ditt proefschrift gaat over kristalnucleatie in colloïdale dispersies van bolvormige deeltjes met 
repulsievee interacties. Het grootste probleem bij de bestudering van nucleatie, zowel in exper-
imentenn als in computersimulaties, is dat nucleatie een geactiveerd proces is. De eerste stap in 
ditt proces is het spontaan vormen van een kleine kiem in de oververzadigde oplossing. Wan-
neerr deze kiem kleiner is dan een bepaalde kritische grootte zal de kiem oplossen in plaats van 
groeien.. De nucleatiesnelheid is het product van de kans dat zich een kritische kiem vormt 
enn een kinetische factor die de snelheid beschrijft waarmee de kritische kiem groeit. Met be-
hulpp van de in dit proefschrift beschreven computersimulaties is het mogelijk dit probleem op 
tee lossen en zo de absolute nucleatiesnelheid te berekenen. Daarnaast is het mogelijk om het 
mechanismee waarmee een kritische kiem groeit te bestuderen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een algemene manier besproken om reactiesnelheden met behulp van 
computersimulatiess te bepalen. Deze methode maakt gebruik van lineaire respons theorie. In 
dee beschrijving hiervan wordt met name gekeken naar de berekening van de reactiesnelheid en 
naarr de praktische aspecten van de numerieke berekening. Deze methodologie wordt toegepast 
opp het speciale geval van een diffusieve reactie, hetgeen ons in staat stelt om de absolute nucle-
atiesnelheidd te berekenen. 

Hoofdstukk 3 bevat een samenvatting van de klassieke nucleatie theorie (CNT: Classical Nu-
cleationn Theory). Deze theorie wordt het meest gebruikt voor de berekening van nucleatie-
snelheden.. We laten zien dat de CNT dezelfde formule oplevert voor de berekening van de 
nucleatiesnelheidd als de formule die in hoofdstuk 2 is afgeleid. Tevens wordt een beschrijving 
gegevenn van de CNT in het geval van een systeem dat bestaat uit meerdere componenten. 

Hett eerste deel van dit proefschrift word afgesloten met een beschrijving van de numerieke 
techniekenn die gebruikt worden bij de berekening van de nucleatiesnelheid. De simulatie bestaat 
uitt twee componenten: de eerste component is de berekening van de nucleatiebarrière en de 
tweedee component is de berekening van de kinetische factor. Beide berekeningen worden uit-
gevoerdd met behulp van Monte Carlo simulaties waarbij gebruik wordt gemaakt van local bond 
orderr analyses om een kristal kiem te identificeren. Omdat de vorming van deze kiemen maar 
zeldenn plaats vindt tijdens een simulatie, gebruiken we umbrella sampling. De kinetische factor 
wordtt berekend in een aparte, kinetische Monte Carlo simulatie. 

Inn het tweede gedeelte van dit proefschrift worden deze nieuwe technieken toegepast op 
colloïdalee dispersies van bolvormige deeltjes met repulsieve interacties. In eerste instantie 
hebbenn we ervoor gekozen te kijken naar een harde bollen systeem, omdat kristallisatie van 
hardee bollen al uitgebreid bestudeerd is (hoofdstuk 5). Deze computersimulaties zijn de eerste 
waarmeee nucleatiesnelheden direct kunnen worden vergeleken met experimentele waarden. 
Tott onze verrassing kwamen de berekende waarden niet overeen met de CNT en met experi-
mentelee waarden. Bovendien zijn de berekende nucleatiesnelheden, volgens onze afschaffingen, 
tott op ordegrootte nauwkeurig. Het verschil met de experimentele data moet dan ook worden 
toegeschrevenn aan problemen bij het analyseren van de experimenten. Tevens voorspelt de CNT 
eenn nucleatiebarrière die 50% lager is dan de door ons berekende waarde. Met behulp van de 
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groottee van de nucleatiebarrière en het verschil in chemische potentiaal tussen het kristal en de 
vloeistoff  (oververzadiging) is de oppervlaktespanning tussen vaste stof en vloeistof berekend. 
Hett bleek dat de oppervlaktespanning veel hoger is dan in het geval van chemisch evenwicht 
tussenn de twee fases. Bovendien hing de oppervlaktespanning sterk af van de dichtheid. In 
dee bestaande theorieën over kristalnucleatie is geen afhankelijkheid van de dichtheid op de 
oppervlaktespanningg opgenomen. Onze resultaten zijn daarom ook voor experimentatoren en 
theoreticii  interessant. Een ander belangrijk punt is dat de berekende kinetische factor wel goed 
overeenstemtt met het klassieke resultaat. Tenslotte hebben we ook de structuur van de kritische 
kiemm bestudeerd. Het is bekend dat de meest stabiele kristalstructuur f cc (face centered cu-
bic)) is. Echter, onze bevinding is dat de kritische kiem bestaat uit willekeurige stapelingen van 
zowell  het (111) vlak van de fcc structuur als de hep (hexagonal close packed) structuur. Dit is in 
overeenstemmingg met experimenten maar in tegenspraak met eerdere theoretische voorspell-
ingenn dat een vloeistof altijd stapsgewijs kristalliseert met een bcc structuur als tussenfase. Dit 
kann worden gezien als een voorbeeld van de Ostwald step rule die voorspelt dat een vloeistof 
eerstt een metastabiele toestand vormt alvorens te kristalliseren tot een stabiele structuur. 

Dee colloïdale deeltjes die gebruikt worden in experimenten hebben een verdeling in de 
straall  van de deeltjes die meestal meer is dan 2 — 3% van het gemiddelde. Om onze berekende 
kristalgroeisnelheidd te kunnen vergelijken met experimenten is hett belangrijk om het effect van 
lagee polydispersiteit (kleiner dan 5%) te bestuderen. Het bleek dat voor deze lage polydis-
persiteitt de nucleatiebarrière gelijk is aan die voor harde bollen bij identieke oververzadiging. 
Echter,, experimenten met colloïden duiden erop dat kristallisatie onderdrukt wordt wanneer 
dee polydispersiteit groter is dan 12%. Tot nu toe werd dit toegeschreven aan de kinetische fac-
torr aangezien deeltjes met een hoge polydispersiteit volgens de thermodynamica wel degelijk 
kunnenn kristalliseren. Dit motiveerde ons om de kristallisatiesnelheid voor deeltjes met een 
polydispersiteitt groter dan 5% te onderzoeken (hoofdstuk 6). 

Onzee berekeningen laten zien dat de nucleatiebarrière als functie van de oververzadiging 
snell  groter wordt zodra de polydispersiteit toeneemt boven de 5%. Dit betekent dat de kans 
opp vorming van een kritische kiem afneemt en dat kristalnucleatie onderdrukt wordt. Volgens 
dee CNT moet het groter worden van de nucleatiebarrière worden toegeschreven aan het groter 
wordenn van de oppervlaktespanning. Nog spectaculairder is dat de nucleatiebarrière als functie 
vann de oververzadiging niet monotoon is. Bij toenemende oververzadiging wordt de barrière 
inn eerste instantie lager om vervolgens weer te stijgen. Ook dit moet volgens de CNT worden 
toegeschrevenn aan een veranderende oppervlaktespanning. De minimale hoogte van de nu-
cleatiebarrièree neemt snel toe met de toenemende polydispersiteit. De minimale barrière voor 
systemenn met een polydispersiteit van 10% is ongeveer 30 ksT. Dit betekent dat voor colloïdale 
suspensiess met een gemiddelde deeltjesdiameter van ongeveer 500 nm er gemiddeld minder 
dann 1 kristalliet is per kubieke centimeter. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de morfologie 
vann polykristallijne colloïdale materialen. Vitrificati e bij hoge oververzadiging zou moeten re-
sulterenn in colloïdale glazen die volledig amorf zijn in plaats van nano-kristallijn. Tenslotte 
voorspellenn we hoe het minimum van de nucleatiebarrière experimenteel zou kunnen worden 
waargenomen:: Met een simpele analyse laten we zien dat de minimale barrière resulteert in een 
minimumm van de kristalliet grootte aan het einde van een nucleatie-experiment. Vervolgens kan 
menn met optische methoden testen of de kristallieten die gevormd zijn bij hogere oververzadig-
ingg groter zijn dan die die gevormd zijn bij lagere oververzadiging. 

Tijdenss het in dit proefschrift beschreven onderzoek werd in de literatuur een experimentele 
studiee gerapporteerd, waarin nucleatie en groei van colloïdale kristallen in de reële ruimte werd 
bestudeerdd met behulp van confocale microscopic Vergeleken met de computersimulaties was 
dee gemeten nucleatiesnelheid veel hoger en de oppervlaktespanning veel lager. Een essentieel 
verschill  met de simulaties was dat de deeltjes in het experiment een kleine lading hadden. 
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Ditt inspireerde ons om het gedrag van geladen colloïdale deeltjes te onderzoeken (hoofdstuk 
7).. Het model dat we hiervoor hebben gebruikt is de repulsieve harde-bollen Yukawa poten-
tiaal.. Hiervoor hebben we de kristallisatiesnelheid bestudeerd als functie van de mate van 
oververzadigingg en de lading van de colloïden. Het blijkt dat bij dezelfde volumefractie zwak 
geladenn colloïden veel sneller kristalliseren dan harde bollen. Dit komt gedeeltelijk doordat het 
vastee stof/vloeistof evenwicht van zwak geladen colloïden plaats vindt bij lagere volumefrac-
ties.. Dit impliceert een hogere oververzadiging. Een ander effect is dat de lading direct van 
invloedd is op de nucleatiebarrière door een verlaging van de oppervlaktespanning. Dit effect is 
voorall  aanwezig wanneer slechts zwak geladen colloïden worden gebruikt. Bovendien blijk t de 
vormm van de barrière als functie van de oververzadiging vrijwel onafhankelijk van de lading. 
Ditt is in tegenspraak met het eerdergenoemde experiment waarin slechts een kleine afhanke-
lijkheidd van de oververzadiging op de nucleatiesnelheid werd waargenomen. Onze simulaties 
suggererenn dat in het experiment de interactiepotentiaal sterk afhankelijk is van de dichtheid. 
Tevenss is de kristalkiem in de simulatie erg klein. All e simulaties zijn uitgevoerd in het gebied 
vann het fasediagram waarin de f cc structuur de stabiele fase is. Echter, in alle simulaties heeft 
dee initiële kristalkiem een bcc structuur. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de vrije 
energiee van een bcc/vloeistof oppervlak lager is dan die van een f cc/ vloeistof oppervlak. 

Colloïdenn bestaande uit een polymethylmethacrylaat (PMMA) kern gecoat met een dunne 
laagg poly-12-hydroxystearic (PHSA) zijn een veel gebruikt experimenteel modelsysteem voor 
hardee bollen. Echter, door de coating zijn deze deeltjes niet geheel hard. In hoofstuk 8 be-
studerenn we het effect van een zachte potentiaal op de kristallisatiesnelheid. In de simulaties 
hebbenn we een interactiepotentiaal gebruikt die afkomstig is van oppervlakte-kracht metin-
gen.. Deze potentiaal kan worden gekarakteriseerd met twee modelparameters: de dikte en de 
dichtheidd van de PHSA laag. Uit deze experimenten volgt dat de dichtheid bij de kristallisatie-
overgangg overeenkomt met een laagdikte die een factor twee groter is dan de laagdikte geme-
tenn in het oppervlakte-kracht experiment. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de deeltjes 
eenn kleine lading hebben. Door de experimentele en numerieke resultaten te vergelijken is het 
mogelijkk een ruwe schatting te maken voor de grootte van deze lading. Het blijk t dat de lading 
perr bol kleiner is dan een enkele elektron per bol. De kristallisatiesnelheid is twee ordegroottes 
groterr bij een constant verschil in chemische potentiaal tussen de vloeistof en vaste fase. Hoewel 
ditt een significant verschil is, is het niet mogelijk om hiermee het verschil in kristallisatiesnel-
heidd tussen experiment en simulatie te verklaren (hoofdstuk 5). 

Tenslottee hebben we onze technieken toegepast op kristalnucleatie in een heterogeen sys-
teem,, te weten harde bollen tussen twee harde wanden. Onze bevinding is dat de aanwezigheid 
vann harde wanden het regime waarin de vloeistof metastabiel is ten opzichte van de vaste stof 
verkleint.. Reeds bij een volumefractie die minder dan 1 % hoger is dan de evenwichtswaarde 
vindtt spontane kristallisatie plaats, in vergelijking met 4% voor een homogeen systeem. Het 
iss duidelijk dat de harde wand kristallisatie bevordert. Tijdens kristallisatie word allereerst 
eenn (111) kristalvlak op de wand gevormd. Vervolgens heeft het systeem een voorkeur om 
inn de laterale richting te groeien in plaats van loodrecht op de harde wand. De berekende 
nucleatiebarrièree is twee ordegroottes lager dan een schatting gebaseerd op de CNT voor het 
corresponderendee homogene systeem. Deze simulaties vormen een ondersteuning voor argu-
mentenn die gebaseerd zijn op de waarden voor de oppervlakte vrije energie dichtheid welke 
suggererenn dat het kristal de harde wand gedeeltelijk met een (111) vlak zou bedekken. Wij 
stellenn dat de waarneming dat kristalvorming optreedt bij volumefracties die 1 % hoger zijn dan 
dee evenwichtswaarde kan worden gebruikt voor een precieze bepaling van het vriespunt van 
eenn experimenteel systeem. 




