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SAMENVATTING

In dit proefschrift onderzoeken we het fasengedrag van zwak attractieve colloidale
systemen. Hiervoor gebruiken we lichtstrooiing, kleine hoek Roentgenstrooiing en
confocale microscopie om de verschiilende fasen te karakteriseren. Het resultaat is
een colloidaal fasediagram met gas, vloeistof en kristallijne fasen.

Het experimentele systeem bestaat voornamelijk uit ladingsgestabiliseerde poly-
styreen of gefluorideerde bollen gesuspendeerd in een quasi-binair vloeistofmeng-
sel van 3-methylpridine, water en zwaar water. De keuze voor dit syteem maakt
het mogelijk of de dichtheid te vereffenen - in het geval van polystyreen - of de bre-
kingsindex - in het geval van de gefluorideerde deeltjes. Bovendien vertoont het
pyridine/water systeem een gesloten kring in het fasendiagram met een bovenste
en onderste kritieke punt. De gesloten kring kan verschoven, vergroot en verkleind
worden door de verhouding water/zwaar water te veranderen of door zout toe te
voegen. Verder is het onderste kritieke punt makkelijk toegankelijk tussen de 30 en
70 graden Celsius. Op deze manier kunnen we de repulsieve interacties, de Van
der Waals potentiaal en het zwaartekrachtsveld controleren om zo de specifieke at-
tractieve interacties tussen de colloidale deeltjes te bestuderen, als het quasi-binaire
vloeistof systeem het tweefasen gebied nadert : de vloeistof geinduceerde interac-
tie ofwel het kritisch Casimir effect. Het bestaan van deze attractieve interactie was
gepostuleerd door Fisher en de Gennes, en later experimenteel aangetoond door
Beysens en medewerkers. Zij observeerden de reversibele aggregatie van silica deel-
tjes gesuspendeerd in lutidine/water mengsels in de homogene fase, een tot twee
graden verwijderd van de ontmengtemperatuur. Ladingsgestabiliseerde colloiden
in binaire vloeistofmengsels hebben een unieke eigenschap, die ze onderscheidt van
andere attractieve systemen. De temperatuur kan gebruikt worden als externe con-
tinue parameter, waarmee amplitude en dracht van de attactieve kracht gecontro-
leerd kan worden. De temperatuur is daarmee het middel om het fasengedrag van
colloiden te bestuderen via een externe controle parameter. In dit proefschrift laten
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we zien dat de aggregatie, beschreven door Beysens, in werkelijkheid een reversi-
bele colloidale fasenovergang is. Door het vereffenen van de dichtheid van deeltjes
en vloeistofkonden wij voor het eerst gas-vloeistof, vloeistof-vast en gas-vast even-
wichten in colloidale systemen observeren. Door de dichtheidsvereffening kunnen
de kernen van de volgende fase groeien zonder storing door het zwaartekrachtsveld.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de experimentele technieken, die we in onze studie
gebruiken. De karakterisering van de colloiden en de vloeistofmengsels komt hier
uitgebreid aan de orde.

In hoofdstuk 3 gebruiken we het mean field model, voorgesteld door Fisher en
de Gennes, om de attractieve interactie tussen de colloidale deeltjes te beschrijven.In
een berekening van het gedrag van de gefluorideerde deeltjes kunnen we de Van
der Waals wisselwerking verwaarlozen , omdat de brekingsindices van suspende-
rende vloeistof en colloid nagenoeg hetzelfde zijn. In dat geval zijn de enige inter-
acties de repulsieve Coulomb wisselwerking met een dracht bepaald door de Debye
afschermlengte, en de attractieve kritische Casimir kracht met een dracht bepaald
door de correlatielengte van de vloeistof. De twee lengteschalen in het probleem, de
correlatielengte en de Debye afschermlengte, kunnen bepaald uit de eigenschappen
van de suspenderende vloeistof. Het fasendiagram van de vloeistof geeft de cali-
bratie en vormt de meetlat voor de lengteschalen van het colloidale systeem. Met
deze lengteschalen als invoer berekenen we waardes voor de condensatietempera-
tuur, die goed overeenstemmen met de waarnemingen. De conclusie is dan ook dat
het kritisch Casimir effect de bepalende interactie is in deze colloidale systemen.

In hoofdstuk 4 laten we zien hoe we de twee karakteristieke temperaturen Tcx and
Ta bepalen met behulp van turbiditeitsmeteingen en visuele waarnemingen. Kleine
hoek Roentgenstrooiing (SAXS) wordt gebruikt om de colloidale fasen te karakte-
riseren : colloidaal gas, vloeistof , fcc kristal en glas. Uit deze metingen volgt een
fasendiagram voor het colloidale systeem: ΔT = Tcx−Ta tegen de volumenfractie φ

van de colloiden. Het verschil tussen de overgangstemperatuur van het colloidsys-
teem en de ontmengtemperatuur van de suspenderende vloeistof is de relevante
parameter om de toestand van het colloidsysteem te beschrijven. Bij lage volumen-
fractie kan het ssysteem in twee stabiele fasen verkeren : vast en gas. Bij hogere
volumenfracties nemen we de gas-vloeistof en de vloeistof-vast evenwichten waar.
De overeenkomst tussen dit diagram en de berkende fasendiagrammen van Frenkel
voor attractive systemen is opvallend. Het bestaan van vloeistof-gas coexistentie ge-
bied voor de vloeistof-vast overgang geeft aan dat er attractie met een relatief lange
dracht werkt. De metingen geven aan dat dichtheidsvereffening essentieel is om het
fasengedrag te kunnen waarnemen. Een klein dichtheidsverschil is voldoende om
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de groei van de kernen te verstoren in een zeer vroeg stadium van hun groei. Al-
leen onder micrograviteitscondities laat het ware karakter van de nieuwe fase zich
waarnemen.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we het colloidale gedrag d.m.v. de confocale mi-
croscoop. Polystyreen, silica en gefluorideerde deeltjes worden geobserveerd in de
metingen. De waarnemingen aan de silica en polystyreen systemen komen over-
een met de SAXS metingen. De gefluorideerde deeltjes vertonen overeenkomsten,
maar in twee aspecten verschillen. Ten eerste vindt de condensatie plaats aan de
pyridine rijke zijde van het fasendiagram. Dit duidt erop dat deze deeltjes door
water bevochtigd worden, in tegenstelling tot de silica en polystyreen deeltjes, die
een pryridine-rijke adsorptielaag prefereren. Om deze reden vindt de condensatie
plaats aan de waterrijke kant van het fasendiagram. Ten tweede condenseren de ge-
fluorideerde deeltjes in een gel of glasachtige structuur, in tegenstelling tot de andere
systemen, die naar de kristallijne fase overgaan. In dit systeem, waarin de brekings-
index vereffend is, is de enig overgebleven attractieve interactie het kritisch Casimir
effect. De verschillen in waargenomen structuur kunnen veroorzaakt worden door
de zwaartekracht

Hoofdstuk 6 is gewijd aan de dynamica van de kristallisatie. Dit is gedaan aan de
hand van de SAXS metingen. Twee mechanismes van kristalvorming zijn waarge-
nomen afhankelijk van de initiele volumenfractie. Vorming van kristallisatiekernen
is dominant bij het vast-gas evenwicht. Bij de vloeistof-vast coexistentie wordt de
vorming van kristalkernen en hun groei waargenomen. De kristalliniteit neemt line-
air toe met de tijd, karakteristiek voor grensvlak-gelimiteerde groei. Deze spontane
groei en verruwing komt overeen met de observaties van Cheng en anderen in hun
experimenten onder echte condities van micrograviteit in de space shuttle.

In hoofdstuk 7 wordt de coalescentie van druppels beschreven van een molecu-
lair systeem als functie van de viscositeit en twee colloidale systemen met een zeer
lage opervlaktespanning. Als de viscositeit groot genoeg is of de oppervlaktespan-
ning laag genoeg dan opent de vloeistofbrug tussen de druppels zich aanvankelijk
met constante snelheid, de capillaire snelheid. In de moleculaire systemen laten we
zien dat inertiele effecten dominant zijn tot Reynoldsgetallen van 1.5. Daarna groeit
de breedte van de vloeistofbrug met de wortel uit de tijd. De colloidale systemen
met een oppervlaktespanning, die 105 lager is dan die van de moleculaire systemen,
openen de mogelijkheid om te komen tot een beter begrip van de hydrodynamica
van dit proces. De systemen met de extreem lage oppervlaktespanning zijn colloi-
dale vloeistoffen. De eerste is een colloid-polymeer mengsel, dat fase gescheiden
is in een colloidrijke en een colloidarme fase. De tweede colloidale vloeistof is het
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colloid in een binair vloeistofmengsel, dat uitgebreid bediscussieerd is in dit proef-
schrift : druppels colloidale vloeistof in evenwicht met hun gasfase. We sluiten dit
proefschrift af met twee zwak attractieve systemen : een colloid-polymeer mengsel
en een colloidale vloeistof in een binair mengsel.


