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Op de foto zien we een waterdruppel die is neergelegd op een horizontaal 
kunststofoppervlak. De dichtheid van de kunststof is 1300 kg/m3. 
 
 

    
 
 
 
Uit deze kunststof worden 10 µm dikke vezels gesponnen. Een massa van deze vezels 
wordt tussen rollen geplet en zo wordt non-woven textielmateriaal vervaardigd. Dit vilt 
wordt gebruikt om er waterafstotende operatiekleding voor eenmalig gebruik van te 
maken. De dikte ervan is ingesteld op 0,2 mm. Voor deze toepassing moet het vilt, 
zonder door te lekken, een kolom van 10 cm water kunnen dragen. 
 
Bij het pletten zijn in de dikterichting van de stof de vezels vast tegen elkaar gedrukt, en 
de ruimte er tussen vormt poriën, van de ene naar de andere kant, waar water door 
kan lekken. De poriën zijn, gemiddeld, allemaal even wijd. Er is, over de dikte van de 
stof gemeten, geen dichtheidsverloop in de vezelstapeling. 
 
Vraag: Hoe groot moet het gewicht van 1 m2 van het vilt tenminste zijn om aan de 
produktspecificatie voor waterafstotendheid te kunnen voldoen?  
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Voor een verf is heel belangrijk dat die dóórdringt tot in de fijnste poriën van het te 
bedekken oppervlak. Deze eigenschap wordt bepaald door het oplosmiddel. Xyleen 
blijkt bijvoorbeeld een geschikt oplosmiddel voor houtverf te zijn. 
 
De kwaliteit van een verfoplosmiddel wordt bepaald met behulp van porosimetrie. Men 
neemt zaagsel van het hout en laat de vloeistof erdoor opzuigen onder de invloed van 
de capillaire krachten. Het blijkt dat de Poiseuille-stroom van een vloeistof, net als 
diffusie, een stoftransport veroorzaken kan dat evenredig verloopt met de wortel uit de 
tijd. Dat is het geval als de vloeistofstroom binnendringen moet in een poreuze massa 
met vertakte poriën.  
 
Uit de gewichtstoename m volgt zo de porositeit van het zaagsel, als tenminste geme-
ten wordt met een vloeistof die de deeltjes goed bevochtigt. Voor houtzaagsel is xyleen 
zo'n oplosmiddel, dat goed over het oppervlak spreidt en een randhoek θ = 0 geeft. 
 
Andere, mogelijk net zo geschikte, oplosmiddelen voor een bepaald type houtverf zou 
cyclohexaan zijn. Nagegaan is of die vloeistof het hout net zo goed bevochtigt als 
xyleen. Er werd gekeken hoe snel de genoemde vloeistoffen opgezogen worden in 
zaagsel-kolommetjes met een gestandaardiseerde porositeit. In deze proef werden de 
kolommen continu gewogen tijdens het opzuigen van het oplosmiddel.  
 
Voor xyleen werd het opzuigen bij 20 0C gekenmerkt door een gewichtstoename vol-
gens ∆m2/∆t = 0.0353 g2/s. Voor cyclohexaan was ∆m2/∆t = 0,0173 g2/s. 
 
Vraag: Wat is de contacthoek voor cyclohexaan op het hout; is het een goed oplos-
middel? 
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Er moet een zalf bereid worden met een actieve substantie die is opgelost in olie. De 
farmaceutische werking van de zalf is optimaal wanneer die 40 vol% van de olie bevat, 
gedispergeerd in water als druppeltjes met 5 µm diameter.  
Het simpelweg door elkaar roeren van olie en water geeft een onstabiele emulsie met 
veel te grote oliedruppels. Om de goede deeltjesgrootte te krijgen wordt een 
oppervlakteactieve stof (surfactant) ingezet. De molecuulmassa van deze surfactant is 
320 g/mol. Moet de surfactant beter in de waterfase oplossen dan in de olie, of juist 
omgekeerd?  
De grensvlakspanning tussen de water- en de oliefase is in de onderstaande figuur 
gegeven als functie van de concentratie (cº = 1 mol/L) aan surfactant in de waterfase.  
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Vraag: Hoeveel surfactant denkt U nodig te hebben om 1 m3 zalf te bereiden? 
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Om automobielchassis te beschermen tegen corrosie worden deze electroforetisch 
("kataforetisch") bedekt met moffellak. De lak is gedispergeerd in methanol als emul-
siedruppeltjes met een straal a = 150 nm. Er is 30 kg lak gedispergeerd per m3 emul-
sie. De dichtheid van de pure lak is 1500 kg/m3. De zetapotentiaal van de lakdeeltjes in 
de methanol is 70 mV.  
 
Het kataforetisch bedekken gebeurt bij 25 0C. Het specifiek geleidingsvermogen van de 
emulsie is κ = 6 10-4 Ω-1cm-1. De laklaag moet na het moffelen overal 20 µm dik wor-
den. In de lopende bandsnelheid van de autoproductie moet het kateforetisch 
bedekken van het chassis in 60 s klaar zijn. 
 
 
 
 
 
Vraag: Bereken de stroomdichtheid (in Am-2 op het chassis) die nodig is om deze 
snelheid van lakken te bereiken. 
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Het door Exxon ontdekte effect van Strong Metal Support Interaction (SMSI) ontstaat 
bij metallische katalysatordeeltjes op een halfgeleidend dragermateriaal. Het treedt bij-
voorbeeld op als halfgeleidend TiO2 als drager in geleidend contact is met metallische 
deeltjes Pd als actieve sites. Dit maakt titaandioxide een uitzonderlijk dragermateriaal 
voor Pd- en soortgelijke katalysatoren (Prins en Hooff, TUE 1975). 
 
Poreuse TiO2-dragers worden bereid uit colloïdaal TiO2 met de sol-gel-techniek. Door 
uitvlokking van de deeltjes uit een waterige suspensie wordt de porositeit ingesteld. 
 
De attractie tussen de TiO2-deeltjes onderling is bepalend voor de gelvorming. Men 
maakt zo'n gel door langzame vlokking van een geconcentreerde suspensie. Voor het 
instellen van de uitvloksnelheid bepalen we de Hamaker-constante A van het TiO2 uit 
de critische coagulatie concentratie (CCC) van het verdunde sol. 
 
Meting van vloksnelheden gaf bij de genoemde zouten als CCC-waarden: 
 
   

NaCl 80 
Na2SO4  1,2 
La(NO3)3 27 
BaCl2 42 
Na3PO4  0,1 
CuSO4  0,8 

 
De dubbellaagpotentiaal van het sol, berekend uit het ladingsnulpunt van TiO2 en de 
pH van het vlokkend sol, bedraagt ongeveer 250 mV. Dat zou een Hamaker-constante 
A = 3,0 10-19 J opleveren. Dat is onverwacht hoog. We schrijven dit toe aan een foute 
waarde voor de dubbellaagpotentiaal van de deeltjes. 
 
We besluiten vervolgens om bij de CCC de ζ-potentiaal van het colloïdale TiO2 te me-
ten. In de NaCl oplossing vinden we ζ = 55 mV. 
 
Vraag: wat is de echte waarde van de Hamaker-constante voor TiO2? 
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Een suspensie van negatief geladen AgBr-deeltjes met een deeltjesstraal van 100 nm 
wordt gebruikt om fotomateriaal bereiden. De Hamakerconstante van AgBr bedraagt 
9 10-21 J. Het is nodig dat de suspensie tijdens het proces langzaam uitvlokt op het 
substraatmateriaal. Het electrolyt dat voor deze vlokking toegevoegd wordt is KNO3. Bij 
een stabiliteitsratio W van 10 heeft het sol een uitvloktijd van 50 s.  
 
Men wil nu een meer lichtgevoelig materiaal maken, met grotere AgBr-kristallen 
250 nm. Vanwege de procesvoering moeten echter de karakteristieke uitvloktijd en de 
volumefractie van het AgBr in de suspensie op dezelfde waarden gehandhaafd blijven. 
Bovendien lijkt het gunstig om voortaan Ca(NO3)2 als electrolyt in de suspensie te 
gebruiken in plaats van KNO3, en zo het geleidingsvermogen van de suspensie te 
verlagen.  
 
 

  
 
 
Aan de hand van het afgebeelde diagram van de logarithme van de stabiliteitsratio W 
tegen de logarithme van de electrolietconcentratie kan berekend worden hoeveel 
Ca(NO3)2 in plaats van het KNO3 moet worden opgelost. Het instellen van de concen-
tratie wordt automatisch geregeld door de toevoeging van Ca(NO3)2 te sturen door het 
geleidingsvermogen van de suspensie. 
 
Vraag: Op welke waarde moet het geleidingsvermogen worden ingesteld? 
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Bij affiltreren van kleine deeltjes willen we een poreuze filterkoek opbouwen. Die ont-
staat als de deeltjes zo sterk mogelijk aan elkaar kleven. Ze mogen elkaar dus niet af-
stoten door hun lading. Indien mogelijk worden ze vóór het filtreren op hun ladingsnul-
punt gebracht. Ook moet de attractiekracht tussen twee uitvlokkende deeltjes sterker 
zijn dan de zwaartekracht op elk van de deeltjes afzonderlijk. Anders worden de deel-
tjes door hun gewicht losgetrokken en stort de poreuze filterkoek in. Het gevolg zou zijn 
dat het filter dicht slaat. De filterkoek wordt in dat geval een dichtste stapeling van losse 
deeltjes. 
 
In een fabriek van fotografisch filmmateriaal moeten lichtgevoelige korreltjes AgCl 
geprecipiteerd worden, en vervolgens uit de suspensie gefiltreerd. Zulke deeltjes zijn 
voor de optimale gevoeligheid van het fotomateriaal monodispers, en nagenoeg bol-
vormig. Hun grootte bepaalt de "korrel" in de lichtgevoelige laag.   
 
De dichtheid van AgCl is 5560 kg/m3. De critische coagulatie concentratie (CCC) voor 
de deeltjes in NaNO3 ligt bij 45 mmol/l en bij die electrolytconcentratie is de ζ-potentiaal 
van de deeltjes 20 mV. Op het "kontaktpunt" is de ruimte tussen twee deeltjes (onge-
veer) 1 nm.   
 
 
 
 
Vraag: Wat is de diameter van de grootste AgCl deeltjes die nog goed te filtreren zijn 
omdat (bij het ladingsnulpunt!) een poreuze filterkoek gevormd kan worden? 
 
 


