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Fasescheiding in colloïdale suspensies staat al decennia lang

in de belangstelling. De motivatie voor dit onderzoek is niet

alleen gelegen in de fundamentele belangstelling voor colloï-

den als model voor atomaire systemen, maar ook in de over-

eenkomst met het gedrag van onder andere eiwitten in bio-

logische systemen (bijvoorbeeld aggregatie van gedenatu-

reerde eiwitten) en in het toenemende gebruik van colloïden

in industriële toepassingen. De ontwikkeling van nieuwe

technieken zoals de confocale scanning laser microscoop heeft

recentelijk een impuls aan het onderzoek gegeven. De aan-

dacht van het onderzoek verschuift steeds meer van thermo-

dynamische evenwichtstoestanden naar de kinetiek van de

fasescheidingen.   Els de Hoog

Colloïdale suspensies zijn complexe
vloeistoffen die bestaan uit meso-
scopische deeltjes (colloïden) in een
oplosmiddel. De colloïden hebben een
typische afmeting tussen de 1 en 1000
nanometer, dat wil zeggen significant
groter dan de oplosmiddelmoleculen,
en klein genoeg om Brownse bewe-
ging te vertonen. Van der Waals-attrac-
tie tussen de deeltjes kan leiden tot ir-
reversibele aggregatie. Deze aggrega-
tie kan worden tegengegaan door de
interactie tussen de colloïden te veran-
deren, bijvoorbeeld door ze een kleine
lading te geven (ladingsstabilisatie).
De interacties tussen de colloïden kun-
nen dan beïnvloed worden door het
toevoegen van zout. Ladingsgestabili-
seerde colloïden hebben namelijk een
wolk van tegenionen om zich heen, de
elektrische dubbellaag. Zout dat toege-
voegd wordt aan een suspensie van
deze geladen colloïdale deeltjes veran-
dert de dikte van de elektrische dubbel-
laag, en daarmee de sterkte en de
dracht van de interactie [1]. Colloïdale
systemen kunnen echter ook sterisch

gestabiliseerd worden. Op het opper-
vlak van de colloïden worden korte po-
lymeren aangebracht, die werken als
de haren van een borstel. De beharing
van het ene deeltje kan niet doordrin-
gen in die van een ander deeltje,
daardoor blijven de deeltjes op een ze-
kere afstand van elkaar. Toevoeging
van polymeren of kleine deeltjes (bij-
voorbeeld colloïden die tien maal zo
klein zijn) aan sterisch gestabiliseerde
colloïdale suspensies induceert een ef-
fectieve attractie tussen de deeltjes –
deze wordt depletie-interactie ge-
noemd [2]. Elk colloïdaal deeltje heeft
namelijk een schil, oftewel een deple-
tiezone, om zich heen waarin de poly-
meren niet kunnen doordringen.
Overlap van deze depletiezones zorgt
ervoor dat de polymeren zich niet meer
tussen de colloïdale deeltjes kunnen
bevinden (zie figuur 1), hetgeen leidt
tot een onbalans in de osmotische
druk die door de polymeren wordt uit-
geoefend, resulterend in de depletie-
interactie. De sterkte van deze interac-
tie hangt af van de concentratie toege-
voegd polymeer en de dracht van de
interactie wordt bepaald door de
groottes van de colloïdale deeltjes en
polymeer. De colloïdale deeltjes kun-
nen in een laboratorium gesyntheti-
seerd worden, waarbij nauwkeurige
controle over de eigenschappen van de
deeltjes mogelijk is. Variatie in grootte,
materiaal, oppervlaktebedekking, wij-
ze van stabilisering, markering met
fluorescente groepen, en kernen van
metaal behoren nu tot de mogelijkhe-
den. Het feit dat de eigenschappen en
interacties van colloïdale deeltjes
nauwkeurig ingesteld kunnen worden,
maakt het zeer interessant om de fysi-
ca van colloïdale suspensies te bestu-
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deren. Deze variaties zijn veel moeilij-
ker te realiseren in atomaire systemen.
Bovendien zijn colloïdale systemen ex-
perimenteel gemakkelijker toeganke-
lijk dan atomaire systemen vanwege de
grotere lengte- en tijdschalen.

Fasegedrag
Indien de concentratie colloïden in een
suspensie zo laag is dat de interactie
tussen de colloïden geen rol speelt,
spreken we van een colloïdaal gas. In
een colloïdale vloeistof is de afstand
tussen de colloïden kleiner en is de
interactie tussen de colloïden voelbaar.
De colloïden voeren een diffusiebewe-
ging uit. In de colloïdale vaste fase is
de concentratie zo hoog dat de mobi-
liteit van de colloïden zeer klein is.
Deze fase kan amorf of kristallijn zijn.
Het fasegedrag van simpele atomaire
systemen wordt gekarakteriseerd door
gas-vloeistof-, vast-vloeistof-, en gas-
vast-evenwichten. In complexe vloei-
stoffen zoals colloïdale suspensies
worden deze evenwichten ook gevon-
den. Daarbij treedt een speciaal geval
van fasegedrag op. Als namelijk de

dracht van de effectieve attractie klei-
ner wordt dan ongeveer eenderde van
de diameter van het colloïdale deeltje,
wordt het gas-vloeistof-evenwicht
metastabiel ten opzichte van het gas-
vast-evenwicht [3]. Dit betekent dat al-
leen nog de vloeistof-vast-overgang zal
optreden. In figuur 2 worden de fase-
diagrammen gegeven voor een colloïd-
polymeer-mengsel met een korte-
drachtsinteractie en met een lange-
drachtsinteractie. Het fasegedrag van
colloïdale suspensies is reeds uitge-
breid bestudeerd, zowel theoretisch,
experimenteel, als in computersimula-
ties. Naast evenwichtstoestanden heb-
ben ook niet-evenwichtstoestanden de
aandacht gekregen. De discrepantie
die in sommige gevallen bestaat tus-
sen voorspelde fasen en experimenteel
verkregen fasen is echter nog niet ge-
heel begrepen. Een voorbeeld hiervan
is het feit dat kristallisatie slechts in
een beperkt gebied van het fasedia-
gram optreedt; buiten dit gebied wordt
een amorfe structuur gevormd. Dit is
onder andere waargenomen in eiwit-
oplossingen en in colloïdale suspen-

sies. Entropisch gezien wordt een
kristal als vaste fase verwacht. De
reden dat een kristal niet gevormd
wordt kan zijn dat niet alle condities
waarvan in de theorie wordt uitgegaan
gerealiseerd zijn in de experimentele
systemen (denk bijvoorbeeld aan de
polydispersiteit van de deeltjes), of dat
de kinetiek van fasescheiding resul-
teert in een niet-evenwichtstoestand.
Het hier beschreven onderzoek tracht
een antwoord te vinden op dergelijke
vragen.

Experiment
De ontwikkelingen in de microscopie
van de laatste twee decennia hebben
een impuls gegeven aan het onderzoek
van colloïdale suspensies. Het is nu
mogelijk om individuele colloïdale
deeltjes zichtbaar te maken. Hierdoor
kunnen fasescheidingen op deeltjes-
niveau en in drie dimensies bestudeerd
worden.
Voor industriële toepassingen en
eiwitkristallisatie is het uitermate be-
langrijk om een structuur vanaf be-
paalde begincondities te kunnen voor-
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Figuur 1

Boven: mechanisme van de depletie-interactie;
Onder: depeletie-interactie potentiaal W(r); sterkte van de inter-

actie is afhankelijk van de osmotische druk Π, evenredig met de
polymeerconcentratie cp; de dracht van de interactie is evenredig-
met de diameter van het polymeer σp; de dracht van de repulsie is

evenredig met de diameter van het colloïd σc.

Figuur 2

Fasediagrammen van colloïd-polymeersuspensies met verschillen-
de grootteverhoudingen tussen polymeer en colloïd, links is deze
kleiner dan eenderde, rechts is deze groter. In de fasediagrammen
zijn de verschillende evenwichten tussen gas (G), vloeistof (L, F)
en vast (S) weergegeven als functie van de volumefractie poly-
meer, φp, en de volumefractie colloïd, φc. Het kritisch punt is
weergegeven met CP en de rechte lijnen zijn de nodelijnen die
coëxisterende fasen met elkaar verbindt.
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Figuur 3–5 Tijdseries van cslm-plaatjes van dwarsdoorsneden (100 µm x 100 µm) van het monster loodrecht op het zwaartekrachtsveld; de colloïdale deeltjes
zijn zichtbaar vanwege de fluorescente markering.

Figuur 3 Lage polymeerconcentratie; A: 0:30 min; B: 4:37 min; C: 9:11 min; D: 18:32 min.
Figuur 4 Gemiddelde polymeerconcentratie; A: 0:36 min; B: 4:57 min; C: 9:57 min; D: 19:56 min.
Figuur 5 Hoge polymeerconcentratie; A: 0:39 min; B: 8:54 min; C: 17:40 min; D: 53:54 min.
Figuur 6 cslm-plaatjes van dwarsdoorsneden (75 µm x 100 µm) van het monster parallel aan het zwaartekrachtsveld na circa 1 uur;

A: één-fasegebied; B: lage polymeerconcentratie; C: gemiddelde polymeerconcentratie; D: hoge polymeerconcentratie.
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spellen. Doel van ons onderzoek was
om na te gaan of we in staat waren de
kenmerken van het initiële mecha-
nisme van fasescheiding eenduidig te
relateren aan de uiteindelijke structuur
van het sediment.
We hebben de kristallisatie en aggre-
gatie van een colloïdale suspensie bij
lage concentraties geanalyseerd [4].

Dit concentratiegebied is interessant
omdat dit relevant is voor eiwitkristal-
lisatie, terwijl het relatief onderbelicht
is gebleven in de literatuur.
Een suspensie van sterisch gestabili-
seerde, colloïdale deeltjes en niet-
adsorberend polymeer in een mengsel
van organische oplosmiddelen is als
modelsysteem gebruikt. De colloïdale

deeltjes waren 1,2 µm in diameter en
waren gemarkeerd met een fluores-
cente kleurstof, waardoor ze bestu-
deerd konden worden met confocale
scanning laser microscopie (cslm). De
concentratie van het polymeer werd
gevarieerd om de sterkte van de effec-
tieve attractie tussen de colloïden te va-
riëren. Het polymeer was ongeveer tien
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keer kleiner dan de colloïdale deeltjes,
waardoor de effectieve dracht van de
depletie-interactie tussen de colloïden
zeer kort wordt. Door een bepaalde
verhouding tussen drie verschillende
oplosmiddelen te gebruiken was het
mogelijk om een stabiele suspensie
van de colloïden te verkrijgen met tege-
lijkertijd een gering brekingsindex-
verschil en dichtheidsverschil tussen
deeltjes en oplosmiddel. Het geringe
brekingsindexverschil maakt het mo-
gelijk om met cslm diep genoeg in het
monster te kijken. Door het minimali-
seren van het dichtheidsverschil wordt
de invloed van het zwaartekrachtsveld
op de mechanismen van fasescheiding
teruggedrongen.

Drie mechanismen
Bij lage concentratie aan colloïden
werd het fasediagram bestudeerd van
het één-fasegebied tot diep in het twee-
fasegebied door variatie van de poly-
meerconcentratie (dus variatie van de
effectieve attractie tussen de colloïden).
De monsters werden gehomogeni-
seerd en daarna gevolgd in de tijd. Ook
de uiteindelijke structuur werd bestu-
deerd. De resultaten zijn weergegeven
in figuur 3 tot en met 7. In deze plaatjes
zijn de colloïdale deeltjes zichtbaar
vanwege hun fluorescente markering;
het polymeer is niet zichtbaar. In figuur
3, 4 en 5 zijn cslm-plaatjes op vier ver-
schillende tijden opgenomen. Deze tij-
den zijn onderling vergelijkbaar – er is
rekening gehouden met de verhoogde
viscositeit bij een hogere polymeercon-
centratie die de diffusiesnelheid van de
colloïdale deeltjes verlaagt. In het vier-
de plaatje van de drie reeksen is duide-
lijk dat sedimentatie pas bij deze latere
tijden een rol gaat spelen, het aantal
deeltjes in dit waarnemingsvlak is als
gevolg hiervan toegenomen. 
In het twee-fasegebied werden drie
mechanismen waargenomen. Bij lage
polymeerconcentratie werden kristal-
lieten gevormd (figuur 3), bij ge-
middelde polymeerconcentratie vond
aggregatie plaats en werden compacte
clusters gevormd (figuur 4), en bij

hoge polymeerconcentratie vond ag-
gregatie plaats, wat leidde tot de vor-
ming van langgerekte aggregaten (fi-
guur 5). De vorming van kristallieten
bij lage polymeerconcentratie is beter
zichtbaar in figuur 6. In deze figuur
zijn de dwarsdoorsneden van de mon-
sters gegeven parallel aan het zwaarte-
krachtsveld, terwijl dit in de eerste drie
figuren loodrecht op het veld is. In fi-
guur 6 is ook een plaatje opgenomen
van een monster in het één-fasegebied.
In dit monster werd alleen langzame
sedimentatie waargenomen als gevolg
van het kleine dichtheidsverschil tus-
sen colloïd en oplosmiddel.

Aggregatie en kristallisatie
Nadere analyse van de twee aggregatie-
gebieden (zie figuur 4 en 5) onthulde
dat het verschil in de vorm van de
clusters wordt veroorzaakt door het
verschil in aggregatiemechanisme. De
langgerekte clusters werden gevormd
door een ‘irreversibele’ diffusie-gelimi-
teerde aggregatie en de compacte
clusters door een ‘reversibele’ diffusie-
gelimiteerde aggregatie. Met irreversibel
wordt bedoeld dat deeltjes bij elkaar
blijven zitten als ze botsen, terwijl rever-
sibel betekent dat niet elke botsing leidt
tot clustering en dat deeltjes die bij el-
kaar zitten ook weer uit elkaar kunnen
gaan om te herschikken. Het optreden
van deze twee aggregatiemechanismen
wordt dus geheel bepaald door de
sterkte van de attractie tussen de colloï-
den. Experimenten met een comple-
mentaire techniek, namelijk lichtver-
strooiing onder kleine hoeken, uitge-
voerd met dezelfde monsters bevestig-
den de interpretatie in termen van deze
aggregatiemechanismen [5]. De initië-
le vorm van de clusters heeft een grote
invloed op de uiteindelijke structuur
van het sediment, zie figuur 7. De lang-
gerekte clusters geven een opener sedi-
ment dan de compacte clusters. Binnen
de compacte clusters is ook enige orde-
ning op kleine schaal waar te nemen.
Bij lage polymeerconcentratie worden
kristallieten gevormd. De snelle sedi-
mentatie van de kristallieten is er zeer

waarschijnlijk de oorzaak van dat het
sediment niet volledig kristallijn is, zie
figuur 7. Deze snelle sedimentatie be-
moeilijkt de kwantitatieve analyse van
de vorming en groei van de kristallie-
ten. Wel is het gebied met de vorming
van kristallieten duidelijk te onder-
scheiden van het gebied waar aggrega-
tie tot compacte clusters leidt door de
relatief grote hoeveelheid vrij bewe-
gende colloïden in de suspensie. Bij de
aggregatie clusteren alle deeltjes voor-
dat de clusters groter worden, terwijl
in het andere geval kristallieten co-
existeren met de vrije colloïden.
De hier beschreven resultaten maken
het mogelijk om aan de hand van de
initiële vorm van de clusters en de rela-
tieve hoeveelheid vrije colloïden in een
vroeg stadium te voorspellen wat de
uiteindelijke structuur van het sedi-
ment zal zijn. Dit is relevant voor het
bepalen van optimale condities om
goede kristallen te verkrijgen, wat be-
langrijk is in bijvoorbeeld de eiwitkris-
tallisatie. Een kwantitatieve koppeling
van de resultaten met kristallisatie in
eiwitoplossingen is mogelijk door ge-
bruik te maken van de tweede viriaal-
coëfficiënt, welke bepaald wordt door
de interactiepotentiaal. Het model-
systeem maakt het mogelijk om op een
eenvoudige wijze, door alleen de poly-
meerconcentratie te variëren, de sterk-
te van de effectieve attractie tussen de
colloïden te variëren. Dit onderzoek
laat zien dat het mechanisme van ag-
gregatie hiervan sterk afhangt, alsme-
de de uiteindelijke structuur van het
sediment.

Figuur 7

cslm-plaatjes van dwarsdoorsneden
(50 µm x 50 µm) van het sediment

na enkele dagen;
A: lage polymeerconcentratie;

B: gemiddelde 
polymeerconcentratie;

C: hoge polymeerconcentratie.
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