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Attractie door repulsie computersimulatie
van collokl-polymeermengsels

Evert Jan Meijer en Daan Frenkel
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Op school leren we dat de gas-vloeistof-faseovergang het gevolg is van attractie tussen mole-
culen. Het is echter ook mogelijk om eenzelfde soort fasescheiding te krijgen in een systeem
met !outer repulsieve wisselwerking tussen de moleculen. In een mengsel van colloidale bol-
letjes en polymeren, bijvoorbeeld, leidt de polymeer-collokl-repulsie tot een effectieve
attractie tussen de colloIdale deeltjes die zo sterk kan zijn dat de colloIdale deeltjes
samenklonteren. Dit effect is experimenteel reeds lang bekend. Recente ontwikkelingen in
numerieke simulatietechnieken maken het nu mogelijk om de bestaande theoretische
beschrijving van deze faseovergang direct te toetsen.

Colldidale dispersies zijn oplossingen van mesoscopi-
sche deeltjes (afmetingen 10-1000 nm) in een oplosmid-
del waarvan de moleculen veel kleiner zijn (ca 1 nm).
Iedereen kent colloklale dispersies (verf, bloed, mayon-
naise, etc.), maar op het eerste gezicht lijken deze syste-
men door hun complexiteit ongeschikt voor fundamen-
teel fysisch onderzoek. Gedurende de afgelopen 15 jaar
is er echter, onder andere door Vrij en medewerkers in
Utrecht111 grote vooruitgang geboekt met het maken van
zeer goed gekarakteriseerde 'model'-dispersies. In het
bijzonder is het thans mogelijk om dispersies te maken
van colloidale bolletjes met vrijwel gelijke afmeting.
De structuur en evenwichtseigenschappen van derge-
lijke dispersies worden zeer goed beschreven door het
harde-bollenmodel dat in de statistische fysica was inge-
voerd om eenvoudige vloeistoffen (bijvoorbeeld vloei-
baar argon) te beschrijven. Uit computersimulaties is
bekend dat een systeem van harde bollen van de dichte
gasfase overgaat naar de kristallijne fase als de druk van
het gas (en daarmee de dichtheid) zo hoog wordt dat de
bollen 49% van het volume innemen. Experimenteel
blijkt dat dispersies van 'harde' colloklale bolletjes ook
kristalliseren, en wel bij een dichtheid die overeenkomt
met de waarde die in de computersimulaties werd gevon-
den. Ook in andere opzichten gedragen bovengenoemde
dispersies zich als 'simpele' vloeistoffen (voor een over-
zicht van de fysica van 'model'-dispersies, zie ref.121).
Het zou echter een misvatting zijn om te veronderstellen
dat het gedrag van colloklale dispersies volledig wordt
beschreven door de theorie van simpele vloeistoffen.
Als illustratie hiervan zullen wij kijken naar een ver-
schijnsel dat geen tegenhanger heeft in de theorie van
simpele vloeistoffen, namelijk het effect van toevoeging
van niet-adsorberend polymeer aan een colloklale dis-
persie.131 Mengs'els van colloiden en polymeren zijn van
groot praktisch belang. Er zijn talrijke industriele pro-
dukten die op een dergelijk mengsel zijn gebaseerd
(bijvoorbeeld, verf), terwijl ook bloed zowel polymeren

als colloklale deeltjes bevat.
Experimenteel is bekend dat toevoeging van een kleine
hoeveelheid polymeer al kan leiden tot aanzienlijke
structuurveranderingen in de dispersie, terwijl bij
hogere polymeerconcentraties fasescheiding optreedt
tussen een verdunde ('gas') en een geconcentreerde
('vloeistof' of 'vast') dispersie. Dit verschijnsel wordt
flocculatie genoemd, en de kwalitatieve verklaring is dat
het polymeer een effectieve attractie veroorzaakt tussen
de colloklale deeltjes. De oorsprong van deze attractie is
puur entropisch en kan eenvoudig worden begrepen als
we een systeem beschouwen van twee harde colloklale
bolletjes en een ideaal polymeer. (Met 'ideaal' wordt
hier bedoeld dat we de wisselwerking van een polymeer
met zichzelf en met andere polymeren mogen verwaar-
lozen.) De colloklale bolletjes zijn daarentegen ondoor-
dringbaar voor het polymeer. De aanwezigheid van de
colloklale deeltjes maakt dat alle polymeerconformaties
die één of meer bolletjes doorkruisen verboden zijn. Stel
dat één bolletje M conformaties uitsluit. Twee bolletjes
op grote afstand sluiten dan 2M conformaties uit. Ech-
ter, als de bolletjes dichter bij elkaar komen is er een toe-
nemend aantal polymeerconformaties die beide bol-
letjes doorkruisen. Dit betekent dat het totale aantal
verboden conformaties afneemt. Met andere woorden,
de polymeer- entropie neemt toe als de colloklale deel-
tjes dichter bij elkaar komen. Dit betekent dat er effec-
tief een aantrekkende interactie tussen de colloklale
deeltjes is. Merk op dat we hebben verondersteld dat al
de interacties in het systeem puur repulsief zijn: er is
sprake van attractie door repulsie.
Dergelijke 'depletie-flocculatie' is experimenteel uit-
voerig bestudeerd141, waarbij men heeft gekeken naar
effecten van verschillende systeemparameters zoals
oplosmiddel, polymeerlengte, polymeer- en colloid-
concentratie. Theoretisch werk heeft zich vooral gericht
op het berekenen van de effectieve paarinteractie tussen
de colloidale deeltjes in aanwezigheid van polymeer. Als
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deze interactie bekend is kunnen, met behulp van de
standaardtechnieken uit de statistische mechanica van
vloeistoffen, thermodynamische en structurele eigen-
schappen berekend worden.151 Het is echter niet a priori
duidelijk of een dergelijke aanpak gerechtvaardigd is.
Een beschrijving in termen van een dichtheids-onafhan-
kelijke paarpotentiaal is alleen gerechtvaardigd als
meer-deeltjeswisselwerkingen een gering effect hebben
op het gedrag van het polymeer-collokl-mengsel. Een
andere interessante vraag is of, en onder welke condi-
ties, het gas-vast-fasediagram van een 'harde bollen' col-
loIdale door toevoeging van polymeer veran-
dert in een gas-vloeistof-vast-fasediagram. Noch de
experimentele gegevens noch theoretische resultaten
stellen ons in staat deze vragen volledig te beantwoor-
den. In het navolgende zullen wij laten zien dat nume-
rieke simulaties inzicht kunnen verschaffen in de eigen-
schappen van collokl-polymeer-mengsels, en ons een
gedeeltelijk antwoord kunnen geven op de bovenge-
noemde vragen.161

Van repulsie naar attractie

We beschouwen het eerder geschetste eenvoudige
model voor een colloklale dispersie met niet-adsorbe-
rend vrij polymeer. De colloklale deeltjes worden gere-
presenteerd door harde bollen met diameter a. De poly-
meren worden gemodelleerd door ketens op een kubisch
rooster. We kiezen de roosterconstante als lengte-een-
heid. We veronderstellen dat de roosterketens ideaal
zijn: de segmenten hebben onderling geen interactie.
Een roosterpunt kan dus door meerdere ketensegmen-
ten bezet worden. De interactie tussen de roosterketens
en de harde bollen is repulsief: een roosterpunt bezet
door een harde bol kan niet bezet worden door een
ketensegment. Figuur 1 geeft een schematische 2-
dimensionale voorstelling van het systeem. In het ver-
volg van dit verhaal zullen we de termen harde bollen en
colloklale deeltjes, roosterketens en polymeren, door
elkaar gebruiken.
We zullen nu laten zien dat we de wisselwerking tussen
de polymeren en colloklale deeltjes kunnen vervangen
door een 'effectieve' wisselwerking tussen alleen de col-
loklale deeltjes. Dit maakt het mogelijk het systeem met
standaard Monte-Carlomethoden numeriek te bestude-
ren. Deze simulatietechniek leggen we verderop uit.

Laten we eerst kijken naar een systeem van N-colloklale
deeltjes en 1 polymeer van lengte 1 in een volume
V. De kans om de colloidale deeltjes op posities
{ri, r2 rf,j} {rN} aan te treffen wordt bepaald door
de totale potentiele energie van de harde bollen in deze
configuratie (UhS(rN)) en het totale aantal toegestane
polymeerconformaties fli(rN;V) voor deze gegeven
colloidconfiguratie. De kans om de configuratie {rN} aan
te treffen wordt dan gegeven door

p(rN ;1) exp[-Uhs(rN)1(nr(r"; V)
Z(V,N,1)

(1)
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Fig. 1. Schematische tweedimensionale voorstelling van het
gebruikte model voor een collofdale dispersie met niet-adsorbe-
rend polymeer. De collofdale deeltjes worden voorgesteld door
harde bollen (in deze figuur cirkels). De polymeren worden gere-
presenteerd door ketens (in deze figuur dikke lijnen) op een
kubisch rooster.

met

Z(V,N,1) =fv drN exp[-Uhs(rN)]nt(rN; V). (2)

In vgl. (1) hebben we de eenheid van energie zo gekozen
dat k BT = 1.
Vervolgens beschouwen we een mengsel van N-colldi-
dale deeltjes en M-polymeren. Omdat de polymeren
ideaal zijn, kunnen we ook nu direct de uitdrukking
opschrijven voor de waarschijnlijkheid van een colloId-
configuratie {rN}

p(rN;m) expFUhs(riv)1(ni(rN; V))/19M!
Z(V,N,M)

met

(3)

Z(V,N,M) = ft, drN exp[-Uhs(rN)Jnt(rN; V))MIM!. (4)

Het ononderscheidbaar zijn van de polymeren wordt in
rekening genomen door de factor 1/M!. Onder experi-
mentele condities wordt niet het aantal polymeermole-
culen constant gehouden, maar de chemische potentiaal
,t4 van de polymeren. Ook voor deze situatie kunnen we
de uitdrukking voor de kans op een colloidconfiguratie
{rN} direct opschrijven:

p(rN;z) exp[-Uhc(rN)] exp zS11(rN; V)

met de normeringsfactor 1-: gedefinieerd als
00

E V,N, -= exp M Z(V,N,M)IM!

= fv drn exp[-U4rN)] exp zn1(1'N; V).

(5)

(6)

E

'

21(V,N,R)

dispersie
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In vgl. (5) hebben we de polymeerfugaciteit z geintrodu-
ceerd, die direct samenhangt met de chemische poten-
tiaal van de polymeren: Z E exp R. De normeringsfactor

(V,N,R) is nauw verwant aan de grootkanonieke toe-
standssom uit de statistische thermodynamica. Vgl. (5)
is ons uitgangspunt bij de beschrijving van een systeem
met N-colloidale deeltjes in een volume V dat in contact
staat met een polymeerreservoir (bijvoorbeeld via een,
voor de polymeren permeabel, membraan). Vgl. (6) laat
zien dat het collokl-polymeermengsel bij constante
polymeerfugaciteit equivalent is met een 1 -component-
systeem van N-deeltjes met een effectieve wisselwerking
gegeven door:

ueff(rN) UhArN)- zil1(rN;11). (7)

We hebben nu een systeem dat met standaard numerieke
simulatietechnieken (bijv. Monte-Carlosimulaties)
bestudeerd kan worden.
Merk op dat de functie ni(rN; V) niet paarsgewijs additief
hoeft te zijn. Bij de theoretische beschrijving van het
fasegedrag van collokl-polymeermengsels wordt echter
veelal op voorhand verondersteld dat de effectieve col-
loklinteracties wel paarsgewijs additief zijn. We zullen
verderop zien dat deze aanname in bepaalde gevallen tot
onjuiste voorspellingen kan leiden.

Het tellen van conformaties

Het doel van een Monte-Carlosimulatie is het afschatten
van thermisch gemiddelde eigenschappen van een N-
deeltjessysteem met onderlinge interactie U(rN), uit de
eigenschappen van een eindig aantal configuraties van
dat systeem Deze configuraties worden vol-
gens een zodanig 'recept' gegenereerd dat de relatieve
waarschijnlijkheid om een bepaalde configuratie te vin-
den, evenredig is met het Boltzmann-gewicht daarvan.
Een veelgebruikt recept hiervoor is het Metropolis-algo-
ritme. Uitgaande van een gegeven configuratie
wordt een nieuwe configuratie {rPJV} gegenereerd, bij-
voorbeeld door een deeltje een kleine willekeurige ver-
plaatsing te geven. Als de energie van de nieuwe confi-
guratie U(r1 kleiner is dan die van de oude configuratie
U(rN) wordt de nieuwe configuratie geaccepteerd. Als
U(r'N) groter is dan U(rN) wordt de nieuwe configuratie
geaccepteerd met een kans exp [U(rN) U(r'N)]. Op
deze manier kan men inderdaad bewerkstelligen dat de
kans op het voorkomen van een bepaalde configuratie
evenredig is met het Boltzmann-gewicht ervan. Groot-
heden zoals interne energie, druk, lokale structuur kun-
nen worden bepaald voor de individuele configuraties en
vervolgens worden gemiddeld over de gehele serie.
Voor het simuleren van collokl-polymeermengsels is de
conventionele Monte-Carlomethode weinig geschikt
omdat in een dergelijke simulatie moet worden gemid-
deld over zowel de posities van de colloklale deeltjes als
over de posities en conformaties van de polymeren. Dit
laatste is, over het algemeen, uiterst tijdrovend. Echter,
door gebruik te maken van de resultaten uit de vorige
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paragraaf kunnen wij het hele probleem reduceren tot
een nieuw soort Monte-Carlosimulatie waarbij het effect
van de polymeren op de harde bollen volledig beschre-
ven wordt door de functie Sli(rN; V). Een Monte-Carlo-
simulatie van het hierboven beschreven
meermodel volgens het Metropolis-recept vereist de
bepaling van de effectieve interactie LICff(rN;V) vgl. (7).
Het harde-bollengedeelte UhArN) is eenvoudig te bere-
kenen: het is nul als geen enkel paar bollen overlapt, en
anders is de wisselwerking oneindig, in welk geval de
configuratie wordt verworpen. Voor de berekening van
de polymeer-geInduceerde interactie zS11(r;V) gebruiken
we de 'moment-propagatie'-methode. Dit algoritme heeft
eerder zijn nut bewezen bij simulaties van roostergas-
sen171 waar, met behulp van deze methode, de winst in
benodigde computertijd tot een factor 108 kon oplopen.
Het blijkt dat deze methode met minieme wijzigingen
ook gebruikt kan worden om SII(rN;V) efficient te bere-
kenen.181 De methode werkt als volgt. We brengen in
herinnering dat er twee soorten roosterpunten zijn: (1)
de door de colloklen bezette roosterpunten die niet door
de polymeersegmenten bezet kunnen worden en (2) de
vrije roosterpunten die met gelijke waarschijnlijkheid
door de segmenten bezet kunnen worden. Het aantal
mogelijke polymeerconformaties voor een gegeven
colloklconfiguratie (r") wordt nu bepaald met het
volgende iteratieve algoritme:

stap 1 Aan elk vrij roosterpunt i kennen we het getal
P(i;1) = 1 toe, terwip aan de bezette roosterpunten i het
getal P(i;1) = 0 wordt toegekend. P(i; 1) correspondeert
met het aantal mogelijkheden om het eerste polymeer-
segment op roosterpunt i neer te leggen.

stap 2 Aan elk vrij roosterpunt i kennen we de som van
de in de vorige stap toegekende waarden van de nabu-
rige roosterpunten toe: P(i;2) = Il'Enaburen P(i' ;1). Aan
de bezette roosterpunten kennen we de waarde 0
toe. P(i;2) correspondeert met het aantal mogelijke
polymeerconformaties van lengte 2 dat eindigt op het
roosterpunt i.

stappen 3 tot 1 Herhaal stap 2, 1-2 keer.

Na uitvoering van deze iteratie correspondeert P(i;1)
met het aantal mogelijke ideale polymeerconformaties
van lengte 1 dat eindigt op het roosterpunt i. Het
totaal aantal mogelijke polymeerconformaties wordt nu
gegeven door:

fti(rN; V) = 1/2 P(i;1) (8)

Waarop berust nu het voordeel van dit algoritme? Als
we het aantal polymerenconformaties direct hadden
geteld dan hadden we daarvoor een astronomisch aantal
testconfiguraties (0(Vel)) moeten genereren. In een
dergelijke berekening hadden wij veel meer informatie
gekregen dan we nodig hebben. Wij zouden bijvoor-
beeld de precieze structuur van alle toegestane poly-
meerconformaties hebben bepaald. In het 'moment-

E
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propagatie'-algoritme gooien wij al deze irrelevante
informatie weg: de structuur van de polymeren blijft
onbekend. Het enige getal dat wij behouden is het totale
aantal conformaties. Daarom gebruikt het huidige algo-
ritme vele grootte-ordes minder computertijd dan con-
ventionele Monte-Carlo- of Moleculaire Dynamica-
simulatiest91 die worden gebruikt om de eigenschappen
van polymeersystemen numeriek te bepalen. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat de hier beschreven aan-
pak niet exact toepasbaar is voor niet-ideale polymeren.

Hoe belangrijk zijn veel-deeltjesinteracties?

De meeste theoretische beschrijvingen van collaid-poly-
meersystemen zijn er op gericht om een goede benade-
ring van de effectieve polymeer-geInduceerde interactie
Ueff(rN; V) (zie vgl (7)) te krijgen. Met behulp van de 'mo-
ment-propagatie'-methode zijn we in staat deze inter-
actie exact te berekenen voor het hierboven beschreven
model. De twee- en drie-deeltjes bijdragen aan /Jeff heb-
ben we bepaald door systemen met twee en drie harde
bollen te beschouwen. Figuur 2 toont de effectieve twee-
en drie-deeltjeswisselwerking voor 'korte' (/ = 10) en
'Iange' (/ = 50) polymeren. De belangrijkste observaties
zijn dat de twee-deeltjeswisselwerking U attractief is,
en de drie-deeltjeswisselwerking Uf repulsief. Voor de
'Iange' polymeren blijkt er een significante drie-deeltjes-
wisselwerking te zijn. Voor de 'korte' polymeren is deze
verwaarloosbaar.
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r/ a
1,2 1.4

;-;
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0.04 I = 50 -

0,02
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-0,2
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-0,4
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Fig. 2. Genormeerde twee-deeltjes- (cirkels) en drie-deeltjes- (drie-
hoeken) bijdragen aan de polymeer-geinduceerde wisselwerking
tussen colldidale harde bollen (diameter a = 10,5), als functie van de
afstand r tussen de harde bollen. De bovenste figuur geeft de resulta-
ten voor een systeem met polymeren met lengte / = 10, de onderste
figuur voor polymeren met lengte / = 50.
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Met behulp van Monte-Carlosimulaties hebben we het
effect van het toevoegen van polymeer op de lokale
structuur van de collaiden bestudeerd. We simuleerden
systemen bestaande uit 108 collaidale harde bollen met
korte (/ = 10) en lange (/ = 50) polymeren. Het effect
van de eindige systeemgrootte op de evenwichtseigen-
schappen van het modelsysteem werd geminimaliseerd
door gebruik te maken van periodieke randvoorwaar-
den. Als maat voor het effect van de toevoeging van
polymeer op de lokale structuur van een systeem van
collaidale harde bollen, bepaalden wij de radiele distri-
butiefunctie g(r). Deze functie meet de lokale dichtheid
op afstand r van een collaidale bol, gedeeld door de
gemiddelde deeltjesdichtheid in het systeem.
Als voorbeeld laten wij het resultaat zien van simulaties
die wij uitvoerden voor twee verschillende waarden van
de fugaciteit van het polymeer: z* = 0,01 en z* = 0,02.
De 'gereduceerde' fugaciteit z* is gedefinieerd als
z* = z X Zid, met Zid = 61(= het aantal conformaties van
een ideaal polymeer van lengte / op een simpel kubisch
rooster). Deze waarden corresponderen met een lage
polymeerconcentratie, waarbij minder dan 10% van alle
roosterpunten door polymeersegmenten bezet is. De
dichtheid van colldidale deeltjes was zo gekozen dat
deze 41% van het volume bezetten (d.w.z. 85% van de
dichtheid bij het vriespunt). Een dergelijke dichtheid
correspondeert dus met een typische vloeistoftoestand.
De computersimulaties geven de volgende resultaten.
De lokale structuur van het systeem met de korte (/ =
10) polymeren blijkt slechts weinig te verschillen van die
van een harde-bollenvloeistof. De polymeer geindu-
ceerde entropische attractie leidt tot een geringe vergro-
ting van de waarde van g(r) voor r = a. Voor het systeem
met de lange polymeren (/ = 50) is het verschil met de
zuivere harde-bollenvloeistof echter veel groter. Dit
wordt getoond in figuur 3, waar de radiele distributie-
functies van de collaidale deeltjes voor zowel lage als
hoge polymeerfugaciteit zijn uitgezet. We zien dat de
entropische attractie leidt tot een sterke toename van
g(r), voor r a.
Om meer inzicht te krijgen in het effect van het veeldeel-
tjeskarakter van de polymeer-geInduceerde interactie Ueff

(vgl (7)), simuleerden we een systeem waarbij we /Jeff
hebben vervangen hebben door de (door ons exact bere-
kende en getabelleerde) 2-deeltjesinteractie U. Het
vervangen van de totale Ueff door een som van paarwis-
selwerkingen leidde voor het systeem met korte keten-
moleculen (/ =40) niet tot een significante verandering
in de radiele distributiefunctie. Dit is niet verbazingwek-
kend, daar wij al eerder hadden gezien dat voor dit sys-
teem de effectieve 3-deeltjesinteractie bijzonder klein
was, vergeleken met de paarwisselwerking (zie figuur 2).
Voor het systeem met lange ketenmoleculen (/ = 50)
leidt het vervangen van Ueff door een som van paar-ter-
men echter wel tot een aanzienlijke verandering in de
radiele distributiefunctie (zie figuur 3). Voor het sys-
teem met de hoogste polymeerfugaciteit (z* = 0,02) is
zelfs een nieuwe piek ontstaan in de g(r), wat wijst op een
zeer grote verandering in de lokale structuur van de colloY-

den. Vermoedelijk is hier zelfs al sprake van gedeelte-
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Fig. 3. Radiele distributiefunctie voor colloidale harde bollen in
een oplossing van 'Iange' (/ = 50) polymeren met fugaciteit z* =
0,01 (figuur boven) en z* = 0,02 (figuur onder). De getrokken lijn
toont het resultaat verkregen met de volledige polymeer-geIndu-
ceerde interactie Ueff (zie vgl. (7)). De gestreepte lijn is het resultaat
verkregen door alleen de 2-deeltjesbijdrage L/f aan de polymeer-
ganduccerde interactie in rekening te nemen. De gestippelde lijn
is het resultaat voor een pure harde-bollenvloeistof, en dient als
referentie.

lijke kristallisatie. Wij benadrukken dat deze structuurver-
andering een artefact is dat optreedt als men de complete
veel-deeltjeswisselwerking vervangt door een som van
paar-termen. Blijkbaar heeft de (repulsieve) 3-deeltjes
bijdrage U3ePf een significant effect op de lokale structuur
van de colloIden, dat leidt tot stabilisatie van de vloei-
stoftoestand. Wij benadrukken dat een dergelijke
directe demonstratie van het falen van de paar-benade-
ring voor de polymeer-geinduceerde wisselwerking van
colloiden eigenlijk alleen maar in computer-experimen-
ten mogelijk is.

Entropie is Alles?
Van harde bollen naar polymeren en weer terug

Experimenteel is vastgesteld dat er bij voldoende hoge
waarde van de polymeerfugaciteit fasescheiding
optreedt: Een colloidrijke fase scheidt zich af van een
polymeerrijke fase. Kunnen wij dit verschijnsel reprodu-
ceren in een simulatie van een systeem met zuiver repul-
sieve wisselwerkingen? Als eerste stap hebben we syste-
men met lage collokldichtheden bekeken. We voerden
bij deze lage dichtheden een nieuwe serie Monte-Carlo-
simulaties uit voor verschillende polymeerfugaciteiten.
Figuur 4 laat instantane configuraties zien van de condi-
dale deeltjes bij polymeer-fugaciteiten z* = 0,0025 en z*
= 0,0075. Het effect van het verhogen van de polymeer-
fugaciteit is evident. Voor .Z* = 0,0025 is het systeem
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uniform, maar bij z* = 0,0075 zijn er duidelijk gebieden
met hoge en lage colloklconcentratie te onderscheiden.
De precieze ligging van het fasenevenwicht is niet direct
uit de hier getoonde simulaties af te leiden. Het is echter
mogelijk om, met behulp van iets complexere bereke-
ningen dan hier geschetst, ook het punt te bepalen waar
de verdunde en geconcentreerde suspensies met elkaar
in thermodynamisch evenwicht zijn. Dergelijke bereke-
ningen zijn interessant omdat experimenteel bekend is
dat de aard van dit fase-evenwicht ('gas-vloeistof' of
'gas-vast') sterk afhangt van de relatieve grootte van de
polymeren en de colloklale bolletjes.
We hopen duidelijk te hebben gemaakt dat met compu-
tersimulaties van een eenvoudig model inzicht kan wor-
den verkregen in enige fundamentele fysische eigen-
schappen van collokl-polymeermengsels. We toonden
aan dat voor relatief lange polymeren het systeem niet
beschreven kan worden met uitsluitend paarpotentia-
len, maar dat veeldeeltjesinteracties een significante rol
spelen. Daarnaast hebben we laten zien dat faseover-
gangen direct te observeren zijn en het mogelijk is het
fasediagram te bepalen.

z..0.0025

z.=0,0075

Fig. 4. Weergave van configuraties van de colloklale harde bollen
bij relatief lage (z* = 0,0025) en relatief hoge (z* = 0,0075) poly-
meerfugaciteit. De polymeren hebben lengte / = 50 en de gemid-
delde dichtheid van de colldidale deeltjes is zo dat ze 9% van het
volume bezetten. Bij de lage fugaciteit zijn de colldidale deeltjes
uniform over de ruimte verspreid, terwijl bij de hogere fugaciteit
er duidelijk gebieden te onderscheiden zijn met hoge en met lage
colloklconcentratie.
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Als laatste punt willen we terugkomen op onze opmer-
king dat depletie-flocculatie, 'attractie door repulsie',
niet voorkomt in simpele vloeistoffen. Maar dat is een
over-simplificatie. Recent theoretisch werk van Hansen
en Biben. wijst er op dat, ook in een simpel binair
mengsel van grote en kleine harde bollen fasescheiding
zou kunnen optreden tengevolge van de effectieve
attractie tussen de grote bollen die wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van de kleine bollen. Het ver-
schijnsel van entropische attractie is dan ook veel gewo-
ner, en daarom ook belangrijker, dan veelal wordt aan-
genomen.
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