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1. INLEIDING 

Het fasendiagram, bij een druk van een atmosfeer, van het systeem 
water-fenol (fig.l) laat zien dat boven 65.7°C water en fenol in alle ver
houdingen mengbaar zijn. Beneden deze temperatuur zijn de componen
ten niet in alle verhoudingen mengbaar. De oplosbaarheidslijnen van 
water in feool en van feool in water omsluiten in dit fasendiagram tus
sen 1.3 en 65.7° C een gebied waarin alle punten liggen diefenol-water
systemen voorstellen die uit twee vloeistoffen bestaan. Dit gebied wordt 
het entmenggebied van het systeem water-fenol genoemd, 

Bij 1.3°C grenst dit entmenggebied aan het gebied van de vast-vloei• 
baar-evenwichten. Bij een bepaalde temperatuur worden de samenstel
lingen van de beide coëxisterende vloeistoffen in de figuur weergegeven 
door de beide snijpunten van de outmenglijn met die temperatuurlijn, 

30 

20 

20 80 100 
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Figuur 1. Fasendiagram van het systeem water-fenol bij 1 atmosfeer 
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Verder is in het fasendiagram te zien bij welke temperatuur een water
fenolmengsel zich bij afkoelen ontmengt. Deze. temperatuur wordt de 
outmengtemperatuur van dat mengsel genoemd. 

Toevoeging van een derde component aan het binaire systeem water
fenol zal in het algemeen de vorm van het outmenggebied veranderen en 
daardoor van invloed zijn op de ontmengtemperatuur. In het begin van 
deze eeuw heeft men uit een groot aantal onderzoekingen de conclusie ge
trokken dat er verband bestaat tussen de oplosbaarheid van de derde 
component in fenol en die in water en de verandering van de outmeng
temperatuur bij toevoeging van de derde component. Is de derde compo
nent goed oplosbaar in water en slecht in fenol, dan gaat de outmeng
temperatuuromhoog wanneer deze component aan een water-fenolmengsel 
wordt toegevoegd. Evenzo gaat de outmengtemperatuur o.mhoog wanneer 
de derde component (;Joed oplosbaar is in fenol en slecht in water. Is 
de oplosbaarheid van de derde component in water van dezelfde orde 
van grootte als die in fenol, dan daalt de ontmengtemperatuur (3) (4) (8) 
(9). Keukenzout en naftaleen, de eerste goed oplosbaar in water, de 
tweede goed in fenol, verhogen de ootmengtemperatuur (tabel A). De 
zepen Na-oleaat, Na-stearaat en K-palmitaat, die zowel in water 
als in fenol oplossen, verlagen de outmengtemperatuur. De sterke 
toename van de wederzijdse oplosbaarheid van water en fenol wanneer 
Na-oleaat wordt toegevoegd, heeft tot gevolg dat systemen die meer dan 
3% van deze zeep bevatten bij kamertemperatuur uit één vloeistof be
staan {3) (4). Ook glycerine verhoogt de wederzijdse oplosbaarheid: bij 
toevoeging van 17% glycerine zijn water en fenol bij kamertemperatuur 
in alle verhoudingen mengbaar (7). 

Voor kleine concentraties van de derde component bestaat er verband 
tussen de verandering van de ontmengtemperatuur en de concentratie 
van de derde component (10) (11): 

(1) 

At is de waargenomen verandering van de outmengtemperatuur in °C ; 
c is de concentratie van de derde component in grammoleculen per 

1000 gram oplossing ; 
a en b zijn onafhankelijk van de temperatuur en de concentratie. De 

waarde van a wordt bepaald door de aard van de derde component, 
de waarde van b is specifiek voor het binaire stelsel. 

De geldigheid van vergelijking l is onderzocht voor het systeem 
water-fenol dat de kritische samenstelling heeft. Onder kritische samÉm
stelling wordt verstaan die samenstelling waarvoor de ontmengtempera
tuur zijn hoogste waarde heeft. Voor het systeem water-fenolligtdie 
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Tabel A 

derde concentratie entmengtemperatuur 

component 3de component . zonder met auteur lit. 
gew% 3de camp. 3de camp. 

Nael 0.99 65 oe 78 oe Schreineroakers F.A.H. 1 

Na el 4.91 65 123 Schreineroakers F .A. H. l 

Nae1 0.5 66.1. 78.4 Hagenmüller P ., Leeerf A. 2 

Nael 1 65 77.4 Timmermans J. 3 

Nael 2.2 65 87.3 Timmermans J. 3 

Naftaleen 1 65 82 Timmermans J. 3 

Na-oleaat 3 65.3 0 Bailey e.R. 4 

Na-oleaat 1 65 43 Timmermans J. 3 

Na-stearaat 1 65.7 49.1 Purnell J.H., Bowden S.T. 5 

K-palmitaat 
I 

2.5 65.3 30.9 Prins A. 6 



samenstelling bij 35% fenol (fig. 1). Formule 1 geldt voor eenwaardige 
anorganische zouten als NaCl, KBr, KN0 3 en LiJ (2), voor zouten van 
tweewaardige metalen als MgC1 2 , Mg(N03)2 en BaC12 (12), alsmede 
voor Na-stearaat en tannine (5). 

De oorzaak van de belangstelling die de onderzoekers hadden voor de 
invloed van zepen op de oplosbaarheid van fenolen en kresalen in water 
ligt in de betekenis van deze stoffen als ontsmettingsmiddel (3). Liquor 
eresoli saponatus, "Lysol', wordt bereid uit alkalizeep en eresol zodat 
het gemakkelijk in water oplost (13) (14), Een moderne toepassing ligt 
op analytisch terrein: het aantal ethyleenoxydegroepen van een niet
ianogene zeep, bijvoorbeeld Triton X-100, is door titratie met een wate
rige fenoloplossing te bepalen. De optredende ontmenging geeft het 
eindpunt van de titratie aan (15), 

. Het doel van dit onderzoek is de bestudering van de invloed op het 
entmenggebied water-fenol van enkele zepen die de laatste tijd synthe
tisch bereid zijn. Vooral is de invloed van cetyltrimethylammnium
bromide (CT AB) onderzocht da.ar deze afwijkt van die van de andere 
bestudeerde zepen. 

Niet-ianogene zepen op basis van polyethyleenoxyde (Nonidet P40) 
zijn meilijk in zuivere vorm te verkrijgen. Een zuiveringsmetbode die 
op schuimfractionering berust, is in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Bij de 
analyse van de schuimfracties is gebruik gemaakt van de hierboven ge
noemde titratie met een fenol-wateroplossing, 
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2. HET ONTMENGGEBIED VAN HET SYSTEEM WATER-FENOL-CT AB 

2.1 Inleiding 

2.1.1 De componenten 

Water 
Voor gebruik wordt het water gedestilleerd in een apparaat van Pyrex
glas. Het apparaat is voorzien van een 40cm lange druppelvanger ge
vuld met glasbuisjes van l.Scm lengte en 0.6cm doorsnede. 

Fenol 
Pro analysi fenol (Merck, Darmstadt) wordt eenmaal gedestilleerd door 
een spijkeropzet van 45cm lengte. Opgevangen in rondkolfjes van 100 
cm3 die worden afgesloten door een ingeslepen stop, is deze fenol 
maandenlang in het donker houdbaar zonder te verkleuren. 

Cetyltrimethylammoniumbromide ( CTAB). 
Voor de bereiding van deze stof uit cetylbromide en trimethylomina is 
het volgende voorschrift uitgewerkt. Cetylbromide (Britisch Drug Houses) 
wordt in vacuüm gedestilleerd. Het kleurloze product dat in het donker 
goed bewaard kan worden, komt bij ongeveer 140° C over. De druk is 
niet precies bekend maar deze is kleiner dan lmm Hg. Trimethylamine 
(watervrij ; Britisch Drug Houses) wordt direct uit de ompul in het 
reactievat gedestilleerd. Cetylbromide en 1.5 maal de equivalente hoe
veelheid trimethylamine worden in ethanol (96%) opgelost. Deze oplos
sing bevindt zich in een glazen ampul die na dièht gesmolten te zijn 
gedurende 48 uur op 60° C wordt gehouden. Na afkoelen en openen van 
de ampul wordt de overmaat trimethylamine door verwarmen verdreven. 
Nadat de oplossing is afgekoeld, kristalliseert de ruwe CT AB uit. Deze 
wördt omgekristalliseerd uit aceton met zoveel ethanol (96%) dat de 
CTAB net in de kokende vloeistof oplost. Na droging in een vacuüm
droogstoof bij 40° C wordt deCTAB met een roerapparaat (type" Ultra 
Turrax ) bij 0° C in pentaan gesuspendeerd. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van de omstandigheid dat cetylbromide en trimethylamine goed in 
pentaan oplossen terwijl CT AB niet in pentaan oplosbaar is. De CT AB 
wordt crigefiltreerd en na droging in een vacuümdroogstoof,omgekristal
liseerd uit aceton en alcohol. 
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Een analyse van de op deze wijze bereide CTAB, uitgevoerd door het 
Laboratorium voor Organische Scheikunde der Universiteit van Amster
dam, geeft de volgende gewichtspercentages: 

berekend: 

waterstof 

koolstof 

stikstof 

broom 

2.1.2 De drie binaire systemen 

1. Water-fenol 

11.54 

62.65 

3.85 

21.96 

gevonden: 

11.50 11.58 

62.26 62.74 

4.03 3.86 

21.89 22.~9 

Voor de constructie van het fasendiagram water-fenol bij 1 atmosfeer 
(fig. 1) is het outmenggebied bepaald door van een aantal binaire mengsels 
de outmengtemperatuur .te meten {tabel 1}. Deze metingen zijn uitge
voerd volgens de onder 2.2.1 aangegeven methode. (De gegevens voor 
de smeltlijnen zijn overgenomen uit Seidell, Solubilities of Organic 
Compounds~) Het hydraat C6H60 . ~ H:P is bekend. Meuthen en Stackel:
berg ( 36) beschrijven hiervan de kristalstructuur en de niet eenvoudige 
bereidingswijze. 

2. Water-GTAB 

Het T -x-diagram van het systeem water-CT AB bij 1 atmosfeer (fig. 2) is 
overgenomen uit een artikel van G5tz en Heckmann (18). Hieruit blijkt 
dat de oplosbaarheid van CT AB in water bij l9°C sterk toeneemt met 
de temperatuur. Boven de 18% CT AB wordt de oplossing optisch an
isotroop. Deze 11 middle soop11 heeft eigenschappen van de vloeibaar
kristallijne fase. Links van de lijn die vanuit het punt C.M.C. naar boven 
gaat, ligt het gebied van de moleculair disperse oplossingen. De lijn 
die de grens aangeeft tussen dit gebied en het gebied van de kristal
lijne fase is niet getekend. Adam en Pankhurst hebben de oplosbaarheid 
van CTAB in water bepaald (23). Zij vinden dat de oplosbaarheid bij 
25°C sterk toeneemt met de temperatuur. 

De concentratie waarboven de CT AB-moleculen zich tot micellen 
verenigen (de C.M.C.) is doorverschillende onderzoekers bepaald. Tabel 
B geeft hiervan een overzicht, 
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Moleculair 
sperwOpt. 

5 

Mic.U.ire Opl. 

10 

Figuur 2. Fasendiagram van het systeem water-GTAB bij l atmosfeer 
Ontleend aan ( 18) 

Tabel B. 

C.M.C. 
grammol 

liter 
literatuur 

9 x 10~ 4 T. Nash J. Colloid. Sci 14,59 ('59) 

8.7 x 10~ 4 H. Lange Kolloid-Z. 131,96 ('53) 

.8 x w- 4 A.B. Scott + H.V. Tartar J. Am. Chem. Soc. 65,693 ('43) 

7 x I0- 4 K.G. Gotz + K. Heckmann z. physik. Chem. 20,42 ('59) 

9 x 10~ 4 A. Prins Dit proefschrift 

lO x l0- 4 A.S.C. Lawrence + Sec. Int. Congressof Surf. Act. 
R. Stenson Deell blz. 391 

Met uitzondering van de waarde van Nash zijn alle C.M.C.' s bepaald 
met behulp van het elektrisch geleidingsvermogen, In de publikatie van 
Nash staat niet aangegeven op welke wijze de C.M.C. is bepaald, 
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Götz en Heckmann (18) hebben van een CT AB-oplossing ih water het 
anisotropie-effect van het elektrisch geleidingsvermogen in het stro
mingsveld van een Couette-apparaat onderzocht, (Het Couette-apparaat 
is oorspronkelijk ontworpen om de viscositeit van vloeistoffen te 
meten. Het bestaat uit een vertikaal opgesteld cilindrisch vat dat om 
zijn lengte-as draaibaar is. Concentrisch in dit vat bevindt zich een 
cilinder waarvan de straal enige millimeters kleiner is dan de inwendige 
straal van het vat. De ruimte tussen het vat en de cilinder wordt met de 
te onderzoeken vloeistof gevuld. Door het vat een draaiende beweging 
te geven, wordt een kracht op de stilstaande cilinder uitgeoefend waar
van de grootte een maat is voor de viscositeit van de vloeistof.) Bij de 
methode van Götz en Heckmann wordt de verandering van het elektrisch 
geleidingsvermogen als functie van de snelheidsgradiënt in de spleet 
van het Couette-apparaat gemeten, Zij concluderen uit deze metingen 
dat CT AB in een geconcentreerde oplossing ( 10 - 20%) bij 25° C 
stromingstabiele staafvormige micellen vormt. De lengte van deze micel
len staat aangegeven in fig. 2. De middellijn van de staaf is ongeveer 
soA. 

Good en Milloy ( 17) besluiten uit de viscositeitsverandering en de 
dampspanningsverandering van een 1 %ige CT AB-oplossing wanneer 
fenol wordt toegevoegd dat de micellen in de CT AB-oplossing bij deze 
concentratie bolvormig zijn. 

3, CT AB-fenol 

Dit systeem staat in de literatuur niet beschreven. Het smeltpunt 
van CT AB is niet bekend daar het bij lagere temperatuur· al ontleedt. 
Voor zover mogelijk is het fasendiagram van het systeem CT AB-fenol 
onderzocht (fig. 3, tabel 3). Afkoelingscurven van de aangegeven 

oe. 
80 
70 
60 
50 
40 
JO 
20 
10 
0 

-10 

0 20 80 100 
CTAB Fenol 

Figuur 3. Fasendiagram van het systeem CTAB-fenol bij l atmosfeer 
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mengsels zijn opgenomen en hieruit is het fasendiagram geconstrueerd. 
De mengsels die meer dan 70% CT AB bevatten, worden bij het smelt
punt bruin zodat waarnemingen boven dit percentage niet betrouwbaar 
zijn, Dit smeltdiagram maakt het onwaarschijnÎijk dat er tussen CT AB 
en fenol in vaste toestand een verbinding bestaat. 

2.2 Het ternaire ontmenggebied water-fenol-CT AB 

2.2.1 De vorm van het ontmengqebied 

Voor de bepaling van de vorm van dit entmenggebied zijn voor een 
aantal water-fenolmengsels {in fig. 4 aangegeven door de snijpunten 
van de lijnen A - G met de water-fenollijn) de ootmengtemperaturen 
gemeten als functie van het gehalte aan CTAB (fig. 5, tabel 5). Wordt 

Figuur 4. De lijnen A-G vallen samen met de projectie, op het vlak 
van de concentratiedriehoek, van de ootmengcurven A-G van 
fig. 5 

CT AB toegevoegd aan het water-fenolmengsel 11 A11 dan verloopt de 
outmengtemperatuur als in fig. 5 A staat aangegeven. Uit de figuren 
SA - G zijn voor 20, 40 en 9J° C de ternaire oplosbaarheidsisothermen 
afgeleid (fig. 6). 

Het meten van de outmengtemperatuur geschiedt als volgt: een glazen 
vat, voorzien van een magnetisch aangedreven glazen roerder, wordt 
afgesloten met een gespleten stop me.t Teflon-pakking. Nadat de compo
nenten in het vat zijn gewogen, wordt het vat ·gesloten en gedompeld 
in water dat zich in een bekerglas van 4 liter bevindt. Gedurende de 
tijd dathet vat in het water hangt, is de magnetischeroerder in werking~ 
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60 

50 

Figuur 5. De ontmengtemperatuur als functie van het CT AB ..gehalte 
voor water·fenol..CTAB-systemen met een in de fig. aange
geven water-fenoi verhouding 

Het water wordt nu zover verhit dat de inhoud van het vat een homogene 
vloeistof vormt. De temperatuur wordt nu verlaagd totdat ontmenging 
optreedt. De ootmengtemperatuur is nu ongeveer bekend. De temperatuur 
wordt nu zoververhoogd dat de vloeistof in het vat homogeen is, waarna 
de temperatuur langzaam wordt verlaagd. De outmengtemperatuur wordt 
gedefinieerd als de temperatuur ~aarbij een achter het bekerglas op
gestelde gloeilamp door de vloeistof in het vat niet meer waargenomen 
kan worden. 
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Alle metingen zijn met een in 0.1° C verdeelde thermometer uit
gevoerd. De outmengtemperaturen zijn gecorrigeerd op afwijkingen 
veroorzaakt door de uitstekende kwikdraad en op afwijkingen ten op
zichte van een geijkte thermometer. De nauwkeurigheid waarmee de 
outmengtemperatuur bepaald kan worden, is afhankelijk van de samen
stelling van het mengsel; alle outmengtemperaturen zijn op 0.1° C nauw
keurig, tenzij anders is aangegeven. 

Figuur 6. Oplosbaarheidsisothermen van het systeem water-fenol-CT AB 
voor temperaturen van 20, 40 en 50° C 

Vooral in systemen die veel fenol bevatten, speelt de zuiverheid 
van het CT AB een belangrijke rol. In fig. SC worden de outmengtempera
turen van een onzuivere CT AB vergeleken met die van zuivere CTAB. 
De onzuivere CT AB heeft een broomgehalte dat 5% te laag ligt. 

Bij bestudering van de vorm van het outmenggebied valt het op dat : 

1. Voor kleine CTAB-concentraties (tot 1%) de outmengtemperatuur 
sterk daalt met toenemend CTAB~ehalte. 

2. Voor deze kleine CT AB-concentraties de daling van de ontmeng
temperatuur per toegevoegde hoeveelheid CT AB groot is, indien het 
systeem weinig fenol bevat; zij wordt geleidelijk kleiner voor grotere 
fenol concentraties. 

3. De grafiek, die het verband geeft tussen de CT AB-concentratie en 
de ontmengtemperatuur, een minimum en een maximum in de outmeng
temperatuur toont. 
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4. Het verschil tussen de ootmengtemperatuur van het minimum en de 
ootmengtemperatuur van het · water-fenolmengsel zonder CT AB groot 
is voor systemen die weinig fenol bevatten. Dit verschil wordt ge
leidelijk kleiner naarmate- de systemen meer fenol bevatten. 

5. De hoeveelheid CT AB, waarbij de maximum ootmengtemperatuur 
bereikt wordt, evenredig is met de fenolconcentratie; voor het maxi-
mum geldt: gew. CT AB 

30 (tabel C). 
gew. fenol 

6. De hoeveelheid CT AB waarbij water en fenol, tussen de grenzen 
gew. water 80 30 

en-, 
gew. fenol 70 

bij 20° C een homogene vloeistof vormen, evenredig is met het fenol
gehalte; hier geldt: 

gew. CTAB 
gew. fenol 

50 

50 
{tabel C) • 

2.2.2 De samenstelling van de coëxisterende vloeistoffen 

De beschrijving van het ternaire ootmenggebied is volledig wanneer 
de ligging van de nodenlijnen bekend is (16). De bepaling van de noden
lijnen wordt als volgt uitgevoerd: een water-fenol-CT AB-mengsel, waar
van de totale samenstelling en de temperatuur door een punt wordt voor
gesteld dat in het ootmenggebied ligt, wordt intensief bij die temperatuur 
geroerd. Dit roeren wordt gedurende zo lange tijd voortgezet dat de twee 
vloeistoffen, waaruit het systeem bestaat, met elkaar in evenwicht zijn. 
Nadat het roeren is gestaakt, wordt de ontstane emulsie gelegenheid 
gegeven te ontmengen. Van de beide vloeistoffen worden monsters ge
nomen om hierin de hoeveelheid fenol en CT AB te bepalen. De totale 
samenstelling van het mengsel wordt zo gekozen dat de twee vloeistof
lagen ongeveer hetzelfde volume hebben, waardoor het nemen van een 
monster gemakkelijker wordt. 

De hoeveelheid fenol wordt bepaald door titratie met een kalium
bramaatoplossing volgens het voorschrift van Bielenberg en Kühn (24), 
Bij deze "dead stop" titratie wordt als anode een platinadraad en 
als kathode een wolfraamdraad gebruikt. De aanwezigheid van CT AB 
stoort de titratie niet; zij is bevorderlijk voor een goed verloop van de 
titratie daar het optreden van een hinderlijk neerslag van tribroomfenol 
wordt voorkomen. 
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Tabel C 

Karakteristieke punten van de entmengcurve 
gew. water minimum maximum entmengtemperatuur = 20°C 
gew. fenol CTAB CTAB fenol gew. CTAB CTAB fenol gew. CTAB 

concentratie concentratie concentratie 
gew. fenol 

concentratie concentratie 
gew. fenol gew.% qew.% gew.% gew.% gew.% 

88.0 1.0 3.5 11.6 
23.2 8.0 11.0 42.0 

12.0 76.8 58.0 

79.7 3.5 8.0 18.7 30.0 17.5 16.8 51.1 
20.3 70.0 48.9 

65.0 4.5 13.5 30.3 30.8 28.0 25.2 52.6 
35.0 69.2 47.4 

52.0 6.5 18.0 39.4 31.4 34.0 31.7 51.8 
48.0 68.6 48.2 

40.1 5.5 22.0 46.7 32.0 40.5 35.6 53.2 
59.9 68.0 46.8 

29.9 2.0 25.5 52.2 32.8 41.5 41.0 50.3 
70.1 67.2 49.7 

24.9 28.0 54.1 
34.1 40.0 45.1 47.0 

75.1 65.9 53.0 



De hoeveelheid CT AB wordt bepaald door het broom-ion met een 
overmaat zilvernitraat neer te slaan en de overmaat zilvernitraat te 
titreren met ammoniumrhodanide (25). De aanwezigheid van fenol heeft 
geen invloed op de uitkomst. 

De nodenlijnen van fig. 7 zijn op de bovenomschreven wijze'bepaald; 
tabel 7 geeft de samenstelling van de coëxisterende vloeistoffen bij 
20, 40 en 48° C. 

Figuur 7. Nodenlijnen van het ontmenggebied van het systeem water
fenol-G TAB bij 20, 40 en 48° C 
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Bestudering van de resultaten leidt tot de volgende conclusies: 
1. De CTAB-concentratie in de fenolrijke fase is groter dan die in de 

waterrijke fase, 
2. De verlengden van de nodenlijnen gaan door een punt dat bij het 

waterhoekpunt van de concentratiedriehoek ligt. 
3. De algemene regel over de betrekking tussen de verdeling van de 

derde component over de beide vloeistoffen en het verloop vart de 
ootmengtemperatuur gaat hier op : wordt bij het toevoegen van CT AB 
de ootmengtemperatuur lager, dan is de waarde van de breuk: 

CT AB-concentratie in fenolige vloeistof 

CT AB-concentratie in waterige vloeistof 

klein doch groter dan 1. Gaat de ootmengtemperatuur omhoog bij het 
toevoegen van CTAB dan is de waarde van de breuk groter. 

4. De eerder besproken eigenschoppen van het ontmenggebied, neer
gelegd in de punten 5 en 6 (blz.l6), zijn in overeenstemming met 
hetgeen hierboven in de punten 2 en 3 is geconstateerd. 

2.3 Fysische eigenschappen van water-fenol-CT AB-mengsels 

2.3.1 Elektrisch geleidingsvermogen 

Bij het meten van het E?Iektrisch geleidingsvermogen wordt gebruik 
gemaakt van een glazen kolf zoals getekend is in fig. 8. In deze kolf 
wordt de meetruimte door een glazen kogel afgesloten. Hierdoor is het 
mogelijk bij mengsels het geleidingsvermogen als functie van de concen
tratie van een van de componenten te bepalen zonder dat de vulhoogte 
van invloed is op de celconstante. In de meetruimte bevindt zich een 
magnetische roerder om van mengsels die uit twee vloeistoffen bestaan, 
het elektrisch geleidingsvermogen te kunnen meten zonder dat door het 
uitzakken van de emulsie de elektroden voor een deel in de ene en voor 
een deel in de andere vloeistof steken. De kolf is van dun glas ver-
vaardigd zodat deze op een analytische balans gewogen kan worden. 
Door de cernponenten in de kolf af te wegen, is de samenstelling van 
ieder mengsel nauwkeurig bekend. Voordat met een meting kan worden 
begonnen, moet het mengsel in de kolf geheel homogeen zijn. Hiertoe 
wordt de kolf gekanteld zodat de· kogel van het gat rolt. Het gehele 
mengsel kan nu gemakkelijk worden geroerd. Door de kolf bijna rechtop 
te zetten, loopt de meetruimte vol. Tenslotte wordt de kolf geheel 
rechtop gezet waardoor de kogel het gat weer afsluit. 
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Figuur 8. Glazen kolf voor het meten van het elektrisch geleidingsver
mogen van vloeistoffen 

1. magnetische roerder 
2. platinaelektroden (blank) 
3. glazen kogel 
4. 11 Teflon11-huls 
5. in- en uitlaat voor de vloeistof van de : rondpompthermo

staat 

Alle metingen zijn uitgevoerd bij 1000 Herz. In de schakeling is een 
variabele condensator opgenomen om de parasitaire capaciteit van de 
meetcel en de toevoerdraden te compenseren. 

Van een aantal water-fenal-GTAB-mengsels is het elektrisch ge
leidingsvermogen gemeten (tabel9). Het overzicht van de onderzochte 
mengsels staat in fig. 9 aangegeven• Uit het verloop van het specifiek 
geleidingsvermogen zoals dat bij 40° C is gemeten volgt dat: 

1. Systemen die geen CT AB en systemen die geen water bevatten de 
stroom slecht geleiden. 
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Figuur 9. De grafieken A- G geven het specifieke geleidingsvermogen 
(uitgedrukt in Ohm-1 cm-1) van water-fenol-CTAB-mengsels 
bij 40° C als functie van de samenstelling. Het verloop van 
de samenstelling is onder dezelfde letter door een lijn in de 
concentratiedriehoek weergegeven 
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2. De toename van het geleidingsvennogen per toegevoegde hoeveelheid 
CT AB groter is voor systemen die weinig fenol bevatten, dan voor 
systemen die veel fenol bevatten, 

3. Systemen met een groot geleidingsvennogen in de buurt van het . 
kritische entmengpunt liggen. (Onder het kritische entmengpunt wordt 
verstaan dat punt van de ternaire entmengisotherm waar de beide 
coëxisteren de vloeistoffen dezelfde samenstelling hebben.) 

Voor het systeem water-CT AB is in fig. 10 het equivalent geleidings
vermogen uitgezet als functie van de CTAB-concentratie (tabel 10). De 
knik in de curve geeft hier de C.M.C. aan van CTAB in water: 

grammol. 
9 x w- 4 • ~25°C). 

liter 

. -1-1 -1 
Liter. Olm. cm gr. mol. 

120 x10-3 

A 

0 2 3 

{ grmoljit))2 
\ÏOOOgro . 

5 6 7 

CTAB 

Figuur 10. Equivalent geleidingsvermogen van een CT AB-oplossing 
in water als functie van het CT AB-gehalte bij 25° C 

Van een 0.98%ige CTAB-oplossing in water en een 1.58%ige fenol
oplossing in water zijn een reeks oplossingen met verschillende 
mengverhoudingen samengesteld, Fig. 11 geeft het specifiekegeleidings
vermogen als functie van de samenstelling bij 25° C {tabel 11). Hieruit 
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·blijkt dat voor een deel van de reeks oplossingen het geleidingsvermo
gen afhankelijk is van de wijze waarop de oplossing is bereid. In deze 
hystereselus ligt een gebied van oplossingen met een hoge viscositeit. 
Volgens Good ( 17) wordt de toename van de viscositeit door de vorming 
van staafvormige micellen veroorzaakt en bestaat de oplossing die meer 

Figuur ll. Het specifiek geleidingsvermogen van een oplossing die is 
samengesteld uit een fenoloplossing (fenolgehalte 1.576%) 
en een CT AB-oplossing (CT AB-gehalte 0.984%) (25° C) 

fenol dan CT AB bevat uit moleculair dispers opgeloste CT AB. De boven
genoemde hystereselus kan als volgt worden verklaard: De vorming en 
afbraak van de staafvormige micellen heeft enige tijd nodig. Wapneer 
van een moleculair disperse oplossing wordt uitgegaan (door toevoeging 
van de CT AB-oplossing aan de fenoloplossing) wordt aanvankelijk .voor 
het geleidingsvermogen een te hoge waarde gevonden daar de vorming 
van staafvormige micellen niet direct plaats heeft. Bij het verouderen 
van deze oplossing daalt het geleidingsvermogen dan ook als gevolg 
van de vorming van staafvormige micellen. Wanneer omgekeerd de fenol
oplossing wordt toegevoegd aan de CT AB-oplossing die reeds staaf
vormige micellen bevat en de hoeveelheid fenol groter wordt dan de 
hoeveelheid CTAB, dan wordt een te laag geleidingsvermogen gemeten 
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daar nog niet afgebroken staafvormige micellen aanwezig zijn. Veroude
ring van deze oplossing heeft een verhoging van het geleidingsvermogen 
tot gevolg. 

Uit het verloop van het specifiek geleidingsvermogen van de 1.58%ige 
fenoloplossing voor kleine hoeveelheden CTAB {fig. 11) vólgt dat de 
C.M.C. van CTAB in een 1.5B%ige fenoloplossing 

3 8 1
,..,.. 4 grammol •. 

, X V l't lSo 
1 er 

2.3.2 De grensvlakspanning 

De grensvlakspanning van het systeem water-fenol is bij kamer
temperatuur bepaald. De hierbij gevolgde werkwijze berust op de druppel
gewichtmethode waarbij het gewicht van een druppel die van een vlak
geslepen capillair (stalagmometer) valt een maatis voor de OPpervlakte
spanning van de vloeistof. Bij het bepalen van de grensvlakspanning 
tussen twee vloeistoffen wordt het volume gemeten van een druppel van 
de soortelijk zwaardere vloeistof die van de stalagmometer valt terwijl 
deze zich in de soortelijk lichtere vloeistof bevindt. 

Voor de berekening van de grensvlakspanning moeten bekend zijn: 
de omtrek van het oppervlak waaraan de druppel hangt, het verschil in 
dichtheid van de beide vloeistoffen en het volume van een druppel. De 
omtrek van de stalagmometer wordt uit de straal berekend. De straal 
van de stalagmometer wordt bepaald door in vier richtingen die een hoek 
van 45 ° met elkaar maken, de diameter van de stalagmometer met een 
meetmicroscoop te meten en van de uitkomsten het gemiddelde te bepalen. 
Het volume van een druppel wordt bepaald door het volume van een aan
tal (ongeveer 20) druppels met een microburet te meten. De dichtheid 
van de beide vloeistoffen wordt met een pyknometer gemeten. V oor de 
grensvlakspanning van de twee vloeistoffen van het systeem water-fenol 
wordt bij kamertemperatuur gevonden 0.74 dyne/cm, Antonoff geeft een 
waarde op van 0.6 dyne/cm (26). 

Volgens de hierboven beschreven methode zijn de grensvlakspan
ningen van het systeem water-fenol-CT AB als functie van het CT AB
gehalte bij kamertemperatuur bepaald. Het water-fenolmengsel waaraan 
de CTAB wordt toegevoegd bevat 40 gew.% fenol en 60 gew.% water. 
Van het systeem dat 34:.4% CT AB bevat, is het verschil in dichtheid 
van de beide vloeistoffen gemeten. De dichtheidsverschillen van de 
systemen met een ander CT AB gehalte zijn uit deze en de waarde voor 
het systeem water-fenol berekend waarbij is aangenomen dat het dicht
heidsverschil lineair met de CT AB-concentratie verandert. 
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Wordt het verloop van de grensvlakspanning met de CT AB-concen
tratie (fig. 12) vergeleken met het verloop van de entmengtemperatuur 
met de CT AB-concentratie dan blijkt dat het minimum en het maximum 
van beide grootheden bij dezelfde CTAB-concentraties liggen. Voor het 
systeem dat40% fenol en 60% water bevat, is gevonden dat het minimum 
van de entmengtemperatuur bij een CT AB-gehalte van 5% en het maxi
mum bij een CT AB-gehalte van 15% ligt. 

Q7 

os 

0.1 

0 

0 10 20 30 
Gew%CTAB 

Figuur 12. Grensvlakspanningen van de cooxisterende vloeistoffen van 

het systeem water-fenol-CT AB ( gew • fentol = 4
60
° ) als 

· · gew. wa er 
functie van het CT AB-gehalte (kamertemperatuur) 

2.3.3 Optische verschijnselen 

Bij systemen die zeep bevatten worden vaak vloeistolfen met een 
vloeibaar-kristallijne structuur aangetroffen. Worden deze structuren 
door een polarisatiemicroscoop bestudeerd dan zijn ze gemakkelijk 
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herkenbaar aan hun optische anisotropie en aan het optreden van be
paalde, in de literatuur goed beschreven, verschijningsvormen zoals 
•sferoïden", "batonnets'' en "focal conics11

, 
1'smectische" en "nema

tische11 toestanden-(27) (28) (29} (30). 
CT AB geeft bij 25° C met water een vloeibaar-kristallijne fase wan

neer de CTAB-concentrotie meer dan 20% bedraagt (fig. 2). Bij het 
systeem water-fenol-CT AB zijn tussen 20° C en 80° C alle vloeistoffen 
die tot het entmenggebied behoren isotroop. Bij hoge CT AB-concentra
ties komen echter wel vloeibaar-kristallijne structuren voor: een meng
sel water-fenol-CT AB in de verhouding 14.8: 44.5 : 40.7 is bij kamer
temperatuur een heldere isotrope oplossing. Wordt deze oplossing tussen 
twee glaasjes in contact gebracht met CT AB dan vormt zich aan .de 
grens van het CT AB en de oplossing een zone met toenemend CT AB
gehalte. In deze zone zijn door de polarisatiemicroscoop sferulieten 
te zien die kenmerkend zijn voor de vloeibaar-kristallijne structuur. 
Een mengsel water-fenol-CT AB in de verhouding 10.0 : 30.3 : 59.7 
(de water-fenolverhouding is gelijk aan die van het vorige mengsel)· 
is bij kamertemperatuur kristallijn. Bij verwarmen gaan deze kristallen 
over in een isotrope vloeistof. Bij verder verwarmen entmengt deze 
isotrope vloeistof in een anisotrope en een isotrope vloeistof. Bestu
dering van dit systeem met behulp van een polarisatiemicroscoop brengt 
aan het licht dat elk druppeltje van de anisotrope vloeistof een sieru
liet bevat. Bij nog verder verwarmèn wordt het geheel homogeen isotroop 
vloeibaar. Bij afkoelen van deze vloeistof entmengt deze zich in een 
anisotrope en een isotrope vloeistof. De anisotrope druppeltjes bevatten 
nu echter elk een batonnet. Bij verder afkoelen wordt alles kristallijn. 
Hieruit blijkt dat de vorm waarin de anisotrope vloeistof verschijnt, 
samenhangt met de voorgeschiedenis van het systeem. 

Wordt aan het hierboven beschreven systeem water toegevoegd dan 
vindt de overgang van het anisotrope tweevloeistofsysteem naar de 
homogene isotrope oplossing bij steeds lagere temperatuur plaats. Bij 
een gehalte van 57% water is het systeem bij kamertemperatuur isotroop. 

Uit het bovenstaande blijkt dat in het systeem water-fenol-CT AB 
vloeibaar-kristallijne structuren voorkomen. Aangegeven in de concen
tratiedriehoek liggen deze vloeistoffen met vloeibaar-kristallijne eigen
schappen los van het ontmenggebied. 

2.4 Poging tot verklaring van de verschijnselen 

Góod en Milloy ( 17) hebben de invloed bestudeerd die fenol heeft 
op de viscositeit van een l%ige CTAB-oplossing in water. Tevens 
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hebben zij van deze oplossingen de partH~le dampspanning van fenol 
(p) gemeten en deze vergeleken met de partiële fenoldampspanninq t(p0 ) 

van een water~fenoloplossing van gelijke fenolconcentratie. Bij 25 ° C 
heeft de viscositeit als functie van het fenolgehalte een maximum dat 
bij ongeveer 0.6% fenol ligt. 1% fenol is de viscositeit gedaald tot 
een waarde die, op grond van de viscositeit van een waterige fenol~ 
oplossing, te verwachten zou zijn. 

Dit viscositeitsmaximum wordt door Good en Milloy als volgt ver
klaard. Aanvankelijk bevat de waterige CT AB-oplossing bolvormige 
micellen. Wordt aan deze oplossing fenol toegevoegd dan zal deze in 
het oppervlak van de micel worden opgenomen en wel zodé:mig dat de 
polaire hydroxylgroep naar buiten gericht is. Vergrotiqg van de fenol~ 
concentrátie van de oplossing heeft tot gevolg dat ook het fenolgehalte 
van het oppervlak van de micel toeneemt. Deze toename van het fenol
gehalte van de micel is er· volgens Good en Milloy de oorzaak van dat 
de micel de staafvorm gaat aannemen waardoor de viscositeit van de 
oplossing toeneemt. Heeft de fenolconcentratie een waarde van ongeveer 
1% bereikt dan vallen de micellen uiteenen bevat de oplossing molecu
lair dispers opgeloste CT AB. 

Dit verklaart ook het verloop van de partiële fenoldampspanning 
met de fenolconcentratie. Voor fenolconcentraties beneden de 1% is de 
waarde van .E... klein. Met toenemend fenolgehalte neemt ook de waarde 

Po 
van R_ toe om voor fenolconcentraties van 1% en hoger constant te 

Po · 
worden. Doordat bij fenolconcentraties die kleiner zijn dan 1% de micel 
de fenol opneemt wordt een kleine dampspanning gemeten; bij fenol
concentraties van 1% en hoger zijn echter geen micellen aanwezig zodat 
daar de partiële fenoldampspanning te vergelijken is met de partiële 
fenoldampspanning van een waterMfenoloplossing. 

Uit het werk van Good en Milloy volgt dus dat wanneer er evenveel 
fenol in de oplossing aanwezig is als CT AB, de oplossing molectilair 
disperse CTAB bevat terwijl voor kleinere fenolconcentraties micellen 
aanwezig zijn. Een groot deel van de entmengisotherm van het systeem 
water-fenol-CT AB wordt door het bovenstaande verklaard: De lijn die 
het waterhoekpunt verbindt met het punt 50% fenol - 50% CTAB valt 
samen met een deel van de entmengisotherm van 20° C (fig. 6). Dit be-
tekent dat een bepaalde CT AB-oplossing evenveel fenol kan bevatten 
als deze aan CT AB bevat. Oplossingen die meer fenol dan CT AB be
vatten, zijn moleculair dispers en entmengen in twee vloeistoffen wan
neer de verhouding van de hoeveelheden waterenfenol daartoe aanleiding 
geeft. 
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Good en Milloy geven geen verklaring voor de vonning van staaf
vormige micellen wanneer fenol wordt toegevoegd aan een CT AB-op
lossing in water. Wellicht speelt het volgende effect hier een rol: 
De kromming van het miceloppervlak wordt volgens Winsor (31) bepaald 
door de grootheid R: 

Aco = de attractie tussen de zeepmoleculen en de moleculen van de 
oliefase; 

. ' 

Acw = de attractie tussen de zeepmoleculen en de watermoleculen; 

AH = de attractie tussen de zeepmoleculen en de moleculen van de 
co oliefase voor zover deze afkomstig is van het polaire gedeelte 

van de moleculen ; 

de attractie tussen de zeepmoleculen en de moleculen van de 
oliefase voor zover deze afkomstig is van het niet-polaire ge
deelte van de moleculen. 

Voor R<l is het miceloppervlak bol naar de waterfase. 
Voor R> 1 is het miceloppervlak bol naar de oliefase. 
Wanneer CT AB in water wordt opgelost zullen de micellen een opper
vlak hebben dat bol is naar de waterfase daar voor CT AB Acw > Aco• 
Immers: de therm Acw zal hoofdzakelijk bestaan uit een bijdrage van 
AHcw terwijl Aco hoofdzakelijk door Af..co wordt bepaald, daar het in
wendige van de micel uit paraffinestaarten van CT AB-moleculen bestaat. 
Wordt fenol aan deze oplossing toegevoegd dan zullen de fenolmole
culen tussendeCTAB-moleculen in het oppervlak van de micel worden 
ingebouwd. De therm A He zal hierdoor kleiner worden, daar de sterk 
hydrofiele quaternaire arn:oniumgroepen als het ware worden verdund 
door de zwak hydrofiele hydroxylgroepen van de fenolmoleculen. Dit 
heeft tot gevolg dat het oppervlak van de micel zich minder zal willen 
krommen. Vergroting van de micel zou het gewenste resultaat hebben, 
maar dit is onmogelijk omdat er geen stof is waarmee de micel kan 
worden opgevuld daar geen van de aanwezige componenten bij kamer
temperatuur goed oplosbaar is in een koolwaterstof. Neemt de micel de 
cilindervorm aan dan daalt de middelbare kromming zonder dat voor een 
opvulling van de micel gezorgd behoeft te worden. (Een cilinder heeft 
een kleinere middelbare kromming omdat bij gelijkblijvende kromtestraai
cirkeldoorsnede een bol een oppervlak heeft dat in twee richtingen 
gekromd is, terwijl een cilinder maar in één richting gekromd is.) 
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Uit de gegevens van Götz en Heckmarin(lB) over de micellaire struc
tuur van CT AB in waterige oplossingen volgt dat naarmate de con
centratie van CT AB afneemt, de micellen meer en meer de bolvorm aan
nemen. In dit gebied van de bolvormige micellen neemt de oplosbaarheid 
van fenol in waterige CT AB-oplossingen (tot ongeveer 3% CT AB) sterk 
met het CT AB-gehalte toe (fig. 6). 

De aanwezigheid van micellen in dit gebied wordt aannemelijk wanneer 
de ontmengtemperatuur en het elektrisch geleidingsvermogen worden be
studeerd van water-fenol-CT AB-systemen die een zeer geringe hoeveel
heid CTAB bevatten (fig. 11 en 13). 
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Figuur 13. Ontmengtemperotuur van een water-fenol..CT AB-oplossing 
als functie van het CT AB-gehalte 

Het elektrisch geleidingsvermogen als functie van het CT AB-gehalte 
vertoont een knik bij de CT AB-concentratie waarboven micellen aan
wezig zijn (de C.M.C.). 

De ontmengtemperatuur als functie. van het CT AB-gehalte vertoont 
een maximum. Dit wordt als volgt verklaard: In oplossingen I.Pet een 
CT AB-concentratie die kleiner is dan de C.M.C. is de CT AB molecu

. lair dispers opgelost. De invloed van deze moleculair opgeloste CT AB 
op de ontmengtemperatuur is dezelfde als die van een zout als NaCl op 
de ontmengtemperatuur: de ontmengtemperatuur neemt toe (tabel A, blz. 7). 
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De solubiliserende werking van CT AB komt tot uiting bij concentraties 
boven de C.M.C. (32) zodat de entmengtemperatuur pas daalt wanneer 
de C.M.C. wordt overschreden. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritische micelconw 
centratie van CT AB in water en water-fenoloplossingen. 

C.M.C. temperatuur systeem grammol. methode 
liter 

oe 

CT AB-water 9 x w-4 25 elektr. gel. vermogen 

CT AB-water-fenol 4 x w- 4 25 elektr. gel. vermogen 
(1.58% fenol) 

CT AB-water-fenol 4 x w-s 65.!:? entmengtemperatuur 
(35.15% fenol) 

Hieruit blijkt dat de C.M.C. van CT AB in water-fenoloplossingen 
kleiner is dan die in water. Hier zijn twee oorzaken voor aan te voeren: 
1. De micellen zijn in dit concentratiegebied opgebouwd uit fenol en 

CT AB. Daar fenol een beter oplosmiddel voor CT AB is dan water 
wordt het CT AB-molecuul gemakkelijk in de micel opgenomen. 

2. Door de aanwezigheid van fenol in het oppervlak van de micel zijn 
de CT AB-moleculen verder van elkaar verwijderd dan in een micel 
zonder fenol het geval is. Hierdoor zal de afstoting van de positief 
geladen stikstofatomen afnemen, wat tot gevolg heeft dat de micel 
_gemakkelijker gevormd wordt. 

. gewicht CT AB 
Voor fenol-CT AB-mengsels waarvoor de verhoudmg . ht f 

1 gew1c eno 
kleiner is dan één, is de oplosbaarheid van water weinig afhankelijk 
van het CT AB-gehalte. Dit wordt veroorzaakt door de grote oplosbaar
heid van CT AB in fenol waardoor in deze oplossingen geen micellen 
aanwezig zijn. Waren hier wel micellen aanwezig dan zouden deze vol
gens de theorie van Winsor (31) oleofiel moeten zijn, wat gepaard gaat 
met een gering elektrisch geleidingsvermogen. Dit wordt door het expe
riment niet bevestigd : Het elektrisch geleidingsvermogen van ternaire 
systemen die veel fenol bevatten, is hoog. 



De gebieden van het ternaire systeem water-fenol-GT AB waarin de 
hierboven beschreven vloeistoffen voorkomen, zijn niet scherp omlijnd. 
Dit is te begrijpen wanneer, analoog aan het ·beeld dat Winsor in zijn 
boek (31) voor de zeepoplossingen gebruikt, ook voor het systeem water
fenol..CT AB wordt aangenomen dat er een evenwicht bestaat tussen de 
verschillende structuren in de vloeisoffase: 

staafvormige 

ij micel~ 
kogelvormige -

micel -
moleculair 

dispers 

Fig. 14 geeft een schematisch overzicht van de verschillende vormen 
waarin CTAB in oplossing aanwezig kan zijn. 

Het evenwicht tussen kogelvormige en staafvormige micellen doet 
zich voor in systemen die weinig fenol bevatten. Naarmate er meer 
CTAB aanwezig is verschuift het evenwicht naar de kant van de staaf
vormige micel om tenslotte een vloeibaar-kristallijne fase te vormen 
waarin de staven hexagonaal gestapeld zijn (18). 

CTAB 

Figuur 14. Schematisch overzicht van de verschillende vormen waarin 
CT AB in oplossing aanwezig is • 

.. . ..... . . . 
-_.,.. 
--~ ---

bol vormige micellen 

staafvormige micellen 
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Het evenwicht tussen staafvormige micellen en moleculair dispers 
opgeloste CT AB speelt een rol wanneer aan een CT AB-oplossing fenol 
wordt toegevoegd en de fenolconcentratie groter wordt dan de CT AB
concentratie. Het evenwicht verschuift hier geleidelijk naar de kant van 
de moleculair disperse zeep. 

Het evenwicht tussen bolvormige micellen en moleculair disperse 
zeep wordt aangetroffen in systemen die weinig CT AB bevatten. Bij 
toevoeging van fenol verschuift ook hier het evenwicht naar de kant van 
de moleculair disperse zeep. 
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3. HET ONTMENGGEBIED VAN HET SYSTEEM WATER-FENOL
NONIDET P40 

3.1 Inleiding 

Isooctylfenol gecondenseerd met ongeveer 8 moleculen ethyleenoxyde 
wordt in de handel gebracht onder de naam Nonidet P40. 

Het amfifiele karakter van deze niet-ianogene oppervlakteactieve 
stof wordt veroorzaakt door de isooctylfenylgroep welke goed oplos
baar is in koolwaterstoffen en door de polyethyleen-oxydegroep welke 
goed oplosbaar is in water. De zuurstofatomen in de polyethyleenoxyde
groep zijn verantwoordelijk voor de oplosbaarheid in water: watermo
leculen worden door een waterstofbrug gebonden aan de restvalentie 
van de zuurstofatomen. Deze binding is zo zwak dat bij verhoging van 
de temperatuur de hierdoor toegenomen warmtebeweging deze binding 
verbreekt met het resultaat dat de zeep zijn hydrofiliteit verliest (35). 
Het fasendiagram van het systeem water-nonidet bevat dan ook een ent
menggebied met een benedenkritisch punt. 

Wordt fenol aan een water-nonidetmengsel toegevoegd dan vermindert 
de wederzijdse oplosbaarheid van Nonidet en water. Hierdoor daalt 
de ontmengtemperatuur. Dit wordt als volgt verklaard (15): fenol heeft 
een sterkere binding met de zuurstofatomen van het zeepmolecuul dan 
water. Ter plaatse van het gebonden fenolmolecuul kÎ'ijgt het zeep
molecuul een hydrofoob karakter omdat de hydrofobe fenylgroep naar 
buiten steekt. Uit de vorm van het entmenggebied water-fenol-Nonidet 
blijkt verder dat in systemen die veel fenol bevatten water en Nonidet 
in alle verhoudingen mengbaar zijn. Hieruit kan worden afgeleid dat 
fenol een goed oplosmiddel voor Nonidet is. Dit blijkt ook uit het vol
gende: wordt aan een water-fenolmengsel Nonidet toegevoegd dan neemt 
de wederzijdse oplosbaarheid van water en fenol af en neemt de ent
mengtemperatuur toe. Dit is in overeenstemming met de algemene regel 
geformuleerd op blz. 6. 

33 



3.2 De vorm van het entmenggebied 

De vorm van het entmenggebied van het systeem water-fenol-Nonidet 
P40 is bepaald door van een aantal ternaire mengsels de ontmengtempe- · 
tuur te meten. De punten die de totale samenstellingen van de onder
zochte mengsels in de concentratiedriehoek aangegeven (fig.l6), liggen 
op de lijnen A tot en met G. De grafieken van fig. 15 geven de entmeng
temperatuur als functie van de Nonidet P40 concentratie. De letter in 
de grafiek geeft aan langs welke lijn van de concentratiedriehoek 
(fig.l6) de totale samenstelling verandert. Uit deze gegevens blijkt 
dat het stelsel water-fenol-Nonidet P40 zowel systemen bevat die bij 
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Figuur. 15 De ontmengtemperatuur van het systeem water-fenol-Nonidet 
P40 als functie van de Nonidet P40- concentratie. De letters 
A-G geven in fig. 16 de lijn aan die overeenkom~ met de 
water-fenolverhouding van de onderzochte mengsels. 
De eerste grafiek toont het ootmenggebied van het binaire 
systeem water-Nonidet P40. Dit gebied bevindt zich boven 
de lijn. In de andere grafieken staan de letters in de ge
bieden die de homogene oplossing aangeven. 

afkoeling ontrriengen als systemen die bij verwarming ontmengen. Bij 
het bepalen van de entmengtemperatuur is steeds de overgang van een 
homogene oplossing naar een ontmengd systeem als criterium voor de 
ontmenging gebruikt. De ootmengtemperaturen zijn nauwkeurig op 0.2° C 
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tenzij anders is aangegeven (tabellS). In de grafieken B, C en D van 
fig. 15 is de grens van het outmenggebied aan de kant van de lage 
Nonidet P40 concentraties schematisch aangegeven. In werkelijkheid 
loopt deze lijn veel dichter langs de verticaal (zie tabel 15). De ent
mengtemperaturen die in de grafieken B, C, D, Een F zijn aàngegeven 
voor systemen die geen Nonidet bevatten, zijn overgenomen uit de ge
gevens van het entmenggebied van het systeem water-fenol. 

Nonidet P40 

Figuur 16. Concentratiedriehoek voor het systeem water-fenol-Nonidet 
P40. 
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De totale samenstellingen van de mengsels waarvan de ent
mengtemperatuur is bepaald (fig. J 5) liggen op de lijnen 
A-G. 



4. DE SCHUIMSCHEIDINGSMETHODE TOEGEPAST OP NONlOET P40 

4.1 Inleiding 

Nonidet P40 wordt bereid door de berekende hoeveelheden isooctyl~ 
fenol en ethyleenoxyde met elkaar te laten reageren. Hierbij verloopt 
het polymerisatieproces in twee stappen (20): eerst reageert één mol~ 
cuul isooctylfenol met één molecuul ethyleenoxyde ; is alle isooctyl
fenol op deze. wij ze verbruikt, dan reageert het ontstane adduct, door 
opeenvolgende addities van ethyleenoxyde, met de rest van het ethyleen
oxyde. Hierdoor is te verwachten dat Nonidet P40 een mengsel zal zijn 
van polymeren met een verschillend ethyleenoxydegehalte. Indien aan
genomen wordt dat de snelheid waarmee een ethyleenoxydemolecuul 
met een polymeermolecuul reageert niet afhankelijk is van de polymeri~ 
satiegraad, kan de verdeling van de verschillende polymeermoleculen 
in het eindprodukt worden berekend. Deze berekende verdeling blijkt 
goed overeen te komen met de verdeling zoals die experimenteel ge
vonden is (20) {21). Hierbij hebben de onderzoekers het reactieproduct 
aan een moleculaire destillatié onderworpen en het ethyleenoxydege
halte van de destillatiefracties bepaald. 

De schuimscheidingsmethode maakt gebruik van het verschijnsel 
dat Nonidet P40 zich aan het grensvlak water*lucht concentreert. De 
concentratie van de zeep aan het oppervlak is afhankelijk van het ethy
leenoxydegehalte, en wel in die zin dat hoe groter het aantal ethyleen~ 
oxydegroepen per molecuul is hoe kleiner de concentratie van de zeep 
aan hetoppervlak is (33).0m de selectiviteitvan deze methodete onder
zoeken is de volgende proef uitgevoerd: uit een oplossing van Nonidet 
P40· in water wordt voortdurend schuim ontwikkeld. Dit schuim woidt 
door een buis gevoerd waar het gelegenheid heeft te draineren. Daarna 
wordt het schuim gebroken en de aldus verkregen vloeistof in fracties 
opgevangen. Van elke fractie wordt de entmengtemperatuur gemeten. 
Het ethyleenoxydegehalte van de fracties kan niet door analyse bepaald 
worden daar de hoeveelheid zeep per fractie hiervoor te klein is. De 
hoeveelheid zeep die in een fractie aanwezig is, wordt bepaald door de 
fractie beneden 0°C te drogen (droogvriezen). Ter bepaling van het 
ethyleenoxydegehalte wordt de aldus verkregen zeep met een fenolop~ 
lossing getitreerd (15). Uit deze gegevens is een overzicht te krijgen 
van de soort en de hoeveelheid zeep die gedurende de proef in het 
schuim aanwezig is. Daar de proef zolang wordt voortgezet als er schuim 
gevormd wordt, zal de totale hoeveelheid opgevèmgen zeep gelijk moeten 
zijn aan de oorspronkelijke hoeveelheid zeep van de oplossing. 
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Door het schuim te breken, wordt een vloeistof verkregen die voor 
een deel afkomstig is van de zeepvliezen in het schuim; het grootste 
deel van de vloeistof is echter afkomstig van de vloeistofranden die in 
het schuim de begrenzing van de vliezen vormen. Daar het om de selec
tieve adsorptie van de zeep aan het grensvlak lucht-water gaat, is te ver
wachten dat deze selectie in het vlies het best tot zijn recht komt omdat 
daar de verhoudingtussen oppervlak en vloeistofmassa gunstiger is dan in 
de rond. Om dit te onderzoeken is de vorige proef herhaald met de vol
gende wijziging: in plaats van schuim worden nu zeepvliezen gemaakt. 
Deze vliezen worden evenwijdig aan elkaar door een glazen buis ge
voerd waar ze gelegenheid krijgen te draineren (fig. 17). Na drainage 
passeren de vliezen een inrichting in de buis die het vlies van de rand 
scheidt. De vloeistoffen die afkomstig zijn van het vlies en van de rand 
worden afzonderlijk in fracties opgevangen. Van de fracties wordt achter
eenvolgens bepaald: de ootmengtemperatuur, het zeepgehalte en de 
hoeveelheid fenoloplossing die nodig is om ontmenging te veroorzaken. 
Van een aantal fracties is de oppervlaktespanning gemeten als functie 
van de zeepconcentratie. Hieruit is het aantal moleculen te berekenen 
dat per oppervlakte-eenheid aanwezig is. Dit getal is een maat voor de 
hoeveelheid ethyleenoxydegroepen die per zeepmolecuul aanwezig is. 

Ter vergelijking zijn aan een drietal zepen, afkomstig van de Chèmische 
Fabriek 11 Servo11 Delden, die respectievelijk 4, 10 en 20 ethyleenoxyde
groepen bevatten de volgende metingen gedaan: de oppervlaktespanning 
als functie van de zeepconcentratie, de titratie met een fenoloplossing 
en de bepaling van het aantal ethyleenoxydegroepen per molecuul vol
gens de analysemethode van Morgan (22). 

'~' @. 
A~ 

12 34 56.Cm. 

Figuur 17. Schuimscheidingsapparaat 
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Bij 118 11 worden de vliezen van de rand gescheiden; bij 11 A" 
worden de vliezen vernietigd. 



4.2 Het schuimscheidingsapparaat 

Het apparaat waarmee de schuimscheiding wordt tot stand gebracht, 
staat getekend in fig. 17. Een glazen buis (doorsnede 4.5 cm, lengte 
120 cm) wordt zo opgesteld dat deze een kleine hoek met de horizontaal 
maakt. In de buis bevindt zich zoveel van een zeepoplossing dat het 
lage gedeelte van de buis geheel door deze oplossing wordt gevuld. 
Door buis "l" (fig. 17) wordt langzaam een stroom lucht in het apparaat 
geleid, waardoor zich in de horizontale buis bellen vormen. Deze bellen 
zijn zo groot dat de vliezen die de bellen van elkaar scheiden verticaal 
tussen de glaswand en het vloeistofoppervlak staan Aan het einde van de 
buis gekomen, gaan de bellen één voor één in de drainagebuis. De vloei
stof die de bellen hier verliezen, loopt terug naar de oplossing in de hori
zontale buis. De vliezen worden hierdoor geleidelijk dunner naarmate 
ze hoger in de drainagebuis komen. De drainagebuis is schuin opgesteld 
om de drainage te bevorderen. Bij een verticaal opgestelde drainage
buis verloopt de drainage slecht omdat de vloeistof dan naar het midden 
van het vlies stroomt en daar een druppel vormt die blijft hangen.· 

De drainagebuis is door middel van een bocht verbonden met kamer 
. 

118 11 waar de rand en het vlies van elkaar worden gescheiden. Hiertoe 
is in kamer 6 8 11 het einde van de drainagebuis een weinig verwijd. In 
het verlengde van de drainagebuis is een tweede buis zodanig aange
bracht dat het vlakke uiteinde ervan zich in het verwijde gedeelte van 
de drainagebuis bevindt. De ruimte tussen deze beide buizen is onge
veer 2mm. 

De vliezen die uit de drainagebuis komen, lopen tegen het vlakke 
uiteinde van de binnenste buis aan. Vanaf dit moment gaan de beide 
delen van het vlies ieder hun eigen weg: de rand van het vlies komt 
in de kamer terecht terwijl het gedeelte van het vlies dat zich binnen 
de ingestoken buis bevindt zijn weg door deze buis vervolgt. De vloei
stof die van de rand van het vlies afkomstig is, wordt via buis 11311 af
gevoerd. Het in kamer 11 8 11 uitgestoken vlies wordt bij 11 A" gebroken. 
De verkregen vloeistof wordt door buis il2" afgevoerd. Het breken van 
de vliezen bij "A" wordt als volgt uitgevoerd: met behulp van twee, 
tot een punt uitgetrokken, buizen (fig. 11 A'1 aangegeven met "4") wordt 
lucht langs de opening van de buis waar de vliezen uitkomen, geblazen. 
Alle lucht die door de buizen • 1" en 11411 in het apparaat wordt gevoerd, 
is stofvrij gemaakt en met waterdamp verzadigd door deze lucht in de 
vorm van kleine belletjes door een waterkolom van 25 cm hoogte te 
leiden. 
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4.3 Analyse van de schuimfracties 

In de horizontale buis bevindt zich een oplossing van Nonidet P40 
in water.Bijde hier besproken proef bevat de oplossing 0.9256 gram 
Nonidet P 40 in 1~ liter water. De luchttoevoer wordt zo ingesteld dat 
elke 3 seconden een vlies wordt gemaakt. Nadat het apparaat op deze 
wijze 333~ uur heeft gewerkt, vormt de oplossing in de horizontale 
buis geen vliezen meer. 

De verblijftijd van de vliezen in de horizontale buis is 40 seconden. 
De drainagetijd is 64 seconden. De diameter van het ''uitgestoken' 
vlies is 20 mm. Aan de hand van de interferentiekleuren die de vliezen 
aan het einde van de drainagebuis vertonen, kan de dikte van de vliezen 
worden geschat. Deze is bij het begin van de proef ongeveer 3000 A, 
aan het einde van de proef ongeveer 2000 Á. 

De zeepoplossing die afkomstig is van de rand van het Vlies - de 
"randzeep"-oplossing - wordt in fracties opgev.angen in reageerbuizen 
die in een fractieverzamelaar zijn opgesteld. Tegelijkertijd wordt de 
zeepoplossing die van het vlies afkomstig is - de 11vlieszeep"- oplossing 
- afzonderlijk. opgevangen in reageerbuizen die met de hand worden ver
wisseld. Bij dit verwisselen wordt de tijd genoteerd en tevens de num
mers van· de buizen die in de fractieverzamelaar gevuld zijn. Hierdoor 
wordt het mogelijk bij het uitwerken van de resultaten een vergelijking 
te maken tussen de eigenschappen van de "randzeep11 en de eigenschap
pen van de daarbijbehorende 11 vlieszeep". 

In de 333~ uur dat het apparaat gewerkt heeft, zijn er 9 fracties 
"randzeep• -oplossing en 20 fracties 11 vlieszeep11 -oplossing verzameld. 
Van elke fractie is het gewicht bepaald en de entmengtempera
tuur gemeten. Tabel 18 geeft hiervan een overzicht. De eerste fractie 
11 randzeèp11-oplossing (gewicht 62.73 gram) is in 24~ uur verzameld. 
In deze tijd zijn 3 fracties "vlieszeep11-oplossing opgevangen, waarvan 
de eerste fractie 5 % uur vergde, de tweede 20 % uur - 5 % uur= 
15 uur enz. De entmengtemperatuur van de eerste fractie ''randzeep"
oplossing i:;; 34° C, dat wil zeggen: boven de 34° C is de oplossing 
troebel, beneden deze temperatuur is zij helder. Van de eerste 10 frac· 
ties "vlieszeep"-oplossing kan de outmengtemperatuur niet worden be
paald daar zij bij afkoelen tot 0° C troebel blijven. 

In de grafiek van fig. 18 zijn deze gegevens zodanig weergegeven 
dat vergelijking tussen "vlieszeep11 en "randzeep11 direct mogelijk is. 
De ootmengtemperaturen zijn hier gegeven als functie van de totale 
hoeveelheid droge 11 randzeep11

, respectievelijk "vlieszeep11 die is op
gevangen. De schalen op de abscis die de hoeveelheden "randzeep" 
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en "vlieszeep" aangegeven, zijn zo gekozen dat de punten die in de 
grafiek boven elkaar liggen eigenschappen aangegeven van de "rand"
en "vlieszeep" die bij elkaar behoren 

Uit tabel18 valt af te leiden dat het zeepgehalte van de •randzeep"
oplossing ongeveer 0.1% is en het zeepgehalte van de "vlieszeep'!
oplossing 1 - 3%. De entmengtemperatuur is afhankelijk van de zeep
concentratie. Deze afhankelijkheid is in dit concentratiegebied echter 
zo klein (tabel19) dat het verloop van de lijnen in fig.18 niet noemens
waard wordt beïnvloed. 

De entmengtemperatuur is afhankelijk van het aantal ethyleenoxyde
groepen· dat het zeepmolecuul bevat (tabel 19). Fig. 18 laat zien dat 
zowel in de "vlieszeep" als in de "randzeep" het aantal ethyleenoxyde-
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Figuur 18. De entmengtemperatuur van de "randzeep"- en de "vlies
zeep" -oplossingen als functie van de totale hoeveelheid 
droge zeep. 
De verdeling op de abscis is zodanig dat punten die verti
caal boven elkaar liggen eigenschappen aangegeven van 
''rand"-en "vlieszeep"-oplossingen die gelijktijdig zijn op
gevangen. 
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groepen toeneemt naarmate de schuimscheiding van de zeepoplossing 
vordert. Tevens blijkt uit deze grafiek dat de "vlieszeep11 een kleiner 
aantal ethyleenoxydegroepen bevat dan de, op hetzelfde moment ver

"randzeep". Dit is in overeenstemming met de verwachtingen: 
aan het grensvlak lucht-vloeistof verzamelt zich de zeep met een klein 
aantal ethyleenoxydegroepen. In het oppervlak van het vlies en het 
oppervlak van de rand vindt dezelfde selectie plaats. De rand bevat 
echter meer van de oorspronkelijke zeepoplossing per eenheid van opper
vlak, zodat de "randzeep" meer ethyleenoxydegroepen bevat dan de 
"vlieszeep11

• Naarmate de schuimscheiding vordert, zal er in de zeep
oplossing waaruit de bellen gemaakt worden relatief steeds meer zeep 
overblijven met een groot aantal ethyleenoxydegroepen. Het verschil 
tussen 11 randzeep en "vlieszeep11 wordt daardoor geleidelijk kleiner. 
De lijnen in de grafiek (fig. 18) lopen tegen het einde van de proef dan 
ook naar elkaar toe. 

Het zeepgehalte van de 11 randzeep11
- en de 11 vlieszeep11-oplossingen is. 

bepaald door deze oplossingen bij een temperatuur beneden 0° C droog 
te dampen. De oplossing wordt hiertoe eerst met een koudmakend meng
sel bevroren waarna de ruimte boven de bevroren oplossing wordt leeg
gepompt. Het koudmakende mengsel wordt nu verwijderd omdat de ver
damping van de bevroren oplossing genoeg calorieën aan deze oplossing 
onttrekt om haar in bevroren toestand te houden. Tabel 18 geeft een 
overzicht van de op deze wijze bepaalde hoeveelheden zeep in de 
verschillende fracties. Hieruit blijkt dat de zeepconcentratie in de 
11 vlieszeep11 -oplossing groter is dan die in de "randzeep11 -oplossing. 
Dit is te verwachten daar de rand van het vlies een klein oppervlak 
heeft vergeleken met het oppervlak van een vlies van hetzelfde gewicht 
en de zeepconcentratie in het oppervlak van een zeepoplossing groter 
is dan. in de vloeistof 

Voor de uitvoering van de fenoltitratie ( 15) wordt een ~o/o-ige zeep
oplossing in water gebruikt. Deze oplossing wordt bij een bepaalde 
temperatuur getitreerd met een 5%-ige fenoloplossing in water. Om deze 
methode te kunnen toepassen op zeepfracties met een gering aantal 
ethyleenoxydegroepen is deze titratie bij 1.8° C uitgevoerd. Immers de 
oplosbaarheid van deze niet-ionogene zepen in water neemt bij ver
laging van de temperatuur toe. Om de uitkomsten van de uitgevoerde 
fenoltitraties onderling te kunnen vergelijken, worden de uitkomsten 
gegeven per gram zeep. 

Zoals uit tabel 19 blijkt, neemt de hoeveelheid fenoloplossing per 
gram zeep toe met het aantal ethyleenoxydegroepen van de zeep. 
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Een deel van de fracties 11 vlieszeep11 kan op deze wijze niet worden 
getitreerd omdat deze bij 1.8° C niet volledig in water oplossen. De 
resultaten van de andere fracties zijn samengevat in tabel lB. Fig. 19 
geeft de grafiek die op de gebruikelijke wijze is ingericht. Uit deze 
resultaten valt af te leiden dat naarmate de schuimscheiding vordert 
zowel de "randzeep'' als de "vlieszeep" meer ethyleenoxydegroepen 
gaan bevatten. Wordt de "vlieszeep" vergeleken met de 11 randzeep 11 

die op hetzelfde moment wordt opgevangen dan blijkt dat de "randzeep" 
meer ethyleenoxydegroepen bevat dan de 11 vlieszeep11

• 
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Figuur 19. De hoeveelheid 5%-ige fenoloplossing per gram 11 randzeep", 
respectievelijk 11 vlieszeep11 als functie van de totale hoe
veelheid droge zeep. De fenoloplossing wordt bij 1.8°C 
aan een ~'%-ige zeepoplossing toegevoegd tot ontmenging 
optreedt. 

Voor het berekenen van het oppervlak per molecuul wordt de adsorp
tiewet van Gibbs gebruikt : 

..ÈL = -RT. f' 
dlnc 

waarin y de oppervlaktespanning voorstelt, uitgedrukt in erg
2 

; c de con
cm erg 

centratie van de zeep; R de gasconstante, uitgedrukt in graad mol. 
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T de absolute temperatuur, in graden Kelvin en r het aantal grtnnmo
leculen per oppervlakte eenheid ( cm2 ) Uit de waarde van r wordt met 
behulp van het getal van Avogadro het oppervlak per molecuul berekend. 

De bepaling van de oppervlaktespanning wordt bij kamertemperatuur 
uitgevoerd volgens de druppelgewichtmethode, die wordt beschreven. 
in (34). Het gewicht van eendruppel wordt bepaald uit het gewicht van 
10 druppels. De snelheid waarmee de druppels worden gemaakt, is af• 
hankelijk van de druppelgrootte en varieert van 1 tot 2 minuten per 
druppel. Deze snelheid moet klein zijn omdat anders de nieuwgevormde 
oppervlakte niet in evenwicht is met de oplossing. 

V oor het bepalen van r worden een aantal zeepoplossingen bereid 
door achtereenvolgende verdunningen te maken van een zeepoplossing 
waarvan de concentratie een weinig groter is dan de C.M.C. Minstens 
een dag en twee nachten na het bereiden van deze oplossingen worden 
de oppervlaktespanningen hiervan gemeten. De gemeten y wordt op 
papier uitgezet tegen log c en de helling van het lineaire deel van de 
grafiek wordt bepaald. Uit deze helling wordt r berekend. 

Uit de waarden van de oppervlakte per molecuul (tabel 19) blijkt 
dat deze waarden toenemen met het aantal ethyleenoxydegroepen van 
de zeep. 

De oppervlakte per molecuul is ook bepaald van een aantalfracties 
"randzeep en "vlieszeep". Tabel 18 en fig. 20 geven hiervan een over-

lY 
50 7Molecuul 

-- Rand 
-- Vlies 

45 

40 

.. 
Q1 D.2 Rand 

~·~~~~~~--~~~~~~--~ 
M QDS Q.1 015 Q2 Q25 Vlies 

gZeep 

Figuur 20. Oppervlakte per molecuul "randzeep6
, respectievelijk 

"vlieszeep11 als functie van de totale hoeveelheid droge 
zeep 
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zicht. Hieruit blijkt opnieuw dat naarmate de schuimscheiding vordert 
het aantal ethyleenoxydegroepen in de fracties toeneemt en dat het 
aantal ethyleenoxydegroepen in de "randzeep11 groter is dan in de 
11vlieszeep11

• 

Met de gegevens voor NonidetP40 (tabel 19) is het nu mogelijk die 
"randzeep"- en "vlieszeep11-fracties aan te wijzen waarvan de eigen
schappen overeenkomen met die van Nonîdet P40. De entmengtempera
tuur van de •randzeep"-fractie no. 4 en de "vlieszeep11 -fractie-no. 17 
komt overeen metdie van Nonidet P40: 47~°C. De waarde van de fenol
titratie van de ''randzeep"-fractie no. 4-5 en de "vlieszeep"-fractie 
no. 17-18 komt overeen met die van Nonidet P40 :. 13.1 gr~~:ep. Met 

de oppervlakte per molecuul van Nonidet. P40: 36.9 /
2 û1 komt 

· mo ecu 
overeen de 11 randzeep"-fracti~ no.4 en de "vlieszeep"-fractie no.16-17. 

Deze overeenstemming toont aan dat de onderzochte eigenschappen 
van Nonidet P40 en de schuimfracties onderling goed vergelekenkunnen 
worden. 

4.4 Conclusie 

Worden de resultaten van de schuimscheiding samengevat dan blijkt 
het volgende: Wanneer schuim wordt gemaakt uit een oplossing van 
Nonidet P40 in water dan bevat het schuim dat het eerst geproduceerd 
wordt zeep met een aantal ethyleenoxydegroepen dat een weinig lager 
ligt dan dat van Nonidet P40. Bij voortzetting van de schuimontwikke
ling neemt het aantal ethyleenoxydegroepen van de zeep in het schuim 
geleidelijk toe tot het aantal groepen gelijk geworden is aan dat van 
Nonidet P40. Daarna neemt het aantal groepen sterk toe om zijn hoogste 
waarde bij het eind van de schuimontwikkeling te bereiken. 

Wordt aangenomen dat de polymeerverdeling in Nonidet P40 een 
Poisson-verdeling is en dat iedere in de oplossing aanwezige zeepsoort 
in evenwicht is met dezelfde soort zeep .in het oppervlak dan is heti 
bovenstaande als volgt te verklaren: De verdeling van een zeep tussen 
het oppervlak en de oplossing is afhankelijk van het aantal ethyleen
oxydegroepen van de zeep, Voor zepen met een klein aantal ethyleen
oxydegroepen ligt dit evenwicht meer aan de kant van het oppervlak 
dan voor zepen met een groter aantal groepen (waaronder bijvoorbeeld 
de zeep met 9 groepen), Tijdens het begin van de schuimontwikkeling 
zal het oppervlak naast zeep met een klein aantal groepen ook zeep 
met 9 groepen .bevatten daar de concentratie van laatstgenoemde zeep 
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in de oplossing vergeleken met die van de andere zepen groot is. Hier
door zal, tijdens het begin van de schuimontwikkeling, de zeep in het 
oppervlak een gemiddeld aantal ethyleenoxydegroepen bevatten dat 
tussen de kleinste en de gemiddelde waarde in ligt. 

Is, door het voortdurend aan de zeepoplossing onttrekken van zeep 
met weinig ethyleenoxydegroepen, waarbij ook zeep met 9 groepen aan 
de oplossing wordt onttrokken, de voorraad van de zepen met weinig 
groepen in dè oplossing uitgeput dan komen de zepen met meer dan 
9 groepen aan de beurt om in het oppervlak te worden opgenomen. Daar 
van deze zepen maar weinig in de oplossing aanwezig is, wordt een 
sterke toename van het aantal ethyleenoxydegroepen waargenomen tegen 
het eind van de schuimontwikkeling. 

Schuim is opgebouwd uit vliezen. Waar de vliezen tegen elkaar d 
tegen de wand van het vat komen, bevinden zich vloeistofranden. Bij 
het onderzoek naar de hoeveelheid en de soort zeep die zich in deze 
beide delen bevinden, blijkt dat de zeepconcentratie in het vlies groter 
is dan in de rand. Tevens blijkt dat de 11 vlieszeep11 een kleiner aantal 
ethyleenoxydegroepen bevat dan de "randzeep''. 
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5 SAMENVATTING 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is ondernomen om de 
invloed te bestuderen die oppervlakteactieve stoffen hebben op het 
entmenggebied van het systeem water-fenol. 

Hierbij blijkt dat zepen als Na-oleaat en K-palmitaat de wederzijdse 
oplosbaarheid van water en fenol sterk vergroten. Bij kamertemperatuur 
zijn water en fenol in alle verhoudingen mengbaar wanneer 3% Na-oleaat 
wordt toegevoegd. Ook cetyltrimethylammoniumbromide (CT AB) verhoogt 
de wederzijdse oplosbaarheid van water en fenol ; wordt echter meer 
dan 3% van deze kationactieve zeep toegevoegd dan neemt de weder
zijdse oplosbaarheid af. Bij hogere CT AB-concentraties neemt de weder
zijdse oplosbaarheid van water en fenol toe zodat water en fenol bij 
kamertemperatuur in alle verhoudingen mengbaar zijn wanneer 48% 
CT AB is toegevoegd. 

Voor een verklaring van de afwijkende invloed van CT AB is het 
nodig over meer gegevens van het ternaire systeem water-fenol-CT AB 
te beschikken. Hiertoe worden het elektrisch geleidingsvermogen, de 
grensvlakspanning en enige optische eigenschappen van dit systeem 
onderzocht. Uit deze gegevens en uit onderzoekingen van K.G~ Götz 

en W. Good aan respectievelijk water-CT AB- en water-fenol-CT AB
systemen kan een beeld worden verkregen van de wij ze waarop CT AB 
het entmenggebied water-fenol beïnvloed. 

Wordt aan een waterige CT AB-oplossing die bolvormige micellen 
bevat, fenol toegevoegd dan vormen zich staafvormige micellen die 
fenol kunnen opnemen totdat het opgenomen gewicht aan fenol gelijk is 
aan het gewicht van de CT AB dat in de micel aanwezig is (17). Bij 
hogere fenolconcentraties vallen de staafvormige micellen uiteen en 
er blijft een moleculair disperse zeepoplossing over. Het is deze zeep
oplossing die verantwoordelijk is voor het afnemen van de wederzijdse 
oplosbaarheid van water en fenol. Wordt aan een waterige fenoloplossing 
CTAB toegevoegd (tot ongeveer 3%) dan vormen zich bolvormige mi
cellen die de wederzijdse oplosbaarheid van water en fenol sterk ver
groten. Bij toeneming van het CT AB-gehalte vallen deze micellen 
uiteen: de zeep gaat moleculairdisp~rs in oplossing en de wederzijdse 
oplosbaarheid van water en fenol neemt af. 
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De niet-ianogene zeep Nonidet P40 (isooctylfenol met ongeveer 9 
ethyleenoxydegroepen) vormt met water een systeem met een beneden· 
kritisch punt. De invloed van deze zeep op het outmenggebied water
fenol is globaal onderzocht. De bereidingswijze van deze zeep brengt 
mede dat het product een mengsel is van zepen met een uiteenlopend 

· aantal ethyleenoxydegroepen. Analoog aan de schuimscheidingsmetbode 
van K. Shinoda (19) is bij Nonidet P40 een scheiding in zepen met op
lopend ethyleenoxydegehalte mogelijk gebleken. De analyse van de 
zeer kleine hoeveelheid zeep in de schuimfracties is mede mogelijk 
geworden door titratie met een fenoloplossing, waarbij het outmengpunt 
als eindpunt van de titratie wordt gebruikt. 
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SUMMARY 

This investigation was undertaken in order to study the influence 
of surface active agents on the miscibility gap in the systemt water
phenol. 

Soaps such as sodium oleate and potassium palmitate obviously 
increase the mutual solubility of water and phenol. At room temperature 
water and phenol in all proportions form homogeneaus solutions when 
3% sodium oleate is present. 

Cetyltrimethylammoniumbromide (CT AB) also enhances the mutual 
solubility of water and phenol; in presence of more than 3% of this 
cationic soap, however, the mutual solubility decreases. Addition of 
still more CT AB causes it to increase again, resulting in complete 
miscibility at room temperature when 48% CT AB is present. 

An explanation of this phenomenon requires more knowledge crbout 
the ternary system water-phenol-CT AB. F or this purpose the electrical 
conductivity, the interfacial tension and some optica! properties of the 
system have been investigated. 

A theory accounting for the influence of CT AB on the miscibility 
gap has been derived from the results obtained and from those of in
vestigations by Götz on water-CT AB systems and by Good on water
phenei-CT AB sytems. 

When phenol is added to an aqueous salution of CT AB containing 
spherical micels, formation of rod-shaped mieels ensues. These ccrn take 
up a quantity of phenol equal to the weight of CT AB already present in 
the micel (17). On addition of more phenol the rod-shaped mieels break 
up, thus forming a molecular solution. This salution causes the loss of 
mutual solubility of water and phenol. 

Addition of CT AB to an aqueous solution of phenol (up fo about 3% 
CT AB) leads to the formation of spherical mieels thcrt increase the mutual 
solubility of water and phenol. At higher CTAB concentrations the mieels 
break up leaving a• molecular salution and again the mutual solubility 
of water and phenol decreases. 

The nonionic detergent Nonidet P40 (isooctylphenol with 10 mol 
ethylene oxide) and water form a system with a lower criticcri point. 

The influence of this detergent on the miscibility gap in the system 
water-phenol has been preliminarily investigated. 
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As produced in the usual way, this detergent is a mixture of mole
cules bearing varying numbers of ethylene oxide groups. It is shown 
that application of foam fractienation according to Shinoda ( 19) to this 
mixture causes a separation into soap fractions with increasing ethylene 
oxide content. 

Apart from other methods used the small q.uantity of soap present 
in the foam fractions has been analysed by means of a titration with an 
aqueous phenol solution, the onset of turbidity indicating the end point. 
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Tabel 1. 

Onbnengtemperatw:en van het systeem water-fenol 

fenol- onbneng-
con centratie temperatuur 

gew.% oe 

70.1 :&3.1 ± 0.2 
65.3 42.4 ± 0.2 
60.9 52.1 ± 0.2 
56.8 58.0 
52.6 61.6 
48.9 63.6 
44.6 64.9 
39.8 65.6 
35.6 65.6 
31.4 65.6 
27.0 65.3 
25.6 65.1 
24.0 64.8 
2::!.0 62.9 
17.7 60.9 
15.3 57.7 
13.7 54.2 
12.2 49.9 ± 0.2 
10.9 44.9 ± 0.2 
10.0 38.8 ± 0.2 
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Tabel3 

'\ 
Smeltpunten in het systeem fenol-CT AB 

samenstelling smeltpunt 
gew.% fenol oe 

31.8 77.0 
36.5 64.5 
39.8 54.0 
44.8 36.2 
48.3 21.6 
51.2 11.1 
53.1 1.2 
55.0 - 6.7 
55.2 - 3.9 
56.0 - 8.7 
57.1 - 8.8 
57.9 - 8.2 
59.4 - 6.8 
59.8 - 3.7 
60.8 - 2.8 
63.2 3.3 

67.3 16.8 
74.2 27.5 
77.2 30.7 
86.9 36.8 
95.3 39.3 
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Tabel 5 

gewicht fenol CTAB ontmeng-

gewicht water 
gehalte temperatuur 
gew.% oe 

12.0 0 49.5 ± 0.2 
88.0 0.89 25.7 ± 0.2 

2.5 28.3 
"A" 3.4 30.2 ± 0.2 

4.8 29.4 ± 0.2 
6.6 24.9 ± 0.2 
8.4 17.6 ± 0.2 

20.3 0 63.2 
79.7 1.5 41.6 

3.1 39.0 
"B" 7.4 43.1 

9.3 42.9 
1J.7 41.4 

I 13.3 36.3 
16.2 26.9 
18.8 14.1 

35.0 J 65.7 
65.0 0.55 55.9 

1.3 50.2 
"C" 2.0 47.0 

3.6 44.6 
5.3 44.7 
8.0 46.9 

10.2 49.J 
11.9 50.0 
13.7 50.4 
15.9 49.6 
18.5 47.0 
20.8 43.3 
22.6 39.1 
24.7 32.7 
27.9 20.6 
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Tabel 5 (vervolg) 

gewicht fenol CTAB ontmeng-

gewicht water 
gehalte temperatuur 
gew.% oe. 

48.0 0 64.1 
52.0 2.5 48.1 

7.8 45.3 
"D" 12.3 48.1 

16.5 50.3 
21.4 49.4 
25.7 44.5 
29.1 37.2 
31.8 29.1 

59.9 0 53.5 ± 0.2 
40.1 1.3 58.0 ± 0.2 

4.3 47.0 ± 0.2 
nE" 8.9 47.7 ± 0.2 

15.6 50.1 
21.9 52.0 
27.4 50.0 
30.1 47.1 
32.0 44.0 
34.8 37.8 ± 0.2 
37.4 31.3 ± 0.2 

70.1 0 25.6 ± 0.2 
29.9 4.0 25.5 ± 0.2 

10.1 33.6 ± 0.2 
"F' 16.7 41.6 ± 0.5 

22.5 45.8 ± 0.2 
28.0 46.2 ± 0.2 
33.5 41.1 ± 0.2 
35.3 38.1 ± 0.2 
38.0 31.3 
40.3 24.2 
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Tabel 5 (vervolg) 

gewicht fenol CTAB ontmeng-

gewicht water gehalte temperatuur 
gew.% oe 

75.1 12.8 20.1 ± 0.4 
24.9 18.1 28.3 ± 0.2 

23.5 35.1 
"G" 28.2 37.6 

32.9 35.3 ± 0.2 
36.7 29.8 ± 0.2 
40.7 18.3 ± 0.2 

35.3 0 65.8 
64.7 2.2 49.5 

4.4 49.8 
7.6 55.7 

CTAB "Fluka* 10.4 60.2 
13.5 62.7 
17.3 63.5 
20.6 63.4 
25.6 61.9 ± 0.2 
30.7 52 .. 5 ± 0.2 
34.7 38.8 ± 0.2 
38.3 22.5 ± 0.2 
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~ Tabel 7 

temperatuur 
Samenstelling in gew. % 

oe waterige fase fenolige fase totale samenstelling 

fenol CTAB fenol CTAB fenol C"FAB water 

20 10.3 0.5 64.2 4.6 37.79 3.14 59.10 
10.4 1.7 62.6 14.6 34.46 7.02 58.52 
9.J 1.3 59.1 23.6 32.25 12.02 55.73 
9.1 2.0 53.2 28.5 30.13 15.19 54.68 

11.0 7.0 43.2 36.4 25.12 20.18 54.7J 
11.6 7.3 42.7 36.1 25.61 21.58 52.81 

i i 
17.3 17.3 39.5 38.5 24.25 24.40 51.36 

40 20.3 1.4 60.2 B.6 37.54 4.15 58.30 
22.1 1.~ 62.6 5.3 36.84 3.13 60.03 
17.5 3.9 59.7 18.9 38.15 11.81 50.06 
14.8 4.2 58.7 17.3 38.59 11.81 49.60 
15.2 4.0 57.6 17.6 38.04 12.02 49.92 
15.5 8.0 54.9 25.5 30.12 15.34 54.54 
18.7 13.4 47~9 31.5 31.00 21.88 47.14 

48 21.2 5.9 52.3 17.9 36.88 11.79 51.35 
18.8 7.0 53.0 21.2 33.5J 13.01 53.52 
19.::! 8.1 52.8 23.7 34.01 15.81 5::!.20 
11.4 8.0 51.0 26.3 35.22 19.14 45.54 
20.4 13.0 47.8 27.1 32.58 19.34 48.07 



Tabel9 

water- spec. gel. 
gewicht fenol 

concentratie 
vermogen 

gewicht CT AB 
gew.% 

Ohm- 1 cm- 1 

4QOÇ 

33.6 10.0 54.6x 10-4 

66.4 18.5 99.7 

Zl.7 123.4 
"G" 35.7 126.4 

42.9 127.7 

49.7 124.7 

57.2 123.0 

63.4 119.0 
68.8 117.5 
73.9 112.4 
80.3 100.3 
88.9 67,3 

52.7 25.5 113 ?< w-4 
47.3 35.1 142 

"D" 
43.4 159 
51.0 169 
58.0 171 
65.6 167 
70.9 157 
75.2 143 

59.8 70.65 134.2x w-4 
40.2 76.35 122.7 

HF" 84.23 90.3 
90.49 55.5 
95.63 24.9 
97.42 14.0 
98.55 7.76 
99.12 4.82 
99.74 2.22 

100.00 0.25 

57 



Tabel 9 (vervolg) 

water-
spec. gel. 

gewicht fenol vermogen 
gewicht CT AB 

concentratie Ohm- 1 cm- 1 
gew.% 4QOC 

74.8 0.0 l4.9x 10-4 
25.2 5.8 31.9 

"B" 10.7 46.6 
14.6 57.4 
19.3 68.6 
23.7 77.4 
27.7 78.3 
32.8 79.1 
88.6 50.1 

gewicht fenol 
CTAE- spec. gel. 

coneen tratie vermogen 
gewicht water gew.% 

Ohm- 1 cm- 1 

40°C 

60.7 0.00 0.04x w-4 
39.3 O.:JS 0.65. 

"A" 0.62 5.8 
2.22 18.2 
6.45 43.8 

11.8 64.5 
16.4 76.4 
21.5 85.9 
25.9 95.2 
3:J.3 109.4 
35.3 130.0 
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Tabel 9 (vervolg) 

CTAB spec. gel. 
gewicht fenol vermogen 
gewicht water concentratie Ohm- 1 cm- 1 

gew.% 4QOC 

75.1 0.0 O.Ox w-4 

24.9 1.6 10.0 

"C" 
3.0 17.2 
5.2 27.5 
9.2 42.9 

12.8 53.5 
18.1 66.1 
23.5 75.3 
28.2 82.0 
32.9 85.4 
36.7 86.3 
40.7 86.2 
47.1 81.6 
54~2 72.9 
59.7 54.6 

8.0 o.o 0.11 x w- 4 

92.0 2.0 37.3 

"E" 4.0 64.5 
6.0 82.6 
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TabellO 

concentratie CT AB equivalent 

gram grommel. geleidingsvermogen 

1000 gram opl. liter •cm2 grammol.- 1 Ohm- 1 

2.657 7.411 x w-s 32.11 
1.3631 3.802 41.16 
0.9011 2.514 50.09 
0.7366 2.055 57.51 
0.7055 1.968 57.33 
0.5305 1.480 67.86 
0;.4344 1.212 76.88 
0.3703 1.033 84.52 
0.3050 0.851 95.86 

0.1939 0.541 104.8 

0.1264 0.353 112.2 

0.0978 0.273 119.0 
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Tabel 11. 

Het specifieke geleidingsvennogen van een oplossing die is samenge
steld uit een fenoloplossing (fenolgehalte: 1.576%) en een CT AB-op
lossing (CT AB-ge hal te: 0 .984%). 

De bereiding van de oplossing is op twee manieren uitgevoerd: 

De fenoloplossing toevoegen De CT AB-oplossing toevoegen 
aan de CT AB-oplossing aan de fenoloplossing 

hoeveelheid 
spec. gel. 

hoeveelheid 
spec. gel. 

vermogen vermogen 
fenolopl. ohm- 1 cm~ 1 CTAB~opl ohm- 1 cm- 1 

vol.% 25°C vol.% 25°C 

0.0 5.83. w-4 1.6 0.46. 10"4 
0.3 5.82 2.0 0.51 
1.2 5.77 2.3 0.59 
2.8 5.72 3.0 0.68 
3.9 5.69 3.9 0.82 
6.6 5.62 4.8 0.95 
8.2 5.53 5.8 1.06 

11.6 5.39 6.9 1.18 
16.5 5.22 8.1 1.29 
20.4 5.05 10.2 1.53 
24.2 4.91 13.0 1.78 
27.'}. 4.82 15.9 2.01 
31.1 4.q7 19.7 2.28 
35.1 4.51 24.5 2.63 
40.0 4.34 

30.3 3.01 45.1 4.18 
48.6 4.08 38.2 3.52 

53.4 3.88 45.3 3.88 

58.6 3.61 54.8 4.33 
63.4 3.38 62.4 4.68 
69.5 3.00 66.5 4.82 
75.0 2.60 74.1 5.14 
78.9 2.33 80.1' 5.31 
83.2 2.03 83.3 5.39 
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(vervolg tabel 11.) 
hoeveelheid spec. gel. 

CTAB vennog en 
gram Ohrn- 1 cm- 1 

liter 25°C 

0.0000 0.033 
0.0163 0.077 
0.0325 0.125 
0.0487 0.176 
0.0648 0.225 
0;0807 0.7.12 
0.0967 0.314 
0.1128 0.353 
0.1287 0.389 
0.1601 0.460 
0.1914 0.511 
0.2386 0.592 
0.2998 0.685 
0.3907 0.823 

Tabel 12. 

CTAB- druppel straal grensvlak-

gehalte volume stalagmo- spanning 
meter dyne gew.% cm3 -·-

cm cm 

-3 
0 ·9.97 x 10 0.145 0.74 
2.01 2.78 0.145 0.199 
3.76 2.69 0.145 0.187 
5.94 2.74 0.145 0.185 
8.58 3.27 0.144 0.216 

14.8 4.53 0.144 0.275 
JJ.3 4.70 0.144 0.260 
24.2 3.56 0.144 0.182 
27.1 3.37 0.144 0.161 
34.4 1.20 0.144 0.047 
:13.8 1.36 0.108 0.065 
41.5 1.16 0.108 O.OSJ 
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Tabel-13 •. 

gewicht fenol 
CT AB-gehalte 

outmengtemperatuur 
gewicht- water grammol. oe 

gew.% 
lit~r 

35.15 0.00 x 10-3 o.oo x w-s 65.42- 65.45 
64.85 0.37 1.03 65.45-65.48 

0.76 2.13 65.48 -65.5) 
1.56 4.35 65.50 
2.42 6.76 65.46-65.48 
3.35 9.34 65.39-65.40 
4.94 13.78 65.36-65.:13 
7.91 22.Cl6 65.25-65.:ll 

63 



Tabell5 

gewicht water Nonidet P40 ontmengtemperatuur 
gewicht fenol gew.% oe 

95.2 0.1 - *) 
4.8 20.8 2.2 

19.5 15.5 
I/All 26.5 20.0 

34.5 43.5 
50 •. 5 67.7 
59~8 78.2 

90.2 l.O - *) 
9.8 29.6 11.0 ± 0.5 

40.1 37.6 
5:1.5 56.7 

IIBII 60.1 71.5 

81.1 1.0 - *) 
18.9 38.8 2.2 

48.0 27.6 

59.2 53.4 
11Cf1 

69.9 74.4 . 

72.1 0.01 68.8 
27.9 0.5 - *) 

47.8 7.2 
55.6 31.0 

u0 11 
61.0 l3.9 
70.0 64.4 
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Tabel 15 (vervolg) 

gewicht water Nonidet P40 ontmengtemperatuur 
gewicht fenol gew.% oe 

61.9 o.s .. 71.0 - \ 
38.1 1.0 79.0 

55.1 14.0 
59.9 22.0 

*E• 65.1 49.0 
69.2 56.5 

45.8 0.5 62.5 --
54.2 0.8 64.2 

65.5 32.0 
69.7 59.5 

llf"' 71.6 75.5 ± 0.5 

23.2 3.2 20 ± 2 --
76.8 18.3 46 ± 1 

23.1 55 ± 1 
33.3 56 ± 1 

IIGH 42.1 60 ± 1 
46.6 !:6 ± 1 
50.2 36 ± 2 
51.9 32 ± 2 

* ) Geen menging tussen 0 en 100° C 
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g; TabellB. 

zeepoplossing droge zeep 

tijd· hoeveelheid entmengtemperatuur hoeveelheid fenoltitratie oppervl. per molec. 
uur gram oe gram cm3 fenolopl./ gram zeep Ä2 /molecuul 

rand vlies rand vlies rand vlies rand vlies rand vlies 

0 
5% 0.272 0.004 

20% 0.994 0.010 31 ± 1 
24~ 62.73 0.283 34 ± 0.5 0.082 0.003 6,8 ± 0.1 32 ± 1 
29% 0.328 0.005 
44~ 0.605 0.010 
53~ 62.86 0.639 39 ± 0.5 0,076 0.012 7.5'± 0,2 31 ± 1 
74~ Ll47 0.019 30 ± 1 
77~ 50.62 0.563 43 ± 0.5 0.057 0.010 10.5 ± 0.2 34 ± 1 
92~ 1.012 0.020 27± I 

101 ~ 57.10 0.536 48 ± 0.5 0.058 0.012 ll.l ± 0.2 
117 0.823 1,3 ± 0.3 0,017 31 ± 1 
120~ 0.171 4.5 ± 0.3 0.006 
147~ 82.27 1.142 56 ± 0.5 12.5 ± 0.3 0.075 0.023 14.9 :t 0.3 39 ± l 31 ± 1 
164% 0.446 19.4 ± 0.3 0.012 3.1 ± 0.1 
189~ 63.15 0.747 65 ± 0.5 24 ± 0.5 0,055 0,038 18.2 ±0.4 33 ± I 
212~ 75.27 0.797 78 ± 0.5 37 ± 0.5 0,053 0.020 26.6 ± 0.5 7.1 ± 0.2 47 ± 1 
245% 0.862 47 ± 0.5 0.025 39 ± 1 
261~ 37.28 0.766 84 ± 0.5 54.7 ± 0.3 0,022 0.026 32 ±I 15.9 ± 0.3 
284~ 0.724 63.3 ± 0.3 0.025 45 ± l 
333~ 73.99 0.097 90 ± 0.5 68.8 ± 0.3 0,044 0.005 42 ± l 28.6 ± 0.5 52 ± 1 

totaal 565.27 12.954 0.521 0~300 



Tabel 19 

aantal ontmengtemperatuur ° C 
opper-

ethyleen- fenol- vlakte 
oxyde- titratie per leve-
groepen cm3 zeepconcentratie gew.% molecuul rancier 

{bepaald gram zeep Ä2 
vlg. 22) 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 molecuul 

47.9 47.5 47.1 47.4 47.6 
Nonidet P40 9.4± 0.3 13.1 ±0.2 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 37 ± 1 Shell 

isooctylfenol + 49.8. 45.3 48.1 46.1 42.2 Servo 
4 mol. ethyleenoxyde 5.8 ± 0.3 22.2 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 22 ± 1 Delden 

isooctylfenol + 72.1 71.8 • 71.5 70.2 70.6 Servo 
lO mol. ethyleenoxyde 13 ± 1 31 ±.1 ± 0.3 :!: 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 40 ± .1 Delden 

isooctylfenol + geen ontmenging 
Servo 

20 mol. ethyleenoxyde 21 ±2 .SQ ± 1 beneden 100°C 62± 1 Delden 
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