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Voorwoord 

Zoals de titel waarschijnlijk al doet vermoeden heeft het 

hierna beschreven onderzoek een preperatief karakter. U zult zich 

wellicht afvragen waarom iemand nu juist dit onderwerp als 

afstudeeronderzoek kiest bij de afdeling Fysische Technologie, 

welke toch hoofdzakelijk procestechnologisch onderzoek verricht. 

Zeker als u weet dat de ondergetekende te werk gesteld zal worden 

in de "process engineering". Het antwoord op deze vraag komt 

voort uit mijn studie-aanpak. 

Tijdens de opleiding tot chemisch technoloog krijg je te 

maken met aIle aspecten van een chemische industrie. Je leert dan 

dat bij de ontwikkeling van een fabriek verschillende onderdelen 

elkaar chronologisch opvolgen. Deze zijn grofweg onder te 

verdelen in achtereenvolgens: laboratorium research(l), 

procesontwikkeling (2), pilot plant (3), economische aspecten 

(4), verdere procesontwikkeling (5), start up (6) en de productie 

(7). Door de verplichte vakken maak je kennis met de 

verschillende deelaspecten 

hierbij is echter dat de 

vakgebieden vaak ontbreekt. 

van deze onderdelen. Het nadeel 

integratie tussen de verschillende 

Ik heb geprobeerd de verschillende 

vakgebieden geintegreerd toe te passen tijdens de bedrij fsstage 

(onderdeel 7) en door een gerichte keuze van de keuzevakken 

(onderdelen 2,4 en 5), waaronder enkele projecten. Door nu juist 

dit afstudeeronderwerp te kiezen werd het plaatje nagenoeg 

compleet, omdat het de onderdelen 1 en 3 omvat. De voordelen van 

dit project zijn: - het is een nieuw project 
- het is een afgesloten project 
- het heeft een praktisch gerichte toepassing 
- het past in de studie opzet 

De nadelen zijn: - een geringe theoretische onderbouwing 
- niet specifiek procestechnologisch 

Zonder de medewerking van diverse mensen was di t verslag 

niet tot stand gekomen. Met name wil ik noemen mijn begeleiders 

ire J .Wijers en vooral dr. A.Eshuis. Verder wil ik noemen ire 

H.Leendertse voor de hulp bij het maken van de SEM opnamen en de 

projectgroep "zinksulfide", welke bestond uit dr.ir. J de Lau, 

ire P.de Wit, en A. Verheyen van Philips Lighting BV Maarheeze en 

mijn afstudeerhoogleraar prof.dr.ir. D.Thoenes. Wat de praktische 

uitvoering van de productie van zinksulfide betreft, ben ik 

vooral R.Brands dankbaar voor zijn nauwgezet werken~ 



samenvatting 

Bij de afde1ing Fysische Techno10gie van de Technische 

Universiteit Eindhoven wordt onderzoek verricht naar het 

verschijnse1 coagu1atie. Om de verschi11ende aspecten van 

coagu1atie te kunnen onderzoeken maakt men gebruik van een 

mode1stof. Momentee1 wordt gebruik gemaakt van monodisperse 

co110ida1e 1atexbo11etjes. Naast deze mode1stof heeft men 

behoefte aan een tweede mode1stof, welke de tekortkomingen van de 

eerste op kan vangen. 

Onderzoek 1eerde dat co110idaa1 zinksu1fide aan de geste1de 

eisen kan vo1doen. In het kader van de op1eiding tot ingenieur in 

de Scheikundige Techno10gie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven is onderzoek verricht naar de verschillende aspecten 

van de bereiding van colloidaa1 zinksu1fide. 

contacten met het bedrijfs1even 1everden een praktische 

toepassing van de resu1taten van dit onderzoek Ope Zinksu1fide 

wordt name1ijk in de industrie onder andere gebruikt a1s 

grondstof voor de bereiding van elektrolumiscerend materiaal. 

Geproduceerd monodispers co110idaa1 zinksu1fide zou in dit kader 

antwoord kunnen geven op de vraag of de dispersiteit, grootte en 

oppervlakte-structuur van de zinksu1fide dee1tjes van inv10ed is 

op de eigenschappen van een bee1dbuis, waarin het gemaakte 

e1ektro1umiscerend materiaa1 verwerkt is. 

Het tweede doe1 van dit onderzoek was dan ook, na opscha1ing 

van een gekozen bereidingswij ze, de productie van de gewenste 

hoevee1heid zinksu1fide, welke vo1doet aan de geste1de eisen. 

De co110ida1e zinksu1fide dee1tjes kunnen bereid worden met 

een precipitatie reactie. De precipitatie theorie geeft een aanta1 

voorwaarden voor de bereiding van monodisperse colloidale 

dee1tjes. Door deze theorie op gegevens over de bereiding van 

co11oidaa1 zinksu1fide toe te passen werd het gewenste resu1taat 

verkregen. Ret is moge1ijk om zinksulfide dee1tjes te produceren , 

welke vo1doen aan een aantal geste1de criteria voor het gebruik 

a1s mode1stof. Met de voorgeste1de bereidingswijze, uitgaande van 

thioaceetamide, kan op reproduceerbare wijze co11oidaa1 

zinksu1fide (grondstofkosten fl. 7,06 per gram) gemaakt worden 

met een dispersiteit van de primaire dee1tjes van 1,03 (bepaa1d 

met het programma "dee1tjesgrootte") en met een dispersiteit van 

primaire dee1tjes en eventuee1 gevormde agg10meraten van 1,38 



(bepaald met de Malvern Particle Sizer) . 

Het oppervlak van de bolvormige deeltjes is glad of met een 

structuur, afhankelijk van de gekozen bereidingswijze. 

Een nadeel van deze bereidingswijze is de lage theoretische 

opbrengst (7,2 % ui tgaande van thioaceetamide; 1,2 % ui tgaande 

van zinksulfaat). 

De molverhouding van de reactanten thioaceetamide en 

zinksulfaat is van invloed op de morfologie van de deeltjes, de 

deeltjesgrootte en de opbrengst. 

Verder blijkt dat het zuiveren en filtreren van de 

uitgaansstoffen geen invloed heeft op de dispersiteit van het 

product. Het vertraagt echter weI de kiemvorming. 

Met behulp van een polyvinylalkohol oplossing is het 

mogelijk om de deeltjes te stabiliseren en coagulatie te 

voorkomen. 

Menging heeft echter weI invloed op de deeltjesvorming. 

Ondanks het feit dat menging nagenoeg geen invloed heeft op het 

temperatuurverloop in de reactor, veroorzaakt deze menging 

coagulatie van de deeltjes tijdens de reactie, welke vergroeien 

door precipitatie van vaste stof. 

De volume gemiddelde diameter blijkt een functie van de tijd 

te z~Jn. Alhoewel het' verschil niet significant is, lijkt het 

erop dat op de kiemgroei het diffusie gelimiteerd groeimechanisme 

van toepassing is. 

Bij de afdeling DPCM (Development of Proces and Chemicals 

Maarheeze) van Philips Lighting BV Maarheeze is het 

laboratoriumexperiment van 1 opgeschaald tot 36 liter. Zelfs na 

de opschaling blij ft de bereiding nog reproduceerbaar. Met de 

voorgestelde receptuur is de gewenste hoeveelheid van 550 9 

colloidaal zinksulfide gemaakt. 

Analyses van het monster leerde dat het gehalte aan sulfaat, 

ij zer en koper boven de gestelde norm lag en de deel tj es twee 

kristalstructuren bezitten (zinksulfide wurtzite (10H + 8H) ASTM 

nr. 12-688; beta-zinksulfide sphalerite ASTM nr. 5-0566). 

Dit monster is voor verdere analyse aangeboden aan de 

afdeling RAF van Philips Eindhoven BV. Ten slotte zijn nog 

aanbevelingen gedaan ter verbetering van de voorgestelde bereiding 

en voor een eventueel industrieel proces. 
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1 Inleiding 

1.1 Precipitatie processen [1,2] 

In de chemische industrie wordt veel vuldig gebruik gemaakt van 

precipitatie processen, waarbij een vaste fase gevormd wordt in 

een continue fase. Bekend zij n bijvoorbeeld de precipi tatie van 

organische en anorganische zouten en de precipitatie

polymerisatie. 

Bij deze processen is het van belang om de grootte en de 

vorm van de deeltjes te kunnen beheersen. Te fijne deeltjes leiden 

tot fil tratieproblemen; te grote deel tjes kunnen bezinken in de 

reactor of verstoppingen in de leiding veroorzaken. 

De morfologie van de deeltjes is afhankelijk van een aantal 

factoren. Naast de reactie- en kristallisatie kinetiek, zijn ook 

de coagulatie, de micromenging bij visceuze oplossingen, de 

warmte- en stofoverdracht tijdens de reactie van belang. 

De vakgroep Fysische Technologie van de afdeling 

Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven 

verricht onder andere onderzoek naar het coagulatie proces. 

1.2 Onderzoek naar coaqulatie [2,3] 

In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar vaste stof 

suspensies, waarbij de continue fase een vloeistof is. De 

colloidale primaire deeltjes (deeltjesdiameter tussen de 10-6 en 

10-9 m), welke gevormd worden, kunnen onder invloed van 

aantrekkende krachten veroorzaakt door London - van der Waals 

krachten een cluster vormen, waarbij de Gibbs vrije energie van 

het systeem verlaagd wordt. De suspensie is dan onstabiel. Dit 

proces van clustervorming heet coagulatie. 

Bij coagulatie worden, in tegenstelling tot flocculatie, 

compacte structuren gevormd. De vaak gebruikte term agglomeratie 

omvat zowel de coagulatie als de flocculatie. 

Bij de vakgroep Fysische Technologie wordt onderzoek 

verricht naar de proces variabelen waaronder coagulatie optreedt. 

Met behulp van een modelsyteem (een modelstof) wordt de coagulatie 

in verschillende typen van reactoren onderzocht. 

1 



V~~r deze colloidale modelsystemen kunnen de volgende 

criteria gehanteerd worden : 

1. De colloidale deeltjes z1Jn bolvormig en monodispers 

(verklaring monodispersiteit: zie paragraaf 2.3.1). 

2. Het oppervlak van de deeltjes is eenduidig 

gedefinieerd. 

3. De dichtheid van de deeltjes is gelijk aan die van 

de continue fase (geen afscheiding van de deeltjes 

onder invloed van de zwaartekracht). 

4. De colloidale deeltjes zijn eenvoudig en reproduceer

baar te maken. 

5. De volumefractie van de gevormde deeltjes is groote 

Dus een hoge opbrengst is vereist. 

Momenteel worden polystyreen bolletjes met een diameter van 

maximaal 2 ~m als modelsysteem gebruikt. Dit systeem voldoet aan 

de criteria een, drie en vij f. Het oppervlak is niet eenduidig 

gedefinieerd, omdat ladingen aan het oppervlak hydrolyseerbaar 

zijn. Met de bereidingswijze is het niet eenvoudig om 

reproduceerbaar een grote hoeveelheid (1 1) van deze suspensie te 

maken. Men is dus op zoek naar een modelsysteem wat aan aIle 

criteria voldoet. 

1.3 Doel van het afstudeeronderwerp [3.4.5] 

Een mogelijk modelsysteem voor coagulatie experimenten is 

zinksulfide (ZnS). Tabel 1.1 laat de eigenschappen van 

zinksulfide en polystyreen ten aanzien van de gestelde criteria 

zien. Een plusteken geeft aan dat aan het criterium is voldaani 

een minteken geeft aan dat niet aan het cri terium is voldaan. 

Tevens moet vermeld worden dat de resultaten ten aanzien van deze 

criteria voor het polystyreen afkomstig zijn van experimenteel 

onderzoek op de bovengenoemde vakgroep, terwijl de resultaten 

voor het zinksulfide voortkomen uit literatuur onderzoek. 

2 



Tabel 1.1 Eigenschappen van polystyreen en zinksulfide. 

criterium Polystyreen 

* bolvormige, monodisperse 
deeltjes + 

* eenduidig gedefinieerd 
oppervlak 

* dichtheid gelijk aan de 
continue fase + 

* eenvoudige, reproduceerbare 
bereidingswijze 

* hoge opbrengst + 

Zinksulfide 

+ 

+ 

+ 

Zowel polystyreen als zinksulfide voldoen niet aan aIle 

gestelde criteria voor modelsystemen. Het is ook niet mogelijk om 

te zeggen dat het ene systeern beter is dan het andere systeem. 

WeI zijn er nu twee modelsystemen met verschillende 

eigenschappen voorhanden, welke dus gebruikt kunnen worden bij 

verschillende experimenten. Het zinksulfide is bijvoorbeeld zeer 

goed bruikbaar voor experimenten, waarbij de oppervlakte lading 

van belang is& Ook biedt het systeem de mogelijkheid om de 

invloed van dichtheidsverschillen op het coagulatie gedrag na te 

gaan. 

Het eerste doel van dit afstudeeronderwerp is dan ook het 

ontwikkelen van een bereidingswijze voor colloidaal zinksulfide, 

uitgaande van de experimenten beschreven in de literatuur. 

Daarbij moet getracht worden om aan zoveel mogelijk van de eerder 

genoemde criteria te voldoen. Belangrijk hierbij is de beheersing 

van de deeltjesgrootte. 

Zinksulfide wordt in de industrie onder andere gebruikt als 

grondstof voor de bereiding van elektroluminiscerend materiaal, 

wat toegepast wordt in beeldbuizen. Een producent hier-van is 

onder andere Philips Lighting B.V. Maarheeze. De zinksulfide 

deeltjes, die daar geproduceerd worden, zijn in feite een 

agglomeraat van primaire deeltjes van verschillende grootte met 

een volume gemiddelde . diameter (zie 2.3.1) van 5 #J.m. Een 

concurrerend materiaal (producent Nichia) , dat ook bestaat uit 

een agglomeraat van primaire deeltjes maar kleiner in diameter is 

(volume gemiddelde diameter is 3 #J.m), vertoont betere 

eigenschappen (zoals helderheid en lichtopbrengst) wat betreft 

het uiteindelijke beeldbuismateriaal. 
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Een verklaring hiervoor is mogelijk het volgende : 

V~~r de bereiding van elektroluminiscerend materiaal wordt aan de 

zinksulfide grondstof een aantal stoffen toegevoegd, waaronder de 

stof, welke door elektroluminiscentie de gewenste kleur geeft. Na 

het homogeniseren van deze stoffen vindt bij 970 ·C een 

herkristallisatie- en diffusie proces plaats, waarna de primaire 

zinksulfide deeltjes gegroeid en met het elektroluminiscerend 

materiaal "gedoopt" zijn. 

Een kleiner primair deeltje zal een groter oppervlak per 

volume eenheid bezitten, waardoor een betere beheersbaarheid van 

het diffusie proces op kan treden. Ook zal dit deeltje na de 

behandeling een kleinere diameter dan het nu geproduceerde 

materiaal bezitten, wat aan de eigenschappen ten goede kan komen. 

De verbeterde eigenschappen van het concurrerend materiaal zijn 

hiervoor reeds een aanwijzing. 

Het tweede doel van het afstudeeronderwerp is om, uitgaande 

van de laboratorium experimenten, een halve kilo colloidaal 

zinksulfide te produceren, dat voor verdere analyse wordt 

aangeboden aan de afdeling RAF van Philips Eindhoven BV. Met de 

resultaten van deze analyse kan een antwoord gegeven worden op de 

vraag of colloidale, ,monodisperse deeltjes met een kleinere 

volume gemiddelde diameter dan 5 ~m vereist zijn om de kwaliteit 

van het beeldbuismateriaal te verbeteren. Deze 

kwaliteitsverbetering is noodzakelijk met het oog op de komst van 

de nieuwe generatie televisies de High Definition TeleVision 

(HDTV) . 

Dit laatste onderzoek werd verricht in samenwerking met de 

bovengenoemde producent van zinksulfide. 

4 



2 Theorie 

2.1 Precipitatie [61 

Vaak worden precipitatie 

kristallisatie processen. Bij 

processen 

precipitatie 

vergeleken 

is echter 

met 

de 

vormingssnelheid van de vaste stof groter dan bij kristallisatie. 

Ook is bij de eerstgenoemde de oplosbaarheid van het gevormde 

product veel kleiner. Door deze twee voornaamste verschillen wordt 

er bij precipitatie processen in het algemeen minder kristalgroei, 

meer kiemvorming en meer agglomeratie gevonden dan bij 

kristallisatie processen. 

Aan de hand van algemeen geldende theorieen betreffende 

precipi tatie zal een aantal voorwaarden voor de bereiding van 

monodisperse colloidale deeltjes beschreven worden, welke daarna 

toegepast kunnen worden bij de bereiding van monodispers, 

colloidaal zinksulfide. 

281.1 Het La Mer model [7] 

De precipi tatie van product P kan weergeven worden met de 

volgende reactie: 

A + B -> P (neerslag) 

Als aangenomen wordt, dat component B in overmaat aanwezig 

is, dan kan de precipitatie met behulp van het La Mer model (zie 

figuur 2.1) beschreven worden. 

In fase een vindt een opbouw van de concentratie van 

reactant A plaats, door bijvoorbeeld een langzame ontleding van 

een precursor. Hierdoor wordt CA,min bereikt, wat het begin is 

van fase twee. 

In deze fase, welke dus aan beide zijde begrensd wordt door 

CA,min' vindt de nucleatie (de vorming van groeikernen) plaats. 

Door het verbruik van reactant A zal de concentratie ervan dalen. 

Deze nucleatie is een van de onderdelen van de precipitatie welke 

moeilijk te beschrijven is, omdat deze afhankelijk is van factoren 

5 



zoals fluctuaties in 

kiemen en trillingen. 

condities (totale 

kristallisatie op kan 

dat er ij s ontstaat. 

dichtheidsverschillen, aanwezigheid van 

Zo kan water bijvoorbeeld onder extreme 

afwezigheid van kiemen van waaruit 

treden) zelfs afkoelen tot -41 °C, zonder 

Dit heeft te maken met het feit, dat in 

dergelijke gevallen een nieuwe fase gevormd moet worden. 

C07Jcentratie 

Ca~ax 

Ca-min 

Ca-s 

Figuur 2.1 

I 
l 

I 
I 'I I ' 

ill 
i I 

, / 
r 

, I 

~/ tass 1 I tase 2 

-- --~----------------

i tase 3 

___ ~> tijd 

Het La Mer model voor de vorming van monodisperse 

deeltjes. 

CA,s 
CA,min 

CA,max 

= 
= 

= 

= 

oplosbaarheid van reactant A 
minimale concentratie van reactant A, 
waarbij nucleatie optreedt 
maximale concentratie van reactant A, 
waarbij nucleatie optreedt 
concentratie, waarbij oneindig snelle 
kiemvorming optreedt 

De vorming van een'nieuw grensvlak is thermodynamisch gezien 

ongunstig, waardoor de afscheiding van een groeikern geremd 

wordt. Hiermee kan ook verklaard worden dat kiemvorming op 

"andere" kiemen, zoals stofdeeltjes (heterogene kiemvorming), 

thermodynamisch gunstiger is dan kiemvorming zonder "vreemde" 

kiemen (homogene kiemvorming). Deeltjes (stof, 
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verontreinigingen), die kiemvorming kunnen initieren hebben dus 

een grote invloed op CA,min.' 

Fase drie vangt aan, als de concentratie van de reactant 

lager dan CA,min wordt. Nu zal geen kiemvorming meer optreden 

maar aIleen kiemgroei van de bestaande deeltjes. Deze groeifase 

eindigt als de concentratie CA,S bereikt wordt. 

V~~r bet bereiden van een colloidaal deeltje is het van 

belang om fase twee zo kort mogelijk te laten duren en CA,max niet 

te bereiken. Er dient dus een snelle kiemvorming, gevolgd door een 

kiemgroei plaats te vinden, waardoor deeltjes, die gevormd zijn, 

nagenoeg even lang groeien tot deeltjes met de gewenste diameter. 

Dit brengt echter een tegenstrijdigheid met zich mee. Enerzijds is 

een lage concentratie van reactant A gewenst om een goede controle 

van de nucleatie (CA,min !) te bewerkstelligen; anderzijds is een 

hoge concentratie van reactant A gewenst om een hoge opbrengst te 

verkrijgen. Dit probleem kan opgelost worden door gebruik te maken 

van een stof (bijvoorbeeld een metaal-complex), welke reactant A 

bindt en deze gedoseerd aan de oplossing vrijgeeft. 

Vaak treedt tijdens de kiemgroei nog een tweede kiemvorming 

op door wederom een opbouw van de concentratie van reactant A 

boven CA,min. Het spreekt voor zich dat deze secundaire kiemgroei 

vermeden moet worden. 

Zoals hierboven reeds verklaard is, is de nucleatie 

theoretisch moeilijk te beschrijven, vanwege het instabiele 

karakter. De kiemgroei is echter weI theoretisch te beschrijven 

met behulp van twee groeimechanismen. 

2.1.2 Groeimechanismen [7] 

Een colloidaal deeltje groeit, doordat de reactant en vanuit 

de bulkoplossing naar het oppervlak van de groeikern diffunderen 

en daar op het oppervlak reageren. Aangezien reactant B in dit 

model in overmaat aanwezig is, zal het groeimechanisme wederom 

geschetst worden aan de hand van reactant A (zie figuur 2. 2a en 

2.2b) • 

In figuur 2.2a is Cb de bulkconcentratie, Cg de concentratie 

aan het oppervlak van het deeltje en Cs de oplosbaarheid van het 
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deeltje, weergegeven als functie van de straal tot het bolvormige 

deeltje. De dikte van de grenslaag rond het deeltje is 6. 

In figuur 2.2b is deze grenslaag rond het deeltje nogmaals 

aangegeven. Hierbij is r de straal van het deeltje en x de 

afstand tot het middelpunt van het deeltje. 

bulkopiosslng 

Cb 

laag 

r . 
-?>; 

:< >: 

dift.laag 

Figuur 2.2a Het concentratie 
profiel in de 
grenslaag 

Figuur 2.2b De grenslaag 
rond het bol
vormig deeltje 

De totale flux van reactant A door het bolvormige oppervlak 

met straal x kan beschreven worden met de wet van Fick : 

(1) 

met . J = de totale flux. van reactant A door opppervlak x . 
(mol/s) 

(m2/s) D = de diffusiecoefficient 
x = de afstand tot het middelpunt van het deeltje 

(m) 
(mol/m3 ) C = de concentratie van A op het punt x 
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De flux van A is constant voor waarden van x = r tot 

x = r + 6 indien het systeem stationair is (steady state). Dus de 

integratie van x = r tot x = r + 6 levert voor de totale flux : 

J = 4*~*D*r*(r+6)*(Cb - Cg ) 
6 

(2) 

Dit diffusie proces wordt gevolgd door een oppervlakte 

reactie (stel eerste orde reactie) welke beschreven kan worden 

met: 

(3) 

met: k = de reactiesnelheidsconstante (m/s) 

Uit vergelijking (2) en (3) voIgt dat: 

(4) 

Uit vergelijking (4) voIgt dat Cg ~ CSt als D « k*r. In dit 

geval wordt gesproken van een diffusie-gecontroleerd 

groeimechanisme; de groei van het deeItje wordt bepaald door de 

diffusie van reactant A door de grenslaag. De oppervlakte reactie 

is snel ten opzichte van deze diffusie. Het vervangen van Cg door 

Cs in vergeIijking (2) Ievert : 

J = 4*~*D*r*(r + 6)/6 * (Cb - Cs ) (5) 

De totale flux J is ook gerelateerd aan de verandering van de 

deeltjesdiameter in de tijd 

J = ------ * (6) 

met: Vm = molair volume van de vaste stof (m3/mol) 
t = tijdsduur van de deeItjesgroei (s) 
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Een combinatie van vergelijking (6) en vergelijking (5) levert 

voor de verandering van de deeltjesstraal met de tijd : 

(7) 

Dit betekent, dat de snelheid, waarmee de straal van het 

deeltje in de tijd toeneemt (drjdt), afneemt met het toenemen van 

de straal. Dit betekent, veer de bereiding van de colloidale 

deel tj es, dat de deel tj esgrootte-verdeling (z ie paragraaf 2.3) 

met de deeltjesgroei smaller wordt. 

Integratie van vergelijking (7) levert eveneens dat de 

straal van het deeltje een functie is van de wortel uit de tijd 

maal de diffusiecoefficient (r ~ functie j(D*t». 

uit vergelijking (4) voIgt eveneens dat Cb ~ Cg als 

D » k*r. In dit geval wordt gesproken van een react ie

gecontroleerd groeimechanisme; de groei van het deeltje wordt 

bepaald door de snelheid, waarmee de oppervlakte reactie 

plaatsvindt. De diffusie door de grenslaag is snel ten opzichte 

van de reactiesnelheid .. Een combinatie van vergelijking (3) en 

(6) levert in dit geval 

dr 
(8) 

dt 

Di t betekent, dat de snelheid, waarmee de straal van het 

deeltje in de tijd toeneemt (drjdt) constant is en dus niet 

afhankelijk van de. grootte van het deeltje is. V~~r de bereiding 

van de colloidale deeltjes betekent dit, dat de breedte van de 

deeltjesgrootte-verdeling constant blijft in de tijd. 

Integratie van vergelij king (8) levert, dat de straal van 

het deeltje een functie is van de tijd (r = functie (t». 
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2.1.3 Coaqulatie [2.8) 

Zoals in de inleiding vermeld is, kan coagulatie een cluster 

van prima ire deel tj es veroorzaken. vindt deze coagulatie in een 

laat stadium van de bereiding van colloidale deeltjes plaats 

(bijvoorbeeld tijdens de afscheiding door filtratie), dan zijn de 

gevolgen voor de deeltjesgrootte-verdeling niet rampzalig. Het 

toepassen van ultrasoon trillen tijdens het resuspenderen zal het 

cluster weer uiteen trillen tot primaire deeltjes. 

Vindt er echter tijdens de reactie al coagulatie plaats, dan 

zullen door afzetting van precipitaat op de clusters, 

agglomeraten ontstaan, welke geen primaire deeltjes zullen 

leveren na het ultra soon trillen. Deze coagulatie zal dus tot een 

aanzienlijke verbreding van de deeltjesgrootte-verdeling leiden. 

Wanneer een vaste stof in contact gebracht wordt met een 

vloeistof, zal er een scheiding van ladingen plaatsvinden op het 

oppervlak van het deeltje. Het deeltje krijgt een netto positieve 

of negatieve lading op het oppervlak. Tussen de deeltjes 

onderling ontstaan nu aantrekkende London van der Waals 

interacties en elektrostatische afstotende interacties (zie 

figuur 2.3). 

energie 

+ 

o 

Figuur 2.3 

--- totale interactie energie 

---- afstotende energie 

aantrekkende 9ne~;;;ie 

Emax 
'-V 

-I~ , 
-' afstand (x) 

\ 
/ 

/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Interactie energ1een tussen bolvormige deeltjes als 
functie van de afstand x tussen de opppervlakten van 
de deeltjes. 
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De hieruit voortkomende totale interactie energie is gelijk 

aan de som van de aantrekkende en afstotende energie. Het verloop 

van deze totale energie, geschetst in figuur 2.3 als functie van 

de afstand tussen de oppervlakten van de bol vormige deel tj es, 

vertoont een maximale waarde Emax op afstand xmax . De waarde van 

Emax is van groot belang voor de stabili tei t van de dispersie; 

hoe groter Emax, hoe stabieler de dispersie. Het verloop van de 

totale interactie energie geeft weer dat coagulatie kan worden 

voorkomen door een hoge waarde van Emax en het vermijden van het 

secunda ire minimum. 

Dit kan bereikt worden door te kiezen voor een lage 

elektrolyt concentratie, waardoor de grootte van de 

elektrochemische dubbellaag (evenredig met de zeta potentiaal) 

afneemt, waardoor het verloop van de afstotende energie in figuur 

2.3 naar rechts verschuift. 

Ook moet natuurlijk het toevoeren van botsingsenergie (door 

mechanisch mengen) zo vee 1 mogelijk vermeden worden. 

Door het toevoegen van hulpstoffen is het mogelijk een 

colloidale dispersie te stabiliseren. ZO kunnen polaire polymeren 

zich gedeeltelijk hechten aan een polair deeltje. Het deel van 

het polymeer dat niet aan het oppervlak hecht zal in de oplossing 

steken en door ruimtelijke hindering en lading een botsing van 

deeltjes verhinderen en daardoor de dispersie stabiliseren. 
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2.2 Van theorie naar praktijk 

uit het voorgaande blijkt, dat voor het bereiden van 

monodisperse colloidale deeltjes aan een aantal voorwaarden 

voldaan moet worden : 

* een korte nucleatie tijd 

* een scheiding tussen nucleatie en kiemgroei 

* het voorkomen van secunda ire kiemgroei 

* een diffusie-gecontroleerd groeimechanisme 

(breedte van de deeltjesgrootte-verdeling neemt 

af met de tijd) 

* voorkomen van coagulatie tijdens de bereiding 

Een literatuur onderzoek in "Chemical Abstracts" leverde 

voor de bereiding van monodispers colloidaal zinksulfide de 

volgende methoden : 

#1 bereiding van zinksulfide door het leiden van 

waterstofgas door een zinkzout oplossing 

#2 bereiding van zinksulfide door het leiden van 

waterstofsulfide gas door een oplossing van een 

zinkzout, EDTA en ammoniumcarbonaat (deeltjes 

diameter maxlmaal 0,4 ~m). [9] 

#3 bereiding van zinksulfide door uit te gaan van 

een smelt van een zinkzout en thiourea 

(T = 140 - 150°C), welke behandeld wordt met NH3 

(deeltjes diameter maximaal 3 ~m). [10] 

#4 bereiding van zinksulfide door uit te gaan van een 

smelt van een zinkzout en thiourea, waaraan een 

metaalhydroxide wordt toegevoegd (T = 140 -160°C) 

(deeltjes diameter maximaal 5 ~m). [11] 

#5 bereiding van zinksulfide door precipitatie uit 

een zure oplossing van een zinkverbinding en 

thioaceetamide (deeltjes diameter maximaal 2 ~m 

[5] of 3 ~m [4]). 

Methode #3 en #4 zijn niet onderzocht, omdat deze praktische 

problemen opleveren (hoge temperatuur, ammoniakgas) en het 

basisprincipe te ver verwijdert ligt van het proces dat 
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uitgevoerd wordt bij Philips Lighting Maarheeze B.V. (dit proces 
zal in het vervolg aangeduid worden als het industrieel proces). 

De continue fase is namelijk een smelt en geen vloeistof. 

Ook is methode *2 niet verder onderzocht, omdat hierin 
vermeld staat dat de maximale deel tjes diameter 0,4 f.,Lm is. Het 

industrieel proces levert deeltjes met een diameter van 5 f.,Lm. 

Bij het industrieel proces wordt uitgegaan van methode *1. 
Het principe is geschetst in figuur 2.4 • 

• • • 
••• • • •• 

klemvormlng agglom.atle 

tan groel 

o • HIS 

~ • Zn804 

Figuur 2.4 : Het principe van het industrieel proces. 

Waterstofsulfide gas wordt daarbij in een reactor geleid, 

waarin zich een oplossing van zinksulfaat bevindt. In de reactor 

vindt de volgende reactie onder krachtig roeren plaats 

+ -> ZnS (r1) 

waterstofgas + z inksul fa at -> zinksulfide + zwavelzuur 
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Zuiver theoretisch gezien wordt bij dit proces aan een 

aantal regels gezondigd. Door het leiden van waterstofgas (in de 

vorm van gasbellen) door de reactor ontstaat er geen homogene 

concentratie verdeling in de oplossing. Aan het grensvlak van de 

gasbellen met de vloeistof zal er namelijk een hoge concentratie 

aan waterstofsulfide in oplossing zijn, terwijl in de bulk door 

verbruik en diffusie-weerstand een lagere concentratie aanwezig 

zal zijn. Hierdoor zal in gebieden met een hoge concentratie aan 

waterstofsulfide de Ca,min bereikt worden, waardoor hier 

nucleatie plaats zal vinden. In gebieden met een concentratie 

lager dan Ca,min zal aIleen kiemgroei plaatsvinden. Door het 

krachtig roeren en de turbulentie veroorzaakt door de opstijgende 

gasbellen wordt de botsingskans sterk vergroot en zal coagulatie 

van groeikernen en deeltjes met verschillende grootte plaats

vinden. Foto 2.1 toont een Scanning Elekton Microscope (SEM) 

opname van een monster van het zinksulfide product van het 

industrieel proces. Duidelijk zijn hierop de agglomeraten van 

deeltjes te zien. 

Een SEM opname van het concurrerend materiaal (afkomstig van 

de japanse firma Nichia) welke te zien is op foto 2.2 laat nog 

steeds agglomeraten van deeltjes zien. De grootte van deze 

agglomeraten is echter 'beduidend kleiner. De agglomeraat vorming 

van dit materiaal heeft kennelijk beter beheerst plaatsgevonden 

dan bij het industrieel proces. 

Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van methode #5. Het 

principe is geschetst in figuur 2.5. 

!!II HIS _ Zn804 

• 
00 

> • • ;. 0 
• 0 0 

• • 0 0 
• 

klemvormlng klemgroel 

Figuur 2.5 Het principe van het "thioaceetamide" proces 
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Foto 2.1 SEM opname van zinksulfide, bereid volgens de 
industriele methode. 

Foto 2.2 : SEM opname van z inksul fide , bereid door Nichia 

Foto 2.3 SEM opname van zinksulfide bereid volgens de 
thioaceetamide methode 
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Bij deze methode wordt het waterstofsulfide gas beheersbaar 

vrijgegeven aan de oplossing door de ontleding van de 

thioaceetamide precursor in een zuur milieu. De 

ontledingssnelheid van deze stof is te regelen met de 

temperatuur; hij ontleedt nagenoeg niet bij kamertemperatuur en 

snel bij hogere temperatuur (80 ·C). Het zure milieu zorgt er 

tevens voor dat zink-ionen niet direct met het thioaceetamide 

reageren. De ontleding van het thioaceetamide is als voIgt: 

CH3 - ~ - NH2 + H20 ~-----> 
S (T, H+) 

(r2) 

thioaceetamide + water ----> aceetamide + waterstofsulfide 

Het waterstofsulfide wordt dus gedoseerd aan de oplossing 

vrijgegeven, waardoor een opbouw van de concentratie in de 

oplossing plaatsvindt. Indien nu de concentratie CA, min bereikt 

wordt zal het waterstofsulfide reageren met het aanwezige 

zinksulfaat volgens (r1) en precipiteren. Indien de oplossing 

niet geroerd wordt, kan deze methode voldoen aan de voorwaarden 

die gesteld zijn aan het begin van deze paragraaf. V~~r de 

volledigheid zijn de be~angrijkste verschillen tussen de artikels 

[4] en [5] weergegeven in tabel 2.1. 

Tabel 2.1: De belangrijkste verschillen tussen artikel [4] en 
[5] 

Onderwerp 

bereiding 

zinkverbinding/ 
zuur 

maximale 
diameter (J.Lm) 

groeimechanisme 

Artikel [4] 

1 uur 80 ·C 

3 

diffusie-gecontr. 
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Artikel [5] 

5 uur 26 ·C 
(voorkiemen) 
350 min 60 ·C 
(kiemgroei) 

2,4 

reactie-gecontr. 



2.3 Deeltjeskarakterisering [12J 

Uit het voorgaande blijkt, dat door coagulatie van 

bol vormige dee I tj es agglomeraten kunnen ontstaan. Indien we nu 

iets over de grootte van de deeltjes willen zeggen, moet het 

duidelijk zijn of we de grootte van het agglomeraat of de grootte 

van de deeltjes waaruit het agglomeraat is opgebouwd bedoelen. 

2.3.1 Definities 

uit het voorgaande bleek, dat met primaire deeltjes de 

deeltjes bedoeld worden zonder dat er coagulatie heeft 

plaatsgevonden. Een cluster van primaire deeltjes zal aangeduid 

worden met agglomeraat. Tevens wordt aangenomen, dat de primaire 

deeltjes bolvormig zijn. Deze aanname wordt bevestigd door de 

resultaten uit de literatuur. 

Meestal wordt een verdeling van verschillende 

deeltjesgrootten gevonden in plaats van deeltjes met slechts een 

grootte. Dit levert een deeltjesgrootte-verdeling OPe 

De analyse van deze verdel ing wordt vereenvoudigd, indien het 

bereik van de deeltjesgrootte opgedeeld wordt in een aantal 

interval len . Door nu het aantal deel tj es binnen een interval te 

tellen kunnen gemiddelde diameters berekend worden, welke 

kwantitatieve gegevens over de verdeling opleveren. 

Elk interval is een klasse en de maximale en minimale waarde 

van de deeltjesgrootte die nog binnen het interval vallen, zijn de 

klassegrenzen. Het midden van elk interval wordt met di 

aangegeven, waarbij i het nummer van het interval is. Het aantal 

deeltjes in elk interval wordt de frequentie fi genoemd en het 

totaal aantal gemeten deeltjes n. 

Het is nu mogelijk om gemiddelden te definieren. In dit 

onderzoek werd gebruik gemaakt van de volgende gemiddelde 

diameters: 

* Lineair gemiddelde diameter: 

d21 = ~ (fi * di2 ) / ~ (fi * di) 
* Oppervlakte gemiddelde diameter: 

d 32 = ~ (fi * di3 ) / ~ (fi * di2 ) 
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* Volume gemiddelde diameter: 

d43 = ~ (fi * di4 ) / ~ (fi * di3 ) (11) 

De dispersiteit (D) van een monster wordt aangeduid met het 

quotient van de volume gemiddelde diameter en de oppervlakte 

gemiddelde diameter : 

D = d43 / d32 
Een monster is monodispers, 

een diameter hebben, dus 0 

deeltjesgrootte-verdeling (0 

polydispers. 

2.3.2 Al1"ly~e methoden 

(12) 

indien we deeltjes van slechts 

= 1. Bezit het monster een 

> 1), dan heet dit monster 

Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee analyse 

methoden om de deeltjesgrootte-verdeling kwantitatief uit te 

drukken. 

Allereerst wordt gebruik gemaakt van de Malvern Particle 

Sizer (type 2600 wetenschappelijke instrumenten Meyvis). Een 

dispersie van het te ~eten monster wordt hierbij in een cuvet 

gebracht, waardoor een laserstraal gaat. Aan de hand van de 

verstrooiing van dit laserlicht, tengevolge van de deeltjes, 

wordt er een verdeling berekend waarbij de volumefractie is 

uitgezet tegen de diverse klassen. Het geeft direct een waarde 

voor de d43 (hier VMD = Volume Mean Diameter genoemd) en voor de 

d 32 (hier SMD = Sauter Mean Diameter genoemd). Een agglomeraat 

wordt als zijnde een bol beschouwd en ook als zodanig meegenomen 

in de berekening. De Granulometre 850 van Cilas Alcatel werkt 

volgens dit zelfde principe. Het berekent een verdeling, waarbij 

de volumefractie is uitgezet tegen de diverse klassen. Tevens 

berekent het de waarde voor de mediaan. Dit is de waarde voor de 

diameter, waaronder ziqh 50 % van het totale volume van de 

gemeten deeltjes zich bevindt. V~~r een juiste interpretatie van 

het monster is nog een tweede analyse methode vereist om de 

verdeling van de primaire deeltjes zonder coagulatie te kunnen 

kwantificeren. 
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Voor deze tweede analyse methode wordt gebruik gemaakt van 

SEM opnamen. Met behulp van een atari computerprogramma 

("deeltjesgrootte" van de afdeling TCK van de faculteit 

Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit 

Eindhoven) wordt de diameter van de primaire deeltjes op de SEM 

opname berekend en ingedeeld in klassen, waarna de d43 (hier Ow), 

d32 (hier Dv) en d21 (hier Dn) berekend wordt. In de 

deeltjesgrootte-verdeling wordt de aantalfractie tegen de klassen 

uitgezet. Deze analyse methode berekent dus een verdeling van de 

primaire deeltjes. Van eventuele agglomeraten worden aIleen de 

primaire deeltjes bekeken. SEM opnamen maken eveneens duidelijk of 

de aanname (bolvormige deeltjes) gerechtvaardigd is. 
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3 Experimenteel 

Het experimentele gedeel te van het onderzoek is opgebouwd 

uit twee delen. 

Het eerste gedeelte omvat het onderzoek van de 

procesvariabelen bij de bereiding van colloidaal zinksulfide, wat 

gebruikt wordt als modelstof. Di t onderzoek is verricht op de 

afdeling Fysische Technologie van de Technische Universiteit 

Eindhoven. 

Het tweede dee 1 omvat de opschaling van een gekozen 

bereidingswijze en de productie van de gewenste hoeveelheid 

zinksulfide. Dit onderdeel is uitgevoerd bij Philips Lighting 

Maarheeze B.V. Hier is namelijk de benodigde apparatuur aanwezig. 

Ret onderzoek omvat een relatief greet aantal verschillende 

experimenten. Vandaar dat gekozen is voor een opzet, waarbij de 

werkwijze en het resultaat als een blok beschreven worden. De 

onderdelen worden chronologisch gepresenteerd, waardoor duidelijk 

wordt, waarom voor een bepaalde werkwijze gekozen is. 

3.1 Zinksulfide als modelstof 

3.1.1 Reproductie van literatuur-experimenten 

Uitgegaan werd van de experimenten beschreven in de 

literatuur [4] en [5]. Het grote verschil, wat het experimentele 

gedeelte betreft, is de tijdsduur van de reactie. Bij [4] wordt 

een uur bij 80 °C gereageerd, terwijl bij [5] eerst vijf uur bij 

26 °C wordt voorgekiemd en daarna 350 minuten bij 60°C kiemgroei 

plaats kan vinden. Om deze twee method en uit de literatuur te 

kunnen vergelijken werd er uitgegaan van dezelfde receptuur wat 

betreft de gebruikte reactant en en concentraties. Bij beide 

experimenten [4] en [5] werden twee oplossingen bereid : 
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#1 7,19 9 ZnS04-7H20 (= 0,05 mOl/l)* 

(Merck krist.reinst, M = 287,54) 

en 3,84 ml H2S04 (= 0,15 mol/I) 

(Merck pro analyse, 95-97 gew.%, M = 98,08) 

aanvullen tot 250 mI. met gedestilleerd water 

#2 : 7,81 9 Thioaceetamide (TA) (= 0,20 mol/I) 

(Merck pro analyse. M = 15,13) 

aanvullen tot 250 mI. met gedestilleerd water 

(* = concentratie in een mengsel van oplossing #1 en #2) 

V~~r het reproduceren van [4] werden deze twee oplossingen, 

waarvan de temperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur was, op 

tijdstip t = 0 bij elkaar in een kolf van 1 1 gevoegd, welke in 

een zuurkast in een waterbad van 80 0 C geplaatst was. Na een 

reactietijd van een uur werd de oplossing op een membraanfilter 

(AEGI, Schleicher & Schull, poriediameter 0,45 ~m, filterdiameter 

47 nun) uitgegoten, waarna onder afzuiging de gevormde deeltjes 

door filtratie werden afgescheiden. Het filtraat werd gewassen 

met ongeveer 400 ml gedestilleerd water. De deel tj es, welke op 

het filter achterbleven, werden door 5 minuten in een ultrasoon 

bad trillen gesuspendeerd in gedestilleerd water. Van deze 

oplossing werd een SEM (Scanning Elektronen Microscoop, Jeol JSM-

840A) opname gemaakt, nadat deze suspensie op een messing 

schijfje ingedampt was en hierop goud gedampt was. 

V~~r het reproduceren van [5] werden de twee oplossingen 

van reactanten op het tijdstip t = 0 bij elkaar in een kolf van 1 

1 gevoegd, welke in een zuurkast in een waterbad van 26 • C 

geplaatst was. Na een voorkiemtijd van 4,5 uur werd de 

temperatuur van het waterbad verhoogd tot 60 ·C 

(temperatuurstijging van het waterbad: 10°C per 5 min). Na een 

totale reactietijd van 7,5 uur (ongeveer 205 min bij 60 ·C) werd 

deze oplossing op dezelfde wijze als bij [4] gefiltreerd en 

gesuspendeerd in gedestilleerd water. Ook van deze deeltjes werd 

een SEM opname gemaakt. 

Het experiment volgens [4] leverde bolvormige zinksulfide 

deeltjes met een diameter van ongeveer 4 ~m OPe Het oppervlak 

bezit een structuur, welke het best te vergelijken is met die van 

een bolletje wol (zie foto 3.1). 
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Het experiment volgens [5] leverde eveneens bolvormige 

deel tj es op, echter met een diameter van ongeveer 3,3 J.Lm. Het 

oppervlak van deze deeltjes is glad (zie foto 3.2). 

Bij de volgende experimenten wordt uitgegaan van het 

experiment zoals het beschreven is in [4]. Het grote voordeel van 

dit experiment ten opzichte van het experiment beschreven in [5] 

is de korte reactietijd. De resultaten z1Jn, afgezien van de 

structuur van het gevormde deeltje, nagenoeg gelijk. 
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Foto 3.1: SEM opname van zinksulfide deeltjes bereid volgens [4] 

Foto 3.2: SEM opname van zinksulfide deeltjes bereid volgens [5] 
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3.1.2 Invloed van de molverhoudinq thioaceetamide/zinksulfaat 

0D de deeltjesvorminq 

Bij dit experiment is de invloed van de molverhouding 

thioaceetamide/zinksulfaat (TA/ZnS04) op de deeltjesvorming en de 

kostprijs bekeken, omdat TA een dure grondstof voor de bereiding 

van z inksul f ide is. De kosten van het gebruikte thioaceetamide 

bedragen fl. 0,61 per gram (Merck 1988, berekend uitgaande van de 

prijs voor 250 g); voor zinksulfaat is dit fl. 0,03 per gram 

(Merck 1988, berekend uitgaande van de prijs voor een kilo). 

Wederom werden per experiment twee oplossingen gemaakt zoals 

beschreven in 3.1.1. De hoeveelheden TA en ZnS04 werden echter 

aangepast om de verschillende molverhoudingen te verkrijgen (zie 

tabel 3.1). De hoeveelheid zwavelzuur werd echter constant 

gehouden (Merck 1988; kosten fl. 0,02 per ml). 

Tabel 3.1 Samenstelling van de oplossingen 

expo molverh. hoeveelheid ZnSo4 hoeveelheid TA 
nr. TA/Zns04 in opl. #1 in opl. #2 

9 romol/l 9 romol/l 

1 4/1 7,1817 24,97 7,5141 100,02 
2 2/1 7,1802' 24,97 3,7526 49,95 
3 1/1 7,1982 25,03 1,8348 24,42 
4 1/2 14,3766 50,00 1,8693 24,88 
5 1/4 28,7494 99,98 1,8910 25,17 
6 1/6 43,1245 149,98 1,8732 23,98 
7 1/8 57,4851 199,92 1,8826 24,10 
8 1/10 71,9493 250,22 1,8776 24,03 

De experimenten een tot en met acht werden als voIgt 

uitgevoerd: 

De oplossingen #1 #2 werden op tijdstip t = 0 bij elkaar 

gevoegd in een kol f van 1 I, welke in een zuurkast in een 

waterbad van 80 ·C geplaatst was. Na een reactietijd van een uur 

werd deze oplossing gefiltreerd over een membraanfilter en 

gewassen met ongeveer 400 ml gedestilleerd water. Ret filter met 

de zinksulfide deeltjes werd daarna in een petrischaal gelegd, 

waarvan het gewicht van te voren bepaald was. Deze petrischaal 

met filter werd in een stoof met een temperatuur van 70 ·C 

geplaatst. Na 24 uur in de stoof werd al het droge stof 

kwantitatief van het filter in de petrischaal overgebracht. Na 
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weging was de totale opbrengst aan zinksulfide bekend. Ook werd 

van het verkregen zinksulfide poeder van experiment een tot en 

met zes een SEM opname gemaakt. 

Tabel 3.2 laat de opbrengst en de kostprijs van een gram 

zinksulfide bij de verschillende experimenten zien, terwijl 

figuur 3.1 de deeltjesgrootte van de prima ire deeltjes, bepaald 

met bet computerprogralllllla "deeltjesgrootte" (zie 2.3), en de 

opbrengst als functie van de log(TAjZnS04) laat zien. 

Tabel 3.2: De opbrengst en de kostprijs van zinksulfide bij 
de verschillende experimenten 

expo log (TA/ZnS04) kosten gronstof opbrengst kosten ZnS 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,60 
0,30 
0,00 

-0,30 
-0,60 
-0,78 
-0.90 
-1,00 

-+- opbrengat 
(g) 

TA (fl) 

4,62 
2,31 
1,13 
1,15 
1,16 
1,15 
1,16 
1,15 

~ dHltJee
grootte (wn) 

ZnS04 

0,20 
0,20 
0,20 
0,40 
0,80 
1,20 
1,60 
2,01 

6r-------------------r-----------------~ 

/ 
5 

4 

3 

2 

O~------~~~~~--+--=~~----J-------~ 

-1.10 -0.66 -0.22 0.22 0.66 1.10 

log (T A/ZnS04) 

(g) per 9 

1,1370 I 
. .... ., 
-',-'.1. 

0,1097 23,64 
0,0017 832,74 
0,0120 136,43 
0,1664 12,33 
0,3457 7,06 
0,3533 8,06 
0,3899 8,33 

Figuur 3.1: Opbrengst en volume gemiddelde diameter als 
functie van de log(TAjZnS04) 
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De SEM opnamen Iaten zien dat bij een overmaat aan 

thioaceetamide (4/1) bolvormige deeItjes verkregen werden met een 

structuur-opperviak. Bij een overmaat aan zinksulfaat (1/4) wordt 

echter een glad opperv1ak verkregen. 

Voor de volgende experimenten werd uitgegaan van de 

molverhouding TA/ZnSo4 van experiment zes. Bij de uitvoering van 

dit experiment werd nameIijk beduidend minder waterstofsuifide 

gas waargenomen dan bij een viervoudige overmaat thioaceetamide. 

Omdat waterstofsuifide gas giftig is (MAC-waarde 10 ppm) is 

gekozen voor een veilige uitvoering in plaats van de goedkoopste 

9 zinksuifide per 

de theoretische 

uitvoering. oit experiment zal ongeveer 0,35 

batch opleveren. Oit is slechts 7,2 % van 

opbrengst, berekend uitgaande van thioaceetamide en slechts 1,2 % 

van de theoretische opbrengst berekend uitgaande van zinksulfaat. 

Bij de hierna beschreven experimenten wordt dus uitgegaan van de 

volgende oplossingen: 

#1 43,131 9 ZnS04-7H20 (= 0,30 mol/I) 

en 3,84 ml H2S04 (= 0,15 mol/I) 

aanvullen tot 250 mi met gedestilleerd water 

#2 : 1,8783 9 Thi~aceetamide (= 0,05 mol/I) 

aanvuIIen tot 250 mi met gedestilleerd water 

3.1.3 Afwiikinq van de deeItjesqrootte verdeIinq bepaIinq 

met behulp van het computerproqramma "deeItjesqrootte" 

Om wat over de reproduceerbaarheid van de bereiding te 

kunnen zeggen moet de afwijking van de deeItjesgrootte bepaling 

met behulp van het programma "deeItjesgrootte" van de afdeling 

TCK bekend zijn. 

Om deze spreiding in de meting te bepaIen, werd 30 maal 

(verspreid over 3 dagen) de deeItjesgrootte verdeling van een 

representatieve SEM opname (exp. 2: 3.1.2) bepaald. oi t Ieverde 

een gemiddelde waarde voor de 043 en de bijbehorende 

standaardafwijking op. 

Een gemiddeide waarde van 2062,58 nm voor de 043 en een 

standaardafwijking van 80,17 nm was het resuitaat van deze 

27 



bepaling. oit betekent dat 95 % van de waarden voor de 043 in het 

gebied van 2,06 ± 0,16 ~m ligt. 

3.1.4 De reproduceerbaarheid 

De oplossingen #1 en #2 (zie 3.1.2) werden op het tijdstip 

t = 0 bij elkaar gevoegd in een kolf van 1 1, welke in een 

zuurkast in een waterbad van 80 ·C geplaatst was. Na een uur werd 

de suspensie afgefiltreerd over een membraanfilter en gewassen met 

ongeveer 400 ml gedestilleerd water. Het zinksulfide op het 

filter werd gesuspendeerd in gedestilleerd water. Van deze 

suspensie werd een SEM opname gemaakt, waarvan de deeltjesgrootte 

verdeling bepaald werd met behulp van het programma 

"deeltjesgrootte". oit experiment werd twee maal herhaald. 

oit leverde een gemiddelde waarde voor de 043 van 1,45 ~m en 

een standaardafwijking van 0, 178 ~m (3 metingen). Vergelijk dit 

met de standaardafwijking van de deel tjesgrootte bepaling: 0,08 

~m (30 metingen). 

3.1.5 De invloed van de'zuiverheid van de reactanten op de 

dispersiteit 

Bij dit 

thioaceetamide 

experiment werden 

en zinksulfide veer 

de gebruikte grondstoffen 

de precipitatie reactie 

gezuiverd. oit gebeurde door herkristallisatie. V~~r het zuiveren 

van het thioaceetamide werd een kolf gevuld met tolueen in een 

bekerglas geplaatst, waarin zich water met een temperatuur van 90 

·C bevond. Een refluxopzet op de koeler verhinderde dat eventueel 

verdampend tolueen kon ontsnappen (zie figuur 3.2). 
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~ koelwater In 

~ refluxopzet 

~ koelwater uit 

~ rondbodemkolf 

£-/_1...--__ -..1..1 ,,~'\ <E-- verwarmingaplaet 

Figuur 3.2: De herkristallisatie opstelling 

Bij de temperatuur van 90 • C werd zoveel thioaceetamide 

opgelost, totdat een verzadigde oplossing ontstond. Deze 

oplossing werd gefiltreerd over een papierfilter. Deze was 

doordrongen met warme tolueen, om neerslag van het thioaceetamide 

op het filter te voorkomen. Dit is praktisch uit te voeren door 

het filter op een erlenmeyer te plaatsen met tolueen op de bodem. 

Door nu deze erlenmeyer op een warme kookplaat te zetten, zal het 

tolueen verdampen en het papierfilter met warme damp doordrongen 

worden. Door de warme gefilterde oplossing langzaam af te laten 

koelen zal het thioaceetamide herkristalliseren in de oplossing. 

Door filtratie over een buchner trechter (onder afzuiging) werd 

het geherkristalliseerde thioaceetamide afgescheiden. De 

kristallen werden gedroogd in een stoof bij 70 ·C, waarna de 

zuiverheid bepaald werd door het smelttraject te meten. De 

herkristallisatie van het zinksulfaat vond op identieke wijze 

plaats, echter met water als oplosmiddel. 
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Smelttraject TA voor herkristallisatie 110-112 ·c 
Smelttraject TA na herkristallisatie 109-110 ·c 
Smelttraject ZnS04 voor herkristallisatie 69- 72 ·c 
Smelttraject ZnS04 na herkristallisatie 74- 76 ·C 

Van deze gezuiverde grondstoffen werden de oplossingen #1 en 

#2 (zie 3.1.2) bereid. Alvorens de bereiding uit te voeren werden 

deze oplossingen nog gefilterd over een membraanfilter 

(poriediameter 0,45 #.£m). De ui tvoering van het experiment bleef 

gelijk aan die beschreven in 3.1.4. Van de verkregen zinksulfide 

suspensie werd een SEM opname gemaakt. Tabel 3.2 laat het 

resultaat van de deeltjesgrootte verdeling bepaling met behulp 

van het programma "deeltjesgrootte" van deze SEM opname zien. 

Tevens staat hierin ter vergelijking het resultaat van een eerder 

experiment (exp. 6; 3.1.2). 

Tabel 3.3: invloed van de zuiverheid op de dispersiteit 

experiment °43 D32 
(f.Lm) (f.Lm) 

met gezuiverd 
TA en ZnS04 1,69 1,66 1,018 

met niet-gezuiverd I 2,04 TA en ZnS04 1,98 1,030 

3.1.6 De ultrasoon voorbehandeling 

Alvorens eventueel optredende coagulatie te kunnen volgen , 

was het noodzakelijk om de tijd te bepalen, die nodig is om de 

clusters van primaire deeltjes zoveel mogelijk ultrasoon uiteen 

te trillen. Hiervoor werd op tijdstip t = 0 een zinksulfide 

suspensie in een ultra soon bad geplaatst. Door nu op de 

tijdstippen t = 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 min een monster van 

deze suspensie te nemen en van di t monster direct de D43 met 

behulp van de Malvern Particle Sizer te bepalen, werd een indruk 

verkregen van de invloed van de tijdsduur van het ultrasoon 

trillen op de volume gemiddelde diameter. Om uitzakken van het 
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zinksulfide te voorkomen werd na iedere monstername de suspensie 

licht opgeschud. Tabel 3.4 laat het resultaat zien. 

Tabel 3.4: Invloed van de tijdsduur van ultrasoon trillen op de 
volume gemiddelde deeltjesdiameter 

tijdsduur trillen 
(min) 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

volume gemiddelde 
diameter (~m) 

5,14 
3,82 
3,19 
3,00 
3,05 
3,03 
3,09 

Om de primaire deeltjes zover mogelijk uiteen te trillen 

werd in het vervolg 15 min ultrasoon trillen als voorbehandeling 

toegepast. 

3.1.7 Coagulatie stabilisatie 

Om de deeltjesgroei met de tijd te kunnen volgen was het 

noodzakelijk om eventueel optredende coagulatie te stabiliseren, 

zodat de grootte van de primaire deeltjes en niet de grootte van 

gevormde agglomeraten werd gemeten. 

Het coagulatie proces werd gevolgd door een suspensie van 

zinksulfide deeltjes in gedestilleerd water (met een transmissie 

van 20 %) in de cuvet van de Malvern Particle Sizer te maken. Op 

deze suspensie werd de voorgestelde voorbehandeling (15 min 

ultrasoon trillen) toegepast. Vervolgens werd de toename van de 

volume gemiddelde ·diameter vanaf het tijdstip t = 0 met de tijd 

gevolgd , door deze suspensie in de cuvet (waarin een roerder de 

deeltjes in suspensie houdt) van de Malvern te plaatsen en om de 

2,5 minuut de D43 te bepalen. Hiermee werd aangetoond dat er 

daadwerkelijk coagulatie optreedt. Om deze coagulatie te 

illustreren is figuur 3.3 opgenomen, waarin de deeltjesgrootte 

verdeling bepaald met de Malvern v~~r de tijdstippen t = 0, 30 en 

60 minuten weergegeven is. 
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Fiquur 3.3: De deeltjesgrootte verdeling van een ZnS suspensie 
op de tijdstippen t = 0, 30 en 60 minuten 

Met behulp van een polyvinylalkohol (PVA) oplossing werd 

geprobeerd de deeltjes te stabiliseren. Polyvinylalkohol bezit 

namelijk polaire OH-groepen welke, zoals beschreven in de 

theorie, de coagulatie kan verhinderen. 

De polyvinylalkohol oplossing werd als 

gram van een polyvinylalkohol poeder (M = 
voIgt bereid. Drie 

15000 g/mol) werd 

gesuspendeerd in gedestilleerd water. Vervolgens werd de 

oplossing onder roeren langzaam verwarmd tot 70 ·C. Nadat deze 

oplossing afgekoeld was tot kamertemperatuur, werd deze 

gefiltreerd over een buchnertrechter (onder afzuiging). De aldus 

bereide oplossing is, indien hij bewaard wordt op een donkere 

plaats, ongeveer een maand houdbaar. 

De invloed van'de polyvinylalkohol oplossing op de 

coagulatie werd bekeken door wederom een suspensie te maken en 

deze de voorgestelde voorbehandeling te geven. Nadat deze 

suspensie op het tijdstip t = 0 in de cuvet gebracht was, werd op 

t = 3,5 min 1 ml van de polyvinylalkohol oplossing aan de cuvet 

toegevoegd. In een volgend experiment, die op dezelfde wijze werd 
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uitgevoerd, werd de polyvinylalkohol oplossing op t = 45,5 min 

toegevoegd. Figuur 3.4 Iaat het verloop van de volume gemiddelde 

diameter zien voor een niet gestabiliseerde suspensie, een 

suspensie waaraan PVA toegevoegd werd op t = 3 , 5 min en een 

suspensie waaraan PVA toegevoegd werd op t = 45,5 min. Hierui t 

voIgt dat stabilisatie van de deeItjes mogelijk is met PVA. 

zonder ts PVA na 0 PVA na 
MablD •• tle a,l min 41,1 min .. 

C) .., 30 C) 

E 
II .-
" ., 

20 I "'C -C) 

" " .-
E 10 C) 
a 
C) 

E 
~ 

0 
1 ___ ._ -0 

> 0 10 20 30 40 50 60 70 

tijdaduur (min) 

Figuur 3.4: Invloed van polyvinyialkohol op de coagulatie 

Na de precipitatie reactie vindt er filtratie van de 

suspensie plaats. Deze filtratie kan coagulatie van deeltjes 

veroorzaken. Ook zal er. door convectieve stromingen en invloeden 

van de zwaartekracht in de rondbodemkolf al tijdens de 

precipitatie coagulatie plaats kunnen vinden. Om dit zoveel 

mogelijk te voorkomen werden diverse behandelingen van de 

suspensie 

verdeling, 

bekeken. In het ideale geval zou de deeltjesgrootte 

bepaald met het computerprogramma "deeltjesgrootte" 
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(bepaal t de verdel ing van de primaire deel tj es), samen moeten 

vallen met de deeltjesgrootte verdeling, bepaald met de Malvern 

Particle Sizer (bepaalt de verdeling van de prima ire deeltjes en 

eventuele agglomeraten). 
Om deze ideale behandeling te vinden, werden van de 

suspensies verkregen na de behandelingen vermeld in tabel 3.5 SEM 
opnamen gemaakt en de deeltjesgrootte verdelingen volgens de twee 

methoden bepaald. Omdat met het computerprogramma 

"deeltjesgrootte" aantallenfracties berekend worden moeten deze 

omgerekend worden naar gewichtsfracties om te kunnen vergelijken 
met de resultaten van de Malvern metingen. De uitvoering van de 

precipitatie is gelijk aan die beschreven in 3.1.4. 

Tabel 3.5: suspensie (na)behandelingen 

Behandeling nr. Omschrijving 

1 

2 

3 

4 

- na een uur reageren kolf uit waterbad 
- filtreren zoals gebruikelijk 
- filtraat suspenderen in gedestilleerd water 
- cuvet oplossing bereiden (transmissie 20 %) 
- 15 minuten ultrasoon trillen 
- op t = 14 min 1 ml PVA toevoegen 

- na een uur reageren kolf uit waterbad 
- 5 ml PVA toevoegen en lichtjes schudden 
- filtreren zoals gebruikelijk 
- filtraat suspenderen in gedestilleerd water 
- cuvet oplossing bereiden 
- 15 minuten ultrasoon trillen 

- na een uur reageren kolf uit waterbad 
- 5 ml PVA toevoegen 
- koelen met ijswater tot kamertemperatuur 
- 15 minuten ultrasoon trillen 
- filtreren zoals gebruikelijk 
- filtraat suspenderen in gedestilleerd water 
- cuvet oplossing bereiden 
~ 15 minuten ultrasoon trillen 

- de kolf gedurende de reactie in 
een ultrasoon bad 
(kolf yoorzien van dubbele wand waardoor 
water van 80 ·C stroomt) 

- na een uur reageren filtreren 
- filtraat suspenderen in gedestilleerd water 
- cuvet oplossing bereiden 
- 15 minuten ultrasoon trillen 
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vervolg tabel 3.5 

5 - na een half uur reageren kolf in 
een ultrasoon bad 

- na een uur reageren filtreren 
- filtraat suspenderen in gedestilleerd water 
- cuvet oplossing bereiden 
- 15 minuten ultrasoon trillen 

Figuur 3.5 laat het resultaat van behandeling een zien. 

Behandeling twee geeft nagenoeg hetzelfde resultaat. Het 

resultaat van behandeling drie staat weergegeven in figuur 3.6. 

De invloed van ultrasoon trillen op de deeltjesgrootte verdeling 

is weergeven in figuur 3.7. Het ultrasoon trillen geeft niet het 

gewenste effect. De bedoeling van deze behandeling was namelijk 

het uiteen trillen van eventueel coagulerende deeltjes tijdens de 

reactie, waardoor de tweede piek in de deeltjesgrootte verdeling 

(bepaald met de Malvern) verlaagd zou worden. 

Behandeling drie geeft de beste overeenkomst tussen de twee 

analyse methoden. De deeltjesgrootte van de primaire deeltjes 

neemt echter toe, waarschijnlijk door precipitatie veroorzaakt 

door oververzadiging van de reactanten in de oplossing door het 

afkoelen van de oplossing. Di t beinvloed het resul taat dusdanig 

dat gekozen is voor behandeling een als beste en eenvoudigste 

nabehandeling. Deze behandeling geeft veer de dispersiteit van de 

suspensie een waarde van 1,380 (vergelijk dispersiteit bepaald 

met het computerprogramma : 1,018) 
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Figuur 3.5: Deeltjesgrootte verdelingen na behandeling 1 
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Figuur 3.6: Deeltjesgrootte verdelingen na behandeling drie 
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3.1.9 De invloed van de menqinq op de deeltjesqrootte 

verdelinq en het temperatuurverloop in de kolf 

Omdat in het tweede deel van di t onderzoek een gekozen 

productie wij ze opgeschaald werd, werd in di t stadium van het 

onderzoek de invloed van de menging op de deeltjesgrootte 

verdeling en het temperatuur verloop in de kolf bekeken. 

De reactie werd uitgevoerd in een rondbodemkolf met een 

dubbele wand, waardoor water van 80 ~C stroomde (zie foto 

voorpagina). Het temperatuurverloop 

door een geijkt chrome 1 alumel 

in de reactor werd gemeten 

thermokoppel, welke in het 

midden van de kolf geplaatst was. Het temperatuurverloop werd 

tijdens de reactie geregistreerd door een schrijvende recorder 

(Kipp & Zonen BD 40). 

De precipitatie werd tweemaal uitgevoerd volgens 3.1.4 met 

nabehandeling nr. 1 van 3.1.8. De eerste keer zonder roeren. De 

tweede keer met rustig roeren met een roervlo (grootte 1 cm). Van 

de gevormde deeltjes werd een SEM opname gemaakt. Van de 

suspensie van experiment twee werd tevens de D43 bepaald met de 

Malvern. 

Het temperatuurverloop in de kolf bij beide experimenten is 

weergegeven in figuur 3'.8. Het eerste experiment (zonder roeren) 

leverde de gebruikelijke bolvormige deeltjes op met een diameter 

van ongeveer 1,8 ~m. Het tweede experiment leverde deeltjes op , 

welke sterk geagglomereerd waren. Deze clusters van primaire 

deeltjes waren, door precipitatie van vaste stof, sterk met 

elkaar vergroeid. De gemeten D43 van deze suspensie was 5,1 ~m. 

U -
~ 90 I ____ _ i ~~ [("" -;.,:-_..:;.-c...;-;;.,.-=-c..,:-::...;-=-=--=-:....:-:....=--=-:....:-:....=--=-:...=...:: 
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- - - met 
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rowen 

tijdaduur van de reactie (min: 

Figuur 3.8: Het temperatuurverloop in de reactor met of zonder 
menging 
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3.1.10 Het verloop van de diameter en dispersiteit met de tijd 

Doordat het gevormde colloidale zinksulfide onder invloed 

van de zwaartekracht bezinkt en roeren door het optreden van 

agglomeraten (zie 3.1.9) niet geoorloofd is, was het niet 

mogelijk om een homogeen monster uit een 1 I kolf te nemen. 

Vandaar dat de precipi tatie ui tgevoerd werd in rondbodemkol yen 

van 100 mI. 

Uitgegaan werd van de twee oplossingen vermeld in 3.1.2. 

Van deze twee oplossingen werden standaardoplossingen gemaakt in 

kolven van een liter. Vanuit deze standaardoplossingen werd 50 ml 

gepipeteerd en op het tijdstip t = a samengevoegd in een kolf van 

100 ml, welke in de zuurkast in een waterbad van 80°C geplaatst 

was. V~~r t = 30 min zijn er geen deeltjes in de oplossing 

aanwezig, welke met de Malvern te analyseren zijn. Vandaar dat 

pas vanaf het tijdstip t = 30 min de deeltjes grootte verdeling 

van de suspensie verkregen na filtratie en nabehandeling 1 

bepaald was. Di t experiment werd op identieke wij ze ui tgevoerd 

voor de tijdstippen van t = 30 min tot aan t = 85 min, met 

tussenstappen van 5 min. Tabel 3.6 laat de resul taten van deze 

exper imenten z ien, terw~ j 1 f iguur 3.9 het verband tussen de D 43 

en de tijd (correlatie coefficient = 0,8766) en figuur 3.10 het 

verband tussen de D43 en de wortel uit de tijd laat zien 

(correlatie coefficient = 0,8845). 

Tabel 3.6: resultaat experiment 3.1.10 

tijd 
(min) 

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

J(tijd) 
(J (min) ) 

5,48 
5,92 
6,32 
6,71 
7,07 
7,42 
7,75 
8,06 
8,37 
8,66 
8,94 
9,22 

1,11 
2,17 
1,81 
2,76 
2,73 
2,53 
3,21 
2,97 
3,02 
3,64 
3,95 
3,11 
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1,405 
2,192 
1,616 
1,227 
1,332 
1,562 
1,189 
1,640 
1,557 
1,238 
1,612 
1,481 
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3.2 Produceren van colloidaal zinksulfide 

Het opschalen van de bereiding van colloidaal zinksulfide 

vond plaats bij de afdeling DPCM (Development of Proces and 

Chemicals Maarheeze) van Philips Lighting BV Maarheeze, waar 

gebruik gemaakt werd van een glazen kolf met een inhoud van 50 1 

(zie foto voorpagina). De verwarming geschiedde met een 

elektrische verwarmingsmantel, waardoor de effectieve inhoud van 

de kolf beperkt bleef tot 36 1. Het probleem van de opschaling 

lag dus vooral bij deze verwarming. Hoe is de convectieve menging 

in de kolf? Hoe lang duurt het voordat de inhoud van de kolf de 

gewenste temperatuur bereikt heeft? Aan de hand van de antwoorden 

op deze vragen diende de receptuur aangepast worden, zodat de 

gewenste hoeveelheid van 550 9 colloidaal zinksulfide 

geproduceerd kon worden. 

Bij de hierna volgende experimenten werd uitgegaan van de 

volgende receptuur : 

Aan 30 liter gedestilleerd water werd zes liter 1,77 molair ZnS04 

oplossing (Philips Lighting Maarheeze BV) en 280 ml H2S04 (Merck) 

toegevoegd. Aan deze oplossing werd onder roeren (70 toeren per 

minuut) 131 9 thioaceetamide (Toyo Kasei Kogyo Co., LTD; 98,9 % 

zuiver) toegevoegd. De concentraties in dit mengsel bedragen voor: 

thioaceetamide 48 mmol/l 

zinksulfaat 

zwavelzuur 

de molverhouding TA/ZnS04 is dan . . 

293 mmol/l 

140 mmol/l 

1/6,1 

3.2.1 Bet temperatuurverloop in de reactor 

Om het temperatuurverloop in de reactor te volgen, werden 

twee temperatuur elektroden (Philips PT 100) in de reactor 

geplaatst. Een ervan werd in het midden van de reactor op de 

roerder geplaatst, terwijl de andere op ongeveer 5 cm van de 

kolfwand op de halve hoogte van de kolf geplaatst werd. De 

reactor werd vervolgens met 30 1 gedestilleerd water gevuld, 

waarna de elektrische verwarming aangezet werd. De roerder stond 

uit. 
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De temperatuur van 80 °C werd na 75 min bereikt 

(temperatuurstijging: 0,8 °C per min). Ret maximale 

temperatuurversehil tussen de twee elektroden bedroeg 4,5 °C; het 

minimale versehil bedroeg 3 °C. 

3.2.2 Opsehaalexperimenten 

De reaktietijd bij de laboratorium experimenten bedroeg een 

uur. De opwarmtijd van de reaktor bedraagt echter al 75 min. In 

tabel 3.7 staan de experimenten vermeld, die uitgevoerd zijn om 

een juiste reeeptuur wat betreft opbrengst en geprodueeerde 

deeltjes te verkrijgen. Na afloop van ieder experiment werd de 

oplossing onder afzuiging gefiltreerd over een papierfilter met 

een diameter van 30 em. De filtratie van de gehele inhoud van de 

kolf duurde ongeveer 40 minuten. Deze lange filtratietijd leidde 

tot een verbreding van de deeltjesgrootte verdeling, omdat de nog 

niet gefiltreerde suspensie verder kan reageren. Ret filtraat 

werd vervolgens met vijf maal 1 1 gedestilleerd water gewassen en 

gedroogd in een stoof van 70 0 C. Ret verkregen poeder werd 

kwanti tatief verzameld. Van deze monster werd een SEM opname 

(Philips SEM 515) en na 17 minuten ultrasoon trillen de 

deeltjesgrootte verdeling met behulp van de Cilas Alcatel 

Granulometre 850 bepaald (stabilisator DAXADr ). Ret resultaat van 

deze deeltjesgrootte verdeling bepaling en de opbrengst staan 

eveneens vermeld in tabel 3. 7 . Van het poeder verkregen ui t 

experiment 4 werd een rontgen diffraetie analyse toegepast om de 

struetuur en aard van het materiaal te bepalen. 
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Tabel 3.7: Overzicht opschalingsexperimenten 

experiment reaktietijd roeren opbrengst mediaan 
na bereiken (g) (/.Lm) 
80 ·C (min) 

1 60 hele 46,3 20,5 
reactie 

2 20 tot 29,9 3,70 
T = 35°C 

3 10 tot 21,8 3,45 
T = 35 ·C 

4 0 tot 
T = 35 ·C .12,0 2,94 

De SEM opname van experiment 1 laat een sterk geagglomereerd 

monster zien wat vergroeid is door neerslag van precipitaat. Dit 

verschijnlijk werd al eerder waargenomen bij de experimenten 

beschreven in 3.1.9. De SEM opnamen van de experimenten twee tot 

en met vijf tonen mooie bolvormige zinksulfide deeltjes. De 

rontgen diffractie analyse van experiment vier leverde twee 

structuren voor het poeder op 

Zinksulfide wurtzite (10H + 8H) 

Beta-zinksulfide sphalerite 

ASTM nr. 12-688 

ASTM nr. 5-0566 

V~~r het produceren van 550 9 colloidaal zinksulfide wordt 

uitgegaan van experiment twee, gezien de geproduceerde deeltjes 

met de gewenste grootte en de "hoge" opbrengst. 

3.2.3 Productie van 550 9 colloidaalzinksulfide 

De precipatie reactie werd uitgevoerd volgens experiment 

twee van 3.2.2. Voor de productie van 550 9 zinksulfide waren 22 

batches nodig. De gemiddelde opbrengst per batch was 26,5 g. Dit 

is 15,6 % van de theoretische opbrengst, berekend ui tgaande van 

thioaceetamide en slechts 2,6 % van de theoretische opbrengst, 

berekend uitgaande van zinksulfaat. De gemiddelde mediaan van 

deze experimenten bedroeg 3,68 /.Lm met een standaardafwijking van 

0,35 J.l.m. 
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De verkregen poeders werden in een plastic voorraadpot van 

een liter verzameld en gehomogeniseerd met behulp van een turbula 

mengapparaat. Van dit gehomogeniseerde materiaal werd 30 9 

gebruikt voor de analyse van sporen-elementen, het sulfaat- en 

chloorgehal te. De resul taten van deze analyse staan vermeld in 

tabel 3.8. Tevens werd een SEM opname van dit materiaal gemaakt. 

De deeltjesgrootte verdeling werd bepaald met de Cilas. Dit 

leverde een mediaan van 3,43 JJm (vergelijk monster Maarheeze: 

5,17 JJm; monster Nichia: 2,99 JJm). De deeltjesgrootte verdelingen 

van dit experiment, Maarheeze en Nichia staan vermeld in bijlage 

een. 

Tabel 3.8: Resultaat van de element analyse 

element concentratie boven/onder 
de norm 

Mn 0,04 ppm onder 
Cl 39 ppm onder 
S04 2,4 % boven 
Fe 3 ppm boven 
cu 1,5 ppm boven 
Pb 2,5 ppm onder 
Ni =< 0,1 ppm onder 
Co =< 0,05 ppm onder 
Cr 0,1 ppm onder 
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4 Conclusie 

4.1 Conclusies van het onderdeel ·ZnS als modelstofH 

Het is mogelijk om bolvormig colloidaal zinksulfide te 

bereiden. Wanneer ui tgegaan wordt van het 

in [4] (een uur reageren bij 

thioaceetamide/zinksulfaat verhouding van 

experiment. beschreven 

80 en een 

1/6 wordt colloidaal 

zinksulfide geproduceerd met een dispersiteit van 1,03 voor de 

primaire deeltjes (bepaald met het computerprogramma 

"deeltjesgrootte") of een dispersiteit van 1,38 voor de primaire 

deeltjes en eventuele agglomeraten (bepaald met de Malvern 

Particle Sizer). 

De opbrengst van deze methode is echter laag: 7,2 % van de 

theoretische opbrengst, berekend uitgaande van thioaceetamide en 

1,2 % van de theoretische opbrengst, berekend uitgaande van 

zinksulfaat. 

Bolvormige zinksulfide deeltjes met een glad oppervlak of 

een oppervlak met structuur (het best te vergelijken met een 

bolletje 'Wol) kunnen bereid worden. Deeltjes met een structuur 

oppervlak kunnen bere'id worden door uit te gaan van het 

experiment beschreven in [4] en een overmaat aan thioaceetamide. 

Deeltjes met een glad oppervlak kunnen bereid worden door uit te 

gaan van het experiment beschreven in [5] of het experiment 

beschreven in [4] met een overmaat aan zinksulfaat. 

In het vervolg van deze conclusie wordt uitgegaan van het 

experiment beschreven in [4]. 

De molverhouding thioaceetamide/zinksulfaat is van invloed 

op de morfologie van de deeltjes, de deeltjesgrootte en de 

opbrengst aan zinksulfide. V~~r de vervolg experimenten is 

gekozen voor een verhouding thioaceetamide/zinksulfaat van 1/6. 

De grondstofprijs (prijzen van 1988) van het zinksulfide bedraagt 

dan fl. 7,06 per gram zinksulfide. 

De voorgestelde bereidingswijze voor het colloidaal 

zinksulfide is goed reproduceerbaar. Drie bereidingen leverde een 

gemiddelde D 43 (vol ume gemiddelde diameter) van 1, 45 J,Lm met een 

standaardafwijking van 0,18 J,Lm Ope Deze waarde voor de 
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standaardafwijking kan vergeleken worden met die van de 043 

bepaling met het programma "deeltjesgrootte" van een 

vergelijkbaar monster: 0,08 ~m. 

De zuiverheid van de gebruikte reactanten en het filtreren 

van de oplossingen (met een membraanfilter met poriediameter van 

0,45 ~m) heeft weinig invloed op de dispersiteit van de deeltjes. 

Oe dispersiteit van de deeltjes verkregen uit gezuiverde en 

gefiltreerde reactanten bedroeg 1,02, terwijl de disper"siteit van 

de deeltjes verkregen uit niet gezuiverde en gefiltreerde 

reactanten 1,03 bedroeg. De deeltjesgrootte was echter weI 

significant verschillend. V~~r de deeltjes verkregen uit de 

gezuiverde en gefiltreerde reactanten bedroeg de 043 1, 69 ~m; 

uitgaande van de niet gezuiverde en gefiltreerde reactanten 

2,04 #-,m. Di t duidt op een vertraagde kiernvorming, veroorzaakt 

door een verminderde heterogene nucleatie, wanneer uitgegaan 

wordt van gezuiverde en gefiltreerde reactanten. 

Clusters van primaire deeltjes kunnen nagenoeg uiteen 

getrild worden tot primaire deeltjes door het toepassen van 15 

minuten ultrasoon trillen van de suspensie. Coagulatie kan dan 

voorkomen worden door het toevoegen van een ml PVA oplossing aan 

deze voorbehandelde suspensie. 

Ultra soon trillen'tijdens de reactie vergroot de breedte van 

de deeltjesgrootte verdeling. 

Menging heeft nagenoeg geen invloed op het temperatuur 

verloop in een reactor van 1 1 inhoud. Het maximale 

temperatuurverschil tussen weI of niet mengen bedraagt 4 0 C. Oi t 

temperatuurverschil is klein tengevolge van optredende 

convectieve stromingen in de reactor. Menging heeft echter weI 

invloed op de deeltjesvorming. Door menging ontstaan namelijk 

agglomeraten, die door precipi tatie van vaste stof "vergroeid" 

zijn en niet door ultrasoon trillen uiteen te trillen zijn tot 

primaire deeltjes. 

De volume gemiddelde diameter is een functie van de tijd. Oe 

correlatiecoefficient van het verband tussen de 043 en de tijd 

bedraagt 0,8766. De correlatiecoefficient van het verband tussen 

de 043 en de wortel uit de tijd bedraagt 0,8845. Alhoewel dit 

verschil niet significant is, lijkt het erop dat op de kiemgroei 

het diffusie-gelimiteerd groeimechanisme van toepassing is. 
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Het colloidaal zinksulfide, gemaakt met de beschreven 

bereiding, voldoet aan een aantal criteria voor het gebruik als 

modelstof, zoals deze gegeven zijn in de inleiding. De deel tj es 

zijn bolvormig en benaderen de monodispersiteit. Het oppervlak is 

eenduidig gedefinieerd. Er kan zelfs gekozen worden voor een glad 

of een structuur oppervlak. Verder is de bereidingswijze 

eenvoudig en reproduceerbaar. Het grote nadeel is echter, naast 

het feit dat de dichtheid niet gelijk is aan die van het continue 

medium, de lage opbrengst. 

4.2 Conclusies ten aanzien van de productie van colloidaal ZnS 

Bet laboratoriumexperiment (inhoud reactor is 1 1) is 

opgeschaald naar een reactor met een effectieve inhoud van 36 1. 

Een receptuur hiervoor is beschreven. 

Op deze schaal is de bereiding, ondanks de opschaling nog 

reproduceerbaar. De gemiddelde mediaan bedroeg namelijk 3,68 IJ.m 

(22 bereidingen) met een standaardafwijking van 0,35 IJ.m. 

Volgens deze bereidingswij ze is 550 9 zinksulfide met een 

mediaan van 3,43 ~m geproduceerd. Element analyse leerde dat het 

gehal te aan suI faat, ij zer en koper boven de gestelde norm lag. 

Het geproduceerde zinksulfide bestaat uit twee 

kristalstructuren: 

Zinksulfide wurtzite (10H + 8H) 

Beta-zinksulfide spharelite 

ASTM nr. 12-688 

ASTM nr. 5-0566 

Het monster is voor verdere analyse aangeboden aan de afdel ing 

RAF van Philips Eindhoven BV. 
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5 Aanbevelingen 

Het grote nadeel van de beschreven bereiding van colloidaal 

zinksulfide is de lage opbrengst. De voornaamste aanbeveling is 

dan ook verder onderzoek naar het eventueel verhogen van de 

opbrengst. Daarbij wordt gedacht aan de invloed van de 

concentratie aan thioaceetamide, bij bijvoorbeeld een overmaat 

aan zinksulfaat, op de opbrengst en natuurlijk de deeltjesgrootte 

verdeling. Door het verhogen van de concentratie zal er meer 

waterstofsulfide gas in de oplossing vrijkomen. Bij een bepaalde 

concentratie zal waarschijnlijk de scheiding tussen de nucleatie 

en kiemgroei verstoord worden, wat invloed zal hebben op de 

dispersiteit van de gevormde deeltjes. Dit laatste moet 

natuurlijk verkomen worden. 

Ui t het onderzoek is niet vast komen te staan wat het 

groeimecha.nisme bij deze bereiding is. Door onderzoek bij langere 

reactietijden (langer dan 85 min) en meerdere meetpunten in het 

gebied van t = 30 tot en met t = 85 min, kan meer duidelijkheid 

ontstaan over het type groeimechanisme bij een reactie temperatuur 

van 80 ·C. Interessant hierbij is de invloed van deze reactie 

temperatuur op de deeltjesgrootte verdeling, deeltjes 

groeisnelheid en het 

De beschreven 

toepassing krijgen. 

groeimechanisme. 

methode zal waarschijnlijk 

De benodigde grondstof 

geen industriele 

thioaceetamide is 

daarvoor te duur en de opbrengst nog veel te laag. Verder vereist 

deze grondstof extra maatregelen ten aanzien van de blootstelling 

aan mens en milieu en dus een vergaande afvalwaterzuivering. 

V~~r een industriele toepassing moet gedacht worden aan het 

experiment beschreven in [9]. Hierbij wordt ui tgegaan van een 

EDTA-complex precursor. Deze bindt het zink in plaats van het 

waterstofsulfide, waardoor dit zink gedoseerd aan de oplossing 

gevoed wordt. Het grote voordeel van het EDTA is het 

regenereerbaar karakter van deze stof; na uitputting kan opnieuw 

zink aan dit EDTA gebonden worden. Dit geeft dus minder problemen 

met een eventuele waterlozing. Het grote nadeel van deze methode 

is de tot nu toe maximaal bereikte diameter van de deeltjes (0,4 

~m). Maar deze kan na verder onderzoek mogelijk vergroot worden. 
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Bijlage 1: Deeltjesgrootte verdelingen van de zinksulfide monsters 
uit llaarheeze, van Hichia en de thioaceetamide methode. 

SaMple 

Suspension fluid 
Dispersing agent 
Ultrasonic Mixer tiMe 
COMMents 

ZnS Monster Maarheeze 

WATER 
DAXAD 
140 15 

15 Min ultrasoon 

100 
UnderSize ( % in weight 

90 

80 

70 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
0.1 

Median size 
DiaMeter for 10 % 

Total area 

I 0 0.1 0.2 I 
I % 0.0 0.0 I 

. : .. :. ; 

0.3 
1.2 

1 

5.17 Microns 
3.32 Microns 

403.1 

0.4 0.5 
2.6 3.6 

0.6 
4.1 

:j' ... y 
j 
I' 

: l 
.'.( ... 

). 
:/ . 

I 
l: 
I : 

H x 2 

10 60 
dlameter (microns) 

and 90 % 7.68 Microns 

0.7 0.8 0.9 1.0 
4.2 4.2 4.2 4.2 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 t 
I % 4.2 4.2 4.2 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.2 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 3.1 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 I 
I % 7.7 11.8 20.6 32.6 45.7 58.1 68.7 77.4 84.1 92.6 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 I 
I % 96.7 98.6 99.5 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I 

I 0 24.0 26.0 28.0 32.0 36.0 40.0 45.0 50.0 56.0 60.0 
: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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SaMple ZnS Nichia I"lOn5ter 

Suspension fluid water 
Dispersing agent DAXAD 

(Zf) Ultrasonic I"lixer tiMe 140 s 
COMMents 15 Min ultrasoon 

100 
Undersize j;: in we ight 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
0.1 

. , 

Median size 
DiaMeter for 16 % 

Total area 

I D 0.1 0.2 I 
I % 0.0 0.0 I 

0.3 
0.0 

'.' . 

: 

1 

2.99 Microns 
1.86 Microns 

331.9 

0.4 0.5 
2.5 5.8 

and B4 % 

0.6 0.7 
8.0 8.8 

10 

0.B 

H ){ 5 

60 
dis.meter (microns) 

4.60 Microns 

0.9 1.0 
8.8 8.8 8.8 

--------------------~---------------------------------------------------------
I D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 • 
I % B.8 8.8 9.0 . 9.5 11.4 14.7 19.3 24.9 34.5 44.2 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 3.1 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 I 
I % 53.3 63.8 74.4 82.6 88.9 93.5 96.7 98.7 99.7 100.0 I 

------------------------------------------------------------------------------
I D 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 I 
I % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 24.0 26.0 28.0 32.0 36.0 40.0 45.0 50.0 56.0 60.0 I 
I % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I 



SaMple ZnS proefbatch 890516 

Suspension fluid WATER 
Dispersing agent DAXAD 
Ultrasonic Mixer tiMe 140 5 Cj.X J 
COMMents vDorbehandeld 15 Min. ultrasoon 

i00 
Undersize ( % in weight 

90 

80 

70 

50 

48 

30 

20 

10 

o 
0.1 

Median size 
DiaMeter for 16 % 

Total area 

I 0 0.1 0.2 I 
I % 0.0 0.0 f 

' .. 

0.3 
0.0 

/ 
".". ' •••.•••••• :1' 

1 

3.43 Microns 
2.21 Microns 

162.3 

0.4 0.5 
2.1 4.9 

,I 

and 84 % 

0.6 0.7 
7.0 8.1 

10 

0.8 

H )( 5 

60 
d i a.meter (rfll c:t- ons ) 

6.27 Microns 

0.9 1 .0 
8.5 8.5 8.5 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 1 .1 1.2 1 .3 -1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 I 
I % 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 11.3 15.6 24.5 34.1 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 3.1 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 I 
I % 42.6 Sl.5 59.8 66.7 72 .8 78.0 82.2 85.5 88.0 91.1 I 

I D 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 I 
I % 92.8 93.9 94.S 95.3 95.9 96.3 97.1 97.7 98.4 99.0 I 

------------------------------------------------------------------------------
I 0 24.0 26.0 28.0 32.0 36.0 40.0 45.0 50.0 56.0 60.0 I 
I % 99.6 99.9 100.0 '100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I 
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