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I. Een ideaal gas
We weten dat voor een Mol van een ideaal gas geldt: p·v = RT. Deze
betrekking vertelt dat voor al dergelijke gassen hetzelfde verband gevonden
wordt tussen druk (P), volume (V), hoeveelheid (in Mol) en de absolute
temperatuur (T). Dit is onafhankelijk van chemische eigenschappen van de
gasmoleculen, hun moleculair gewicht, afmetingen, polariseerbaarheid etc. De
"gasconstante" R heeft een waarde van 8,31 J.mol-l.K-l.
Wat wij waarnemen als druk en temperatuur van het gas (macroscopische
grootheden) hangt samen met de warmtebeweging der moleculen in het
microscopische model van een gas. Denken we ons een gas dat bestaat uit
moleculen met massa m. In een eenheidsvolume bevindt zich een massa M = nm
van dat gas. Deze moleculen bewegen (figuur 1) met een snelheid v. Ze botsen
tegen de wanden en tegen elkaar en zullen dus een grillige zig-zag weg afleggen.

Figuur 1.

We willen alléén kijken naar de botsingen van de moleculen met de wanden.
Daarom denken we ons de massa M opgedeeld in drie onderling loodrechte
stromen van moleculen, die in het exact kubusvormige volume heen en weer
kaatsen tussen de spiegelgladde wanden. Iedere stroom bevat nu tn moleculen,
en elk daarvan botst tv maal per seconde tegen één wand. Bij iedere botsing
verandert v in -v, dus de kracht F =

it (mv) die op de wand wordt uitgeoefend

is 2mv, wat gesommeerd over alle botsingen per oppervlakte-eenheid een druk
x 2mv = lMv 2
323

P = In x Iv

oplevert. Zo wordt dus PV= tMv2= RT. We hebben hier een verband van
microscopische en macroscopische (thermodynamische) grootheden gevonden
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en kunnen nu uit gemeten waarden van P en V de snelheid v van een molecuul
bij temperatuur T berekenen.
Deze blijkt verschillend te zijn: bij kamertemperatuur is de snelheid van een H2
molecuul 1839 m sec-I . Voor 02 is dat 461 m sec- I en voor N2: 493 m sec-I.
Dit resulaat kan gebruikt worden om gasmengesels te scheiden via poreuze
membranen. Het is de basis voor de produktie van verrijkt Uranium volgens het
diffusieproces.
De snelheid v is de gemiddelde snelheid van de gasmoleculen tussen twee
botsingen. De verdeling der snelheden over alle moleculen in het gas is volgens
Maxwell-Boltzmann. Door het grote aantal onderlinge botsingen van moleculen
is de verplaatsing van een molecuul door de ruimte V veel langzamer dan v.
Maar uit onze redenering volgt wel, dat in een gas met een temperatuur T de
moleculen gemiddeld een kinetische energie hebben van mv 2 = ~ kT.
Dat is zo in een ideaal gas, maar dat blijft ook zo in reële gassen en zelfs in
vloeistoffen en vaste stoffen.

t

Diffusie
Moleculen blijven voortdurend bewegen, en we zagen dat ze zich daardoor ook
werkelijk verplaatsen in de ruimte. Dat verschijnsel van transport door de
warmtebeweging heet diffusie. Stellen we ons een gasvolume V voor met daarin
een (voorlopig denkbeeldige) scheiding in twee helften: de compartimenten A en
B. In beide helften zijn P en T dezelfde. Wanneer ook de concentraties in A en B
gelijk zijn bewegen de moleculen vrij van A naar B en omgekeerd, en ze doen
dat in gelijke mate.
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Figuur 2.

We zouden in A en B ook twee verschillende gassen (02 en N2) kunnen hebben,
nog steeds met dezelfde P en T. Dan is er wel transport over en weer, maar de
stromen compenseren elkaar niet meer. Er gaat 02 naar rechts en N2 naar links
totdat de concentratie in de twee compartimenten gelijk geworden is. De
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drijvende kracht voor dit diffusieproces is de meng-entropie. Het zal dus
verlopen in ieder systeem: er zijn geen energie-effecten, krachten tussen
moleculen of andere chemische factoren in het spel.
Zolang de moleculen door de warmtebeweging verplaatsbaar zijn - en zelfs in
vaste stoffen is er een eindige kans op verplaatsing - is er diffusie. De snelheid
van diffusie is niet altijd dezelfde. bie wordt gegeven door de (1e) wet van Fick:
dm

=-D·q· ~ ·dt,

een betrekking waarin dm de hoeveelheid stof voorstelt die in een tijd dat
getransporteerd wordtin de richting x dóór een oppervlak ter grootte .q waarin
een concentratie gradient :

bestaat. De diffusiecoëfficiënt D wordt bepaald door

de grootte van de deeltjes, maar ook door de wisselwerking ervan met hun
omgeving. Voor D kan men schrijven D =

kJ. waarbij f de wrijving van het

deeltje in het omringend medium voorstelt. Voor een bol met straal a in een
vloeistof met viscositeit 11 geldt: f = 61t11a. Uit de diffusiecoëfficiënt van een
molecuul in een vloeistof kan men dus (bij benadering) de grootte van het
molecuul afleiden.
[Opdracht: Zoek waarden van D voor verschillende atomen en moleculen op, in
gassen, in vloeistoffen, in vaste stoffen. Leer de ordes van grootte uit je hoofd,
dat is makkelijk bij het beoordelen van experimentele gegevens.]

Niet idealiteit
Het model van het ideale gas werkt goed voor normale gassen. We nemen dan
aan dat de moleculen géén volume van zichzelf hebben, en dat ze, behalve
botsingen, géén wisselwerking vertonen. Natuurlijk hebben echte moleculen een
volume (van de orde van enige À3), en ze trekken elkaar (meestaO aan of stoten
elkaar (soms) af. Dat verandert niets aan de gemiddelde kinetische energie van
één molecuul: nog steeds isdie tmv2 = tkT. Wel wordt het verband van P, V
en T gecompliceerder. Het kan voor een Mol niet ideaal gas worden beschreven
door een "toestandsvergelijking", zoals die van Van der Waals (1873):

a

(P + V 2)(V - b) = RT

Zo'n betrekking behoudt de vorm die gold voor het ideale gas. De
correctietermen met a en b zijn evenredig met de onderlinge aantrekking van twee
moleculen en met het volume dat die innemen. Mwijkingen van ideaal gedrag
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worden pas merkbaar als de bijbehorende energie (per molecuul)" die van de
warmte beweging (= kT) benadert.
'7 [Vraag: hoe groot is kT, en hoe groot is de energie van een positief en een
negatief geladen ion op 1 Á 00-10 m) van elkaar in vacuum?]
Wanneer de interactie-energie van twee moleculen groter is dan kT dan zal hun
warmtebeweging ze niet meer kunnen scheiden. Uit losse moleculen ontstaan
dan vloeibare en vaste fasen. Ook in dergelijke gecondenseerde fasen behouden
de moleculen hun kinetische energie van ~ kT. Maar in een vloeistof beweegt
zo'n molecuul voortdurend in het krachtenveld van andere moleculen, en wordt
daardoor steeds van richting veranderd. Er bestaat dan géén noemenswaardige
vrije weglengte met een snelheid v. In een vaste stof bepaalt de omgeving een
voorkeurspositie van minimale energie voor ieder atoom en molecuul. Maar de
warmtebeweging blijft. De deeltjes vibreren rond die plaats en houden een
eindige kans om die te verlaten. Dit bepaalt (bijvoorbeeld) als een "temperatuurfactor" de limiet van de nauwkeurigheid der resultaten bij Röntgenanalyse van
kristallen.
Interactiekrachten tussen diffunderende deeltjes beïnvloeden de diffusiecoëfficiënt D. Attractie tussen de deeltjes betekent dat ze elkaar meeslepen: ze lijken
groter. In zo'n geval wordt D afhankelijk van de concentratie: c is niet alleen een
maat voor het aantal deeltjes in een volume (n) maar óók voor hun onderlinge
afstand. Die afstand bepaalt - zoals we nog zien zullen - de grootte van interactiekrachten. In niet ideale systemen zal D dus van de concentratie der
diffunderende deeltjes afhangen, maar het proces zelf, gedreven door de
mengentropie, blijft volgens dezelfde wetten verlopen.
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11. Oplossingen
AgCI kan neerslaan uit een oplossing van zilvernitraat als daar keukenzout aan
wordt toegevoegd, maar ook bereid worden door de reactie van chloorgas met
zilvermetaal. We krijgen uiteindelijk dezelfde stof, maar er is groot verschil
tussen de omstandigheden, de snelheid en het verloop van vormingsreacties
(tussen ionen in oplossing of tussen de elementen). Vaak wordt weinig aandacht
besteed aan de effecten van het medium waarin een reactie verloopt. Dat komt,
omdat het vormen en verbreken van chemische bindingen (energie> 100 kT)
nauwelijks beïnvloed wordt door "fysische" interacties (energie == 10 kT) van de
reactanten met hun omgeving. Alléén wanneer die fysische interacties te
gebruiken zijn om de keuze uit verschillende mogelijke reactiewegen te
beïnvloeden moeien we er rekening mee houden. Dat geldt dikwijls bij
organische syntheses. Daar is dan de keuze van het juiste oplosmiddel van
belang.
Ook bij het scheiden en zuiveren van reactieprodukten (door chromatografie,
destillatie, adsorptie, membraanfiltratie) werken we met de fysische interacties.
Dikwijls zijn die zelfs het enig bruikbare hulpmiddel - als het er om gaat uit een
gegeven mengsel bepaalde moleculen te isoleren. Dit type technologische
processen wordt beheerst door de fysisch-chemische wetten van mengsels en
oplossingen. We werken meestal met geconcentreerde oplossingen. Het gedrag
daarvan is gecompliceerd: hogere concentraties betekenen méér "massaverwerking" maar ook méér interactie tussen moleculen. Over de eigenschappen van
verdunde systemen kunnen we echter, net als over gassen, eenvoudige betrekkingen afleiden. Met de daar aan ten grondslag liggende ideeen (modellen) als
vertrekpunt kunnen dan beschouwingen over ingewikkelder systemen worden
opgezet.

Colligatieve eigenschappen
Net als bij gassen kennen we bij verdunde oplossingen een samenhangend stel
eigenschappen - de zogenaamde colligatieve eigenschappen - die bepaald worden door het aantal (= hoeveelheid, concentratie, molfractie) van de opgeloste
. moleculen en niet zo zeer door specifiek chemische eigenschappen van oplosmiddel of opgeloste stof. De colligatieve eigenschappen zijn dus een kenmerk
van alle (verdunde) oplossingen. We noemen:
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. van een op Iossmg
. IS
. (.m
Po = x: De d ampspannmg
1. de wet van Raou1t: óP
evenwicht) ten opzichte van die van het oplosmiddel (Po) verlaagd in een
mate ÓP die met de molfractie opgeloste stof evenredig is.
2. de wet van Henry: x = C(T)"P: De molfractie x van gasmoleculen die (bij
evenwicht) oplost in een medium hangt af van de temperatuur T, maar is bij
één T evenredig met de gasdruk.
3. de verdelingswet van Nernst: x' = C(T)·x. Als aan twee niet mengbare stoffen
een derde wordt toegevoegd die in beide oplosbaar is zal die zich in vaste
concentratieverhoudingen over de twee media verdelen. Deze wet beheerst de
strategie voor veel extractieprocessen.
4 . de Kookpuntsverhoging en de Vriespuntsdaling. Ten opzichte van het zuivere
oplosmiddel is er bij een oplossing een verhoging van het kookpunt (ÓTk ) en
een verlaging van het vriespunt (óTv ) volgens

dus beiderevenredig met de concentratie opgeloste stof. LLG en LSL zijn de
verdampingswarmte en de smeltwarmte van het zuivere oplosmiddel.
5. de wet van van 't Hoffvoor de osmotische druk: 7t = RTc. De osmotische
waarde 7t (ook de "Osmotische druk") van een oplossing is evenredig met de
concentratie c van de opgeloste stof. Hierover later meer.
Thermodynamisch kan men al deze relaties direct afleiden uit de Gibbs-DUhem
vergelijking: in evenwicht is LixidJli = O. Voor alle componenten van een
systeem en binnen alle fasen wordt x bepaald door de eis dat de waarde van Jl
dezelfde is.
---7 [Opdracht: probeer zelf de gegeven "wetten" thermodynamisch af te leiden.]

A+k;nS.
Osmose
We hebben al gezien dat de concentratie van inhomogeen over een volume
verdeelde moleculen of deeltjes door diffusie geegaliseerd wordt. Dat gold in
gassen, in oplossingen en in vaste stoffen.
Denken we ons de compartimenten van figuur 2 verschillend gevuld: A bevat een
suikeroplossing en B zuiver water. Ook nu zal de suiker zich - zij het langzamer
dan bij gassen - over het hele volume verdelen. Zouden we tussen de
compartimenten een poreus membraan (filtreerpapier) plaatsen dan zou de
diffusie vertraagd worden. Het eindresultaat blijft echter hetzelfde. Net als bij
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gassen kunnen er wel verschillen ontstaan door verschil in D van verschillende
,-,
l,. '7
moleculen.
Jl) "- - -7 [Vraag: zou het mogelijk zijn in oplossingen isotopen te scheiden?]
~ b '1 ~
Nu plaatsen we tussen de compartimenten een membraan dat wel wlfter
(oplosmiddel) doorlaat maar geen suiker (opgeloste stof). Zo'n membraan noemt
men "semipermeabel". Er is géén transport van suiker door het membraan, maar
er is een concentratieverschil (molfractie (I-x) resp. 1) van het water is aan
weerszijden van de scheiding. De diffusie zal dit verschil willen wegwerken. Er
ontstaat een netto diffusiestroom van water in de richting van de oplossing.
Dit verschijnsel heet osmose. Het is van groot belang in de biochemie waar
celmembranen verschillende oplossingen gescheiden houden. In de techniek
(membraantechnologie) zien we het optreden bij zuivering van water (ontzouten!) of procesvloeistoffen en bij het concentreren van oplossingen (suiker,
vruchtensappen).
Door een extra (hydrostatische) druk in de oplossing kunnen we de omosestroom compenseren met een even grote tegenstroom dóór het membraan. De '
druk waarbij de twee stromen precies gelijk zijn wordt de "osmotische druk" (1t)
genoemd. J.H.van 't Hoff heeft daarvoor het verband 1t = RTc met de
concentratie van de oplossing geformuleerd. P. Debye leidde dit in een simpel
model, gebaseerd op de microscopische moleculair kinetische theorie, af:
In die afleiding wordt de semi-permeabiliteit van het membraan beschreven met
een "potentiele energie" E voor de opgeloste moleculen die in het membraan
oploopt van 0 < E < 00. De moleculen komen dus niet dóór het membraan, en op
iedere plaats y (we gebruiken hier y als coördinaat loodrecht op het membraan)
geldt ten opzichte van de oplossing de verdelingswet van Boltzmann:

f

t

c y = copl"exp(-E/kT).
Dus ook: kT g~ = --c g~ = cF, waarin F de kracht

(g~) is die het membraan via

de opgeloste moleculen uitoefent op de vloeistof die er in penetreert. In evenwicht wordt F gecompenseerd door het hydrostatische drukverval -

~~ .

dP
dP
dc
- dy + cF = - dy + kT dy = O.
Hieruit volgt door integratie de formule van Van 't Hoff: 1t =RTc. Op het eerste
gezicht een verrassend resultaat: de osmotische druk heeft dezelfde waarde (in
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bar) als de gasdruk die de opgeloste stof zou uitoefenen wanneer die zich
gasvormig in hetzelfde volume bevond. Oplossingen zijn vaak (per volume) veel
geconcentreerder in aantal deeltjes (n) dan gassen. De osmotische druk is dus
een groot effect. Voorbeeld: voor een 1% glucoseoplossing in water vinden we
1t = 1,3 bar. De concentratie in de oplossing compenseert een druk van 13 m
water over het membraan.
De "osmotische druk" heeft echter het tegengestelde teken in vergelijking met de
"gasdruk van de opgeloste stof in hetzelfde volume". Het is een extra druk, die
we moeten opleggen om de instroom van oplosmiddel te compenseren. Als
zodanig heeft een oplossing geen osmotische druk. De druk 1t kunje meten in
een systeem met een membraan, en waaruit via de molfractie x en de ingewogen
hoeveelheid een moleculairgewicht kan worden afgeleid. Deze methode is heel
gebruikelijk bij oplossingen van polymeren als moleculairgewichtsbepaling.
In het algemeen is het beter om de grootheid 1t de "osmotische waarde" van een
oplossing te noemen (in plaats van "osmotische druk"). Oplossingen die in
termen van 1t vergeleken worden zijn dan: "isotonisch", "hypertonisch" of
"hypotonisch". Zo 'n vergelijking is van belang wanneer men (door de osmotische waarde van de oplossing aan te passen) bij injecties osmotische vloeistofstromen in weefsels wil voorkomen. Echter, net als bij gassen moet bij isotonische oplossingen opgepast worden voor de tijdelijke osmotische effecten die
kunnen ontstaan als membranen voor verschillende stoffen in verschillende mate
doorlatend zijn.

Ideale, ideaal verdunde en niet-ideale oplossingen
Net als voor de wet van Boyle-Gay Lussac geldt ook voor de formule van Van 't
Hoff en de andere colligatieve eigenschappen van oplossingen dat ze opgaan
voor simpele, ideale systemen. Er ontstaan complicaties wanneer dezelfde stof in
verschillende media geassocieerd of gedissocieerd wordt, of in ionen gesplitst.
----) [Hoe zou de verdelingswet van Nemst er uit zien voor oplossingen van
benzoëzuur in water en bezeen? In benzeèn vormt benzoëzuur een dimeer.] Er
ontstaan ó6k complicaties zodra de interactieënergie van opgeloste stoffen niet
meer ten ppzichte van kT verwaarloosbaar is. Ideaal gedrag beperkt zich in
oplossingen tot systemen waar oplosmiddel en opgeloste stof chemisch sterk op
elkaar lijken (naftaleen in benzeen, een polymeer in zijn monomeer). Ook in
extreem verdunde oplossingen wordt het ideaal gedrag benaderd, want interactiekrachten sterven uit met de afstand tussen deeltjes .. Dit laatste type oplossingen wordt wel "ideaal verdund" genoemd. Algemeen, en vaak klakkeloos,
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wordt in de chemie de niet-idealiteit van oplossingen beschreven door het
invoeren van het begrip "activiteit" (a). Door in plaats van de concentratie x het
produkt van die concentratie met een activiteitscoëfficiënt te schrijven (dus
a = fx) blijft de vorm van de ideale wetten voor de osmotische druk, voor
elektrodepotentialen, geleidingsvermogen, oplosbaarheidsprodukt enz. behouden. De activiteitscoëfficiënt f verdisconteert dan de interactie tussen de opgeloste deeltjes.
Vooral wanneer de interactiekrachten ver reiken, zoals tussen magnetische of
elektrisch geladen deeltjes, zijn activiteitscoëfficiënten interessant, want bepalend
voor de eigenschappen van een oplossing. In dergelijke oplossingen wordt
ideaal gedrag pas benaderd in de limiet van oneindige verdunning.
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111. Elektrolyt-oplossingen
Stoffen zoals methanol, ethanol en aceton laten zich goed met water mengen.
Ook zouten en zuren lossen in water op, maar daarbij worden de oorspronkelijke
stoffen ontbonden in positief en negatief geladen ionen. De aanwezigheid van de
ionen maakt oplossingen geleidend voor elektrische stroom. Het geleidingsvermogen neemt toe met de concentratie van de ionen. De ionen zijn onafhankelijke deeltjes. Net als andere moleculen zijn ze in warmtebeweging. Ze voelen
in de elektiolytoplossing één restrictie. Door diffusie mogen géén concentraties
.ontstaan van positieve ionen op de ene, en negatieve ionen op een andere plek.
Zo goed mogelijk blijft overal in een elektrolytoplossing de elektroneutraliteit
bewaard. Dat geeft dus een invloed op de ionen op elkáár, die afhangt van de
afstand tussen de positieve en de negatieve deeltjes. In een elektrolyt zal daarom
de diffusiecoëfficiënt D der afzonderlijke ionen afhangen van de concentratie.

Elektrodereacties
Door een elektrisch potentiaalverschil aan te leggen kunnen we stroom door een
elektrolytoplossing leiden. Het veld oefent een kracht uit op de geladen ionen.
Die gaan daardoor bewegen en hun lading wordt door de oplossing getransporteerd. Uit de eigenschappen van oplossingen die daarmee samenhangen, het
transportgetal van de ionen en het geleidingsvermogen van de oplossing kunnen
we allerlei over het gedrag van de ionen te weten komen. Eerst staan we even stil
bij de. elektrodes die nodig zijn om stroom door een oplossing te sturen. In het
metaal van de elektrodes en de aansluitdraden wordt de stroom geleid door de
elektronen. Door de oplossing wordt de lading door ionen getransporteerd. Bij
stroomdoorgang moeten daarom aan het grensvlak van elektrodes en elektrolyt
redoxreacties verlopen. Die zorgen dat de te transporteren lading doorgegeven
wordt van de beweeglijke ladingsdragers in het ene medium naar die van het
andere.
Figuur 3a stelt een oplossing voor van CUS04 in water, waarin twee elektrodes
van Cu-metaal gestoken zijn. Wanneer we tussen de elektrodes een spanning
aanleggen gaat er een stroom lopen. Door iedere doorsnede van het geleidende
circuit is die stroom (het ladingstransport per seconde) even groot. Dat geldt ook
voor het grensvlak van elektroden en elektrolyt. Daar worden aan de negatieve
elektrode Cu 2 +-ionen van de oplossing gereduceerd met elektronen van het
metaal. Ze slaan dan zelf als Cu neer en gaan deel uitmaken van het elektrodeoppervlak. Hun plaats wordt ingenomen door Cu 2 +-ionen die via de oplossing

15

-~
~ : oq

0'0

:u
~ ::~
~

~~ ' ~ --

I ~:6.u
6o :• (I):J
o

: : en

+-~
a.

~
......
g:
oq

±. . . -~......
v
en

0'0
o • en
o • :J

:U

~
~ : Ol

- o-. --V
0o '0
• en

~

:8

o • Ol

o •
o •

~

111111

b.

0

:J
o • (J

:M

~
- - -V - -

~o

:fh
• :J

.u
~ : ~uoooo
o

o •

+0

111111

c.

v
en

0

o •
o • :J
o • (J

~ : LO
- -" ' V - -

0o '0
• en

o • :J

~ : t>

o •
o •
o •

o .

C')

~

f}noo

+~

uun

d.

Figuur 3.

naar het grensvlak worden getransporteerd. Aan de positieve elektrode worden
de verloren Cu 2+-ionen nageleverd. Daar lost het metaal op. De elektronen die
daarbij vrijkomen vormen de lading die door het grensvlak heen wordt
doorgegeven en via het metaal verder wordt geleid.

Transportgetal
Bij stroomdoorgang bewegen positieve ionen (kationen) zich met een snelheid v+
naar de negatieve elektrode. De negatieve anionen lopen met een snelheid v- de
andere kant op. De snelheden v+ en v- zijn niet gelijk. Ze hangen af van het soort
ionen en van het oplosmiddel. En verder natuurlijk van het veld. Dat bepaalt de
kracht waarmee aan de ionen getrokken wordt. In figuur 3 zien we wat er
gebeurt als we beginnen met de homogene begintoestand (a) en stroom door de
oplossing leiden. In (b) is aangenomen dat v- = 0, alléén de positieve ionen
kunnen bewegen. In (c) daarentegen is v+ = O. Wel moet aan de elektrodes zoals
we gezien hebben de juiste hoeveelheid Cu oplossen resp. neerslaan om de
stroom door te geven tussen de elektrodes en de oplossing. Geval (d) is de
werkelijke situatie in een CuS04-oplossing. De snelheden van de ionen zijn niet
gelijk: v-- = 2~[Ga dit na en teken zelf (e) het geval v+ = 2v-.]
In de elektrochemie van elektrolytoplossingen wordt vaak gewerkt met het
transportgetal t. Het transportgetal is de fractie van de stroom die getransporteerd
wordt door ionen van een bepaald type. Voor een elektrolyt met éénwaardige
.
.
v+
vlOnen IS t+ = v+ + v- en t- = v+ + v-' Uit de transportgetallen volgt dan de
~

verhouding van de snelheden waarmee de ionen bewegen door de oplossing.
[Hoe zouden de formules voor de transportgetallen er uitzien wanneer in een
elektrolyt het positieve ion eenwaardig (z = 1) en het negatieve ion tweewaardig
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(z = 2) is?]. Uit een bepaling van de concentratieveranderingen in de buurt der
elektrodes kan het transportgetal van de afzonderlijke ionsoorten in een
elektrolytoplossing worden gemeten.
Hoe kunstmatig het geval van figuur 3b, t+ = 1, L = 0 ook lijkt, het is toch van
groot praktisch belang. Een situatie zoals deze treedt op bij ionenwisselaars,
waaruit dan semipermeabele membranen gemaakt kunnen worden. Ook bij
ionengeleiding in vaste stoffen zoals ~-Alz03 is het transportgetal van positieve
ionen als Na+ gelijk aan 1. In de hoge-energie, hoge temperatuur NatriumZwavelbatterij bevindt zich tussen de gesmolten elektrodematerialen als elektrolyt
een dun plaatje ~-Ah03. Bij stroomlevering kunnen daarin alleen Na+-ionen
bewegen. De negatieve zuurstofionen zitten vast ingebouwd in het kristalrooster.
De kristalstructuur van ~-AI203 bevat echter open kanalen die ruim genoeg zijn
om een Na+-ion vrij te laten bewegen.

Geleidingsvermogen
Het geleidingsvermogen 1( van een elektrolytoplossing neemt ongeveer evenredig toe met de conc~ntratie, want er zijn bij hogere concentraties meer
ladingsdragers terwijl hun snelheid bij dezelfde aangelegde spanning dezelfde
blijft. Dat het geleidingsvermogen ook afhangt van het soort ionen wordt
uitgedrukt door de wet van Kohlrausch: ~ = A = (v+ + v-)F. We noemen A het
molair geleidingsvermogen (bij 1 mol opgeloste stof). F is de Faraday constante,
de lading-van 1 mol elektronen. F =96 500 Coulomb.
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Figuur 4.

In figuur 4 zien we direct hoe de betrekking voor A volgt uit het beeld van een
elektrolytoplossing waarin stroom geleid wordt door vrije, onafhankelijk van
elkaar met snelheden v+ en v- bewegende ionen. We zien een "eenheids" kubus
(1 x 1 x 1 m 3 ) binnen een elektrolyt met concentratie c waardoor een stroom i
loopt. In de oplossing trekt een veld E aan de ionen. Dóór het eindvlak van de
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kubus bewegen per seconde Ev+c positieve ionen naar rechts en Ev-c negatieve
ionen naar links. De totale stroom i is de door alle ionen samen getranspórteerde
lading (per seconde), dus i = (v+ + v-)EcF, wat voor de standaard condities
waarbij A gedefinieerd wordt (E = 1, c = 1) via de wet van Ohm resulteert in
A = (v+ + v-)F =1.+ + 1.-. Het molair geleidingsvermogen van een elektrolyt is
zo de som van de bijdragen der afzonderlijke ionsoorten.
Het transportgetal t staat voor de verhouding van de snelheden v+ en V- , en het
geleidingsvermogen voor de som v+ + v-. Uit experimenteel bepaalde waarden
van A en t vinden we dus de snelheden van afzonderlijke ionen onder standaardcondities. Voor keukenzout in water van 180°C blijkt
VNa

=45,1 x 10-9

en

vel

= 67,9 x 10-9

m 2sec- 1V-l.

Tweewaardige ionen (z = 2) tranporteren tweemaal zo veel lading als éénwaardige (z = 1). Bovendien wordt er door het veld tweemaal zo hard aan ze getrokken. Daarmee moet rekening gehouden worden als we uit elektrische metingen
iets over de beweeglijkheid van afzonderlijke ionen willen vaststellen. Dat is
gedaan in de onderstaande tabel van ionen "beweeglijkheden" u =~ bij E = 1V.
[Let op: u wordt in boeken als Atkins "mobility" genoemd. In veel elektrochemische literatuur is de ionenbeweeglijkheid gedefinieerd als À./z. Wat is de
dimensie van de beweeglijkheid in de tabel?]
Ionbeweeglijkheden u in water van 18

ti
Na
K
Rb
Cs
Zn
Cd
Ca
Ba
H

34,7
45,1
67,2
70,2
70,7
50,6
47,8
53,0
57 ,2
327,6

oe.

F
48,5
Cl
68,1
1
69,2
SCN 58,9
35,2
103
CI03 57,2
N03 64,2
S04 70,7
C03 72,8
OH 181,0

Deze getallen zijn allemaal bepaald bij sterke verdunning [Waarom?] Voor zéér
verschillende ionen blijken de waarden van u weinig uiteen te lopen. Het lijkt
zelfs of (bij de alkalimetalen) de grootste ionen het snelst bewegen, en kleine,
hooggeladen ionen blijken relatief traag. Dat is anders dan we zouden
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verwachten. Kleine en hooggeladen ionen hebben aan hun oppervlak een sterk
elektrisch veld. Daarin worden de dipoolmoleculen van het H20 georiënteerd.
Zo'n ion trekt dus water aan en sleept er wat van mee tijdens het
ladingstransport. De aantrekking sterft uit: bij een bepaalde afstand wordt de
attractie-energie vergelijkbaar met kT, dus het lijkt alsof alle ionen min of meer
even groot zijn. Voor H+ en OH- werkt de geleiding anders. Die ionen zijn
bestanddelen van het water. Zij worden uitgewisseld tussen de moleculen, op de
manier van een estafette stokje, in plaats van zich door de oplossing te laten
sleuren.

Zwakke elektrolyten
In water wordt een zout als NaCI volledig in ionen gesplitst. De oplossing bevat
dus tweemaal zo veel afzonderlijke deeltjes als molen NaCI. Vergeleken met een
ethanoloplossing in water van dezelfde molariteit zouden dus de osmotische
waarde en andere colligatieve eigenschappen tweemaal zo groot moeten wezen.
Voor zeer verdunde oplossingen blijkt dat wel ongeveer te kloppen. Er zijn bij de
elektrolyten echter twee complicerende factoren die we nog niet in het model
hebben meegenomen. In de eerste plaats is de interactie tussen elektrisch geladen
deeltjes heel sterk, en werkt die over grote afstanden. Daardoor zal de
activiteitscoëfficiënt van ionen (die we hebben ingevoerd om afwijkingen van
ideaal gedrag door interactie te beschrijven) sterk van 1 afwijken en afhangen
van de concentratie aan geladen deeltjes. Verder zijn er "zwakke" zuren en
"zwakke" basen: niet ieder elektrolyt is altijd volledig in ionen gesplitst.
In een oplossing van een zwak elektrolyt als azijnzuur bestaat een evenwicht van
het ongesplitste molecuul met z'n ionen: AB ~ A+ + B- met een dissociatieconstante K =

[A~~-]

. Als slechts een fractie a van de stof AB in ionen

gesplitst is bevat 1 mol stof in oplossing niet N deeltjes (of 2N zoals bij NaCl)
maar een aantal (1+a)N dat van de dissociatie a, en dus van de concentratie
afhangt. Er zijn dan aN positieve en ook aN negatieve (eenwaardige) ionen.
Wanneer we 1 mol AB oplossen in een variabel volume V water volgt uit het
bovenstaande:
1 a2
K=-·V I-a'

een uitdrukking die bekend staat als de "verdunningswet vanOstwald". We zien
hoe bij verder verdunnen de dissociatiegraad a toeneemt tot aan a = 1 bij
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oneindige verdunning. De verdunningswet van Ostwald beschrijft hoe via de
evenwichtsconstante K niet alleen de pH van zwakke zuren in oplossing, maar
ook de osmotische waarde (n = RT(1+a)x) en het geleidingsvermogen
(A = a(v- + v+)F) beïnvloed worden. Pas bij oneindige verdunning wordt de
oorspronkelijke betrekking volgens Kohlrausch gevonden: A~ = F(v+ + v-). In
die limiet verliezen echter ook de door interactie tussen ionen veroorzaakte niet
ideale effecten hun kracht. Hoewel A~ dus een hypothetische grootheid is
- gedefinieerd als het geleidingsvermogen van een I molair elektrolytoplossing
onder de aanname dat de ionen zich bij die concentratie nog steeds zo voelen en
gedragen als bij oneindige verdunning - past ze helemaal in het model van ionen
als vrije, onafhankelijke bewegende deeltjes. Wanneer we via de
verdunningswet van Ostwald de complicatie van onvolledige dissociatie in het
model meenemen zijn de daardoor veroorzaakte afwijkingen van het ideale
gedrag bij het geleidingsvermogen, bij de pH, de osmotische druk en bij de
andere colligatieve eigenschappen van oplossingen goed te verklaren. Het zal een
moeilijker opgave zijn om de afwijkingen die samenhangen met de elektrische
interactie tussen de ionen ook in te passen. Daarvoor zullen we echter een aanzet
vinden in de theorie van Debye en Hückel voor de sterke elektrolyten.

-t

to

0

SiC.

C

Experimenteel wordt gevonden, dat ook bij oplossingen van zouten als NaCI,
die toch volledig in ionen zijn gesplitst, de geleidingsvermogens en de
osmotische waarden minder sterk toenemen met de concentratie dan op grond
van het aantal ionen te verwachten zou zijn. Lang heeft men geprobeerd - op het
verkeerde been gezet door het succes van de benadering van Ostwald! - ook dit
effect te verklaren uit onvolledige dissociatie. Zonder succes: de constante K die
op die manier werd uitgerekend bleek sterk met de concentratie te variëren.

Theorie van Debye en Hückel
De oplossing kwam met de theorie van Debye en Hückel (1923) en van Onsager
(1928). Zij schreven de "anomalie der sterke elektrolyten" volledig toe aan de
elektrische interactie tussen de ionen volgens de wet van Coulomb. Dat komt er
op neer dat voor ionen, net als voor ongeladen deeltjes wordt uitgegaan van de
ideale wetten voor oplossingen en dat om de afwijkingen te beschrijven een
activiteitscoëfficiënt f wordt ingevoerd. De theorie van Debye en Hückel stelt dan
dat het mogelijk is de waarde van f uit te rekenen door alléén naar de Coulomb
interactie van de ionen te kijken.
In thermodynamische termen genoteerd is de concentratieafbankelijkheid van een
deeltje i (molecuul, ion) in het ideale geval gegeven door de betrekking
0
Ili = 1-4 + RTln ~o. Voor de niet ideale oplossing schrijven we nu:
Ili

= Ilio+ RTlnni0 + RTlnfj,

en beweren dat de "tweede concentratieterm" RTln f het verschil voorstelt in de
vrije energie van een ionen in een oplossing met concentratie 1\0 met en zonder de
elektrische interactie tussen dat ion en de andere ionen in de oplossing.
Om die vrije energieterm, en dus f, te berekenen kijken we eerst naar de
potentiaal <p rond een geladen deeltje. Die wordt gegeven door de (Maxwell) wet
van Poisson: V 2<p =

-%. De ruimtelading p rondom het ion ontstaat doordat

tegengesteld geladen ionen worden aangetrokken en gelijk geladen ionen worden
afgestoten. In die ionen uit de buurt ontstaat onder de invloed van het (positief
gedachte) centrale ion een Boltzmannverdeling. De concentratie van positieve
ionen wordt:
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ze<p
.
ze<p
n+ = nOexp(- kT ) en van de negatieve lL = nOexp(+ kT ).
Deze twee zijn niet gelijk en tegengesteld van ladingsteken. Het verschil veroorzaakt de ruimtelading p rondom het centrale ion.
Door elimineren van p [= I,jzjeI\oexp(- z~~<p)] tussen de Poisson en de Boltzmannvergelijking voor de ionen in de oplossing vinden we de (onoplosbare)
differentiaalvergelijking

die overal in de buurt van het ion geldt. De oplossing ervan zou de potentiaal op
ieder punt geven. We kunnen deze algemene vorm van de PoissonBoltzmannvergelijking voor elektrolyten iets vereenvoudigen, want het veld om
een centraal ion is bolsymmetrisch. In dat geval is V 2<p= ~

::2

(np). Maar ook

dat helpt niet bij het oplossen van de vergelijking zelf.
Debye en Hückel realiseerden zich nu, dat in elektrolytoplossingen de ionen zich
in eerste benadering gedragen als onafhankelijke vrije deeltjes. Dat betekent dat
de elektrische energie van interactie tussen twee ionen (=ze<pr, als r de
gemiddelde afstand van de ionen is) klein is in verhouding tot de energie kT van
de warmtebeweging. In dat geval mag de e-macht als een reeks geschreven
worden. Door de termen met hogere machten in

(z:,f) te verwaarlozen ontstaat

nu een lineaire vergelijking, die men kort en bondig pleegt te noteren als
V2<p

=K2<p.

[De grootheid

K

(dimensie lengte-i;

K

=

°. een zeer belangrijke
..

e2
2
-I,z.
n..
€kT j •

IS

maat in de theorie van elektrolytoplossingen. In water bij kamertemperatuur is
K = 3 x 109 Z-Vc, met de concentratie c in Mol/I. De grootheid }IK. wordt de
Debye-lengte genoemd en is de afstand in cm waarover de potentiaal rond een
geladen deeltje in een elektrolyt afneemt tot l/e maal zijn beginwaarde].

De potentiaal van de ionenatmosfeer
De oplossing van de vergelijking V2<p = 1(2<p luidt dat op een afstand r van het
centrale ion de potentiaal ~ gegeven wordt door
'L
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<j>r=

zie exp(Ka-Kr)
41trE(1 +Ka)

dit
waarin Zie de lading en a de straal van centrale ion voorstelt. We hebben
b:
Coulom
van
wet
de
resultaat hier uitgeschreven omdat het er anders uitziet dan
een ion dat nog
<j>r = Zie . Deze laatste betrekking is dus de potentiaal rondom
41tEr

De
geen tegenio nen in een ruimtel ading rondom zich heeft aangetrokken.
Kr!). Ter
ruimtelading schermt het veld van het centrale ion blijkbaar af (Ka <
de som is
plaatse van het centrale ion, voor r = a, vinden we dat de potentiaal <Pa
term ten
van de, uiteraard niet afgeschermde, Coulombterm en van een negatieve
ionen
de
door
Deze,
ion.
gevolge van de ruimtelading rondom het centrale
van
atmosfeer op het centrale ion uitgeoefende interactie verlaagt de vrije energie
het centrale ion. Zijn lading wordt er door op een potentiaal
<Patm

z·e

K

1 -. - - = __
41tE (1 +1Ca)

gebracht. .
ion die de
Het is deze potentiaal van de geïnduceerde ruimtelading rondom ieder
afwijkininteractie met de andere beschrijft. De door die interactie veroorzaakte
ig, en dus
gen van ideaal gedrag in de elektrolytoplossing zijn er mee evenred
le positie
ongeveer evenredig met ~. Steeds als het centrale ion uit zijn optima
elekeen
in
v+
d
snelhei
een
getrokken wordt - bijvoorbeeld bij bewegen met
ig is.
trisch veld - zorgt de ruimtelading voor een tegenkracht die met ~ evenred
zoals dat
Dat is de betekenis van het verschil tussen concentratie en activiteit
ngsgeleidi
het
gecons tateerd wordt bij meting en van de osmoti sche druk,
vermogen en de potentiaal van elektrodes by sterke elektrolyten.
centrale
Om de invloed van de interactie tussen ionen op de vrije energie van het
vanuit
ion
ion uit te rekenen kijken we naar de vrije energieverandering als dat
oplaadt
een ongeladen toestand stap voor stap wordt opgeladen. Doordat het zich
toe
zich
naar
ng
zal het meer en meer de tegengesteld geladen ionen uit de omgevi
trekken.

Activiteitscoëfficiënten
rekend
Verschillende onderzoekers (waaronder Debye en Hückel) hebben doorge
Het resulhoe een dergelijk oplaadproces - een gedachte-experiment - uitpakt.
aan dat
geeft
i
taat voor de thermodynamische potentiaal van een afzonderlijk ion
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z1 e 2lC

de vrije energie van één zo'n ion verlaagd is met een term kT In f j = - - - . Of,

8m:

als we gemiddeld voor de positieve en de negatieve ionen (die er natuurlijk in een
elektrolytoplossing allebei moeten zijn), de activiteitscoëfficiënt f± proberen uit te

Deze f± is de volgens Debye en Hückel berekende activiteitscoëfficiënt die in
elektrolytoplossingen het effect van de deeltjeslading op de niet idealiteit zou
weergeven. Experimenteel is interessant dat de gevonden uitdrukking evenredig
is met lC, dus met -{Oö. Dat blijkt te kloppen, althans voor verdunde oplossingen
(figuur 5).
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Dat het voor hogere concentraties zout niet meer goed gaat was te verwachten
(figuur 6). We hebben immers bij de berekening ingevoerd dat zeq>r < kT. Dat
geldt alleen wanneer de vrij beweeglijke ionen zich ver van elkaar bevinden. De
theorie van Debye en Hückel moet dus een "Iimiting law" voor oneindig verdunde elektrolyten geven.

3.0
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Het belang van de Debye-Hückeltheorie is niet dat we er activiteitscoëfficiënten
mee kunnen voorspellen. Dat werkt alléén goed in die limiet van oneindige
verdunning, en nog redelijk tot concentraties van hoogstens 10-4 M. Veel meer
laat deze theorie voor het bijzondere geval van de sterke elektrolyten zien dat het
mogelijk is thermodynamisch in een activiteitscoëfficiënt samengevatte, meetbare
effecten van de concentratie op de geleiding, de osmotische druk, de
vriespuntsdaling, de kookpuntsverhoging en de andere eigenschappen van
oplossingen modelmatig te beschrijven. Het Debye-Hückelmodel geeft ons een
denkraam. Ook op andere plaatsen in de fysische chemie, bijvoorbeeld bij de
stabiliteit van colloïden wordt zo gewerkt. Wanneer we voor een speciaal geval
hebben laten zien dat een bepaald model de experimentele feiten goed beschrijft,
wordt dat model voortaan ook gebruikt in ondoorzichtige, meer gecompliceerde
situaties. Dat is soms "gevaarlijk", want het is niet exact, niet echt goed, niet
helemaal geldig. Maar het brengt wel ideeen aan over hoe die gecompliceerde
systemen in elkaar steken en wat voor experimenten er mee gedaan kunnen
worden om dat vast te stellen. En aan dat soort noties heeft de chemisch
technoloog nu juist behoefte in zijn werk.

