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Bereiding van dispersies.
Be onderhavige uitvinding heeft betrekking op de
bereiding van dispersies en meer in het bijzonder op de
bereiding van dispersies van ceriumverbindingen.
In het Britse octrooischrift 1.342.893 wordt onder andere
een werkwijze beschreven voor gebruik bij de bereiding van ceriumaside uit cerium(lY)hydroxide, door het cerium(l7)hydroxide in
een suspensie met water en salpeterzuur te brengen, de suspensie
gedurende een zodanige tfld en bij een zodanige temperatuur te
verwarmen, dat de pH een constante waarde bereikt, waarby de
hoeveelheid salpeterzuur in de suspensie zodanig is, dat de
stationaire waarde van de pE lager is dan 5»4» waarbij een
geconditioneerde suspensie wordt voortgebracht en het drogen
van een dergelijke geconditioneerde suspensie tot een droog
gelpoeder.

Gevonden werd, dat een zuurbehandeling van cerium(iv)hydroxide gebruikt kan worden om water bevattende dispersies te
geven van ceriumoxide of gehydrateerd ceriumoxide, die toepassing
vinden op een aantal technische gebieden (bijvoorbeeld by de
bereiding van dichte ceriumoxideb ekledingen voor toepassing
by katalyse en beschermende bekledingslagen, bijvoorbeeld voor
metalen en legeringen).
Derhalve wordt volgens de onderhavige uitvinding een
werkwijze verschaft voor de bereiding van water bevattende
dispersies van ceriumoxide, gekenmerkt door het vormen van een
suspensie van cerium(l7)hydroxide met water en een zuur, waarbij
het zuur in staat is deaggregatie te veroorzaken van opgehoopte
kristallieten in het cerium(lY)hydroxide, het verwarmen van de
suspensie gedurende een zodanige tijdsperiode, dat de pH een
constante waarde bereikt, waarby de hoeveelheid zuur in de
suspensie^;odanig iB, dat deze constante pH-waarde kleiner is
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dan 5,4, waarby een geconditioneerde suspensie

wrdt voort-

gebracht en het mengen met water met de geconditioneerde suspensie tot een water bevattende dispersie van ceriumoxide.
Het zal duidelijk zijn, dat het ceriumoxide in de water
bevattende dispersie in het algemeen niet het ceriumoxide als
zodanig zal zijn, maar een gehydrateerde vorm daarvan.
Tan de gebruikelijke anorganische zuren wordt verondersteld, dat salpeterzuur de meest geschikte is voor toepassing
volgens de onderhavige uitvinding. Dus zal, zoals beschreven
in het Britse octrooischrift 1.342.893 zoutzuur reageren met de
aanwezige cerium(lV)produkten, waarbij chloor verkregen wordt.
Andere zuren zoals waterstoffluoride reageren met c e r i u m ( i v ) ,
waarby onoplosbare verbindingen verkregen worden en zwavelzuur
in overmaat van de vereiste hoeveelheid om meegesleepte zeldzame aarden op te lossen anders dan ceriumoxide, lost een groot
deel van het ceriumoxide op en geeft geen wezenlyk effect op de
aggregatiegraad van kristallieten.
Aangenomen wordt, dat sommige organische zuren (bijvoorbeeld trichloorazijnzuur) gebruikt kunnen worden volgens de
onderhavige uitvinding, op voorwaarde dat zij in staat zijn de
vereiste pH-waarde te bereiken, en in staat zijn by aggregatie
van kristallieten teweeg te brengen en geen complexen te vormen
met cerium en andere zeldzame aaarden in de suspensie.
Verondersteld wordt, dat het de waterstof (of hydroxonium)
ionen van het zuur zyn, die belangrijk zijn bij het volbrengen van
de aggregatie en daarom zal de keuze van het zuur in het algemeen gebaseerd zyn op het kiezen van een zuur, waarvan het
geassocieerde anion (bijvoorbeeld NO^

in het geval van HNO^) geen

nadelige invloeden uitoefent (bijvoorbeeld precipitatie van onoplosbare verbindingen in het geval van HF).
De mate van deaggregatie van het cerium(lV)hydroxide en
dientengevolge de mate van aggregatie van kristallieten in de
water bevattende dispersie van ceriumoxide hangt af van de mate
van behandeling met het zuur. Derhalve geldt in het algemeen dat
hoe lager de uiteindelijke constante waarde van de pH na
behandeling met zuur hoe groter de deaggregatie van kristallieten.
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Het zal derhalve duideiyk afln, dat de deeltjes in de water
bevattende dispersies, aggregaten van kristallieten, in het
algemeen kleiner zullen zfln hoe lager de constante waarde van de
pH van de geconditioneerde suspensie vóór het mengen met water.
5

Derhalve verschaft de onderhavige uitvinding voor een reeks
dispersies, variërend vanaf het ©ne uiterste, dispersies met
relatief grote deeltjes (verkregen uit geconditioneerde suspensies
met een pH van ongeveer 5>4) via tassendispèrsies (die colloïdale
dispersies kunnen zijn met enkele grotere aggregaten van kristallieten) tot, aan het andere uiterste, stabiele colloïdale dis-
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persies (solen) (verkregen uit geconditioneerde suspensies met
lage pïï waarden, zoals hierna beschreven).
De stabiele colloïdale dispersies bevatten deeltjes
die klein z}jn in vergeljpciag met de deeltjes van het uitgangscerium (IV)hydroxide. De deeltjes in de stabiele dispersies
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worden verkregen door het cerium(lY)hydroxide te onderwerpen
aan een geschikte mate van behandeling met zuur volgens de
onderhavige uitvinding om de gewenste mate van deaggregatie te
bereiken.
Het uitgangscerium(IY)hydroxide kan gewoonlijk bestaan
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uit onoplosbare deeltjes tot ongeveer 200 nm(geen colloïdale
afmetingen) in diameter. Da zuurbehandeling voor het vormen
van een geconditioneerde suspensie met een lage pH kan bijvoorbeeld
een 10 tot 20-voudige vermindering in grootte bereiken, waarby
afzonderlijke kristallieten en kleine aggregaten van kristallieten
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verkregen worden van bijvoorbeeld ongeveer 10 nm (colloïdale
afmetingen).
Voor het bereiken van de stabiele, water bevattende,
ceriumoxidedispersies wordt er de voorkeur aangegeven, dat de
hoeveelheid gebruikt zuur zodanig is, dat de constante waarde
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van de pH en de geconditioneerde suspensie kleiner is dan 2,8.
Gebleken is, dat colloïdale dispersies verkregen uit geconditioneerde suspensies met een pl kleiner dan 1,5 bijzonder houdbaar
zyn en doelmatig kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de
vorming van dicht ceriumoxide(bijvoorbeeld als bekledingslagen).
Een geconditioneerde suspensie verkregen volgens de
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onderhavige uitvinding kan een "dispergeerbare geconditioneerde
suspensie" worden genoemd, voorzover deze gedispergeerd kan
worden met water onder vorming van een dispersie.
De geconditoneerde suspensie zoals verkregen door
verwarming tot een constante pH-waarde volgens de uitvinding kan
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aan een sedimentatiehehandeling worden onderworpen en enige
bovenstaande vloeistof kan verwijderd worden voor het mengen met
water. Waargenomen is, dat ionen in de bovenstaande laag kunnen
bijdragen in de vorming van de gesedimenteerde suspensie door
uitvlokken.
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Het cerium(lV)hydroxide kan zuur verbruikende verontreinigingen bevatten (bijvoorbeeld andere hydroxiden van zeldzame
aarden) en de hoeveelheid zuur vereist om een gegeven stationaire
pH waarde te verkrijgen kan variëren met de zuiverheid van het als
uitgangsprodukt gebruikte cerium)IV)hydroxide. Dit wordt besproken
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in het Britse octrooischrift 1.342.895.
De tijd vereist voor de verwarming hangt af van de
verwarmingstemperatuur en dit wordt eveneens besproken in het
Britse octrooischrift

1.342.893.

Gebleken is dat bepaalde cerium(IV)hydroxiden niet
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gemakkelijk vatbaar zyn voor deaggregatie volgens de onderhavige
uitvinding. Het is echter eenvoudig dit proefondervindelijk te
onderzoeken.
Verondersteld wordt, dat een uitgangscerium(lV)hydroxide, dat een aanzienlijk gehalte(bijvoorbeeld ongeveer 10%)
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cerium(lIl)produkten bevat en/of dat is samengesteld uit grote
glasachtige fragmenten (5 tot 10 yum) niet bijzonder 'geschikt is
voor de behandeling volgens de onderhavige uitvinding. In
sommige gevallen kan het daarom noodzakelijk zijn de concentratie
aan cerium(lIl)produkten en/of de afbraak van grote glasachtige
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produkten voorafgaande aan de behandeling met zuur volgens de
onderhavige uitvinding, te verminderen.
Anderzijds wordt een uitgangscerium(IV)hydroxide met een
zuiverheid van meer dan 99% met een "bloemkoolachtige" structuur
vrij v a n glasachtige fragmenten (zoals aangetoond door aftastelektronenmicroskopie) gemakkelijk gedeaggregeerd
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volgens

35

5

de onderhavige uitvinding (b^voorbeeld met salpeterzuur).

Yoor het vergemakkelijken van de deaggregatie, zoals
hiervoor "beschreven, wordt voorts verondersteld, dat het de voorkeur verdient, dat het uitgangscerium(TV)hydroxide niet verwarmd
behoeft te worden om enig wezenlek onomkeerbaar waterverlies te
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veroorzaken (bijvoorbeeld verhitting tot boven 100°C) voorafgaande
aan de behandeling volgens de onderhavige uitvinding. Bijvoorbeeld
is gebleken dat een uitgangscerium(l7)hydroxide met 25 gew.%
water gedeaggregeerd kan worden volgens de onderhavige uitvinding,
terwijl enkele monsters met 10 gew.% watergehalte niet gemakkelijk
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vatbaar zijn voor deaggregatie.
Eveneens wordt verondersteld dat de t$d en temperatuur
en vochtigheid van elke voorafgaande warmtebehandeling van het
uitgangscerium(l7)hydroxide de vatbaarheid kan beïnvloeden van
het cerium(lV)hydroxide om volgens de onderhavige uitvinding
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gedeaggregeerd te worden.
Anionen, geassocieerd met H + of H ^ 0 + van het zuur, kunnen
nadelig zijn voor de houdbaarheid van disperBieB volgens de uitvinding en het verdient derhalve de voorkeur de kleinste hoeveelheid zuur te gebruiken, di® verenigbaar is met het bereiken van
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de gewenste gedeaggregatie.
Een voorbeeld voor de bereiding van een colloïdale
dispersie volgens de onderhavige uitvinding is beschreven in de
Britse octrooiaanvrage 45471/77» waarin onder andere beschreven
wordt, dat de geconditioneerde suspensie, zoals in het bijzonder
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vermeld in voorbeeld III op blz. 4 regel 50 van het Britse octrooischrift 1.542.893 met water verdund kan worden voor het verkregen
van een sol.

Cerium(iT)hydroxide voor behandeling volgens de onderhavige uitvinding kan in de handel verkregen worden of kan ook
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verkregen worden volgens elke geschikte methode. Bijvoorbeeld kan
het bereid worden uit gemakkelijk verkrijgbare ceriumzouten (bijvoorbeeld van reagenskwaliteit). De bereiding kan via precipitatie
uit een ceriumzout worden uitgevoerd.
Zo kan bijvoorbeeld zeer zuiver cerium(ll)carbonaat
opgelost worden in water bevattend salpeterzuur of zoutzuur voor
het verkregen van een neutrale oplossing en vervolgens worden
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geoxideerd met M ^ OE/S^O^ waarby cerium(lY)hydroxide verkregen
wordt.
By wyze van verder voorbeeld kan cerium(lY)hydroxide
voor behandeling volgens de uitvinding bereid worden volgens
gebruikelijke methoden beschreven op blz. 1 regels 40 tot 61

5

van het Britse octrooischrift 1.342.893*
Voorbeeld III van het Britse octrooischrift 1.342-893
luidt als volgt:
"Een pasta van gewassen ceriumhydroxide werd verdund met
water, waarby 249 1 van een dunne suspensie (pH 8,2) verkregen
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werd, die 25»8 kg oxide (inclusief 2,60 kg oxiden van zeldzame
aarden anders dan ceriumoxide) bevatte. Deze suspensie werd
gemengd met 9>0 1 16 M salpeterzuur voor het verkregen van een
nitraat/ceriumoxide molverhouding van 0,98:1,0 en een begin pl
van 0,5 en de gehele massa wordt geroerd en 1 uur op 100°C
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gehouden. De suspensie werd gekoeld en 24 uren gesedimenteerd.
Een lichtgele bovenstaande vloeistof (150 l) werd vervolgens
verwijderd; deze bovenstaande vloeistof bezat een pH van 0,9
en bevatte 2,16 kg oxiden van

zeldzame aarden inclusief 0,51 kg

ceriumoxide. De geconditioneerde suspensie (45 l) <lie roomachtig
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was en vrij van klonten bezat een dichtheid van 1,48 g/ml en
bevatte 526 g/l oxide. Na sproeidrogen bij een uitlaattemperatuur
van 103°C tot deeltjesvormig materiaal in een groottetraject
van 5-25 ^um, bezat deze gel een klopdichtheid van 2,0 en bevatte
83»9% oxide. Bij calcineren in lucht by 750°C werd een oxide

25

verkregen met een klopdichtheid van 3>1 g/ml.
De uitstekende stromingseigenschappen van dit oxidepoeder werden gebruikt om de vlambesproeiïng (onder toepassing
van een plasmapistool) van roestvrij stalen platen met een
bekleding van ceriumoxide te vergemakkelijken. De grote dichtheid
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van het produkt maakt de vorming van artefacten met een grote
"initiële", dat wil zeggen ongebrande dichtheid mogelijk.
Wassen van het geprecipiteerde cerium(lY)hydroxide kan
worden uitgevoerd zoals beschreven in het Britse octrooischrift
1.342.893.
Wanneer het uitgangscerium(lV)hydroxide een onaanvaardbaar gehalte gesorbeerde ionen (bijvoorbeeld NO^- ) bevat, die
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schadelijk zouden kunnen zyn voor de vorming van een water
bevattende dispersie, kan dit gedeioniseerd worden door toepassing
van tot 1 molaire hydroxide-oplossingen ("bijvoorbeeld NaOH of
NH^OH), gevolgd door wassen om alkalikationverontreinigingen te
verwijderen.
Volgens een ander aspect verschaft de onderhavige uitvinding een water "bevattende dispersie van ceriumoxide "bereid
volgens een werkwijze van de onderhavige uitvinding.
Het Amerikaanse oetrooischrift 5.761.571» dat overeenkomt met het Britse octrooischrift 1.342.895» vermeldt onder andere
in de beschrijving en conclusies:
"Sen werkwijze voor toepassing

de bereiding van cerium-

oxide uit cerium(lY)hydroxide, bestaande uit de verwarming van
een suspensie van eerium(lV)hydroxide en water by aanwezigheid
van salpeterzuur tot de pH een constante waarde beneden 5>4
bereikt, waarbij een geconditioneerde suspensie verkregen wordt,
en het drogen van deze geconditioneerde suspensie tot een droog
gelpoeder".
Voorbeeld I
Bereiding van cerlumfIV)hydroxide uit ceriumcarbonaat
50 g Ceriumcarbonaat (zuiverheid 99»9?0» dat 69,3 gew.%
Ce02 bevatte, werd gesuspendeerd met 0,1 1 gedestilleerd water
en opgelost door toevoeging van 38,4 ®1 (16M) salpeterzuur. 33e
verkregen neutrale oplossing werd enkele minuten gekookt, gefiltreerd om sporen onoplosbare bestanddelen te verwijderen en tot
1 1 met water verdund, waarby een cerium(ll)nitraatoplossing
werd verkregen.
Een mengsel, dat HI^OH (40 ml? 18M), HgOg (20 ml;
"100 volume") en water (160 ml) bevatte, werd onder roeren toegevoegd aan de bereide en op 75°C gehouden oplossing van cerium(ïl)nitraat.
Het verkregen onoplosbare, donkerbruine cerium(lY)
peroxidecomplex verloor snel z^n kleur en na de volledige toevoeging van het HgOg/ïïH^OE mengsel, werd een melkwiyfcrecipitaat
verkregen van cerium(lY)hydroxide en een heldere bovenstaande
laag met een pH van T,Q. Het neerslag werd gecentrifugeerd en
1
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tweemaal gewassen door roeren met telkens 1 1 gedestilleerd water.
De laatste wasbehandeling vertoonde een bewijs van
peptizering en slechts sporen Cl

ionen konden in de bovenstaande

laag worden bepaald.
Voorbeeld II
Bereiding van een water bevattende dispersie van

ceriumosiae

Het bij voorbeeld I afgescheiden precipitaat werd
geroerd met 750 ml gedestilleerd water en 12,5 ml (iéM) salpeterzuur, waarbij een HÏÏO^/CeOg molverhouding van 1,0 verkregen werd.
De verkregen suspensie werd 15 minuten gekookt om het
cerium(lV)hydroxide te deaggregeren en een geconditioneerde
suspensie werd verkregen.
De pH van deze suspensie was kleiner dan 1.
lïa koelen werd de suspensie gecentrifugreerd en het
residu werd met 150 ml gedestilleerd water gemengd, waarbij een
semi-transparante, groenachtige colloïdale dispersie (sol) verkregen werd.
Voorbeeld III
Bereiding van een water bevattende dispersie van ceriumoxide
In dit voorbeeld werd een cerium(lV)hydroxide (van
Ehone-Poulenc) met een zuiverheid van 98% gebruikt. De voornaamste
verontreinigingen waren lagO^, ^ 2 ^ 3

en

^2^3'

Een monster van 100 g van dit cerium(lV)hydroxide werd
met 150 ml gedestilleerd water tot een suspensie gevormd, . die
/aan
Q
2,46 M'oxide bevatte. De suspensie werd 1 uur tot 80 C verwarmd
met salpeterzuur (HÏÏO^/CeOg molverhouding van 0,27), waarby
een geconditioneerde suspensie verkregen werd waarvan de
constante pH waarde kleiner was dan 1. De gesedimenteerde,
geconditioneerde suspensie dispergeerde gemakkelijk bij mengen met
water, waarbij een stabiele sol (N0 3 /Ce0 2 = 0 , 2 9 ) verkregen
werd, die 450 g/l oxide bevatte.
Voorbeeld IV
Bereiding van een water bevattende dispersie van ceriumoxide
Een geconditioneerde suspensie werd bereid zoals in
voorbeeld III van het Britse octrooischrift 1.342.893. Een monster
van de suspensie, die melkachtig en vrij van klonten was, werd niet
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aan een sproeidroogbehandeling onderworpen zoals volgens het
Britse octrooischrift 1.342.893» maar werd met water gemengd onder
vorming van een stabiele colioïdale dispersie.
Yoorbeeld 7
Bereiding van een water "bevattende dispersie van ceriumoxide
3,5 kg cerium(17)hydroxide (zuiverheid

99,5%)

5

van

EhSne-Poulenc (2,48 kg oxidt, 0,210 kg SFO^ ) werden gemengd met
7 1 gedemineraliseerd water en 0,58 1 8 molair salpeterzuur
(totaal suspensievolume 9»6 l) e n de geroerde suspensie werd
in 2 uren tot tot 80°0 verwarmd en 1 uur op

80-85°C gehouden.

10

De pH die b}j het evenwicht verd bereikt was kleiner dan 1. De
suspensie (HU0^/Ce0 2 :0,32) werd één nacht (16 uren) gekoeld. De
bovenstaande laag werd afgezogen (6,76 l) en op zuurgraad
(0,28 M), nitraat (0, 5 M ) tn oxidegehalte (8,0 g/l) geanalyseerd.
Een voldoende hoeveelheid water (2,5 l) werd aan de gesedimen-
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teerde, geconditioneerde suapensiereBt toegevoegd om een nietkrfliende colioïdale dispersie (sol) te geven en het nieuwe
totale volume bedroeg 5»35 1« Be sol werd vervolgens op dichtheid
(1,42 g/ml), oxidegehalte ( 4 6

g/l), nitraat (0,8 M : NO^/CeOg =

0>29) geanalyseerd.

20

7oorbeeld 71
De methode van voorbeeld V werd een aantal malen herhaald met verschillende M O ^ : CeOg verhoudingen. De resultaten
zyn in tabel A en tabel B opgenomen.
Alle voorbeelden gaven stabiele water bevattende
dispersies.
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TABEL A

VI

VII

0,89 M
0,86 M

1,5 M
0,49 M

1,68 M
1,39 M

0,97

0,23

-

0,33
0,28 M
0,56

0,86

321 g/l
0,27

462 g/l
0,29

550 g/l
0,24

Voorbeeld No.
Oxide in suspensie
HNO^ in suspensie
OTO^jCeOg molverhouding
in suspensie
H in bovenstaande laag
pH geconditioneerde suspensie
Solconcentratie
(maximum bereikbaar)
ÏTO^/CeOg in sol

-

VIII

0,14

M

TABEL B
Voorbeeld No.

IX

Oxide in suspensie
EDTO^ in suspensie
HN0,:Ce02 molverhouding
in suspensie
+
H in bovenstaande laag
pH geconditioneerde suspensie
Sole one entratie
(maximum bereikbaar)
NO^/CeOg in sol

2,40 M
0,41 M

3,1 M
0,44 M

2,39
0,40

0,17
0,06 M
1,4

0,14

0,006 M
2,2

0,17
0,04 M
1,4

578 g/l
0,27

430 g/l
0,27

78 10

884

X

XI

580 g/l
-
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CÓJCIÏÏSIES1. Werkwijze ter "bereiding Tan een water bevattende
dispersie van ceriumoxide, m e t

het

k e n m e r k ,

dat men

een suspensie van cerium(lV)hydroxide met water en een zuur
vormt, waarbij het zuur in staat is deaggregatie vangeaggreerde
kristallieten in het cerium(rv)hydroiide teweeg te brengen,
de suspensie gedurende een zodanige tjjd en by een zodanige temperatuur verwarmt, dat de pïï een constante waarde bereikt, waarby
de hoeveelheid zuur in de suspensie zodanig is, dat de constante
pïï waarde lager is dan 5»4> waarby

een geconditioneerde suspensie

verkregen wordt, en water met de geconditioneerde suspensie mengt
voor het vormen van een water bevattende dispersie van ceriumoxide .
2. Werkwyze volgens conclusie 1, m e t

het

k e n -

het

k e n -

m e r k , dat men als zuur salpeterzuur toepast.
3. Werkwyze volgens conclusie 1 , m e t

m e r k , dat men als zuur een organisch zuur toepast.
4. Werkwyze volgens conclusies 1 tot 5, a e t
k e n m e r k ,

h e t

dat men een zodanige hoeveelheid zuur toepast,

dat de constante pïï waarde na verwarming kleiner is dan 2,8.
5. Werkwyze volgen» conclusie 4, m e t

het

k e n -

m e r k , dat men een zodanige hoeveelheid zuur toepast,

dat de

constante pïï waarde kleiner is dan 1,5»
6. Werkwyze volgena oonclusies 1 tot 5» m e t
k e n m e r k ,

het

dat men de geconditioneerde suspensie laat

sedimenteren en de eventueel bovenstaande laag

verwydert voordat

het mengen met water plaats heeft.
7. Werkwyze volgens oonclusies 1 tot 6, m e t
k e n m e r k ,

het

dat men het cerium(IV) hydroxide bereidt voor toe-

passing by de werkwyze door preoipitatie uit een ceriumzout.
8. Werkwyze volgens conclusie 7» m e t

het

k e n -

m e r k , dat men het oerium(17)hydroxide bereidt door een cerium
(il)zout op te lossen in zuur, waarby een oplossing verkregen
wordt en vervolgens te oxideren, waarby cerium(lV)hydroxide verkregen wordt.
9. Werkwyze volgens oonolusie 8 , m e t
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het

k e n -
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merk,

dat men als cerium(ll)zout cerium(II)carbonaat toepast.
10. Werkwijze volgens conclusie 5, a e t

merk,

h e t

k e n -

dat men als zuur water bevattend salpeterzuur of zout-

zuur toepast.
11. Werkwijze volgens conclusies 8 tot 10, m e t
k e n m e r k ,

5

dat men de oxydatie uitvoert met waterstofperoxide.

12. Werkwijze volgens conclusie 1 1 , m e t
merk,

h e t

h e t

k e n -

dat men het waterstofperoxide mengt met ammoniumhydroxide.
13» Werkwijze volgens conclusies 1 tot 12, m e t

h e t

k e n m r r k, dat men voorafgaande aan de vorming van de suspensie

10

het cerium(rv)hydroxide deioniseert door toepassing van een
hydroxide-oplossing.
14» Werkwijze volgens conclusie 13, m e t
merk,

h e t

k e n -

dat men het cerium(lY)hydroxide wast om de alkalikation-

concentratie na de deionisering te verwijderen.
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