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Samenvatting
In dit proefshrift beshrijven we grootshalige omputersimulaties van een reekswetenshappelijk en tehnologish interessante koolstofmaterialen: gra�et, bundelsvan enkelwandige en dubbelwandige koolstof nanobuizen, nano-shuimen en latraten.Door middel van atomistishe omputersimulaties zijn we in staat over een grootbereik van temperaturen en drukken de mirosopishe en marosopishe eigenshap-pen van deze koolstofmaterialen te onderzoeken en dit geeft ons informatie die mo-menteel moeilijk op een andere manier te verkrijgen is.De toestandsvergelijking van gra�et. Kennis van de toestandsvergelijking bijhoge temperaturen en hoge drukken is belangrijk voor meerdere wetenshapsdisi-plines, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van sterke, geïnteraleerde en hittebestendigematerialen gebaseerd op gra�et.In hoofdstuk 2 presenteren we een uitgebreide studie van de toestandsvergelijkingvan gra�et. Eerst laten we zien dat ons model van gra�et met hoge nauwkeurigheidde toestandsvergelijking van gra�et reprodueert in het druk- en temperatuurbereikwaarvoor er metingen gedaan zijn. Daarna breiden we de toestandsvergelijking uitnaar temperaturen tot 4000 kelvin en drukken tot 20 gigapasal (GPa). Dit geeft onsook een parametrisatie van de gegevens en een shatting van de ompressiemoduli endiens afgeleide bij vershillende temperaturen. We nemen ook een sublimatietemper-atuur waar van ongeveer 3000 kelvin bij nul druk.Het smelten van gra�et. De smelttemperatuur van gra�et en hoe zij van de drukafhangt is een onderwerp van veel disussie binnen de koolstofwetenshap en de hogedruk-fysia.In hoofdstuk 3 berekenen we de smeltlijn van gra�et met behulp van de LCBOPIIpotentiaal. We vinden een smelttemperatuur van 4250±50 K voor alle drukken tot 20GPa. Dit resultaat is maar iets lager dan (∼ 10%) de meest algemeen geaepteerdeexperimentele waardes en betekent een signi�ante verbetering over de resultatenverkregen middels de LCBOPI+ potentiaal, de voorloper van LCBOPII.Om de smeltlijn uit te rekenen moesten we de standaard methode van het ther-modynamish integreren aanpassen voor het geval van gra�et. Dit gaf signi�antenumerieke moeilijkheden vanwege de gelaagdheid van de gra�etstrutuur. Om diereden hebben we een multi-referentiebenadering ontwikkeld die het mogelijk maaktom op een e�iënte manier gelaagde struturen en andere, uit zwakgebonden subsys-temen bestaande, omplexe struturen thermodynamish te integreren. We hebben123



ook met behulp van LCBOPII en ab-initio moleulaire dynamia de struturele en dy-namishe eigenshappen van vloeibaar koolstof rondom en boven de smelttemperatuurgesimuleerd. We laten zien dat de di�usie van vloeibare koolstof een Arrheniuswetvolgt, en we berekenen de ativatie-energie van dit di�usieve proes.Over de gra�tisatie van enkelwandige koolstof nanobuizen Enkelwandige kool-stof nanobuizen (SWCNT, Single-walled arbon nanotubes), kunnen zelfassemblerenin bundels die een struturele faseovergang ondergaan onder invloed van een hogetemperatuur en hoge druk. Alhoewel er al wel wat informatie aanwezig is in de lit-eratuur, is het totale reatiefasediagram van deze SWCNT-bundels onbekend, en hetbegrip van de transformatiemehanismes is nog steeds in een speulatieve fase.In hoofdstuk 4 presenteren we een studie naar de stabilitieit van ideale, defet-vrije, monodisperse bundles opgebouwd uit (5,5) of (10,10) enkelwandige koolstofnanobuizen. We hebben deze twee soorten nanobuizen gekozen als model voor buizenmet een kleine radius en buizen met een normale radius.Onze bevinding is dat (10,10) bundels niet stabiel zijn bij hoge drukken en tem-peraturen. Ze veranderen in gra�et bij temperaturen boven de 1000 kelvin en drukkenin de orde van enkele gigapasallen. Het transformatiemehanisme is temperatuur-safhankelijk. Onder de 2000 kelvin zakken eerst de nanobuizen ineen, daarna vormende buizen verbindingen met elkaar, om tenslotte te veranderen in gra�et door rij narij samen te smelten. We noemen dit een �ollapse driven� transformatie. Boven 2000kelvin ontstaan eerst verbindingen tussen de buizen, wat snel leidt tot het ineenvallenen rij-bij-rij samensmelten van de buizen. In dit geval spreken we van een �bond-driven� transformatie.Voor de (5,5) bundels is het senario omplexer. Bij lage drukken zijn de bundels insta-biel voor temperaturen boven de 1500 kelvin door een samensmeltingsproes dat leidttot geblokkeerde, gra�etahtige struturen. Bij hoge drukken en hoge temperaturenlijkt het dat kleine SWCNT bundels eenvoudiger gra�tiseren dan bundels met eengrotere radius. De gra�tisatie gebeurt door de samensmelting van naburige buizen,wat gebeurt zonder de ineenstorting als tussenstap.Over de stabiliteit van dubbelwandige koolstof nanobuizen en shuimen. Eris maar weinig bekend over het fasediagram van dubbelwandige koolstof nanobuizen(DWCNT, double walled arbon nano tubes) bij hoge temperaturen en drukken.In hoofdstuk 5 onderzohten we de stabiliteit van een (5,5)�(10,10) DWCNT bundel,een model voor ehte massageprodueerde dubbelwandige koolstof nanobuizen. Welaten zien dat een bundel boven de 2500 kelvin verandert in gra�et door het aanbren-gen van een externe druk in de orde van een aantal gigapasal. De overgangsdrukhangt sterk af van de temperatuur, dalend van rond de 13 GPa bij 2500 kelvin tot 2GPa bij 4000 kelvin. Het transformatiemehanism lijkt niet uniek te zijn en vereisteen omplexe herstruturering van het koolstof materiaal.124



Bij temperaturen van 1500 tot 2000 kelvin en drukken boven de 15 gigapasaltransformeert het materiaal in een niet-kristallijne, poreuze, gra�etahtige strutuur,een soort koolstof nanoshuim met hoge dihtheid. Dit shuim lijkt mehanish sta-biel, zowel bij hoge als bij lage temperatuur. We berekenen de toestandsvergelijking ende ompressiemodulus. We speuleren dat de sp3 defeten van deze struturen kunnendienen als een groeikern voor verdere transformatie van het shuim naar een kubish ofhexagonaal diamant, als een hogere druk en een langere tijdshaal worden beshouwd.Koolstof latraat bij hoge druk. Clatraten zijn een interessante familie van vastesto�en met een kooi-ahtige strutuur. Ab initio simulaties laten zien dat latratende potentie voor veelbelovende tehnologishe toepassingen hebben. Momenteel iskoolstof latraat ehter nog een hypothetish materiaal.In hoofdstuk 6 rihten we ons op de thermishe stabiliteit van het koolstof latraat,door diens toestandsvergelijking bij hoge temperatuur en druk uit te rekenen. Weobserveren een spontane smelting bij temperaturen tussen de 4500 kelvin bij 0 GPaen 5500 kelvin bij 30 GPa. Dit is een goede indiatie voor de stabiliteit van koolstoflatraten bij hoge temperaturen, en zou een aanwijzing kunnen zijn dat het mogelijkis om deze latraten te groeien uit vloeibare koolstof bij een hoge druk. Daarnaastgeven we shattingen voor de radiële distributiefuntie en voor thermodynamisheeigenshappen zoals de ompressiemodulus en de lineaire uitzettingsoë�iënt.
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