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Samenvatting g 

Hoee een stof zich op macroscopische schaal gedraagt is sterk afhankelijk van de om-
standighedenn waarin de stof zich bevindt, zoals de temperatuur of druk. In het algemeen 
wordtt een vloeistof vast als de temperatuur voldoende wordt verlaagd, maar ook als 
dee druk voldoende wordt verhoogd. De macroscopische eigenschappen kunnen worden 
afgeleidd uit het microscopisch gedrag van de moleculen waaruit de stof bestaat, bijvoor-
beeldd op welke manier de orde of wanorde zich op moleculaire schaal manifesteert. Dat is 
dee werkwijze die in dit proefschrift is toegepast: aan de hand van een studie van het mi-
croscopischh gedrag van moleculen wordt het macroscopisch gedrag van een stof begrepen, 
waarmeee een bijdrage wordt geleverd aan de verklaring van experimentele resultaten. 

Stikstoff  is een eenvoudig en chemisch inactief molecuul en kan daarmee model staan 
voorr fundamentele fysische processen die in de natuur voorkomen. Anderzijds heeft de 
keuzee voor stikstof experimentele redenen: aan dit molecuul kan men, vanwege de in-
tramoleculairee vibraties, Raman spectroscopisch onderzoek doen onder alle omstandighe-
den.. Dat onderzoek betreft het gedrag van mengsels onder (extreem) hoge druk. De wens 
omm de resultaten beter te begrijpen, vormt de motivatie voor het onderzoek in dit proef-
schrift.. Naar aanleiding van die resultaten zijn drie twee-componentensystemen onder-
zocht:: stikstof-argon mengsels, clathraat hydraten van stikstof en stikstof in nanoporeus 
materiaal. . 

Hett microscopisch gedrag van mengsels onder hoge druk wordt bestudeerd door met 
behulpp van een computer een systeem van moleculen te simuleren. Nadat de temperatuur 
enn dichtheid, en de interacties tussen de moleculen zijn vastgesteld, kan het systeem 
zichh volgens de natuurwetten, opgelegd via een computerprogramma, gedragen. Aan de 
handd daarvan kunnen macroscopische grootheden zoals de druk, maar ook microscopis-
chee eigenschappen zoals het oriëntationele gedrag, en dynamische grootheden zoals de 
diffusiecoëfficiëntt worden uitgerekend. 

Stikstof—argonn Mengsels In hoofdstuk 2, 3 en 4, worden mengsels van stikstof met 
edelgassenn bestudeerd. Bij lage druk lost argon substitutioneel op in de hcp fase van stik-
stof.. Voor meer dan 20% argon resulteert afkoelen van het mengsel in een oriëntationeel 
glas:: de oriëntaties van de N2 moleculen zijn ongeordend, maar ingevroren. Dat maakt 
nieuwsgierigg naar wat er bij de hoge druk fasen gebeurt, vooral vanwege het opmerkelijke 
oriëntationelee gedrag. De ö fase is kubisch en bevat twee soorten rooster posities. Die 
positiess hebben bolvormige (de a posities) en schijfvormige (de c posities) oriëntationele 
wanorde.. De eerste vraag die rijst is of de argon atomen, als ze in het hoge druk rooster 
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oplossen,, eon voorkeur hebben voor een van de twee rooster posities. Experimentele re-
sultatenn laten zien dat dit het geval is: de argon atomen hebben een voorkeur voor de a 
posities.. Het is uit de experimenten echter niet direct duidelijk wat de toename van de 
argonn component doet met het oriëntationele gedrag van de stikstof moleculen. 

Inn hoofdstuk 2 is de distributie van argon en andere edelgassen over de twee rooster 
plaatsenn systematisch onderzocht als functie van de druk, temperatuur en samenstelling, 
mett maximaal 25 molprocent argon. Voor deze studie zijn Monte Carlo simulaties uit-
gevoerdd bij constante druk. waarbij een extra, niet-fysische stap is gemaakt: op geregelde 
tijdstappenn worden de identiteit van het stikstof molecuul en het argon atoom verwisseld. 
Omm de berekening te versnellen is gebruik gemaakt van de techniek van oriëntationele bias. 
Ookk in de simulaties blijken de opgeloste argon atomen een voorkeur voor de a posities 
tee hebben. Binnen de ö fase bestaan drie temperatuur gebieden waarin het gedrag telkens 
anderss is. Bij lage temperatuur is de voorkeur voor de a posities bijna volledig, en het is 
nauwelijkss temporatuurafhankelijk. Dan volgt een temperatuur gebied waarin de voorkeur 
sterkk afneemt bij toenemende temperatuur. Vervolgens neemt de voorkeur langzaam af 
naar:: zo ontstaat een nagenoeg homogene verdeling. Een hogere druk resulteert in een 
sterkeree voorkeur voor de a posities, een toename van de hoeveelheid argon resulteert in 
eenn minder sterke voorkeur. Voor kleinere edelgassen neemt de voorkeur voor de a posities 
toe.. Do gevonden voorkeur is gelegen in de enthalpie: zowel het volume als de energie zijn 
kleinerr als do argon atomen op die lrooster posities zijn geplaatst. 

Mett de wetenschap dat de argon atomen een voorkeur hebben voor de a posities, zijn 
inn hoofdstuk 3 en 4 "conventionele" simulaties uitgevoerd. Hierin zijn de argon atomen 
bijj  voorbaat op de a posities zijn geplaatst, zij liet willekeurig. In deze simulaties is met 
namee onderzocht wat het gevolg is van de toename van het aantal argon atomen voor het 
oriëntationelee gedrag van de stikstof moleculen bij een typische druk van 7 GPa en voor 
temperaturenn van minimaal 50 K. Voor een 12 molprocent mengsel verliezen de stikstof 
moleculenn hun oriëntationele wanorde: een kubische. geordende fase is het gevolg. We zien 
duss dat een toename van de configurationele wanorde (voor een 12 molprocent mengsel 
iss ongeveer 50% van de a sites bezet door een argon atoom) een oriëntationele orde tot 
gevolgg heeft. 

Inn het mengsel zijn drie overgangen gevonden die gerelateerd zijn aan een verandering 
vann oriëntationele orde naar wanorde. De e*- 5* overgang verschuift naar lagere tempera-
turen.. Volledig anders gaat het bij de overgang van bovengenoemde nieuwe fase naar de 
S*S* fase: deze verschuift juist naar hogere temperatuur bij toename van de argon compo-
nent.. Maar de samenstelling blijk t helemaal geen invloed te hebben op de oriëntationele 
tweedee orde fase overgang binnen de 5* fase. Ook dit is in overeenstemming met de ex-
perimenten.. Samenvattend betekent dit dat het oplossen van argon in het stikstof rooster 
eenn drievoudige invloed heeft op de oriëntationele orde-wanorde overgangen. 

Vanwegee de translatie-rotatie koppeling heeft de samenstelling van het mengsel ook in-
vloedd op het structurele gedrag van de moleculen. In hoofdstuk 4 blijk t dat een oriëntatione-
lee orde-wanorde overgang nooit puur van oriëntationele aard is: er treden ook positionele 
veranderingenn op. 
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Stikstoff  clathraat hydraten Het tweede systeem bestaat uit mengsels van water en stik-
stof,, in dit geval gaat het om mengsels aan de stikstofarme kant (maximaal 19 molprocent 
stikstof).. Bij de juiste druk en temperatuur ontstaat in dergelijke mengsels clathraat hy-
draten.. In clathraten vormen de water moleculen polyeders, die op hun beurt kristallijn 
gerangschiktee kooien vormen. Binnen deze kooien zijn gast moleculen opgesloten. Recen-
telijkk zijn met stikstof clathraat hydraten een aantal metingen gedaan die duiden op de 
aanwezigheidd van 'dubbele bezetting': binnen één grote kooi van een structuur II clathraat 
hydraatt zijn twee stikstof moleculen zijn opgesloten. Gezien de afmetingen van de stik-
stoff  moleculen en de beschikbare vrije ruimte binnen de kooi is dit een controversieel 
resultaat.. Bovendien zijn de experimentele aanwijzingen beperkt. Dat vormde de moti-
vatiee voor het uitvoeren van een aantal simulaties, zodat de mogelijkheid van dubbele 
bezettingg systematisch wordt bestudeerd vanuit theoretisch perspectief. 

Di tt is gedaan met behulp van Moleculaire Dynamica simulaties. In hoofdstuk 5 blijk t 
datt het dubbel bezette clathraat voor temperaturen, samenstellingen en drukken in de 
buurtt van de experimentele omstandigheden stabiel blijft . Het systeem bleek zelfs stabiel 
bijj  hypothetische samenstellingen. De structuur van het gast rooster is on-onderscheidbaar 
vann dat bij enkele bezetting. Bovendien zijn zowel de energie als het volume ongeveer even 
groott als in het enkel bezette clathraat. Deze resultaten impliceren dat het water rooster 
sterkk genoeg is om de locale spanning op te vangen, die door een stikstof paar op de wand 
vann een grote kooi wordt uitgeoefend. Het systeem blijf t zelfs stabiel voor moleculen met 
(maximaal)) een 10% grotere diameter. Bij bestudering van het onderlinge gedrag van de 
tweee moleculen in de dubbel bezette kooi blijk t dat de moleculen een kleine voorkeur 
hebbenn om parallel te zijn georiënteerd. Deze voorkeur wordt bevestigd door het lange-
tijdsgedragg van de oriëntationele correlaties (hoofdstuk 7). 

Inn hoofdstuk 6 wordt een brug geslagen naar experimentele resultaten. Het berekende 
neutronenn diffractie patroon toont een grote mate van overeenstemming met de experi-
mentelee resultaten. Desondanks blijk t uit de berekeningen dat het allesbehalve eenvoudig 
iss om aan de hand van de diffractie patronen de bezettingen van de kleine en grote kooien 
tee bepalen. Dit lijk t makkelijker te kunnen met behulp van Raman spectroscopie aan 
dee intramoleculaire modes: de Raman frequenties van de stikstof moleculen in de dubbel 
bezettee kooien is een aantal golfgetallen groter dan in de enkel bezette grote kooien, maar 
enkelee golfgetallen kleiner dan in de kleine kooien. Dit laatste is opmerkelijk, aangezien de 
kortstee gast-rooster afstanden voorkomen in het geval van dubbele bezetting. We hebben 
ditt echter kunnen verklaren aan de hand van de relatieve oriëntaties van de stikstof- en 
dee water moleculen. 

Dee dynamische eigenschappen van deze clathraten zijn onderzocht in hoofdstuk 7. Het 
intermoleculairee vibrationele spectrum van de gast moleculen toont één piek voor enkele 
bezettingg van zowel de kleine als de grote kooien. Bij dubbele bezetting verschijnt echter 
eenn brede band, die grofweg uit twee pieken bestaat. Dit spectrum is dus een duidelijke 
kenmerkk van de aanwezigheid van dubbele bezetting. De fononen in het water rooster 
blijkenn kleinere veranderingen te tonen bij dubbele bezetting. 

Dee locale dichtheid in de dubbel bezette kooien is zeer groot. Het is daarom ver-
rassendd dat de gast moleculen zich door de hele kooi verplaatsen, al blijken de moleculen 
ookk voorkeursposities te hebben. Mogelijk corresponderen de twee pieken in het vibra-
tionelee spectrum met aan de ene kant de beweging binnen locale energie minima en aan 
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dee andere kant de beweging van het ene locale minimum naar het andere. Tenslotte is het 
(re)oriëntationelee gedrag van de stikstof moleculen onderzocht. De oriëntationele autocor-
relatiee functies tonen dat er een (locale) voorkeursoriëntatie is voor de gast moleculen in 
dee kleine kooien. In de grote kooien bestaat zo'n voorkeur zeker niet bij enkele bezetting 
enn vermoedelijk ook niet bij dubbele bezetting. 

Stikstoff  in cylindrische nanoporiën Het derde en laatste onderwerp bevat geen echt 
mengsell  maar in termen van mengsels is het een systeem waarin complete fase-scheiding 
iss opgetreden: de tweede component die hier wordt bedoeld is een poreus materiaal, 
waarinn stikstof is geabsorbeerd. De porositeit van de bestudeerde materialen is echter 
opp nanoschaal. zodat er allesbehalve sprake van is bulk gedrag. Het (fase)gedrag wordt 
inn sterke mate beïnvloed door niet alleen de afmetingen van de poriën, maar ook door 
dee interactie (of beter gezegd: de aantrekkingskracht) met de wand. Tot recentelijk zijn 
dergelijkee moleculaire stoffen in nanoporiën alleen onderzocht bij dampspanningen als 
functiee van temperatuur. Het is voor deze systemen echter interessant om het fase gedrag 
onderr hoge druk te bepalen, omdat in dat geval niet zozeer de interactie met de wand, 
maarr eerder het puur geometrische effect een steeds belangrijker rol speelt. 

Recentelijkk zijn binnen ons laboratorium een aantal experimenten uitgevoerd bij ka-
mertemperatuur,, waarin het gedrag van stikstof in nanoporeus materiaal als functie van 
dee druk is onderzocht. De Raman metingen duiden op een fase overgang van de moleculen 
diee aan de wTand van de poriën zijn geadsorbeerd. Deze wandlagen bestaan uit een aantal 
monolagenn die op ieder een twee dimensionale amorf-achtige structuur hebben. Voor de 
kleinstee poriën bestaat de gehele pore ruimte uit dergelijke monolagen. zodat de overgang 
zichh voor die poriën het duidelijkst manifesteert. 

Hoewell  uit de metingen kan worden afgeleid dat bij de overgang de structuur van 
hett geabsorbeerde stikstof niet veel verandert, is de interpretatie van de experimentele 
resultatenn niet evident. Om deze interpretatie te vergemakkelijken zijn in hoofdstuk 8 een 
aantall  simulaties uitgevoerd van een model systeem van stikstof in gladde, cylindrische 
poriënn met dezelfde afmeting als in de experimenten. Met name het effect van een toene-
mendee dichtheid is onderzocht. De begin configuratie was de 0 fase. Deze fase bleek voor 
geenn van de dichtheden stabiel. In plaats daarvan verschijnt een structuur bestaand uit 
concentrischh cylindrische schillen. Beneden 45 kmol/m3 vertonen deze schillen een twee 
dimensionaall  vloeibaar gedrag. Tussen 45 en 51 kmol/m3 treedt er een grote toename op 
vann de trigonale ordening. Vanaf 51 kmol/m3 is er een veel kleinere translationele dif-
fusiee van de moleculen, aan de andere kant is er geen sprake van lange afstands ordening. 
Dezee verschijnselen duiden erop dat bij hoge dichtheden een 'hexatic' fase ontstaat, en de 
overgangg die in de simulaties wordt waargenomen is een vloeistof-'hexatic' fase overgang. 


