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Samenvatting g 

Watt is de relatie tussen het fasegedrag van een zuivere stof en dat van diezelfde stof 

opgeslotenn in een poreus materiaal? Hoe veranderen de eigenschappen van een mengsel 

vergelekenn met die van de pure componenten? Wat is de invloed van het gastmolecuul op 

dee clathraatstructuur? Wat is de microscopische oorzaak voor de soms grote verschillen in 

macroscopischh gedrag voor gemengde systemen terwijl er slechts subtiele verschillen zijn 

tussenn de moleculen? Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft deze vragen 

benaderdd door metingen te verrichten aan zowel microscopische grootheden (vibratie 

frequentie,, lijnbreedte en lijnvorm van het molecuul) als aan macroscopische grootheden 

(druk,, temperatuur en samenstelling). 

Dee meeste zuivere stoffen komen voor in meer dan één vaste fase. Van het meest 

simpelee molecuul, stikstof zijn er al vijf verschillende vaste fasen beneden 150.000 bar 

bekendd terwijl water zelfs negen kristalstructuren kent in dit zelfde drukgebied. Één van de 

oorzakenn voor het complexe fasegedrag ligt in het feit dat het molecuul niet zuiver 

bolvormigg is. Daardoor kan het roterende, niet sferische molecuul (afhankelijk van de 

rotatieas)) meer ruimte innemen dan een sferisch molecuul met vergelijkbare diameter terwijl 

datzelfdee molecuul als het niet roteert juist een kleinere ruimte inneemt. Fasediagrammen 

vann mengsels zijn over het algemeen nog complexer en kunnen sterk verschillen van die van 

dee pure componenten. Zo kunnen er geheel nieuwe fasen ontstaan terwijl faselijnen van de 

puree systemen sterk kunnen verschuiven in het mengsel. 

All ee metingen zijn verricht met behulp van een zogenaamde diamanten aambeeld cel 

(DAC)) zoals afgebeeld in Fig. 1.4. Een metalen schijfje met een opening in het centrum (de 

sampleruimtee met een afmeting van ca 0.2 mm) wordt tussen twee diamanten geplaatst. 

Doorr na het vullen van de cel de diamanten aan weerszijden tegen het metalen schijfje te 

persenn kunnen zeer hoge drukken gegenereerd worden (tot enkele miljoenen bar). Diamant 

heeftt naast de bekende hardheid ook het grote voordeel dat het transparant is, zodat het 

aangroeienn en verdwijnen van fasen kan worden geobserveerd met een microscoop en het 

microscopischh gedrag onderzocht kan worden met o.a. Raman spectroscopie. De DAC is 

uitgerustt met een thermostaat/cryostaat zodat de temperatuur geregeld en gemeten kan 
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worden.. De druk wordt bepaald uit de roodverschuiving van de fluorescentielijnen van een 

robijnsplinterr die ook in de sampleruimte ingebracht is. 

Hett tweede hoofdstuk behandelt het clathraat-hydraat systeem water-argon. Clathraat-

hydraten,, kortweg clathraten, ontstaan als water wordt gemengd met een andere component, 

dee zogenaamde gastmoleculen of -atomen (figuur 1.1). Deze vaste stof bestaat uit een 

ijsachtig,, waterstofgebonden netwerk van watermoleculen die kooien vormen van 

verschillendee grootte (figuur 1.2 en 1.3). De gastatomen, in dit geval argonatomen, zijn in 

dee kooien opgesloten. De keuze voor dit specifieke clathraat komt voort uit een 

literatuurstudiee waaruit blijkt dat argon de beste kandidaat lijk t te zijn voor 

clathraatformatiee bij hoge druk en hoge temperatuur. Het leek niet uitgesloten dat Ar 

clathratenn zouden blijven bestaan tot zelfs buiten het voor ons toegankelijke temperatuur en 

drukk gebied. Het onderzoek omvat het vastleggen van de ligging van de clathraat-

decompositiecurvee en van de 3-faselijnen die de grenzen vormen van de gebieden waar de 

verschillendee clathraatstructuren stabiel zijn. De resultaten bevestigden ons vermoeden en 

bewijzenn dat het clathraatgebied zich uitstrekt tot voorbij de smeltlijn van puur argon, en 

zelfss tot aan de smeltlijn van puur ijs VII . Bovendien laten de Raman spectra van de 

gekoppeldee O-H vibraties zien dat er tenminste drie verschillende clathraattypen gevormd 

worden.. Een verklaring voor het veel grotere druk- en temperatuurgebied waarin Ar 

clathratenn stabiel zijn vergeleken met dat van N2 clathraten (N2 en Ar hebben immers 

vergelijkbaree diameters) kan worden gevonden in het feit dat stikstof rotationele 

vrijheidsgradenn heeft en argon niet. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek dat is verricht naar 

hett fasegedrag van stikstof, opgesloten in nanoporeus materiaal. Experimenten bij lage druk 

hebbenn aangetoond dat, wanneer de afmetingen in het poreuze materiaal klein genoeg zijn, 

hett fasegedrag sterk afwijkt van dat van buik-stikstof. De oorzaak hiervoor wordt 

voornamelijkk geweten aan de sterkte van de interacties van de moleculen met de wand. Bij 

hogee druk blijkt echter dat niet zozeer deze interacties maar veeleer de geometrie van de 

poriënn bepalend zijn voor het sterk afwijkende gedrag. De in dit proefschrift beschreven 

studiee bestaat uit twee typen experimenten. Ten eerste zijn er metingen gedaan als functie 

vann de druk bij kamertemperatuur in het gebied waar buik-stikstof respectievelijk 

stabiliseertt in de fluïde, de p en de 8 fase. Ten tweede zijn er, om meer gedetailleerde 

informatiee te verkrijgen, in dezelfde fasegebieden metingen verricht als functie van de 

temperatuurr bij constante druk. Om de invloed van de grootte van de poriën op het gedrag 

tee onderzoeken zijn er experimenten gedaan met gebruik van 4 verschillende porie-

diameters.. De eerste Raman spectra leverden meteen al zeer interessante resultaten op want 

naastt de welbekende spectra van buik-stikstof vonden we de zeer brede pieken die 

kenmerkendd zijn voor amorfe stoffen. Na uitgebreid puzzelwerk werd het ons duidelijk dat 
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dezee brede signalen afkomstig moesten zijn van de stikstofmoleculen dicht bij de wand in 

dee poriën. Voor kleinere poriën toonden de spectra bovendien aan dat er voor deze 

moleculenn een overgang plaatsvindt van een amorfe fluïde naar een amorfe vaste fase. Ook 

voorr de meer in het centrum gelegen moleculen waren de resultaten verrassend. Voor 

groteree poriën komen de frequenties weliswaar sterk overeen met die van buik-stikstof maar 

dee vast-vast p-5 overgangb leek niet bij een bepaalde druk en temperatuur maar in een heel 

druk-- en temperatuurgebied plaats te vinden. De spectra laten bovendien zien dat de 

faseovergangg uitgesteld wordt zowel naar hogere druk, als naar hogere temperatuur. Dit 

duidtt erop dat in beide gevallen de beperkte afmetingen van de poriën de faseovergang 

bemoeilijken. . 

Dee hoofdstukken 4 en 5 bevatten de resultaten van de metingen die zijn verricht aan de 

mengkristallenn stikstof-argon en stikstof-krypton. Deze studies bouwen, samen met de 

moleculairee dynamica berekeningen die beschreven zijn in het laatste hoofdstuk, voort op 

eerderee studies naar het effect van de diameterverhouding van de twee componenten op het 

fasegedrag.. Uitgangspunt was met name het verkrijgen van inzicht in de mechanismen die 

eenn rol spelen bij de oplosbaarheid in de vaste fasen. De Raman spectra zijn gemeten als 

functiee van de druk bij kamertemperatuur, bij verschillende concentraties. Aan de hand van 

dee vergaarde informatie zijn de fasediagrammen van de twee systemen geconstrueerd. Het 

bleekk al snel dat voor het bepalen van de ligging van de fase lijnen niet alleen kennis van de 

vibratiefrequentiee maar ook van de lijnbreedte noodzakelijk was, aangezien de frequenties 

vann het stikstof molecuul in het/cc en het hcp rooster nagenoeg gelijk zijn. Met name uit de 

resultatenn van het systeem stikstof-krypton werd het ons duidelijk dat de oriëntationele 

vrijheidsgradenn van het molecuul een essentiële rol spelen in de evolutie van het 

fasediagram.. Ondanks het feit dat argon iets kleiner is dan krypton, bleek de oplosbaarheid 

vann argon veel kleiner dan de oplosbaarheid van krypton in het stikstof hcp rooster. 

Tott onze verrassing bleek de lijnbreedte niet alleen in de fluïde maar juist ook in de 

vastee fasen extreem sterk afhankelijk te zijn van de concentratie en in tegenstelling met het 

puree systeem, ook sterk drukafhankelijk. Om de mechanismen die bij dit fenomeen een rol 

spelenn verder te onderzoeken zijn er daarom aansluitend computersimulaties aan dit systeem 

uitgevoerd.. De moleculaire dynamica berekeningen zijn verricht in nauwe samenwerking 

mett Dr. Jan P. J. Michels. De vibrationele lijnvormen van N2 in N2-Kr en de daaraan 

gerelateerdee parameters zijn berekend als functie van de samenstelling en de druk. De 

berekendee spectra werden verkregen door volledige analyse van de relaxatiefunctie. In 

eerstee instantie zijn de roosterposities van de deeltjes, afgezien van vibraties rond de 

posities,, constant gehouden. De MD resultaten laten, wat betreft de vibratiefrequenties, 

dezelfdee tendens zien als experimentele resultaten, zowel in concentratieafhankelijkheid als 

inn drukafhankelijkheid. De berekende lijnbreedtes bleken echter nog groter te zijn dan de 
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experimentelee waarden. Omdat diffusie een sterke invloed heeft op de breedte, ontstond het 

ideee van de mogelijkheid dat in het echte systeem de deeltjes zich relatief snel door het 

roosterr verplaatsen. Daarom zijn er aanvullende simulaties uitgevoerd waarbij met een 

willekeurigee volgorde N2 deeltjes van positie wisselen (swappen). Hierbij werd het aantal 

verwisselingenn per tijdseenheid gevarieerd. De op die manier verkregen lijnbreedtes bleken 

inderdaadd sterk afhankelijk van de ingestelde swap-snelheid. De gevonden waarde (5 ps), 

waarbijj  de lijnbreedtes overeenkomen met de experimentele breedtes kan dan beschouwd 

wordenn als een indicatie voor de correlatietijd die verband houdt met de diffusie. Het 

opmerkelijkee aan deze resultaten is dat kennelijk ook onder hoge druk de moleculen nog in 

staatt zijn zich relatief snel door het rooster te verplaatsen. Daarnaast is gebleken dat de 

combinatiee van Raman spectroscopie en MD simulaties informatie kan geven over het 

fenomeenn diffusie in mengkristallen. 
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