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Kelvin probe kracht microscopie voor de studie van fotovolt-
ages aan het oppervlak van water splitsend NaTaO3

Voor een grootschalige transitie naar hernieuwbare energie, verkregen uit zon-

licht en wind, is een grote energie-opslag capaciteit in de vorm van brandstof-

fen vereist. Een mogelijke oplossing voor deze grote technologische uitdaging

is de directe conversie van zonlicht naar brandstoffen in apparaten gebaseerd

op halfgeleidende materialen. Deze apparaten kunnen in twee hoofdcategorieën

ingedeeld worden. De apparaten in de eerste categorie zijn in feite een zonne-

cel en een elektrolyse apparaat in één, en worden foto-elektrochemische cellen

genoemd. De apparaten in de tweede categorie kunnen simpelweg worden voor-

gesteld als een bad met een dispersie van poeder in water.

Onder de poeder-materialen die water splitsen valt de stof NaTaO3 op door

een zeer hoge kwantum opbrengst. Dit vereist wel optimalisatie door middel

van dotering met La en het aanbrengen van NiO co-katalysator. Puur NaTaO3

splitst ook enigszins water, maar ongeveer een factor 126 minder efficiënt dan

het geoptimaliseerde systeem.

In dit project wilden we NaTaO3 onderzoeken met Kelvin probe kracht mi-

croscopie (Kelvin probe force microscopy (KPFM) in het Engels) en foto-elek-

trochemie (Photoelectrochemistry (PEC) in het Engels), met als doel meer te

leren over de onderliggende ladingscheidingsmechanismen, één van de belangri-

jkste knelpunten voor efficiënt water splitsen met een poeder. Echter, aan het

begin van dit project bestonden er een aantal onopgeloste problemen met be-

trekking tot meet-artefacten en data interpretatie van KPFM op ruwe halfgelei-

dende samples, zoals onze samples. Daarom is er veel werk gestopt in het

oplossen van deze problemen en het valideren van de KPFM techniek.

KPFM is een populaire techniek voor het onderzoeken van halfgeleiders.

Desondanks bestonden er in de literatuur twee concurrerende interpretaties van

de relatie tussen het gemeten signaal en de halfgeleider eigenschappen. Eén

is de interpretatie als het zogenaamde oppervlakte werkfunctie verschil tussen

probe en sample, wat ook het contact potentiaalverschil wordt genoemd. De an-

der is een recenter voorgestelde interpretatie die alleen afhangt van bulk eigen-
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schappen van het sample. Door middel van een theoretische afleiding, experi-

menten en vergelijking van onze modellering met experimenteel werk van an-

deren, hebben we aangetoond dat de nieuw voorgestelde interpretatie in het al-

gemeen niet geschikt is voor de analyse van KPFM op halfgeleiders, terwijl de

interpretatie als het contact potentiaalverschil hiervoor wel geschikt is.

Tijdens het onderzoeken van een van de varianten van de KPFM techniek die

mogelijk toepasbaar is in water, ondervonden we elektrische overspraak tussen

het signaal dat de elektrische modulatie van de geleidende KPFM probe aandri-

jft en het detectie signaal van de respons van de probe. Dit probleem hebben we

opgelost door het excitatie signaal via een afgeschermde kabel buiten de com-

merciële opstelling om op de probe aan te sluiten. Dit hebben we zo gedaan,

dat we de overspraak letterlijk aan en uit kunnen schakelen. Dankzij aanpass-

ing van het systeem konden we het effect van overspraak op deze KPFM variant

in detail bestuderen en vergelijken met het effect op een meer reguliere KPFM

methode. Met deze experimenten hebben we aangetoond dat, wanneer de in-

vloed van overspraak is gelimineerd, de resultaten van de beide methodes met

elkaar in overeenstemming zijn.

Twee andere, gerelateerde problemen van KPFM zijn dat er een ongewenste

afstandsafhankelijkheid van het gemeten signaal kan zijn en dat er topografisch

gecorreleerde artefacten kunnen optreden bij metingen op ruwe samples. Wij

hebben aangetoond dat probe inhomogeniteit één van de hoofdoorzaken van

beide effecten is. Dit hebben we gedaan door aan te tonen dat we op een heel

ruw sample resultaten zonder topografische artefacten kunnen verkrijgen met ho-

mogeen metaal gecoate probes, terwijl we, nadat we een inhomogeniteit hebben

veroorzaakt aan de tip van de probe door contact met het sample, duidelijk to-

pografisch gecorreleerde artefacten verkrijgen, onder verder exact dezelfde ex-

perimentele omstandigheden. Daarnaast blijkt er vóór de tip verandering nauweli-

jks afstandsafhankelijkheid te zijn, terwijl er daarna aanzienlijke afstandsafhanke-

lijkheid is. Met behulp van eenvoudige modellering zijn we in staat deze resul-

taten te verklaren. Ook met frequentie modulatie KPFM, wat in het algemeen als

superieur wordt beschouwd, vinden we dat de topografisch gecorreleerde arte-

facten aanhouden, wat in overeenstemming is met onze modellering. Helaas kun-

nen tijdens metingen probe inhomogeniteiten gemakkelijk ontstaan door contact

met het sample, en dit kan zelfs makkelijk ongemerkt blijven. Daarom beschri-

jven we een methodologie die dit kan helpen voorkomen en stellen voor om, ter

controle, de afstandsafhankelijkheid voor en na experimenten te meten.

Voor KPFM en PEC is het noodzakelijk om dunne films van NaTaO3 op een

geleidend substraat te hebben, met goed elektrisch contact. In eerste instantie

vonden we een hydrothermale methode die geschikt leek. Echter, de films die

we hiermee fabriceerden bleken te gemakkelijk vanzelf uit elkaar te vallen. We

vermoeden dat onze afwijkende resultaten zijn veroorzaakt door het feit dat het
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gebruikte chemische proces eigenlijk vrijwel gelijk is aan een bekende methode

om Ta te etsen, terwijl het substraat voor deze methode nu juist Ta folie was. Bli-

jkbaar, door kleine verschillen in de details van het proces, neigde het chemische

proces in onze pogingen meer naar etsen dan naar groei van de NaTaO3 film. We

hebben dit probleem opgelost door Ta2O5 films te fabriceren op saffier en deze te

gebruiken als substraat in hetzelfde chemische proces, met stevige NaTaO3 films

als resultaat. Deze methode resulteerde ook in een nieuw type controle over de

morfologie van de film door middel van de synthese temperatuur. Helaas bleek

echter dat we voor KPFM en PEC in deze samples niet voldoende elektrische

contact met de film konden realiseren.

Nadien vonden we een andere methode in de literatuur die wel goed elek-

trisch contact verschaft. Bovendien ontdekte we dat deze samples krachtige

fotoanodes zijn, die, verbonden aan een metalen tegenelektrode, in staat zijn

een water splitsende fotostroom te genereren onder UV belichting, zonder aan-

gelegde elektrische spanning. We hebben de foto-elektrochemische eigenschap-

pen van deze fotoanodes in kaart gebracht met cyclovoltammetrie onder verschil-

lende typen belichting. Ook hebben we onder verschillende type belichting het

gemiddelde oppervlakte fotovoltage gemeten met een macroscopische variant

van KPFM. Deze voltages hebben zeer lange relaxatie tijden, tot enkele dagen,

wat de aanwezigheid van zogenaamde trap states aantoont.

We hebben ook een kleine variatie op de synthese methode van de NaTaO3

fotoanodes ontwikkeld waarmee we in staat zijn om geı̈soleerde NaTaO3 nano-

kristallen te maken op een Pt oppervlak. Door op deze samples KPFM met en

zonder UV belichting te doen hebben we een duidelijk beeld verkregen van het

fotovoltage dat wordt gegenereerd tussen deze twee materialen.

Voor NaTaO3 poeders zijn er, met schijnbaar succes, verschillende methodes

ontwikkeld om de bandgap te verkleinen door middel van dotering. Het doel hi-

ervan is om meer activiteit in zonlicht te verkrijgen, maar vooralsnog is dit voor

geen enkel gedoteerd NaTaO3 poeder echt gelukt. Echter, deze methoden zouden

succesvoller kunnen blijken te zijn in onze foto-elektrochemische cel configu-

ratie, want in deze configuratie zijn er minder belemmerende materiaalvereisten

dan in water splitsen door middel van poeders. De ontwikkelde NaTaO3 fotoan-

odes zijn dus een zeer bruikbaar platform zijn om deze doteringsmethodes verder

te onderzoeken.

Naast de KPFM metingen aan de geı̈soleerde NaTaO3 nanokristallen op Pt

hebben we ook gedetailleerde KPFM metingen gedaan aan NaTaO3 fotoanodes.

Aangezien NaTaO3 water splitst onder UV belichting, valt het te verwachten

dat dit materiaal aan het oppervlak grote werkfunctie en fotovoltage variaties

heeft. Echter, met diverse KPFM methodes meten we alleen verwaarloosbaar

kleine variaties. Door aanpassing van het model dat we hadden ontwikkeld om

uit te rekenen hoe een inhomogene probe afstandsafhankelijkheid en topografie

107



gecorreleerde artefacten veroorzaakt, hebben we bovengrenzen berekend voor

het werkelijke oppervlakte fotovoltage verschil tussen kristalfacetten, rekening

houdend met de gevoeligheid en resolutie van de betreffende methode. In het

meest stringente geval resulteerde dit in een bovengrens van 19 mV. Gebruik-

makend van resultaten uit de literatuur, berekenen we op vergelijkbare manier

bovengrenzen voor het werkelijke oppervlakte fotovoltage verschil tussen kristal

randen en de rest van het sample. In het meest stringente geval leidde dit tot

een bovengrens van 72 mV. Deze resultaten zijn in overeenstemming met recent

werk van anderen dat aantoont dat de kristal facetten van NaTaO3 kristallieten

met kubusvorm equivalent zijn en dat er geen ruimtelijke ladingsscheiding tussen

deze equivalente facetten lijkt plaats te vinden.

Zoals boven vermeld, worden de NaTaO3 deeltjes veel actiever wanneer deze

met La gedoteerd zijn en beladen met NiO cokatalysator. Als inderdaad de lad-

ingsscheidingsefficiëntie in dit geoptimaliseerde systeem veel beter is, dan zou

KPFM waarschijnlijk duidelijke laterale fotovoltage variaties laten zien, en op

die manier informatie geven over hoe en waar de ladingsscheiding plaatsvindt.

Helaas was dit project afgelopen voordat dit gedaan kon worden. Deze experi-

menten laten we dus over voor toekomstig werk.
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