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Samenvatting

Hydrogenography

De zoektocht naar nieuwe lichtgewicht metaalhydrides voor waterstofopslag
lijkt op het zoeken naar de spreekwoordelijke naald in een hooiberg. Dit
proefschrift laat zien dat de identificatie en karakterisatie van nieuwe ma-
terialen voor waterstofopslag enorm vergemakkelijkt wordt door het gebruik
van een nieuw ontwikkelde, combinatorische methode genaamd ’Hydrogeno-
graphy’. De verandering in optische eigenschappen die het gevolg is van de
waterstofopname door het metaal, ligt aan de basis van deze methode. Door
simpelweg de optische transmissie te meten, kan de waterstofopname in duizen-
den verschillende materialen tegelijk worden bestudeerd onder exact dezelfde
omstandigheden. Hiertoe prepareren we door middel van sputterdepositie
dunne films, waarbij we door gradiënten in de compositie duizenden samples
tegelijk produceren. Van deze dunne films kunnen de optische eigenschappen
eenvoudig onder gecontroleerde omstandigheden worden gemeten. Hydrogeno-
graphy kan nog veel meer: ook de thermodynamische eigenschappen (enthalpie
en entropie) en de kinetiek van de hydrogenatie kunnen kwantitatief bepaald
worden.

Spanning-relaxatie in PdHx

Als bewijs voor het concept van onze methode onderzoeken we eerst het wel-
bekende Pd-H systeem. (Hoofdstuk 3). Hoewel zowel palladium als palladi-
umhydride metallisch zijn, is de verandering van optische transmissie gedurende
waterstofabsorptie hoog genoeg om optisch de waterstofopname als functie
van de waterstofdruk te kunnen volgen. Net als met de vergelijkbare, con-
ventionele druk-concentratie-isothermen, kunnen we nu de thermodynamische
parameters (enthalpie and entropie) van de hydrogenatie-reactie bepalen door
de druk-optische transmissie-isothermen te meten.

De evolutie van de ab- en desorptie-isothermen als functie van het aan-
tal hydrogenatie-cycli laat zien, hoe de binding van de dunne palladiumlaag
aan het substraat de hydrogenatie bëınvloedt. De veranderingen in filmmorfo-
logie en -microstructuur leveren essentiële informatie over hoe de spanning,
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die ontstaat door de waterstofgëınduceerde roosteruitzetting van het palla-
dium, gerelaxeerd wordt. Het blijkt dat de film gedeeltelijk los komt van
het substraat (buckling). Deze buckling blijkt te correleren met de vorming
van vlakke stukken in de grotendeels hellende plateaus in de isothermen. De
waarden die we van de temperaturafhankelijkheid van deze vlakke isothermen
vinden voor de enthalpie en entropie van de waterstofdesorptie blijken in hoge
mate overeen te stemmen met de literatuurwaarden voor bulk palladium.

MgyNi1−yHx: De wisselwerking tussen thermo-
dynamica en kinetiek

In hoofdstuk 4, laten we zien hoe we tegelijkertijd honderden optische iso-
thermen bepalen in een dunne film met een compositiegradiënt (MgyNi1−yHx).
Dit is een interessant materiaalsysteem omdat het voor de hand ligt te veron-
derstellen dat de film altijd uit twee stoichiometrische halfgeleidende hydrides
(MgH2 en de complexe hydride Mg2NiH4) zal bestaan.

Identificatie van de fase
In the metallische toestand is Mg2Ni de enige kristallijne fase die we met
röntgendiffractie waar kunnen nemen voor Mg concentraties kleiner dan het
Mg-Mg2Ni eutecticum (y < 0.89). Bij hogere Mg concentraties vinden we
alleen de 002-reflectie van de rutiel magnesium fase. Na hydrogenatie vinden
we aanwijzingen voor het bestaan van Ni-gedoopt Mg2NiH4 (voor y < 0.67)
en Mg-gedoopt Mg2NiH4 tussen de stoichiometrische en eutectische compositie
(0.67 < y < 0.89). Als y > 0.89 vinden alleen MgHx. De hydrogenatie van Mg
is echter niet volledig en een grote fractie blijft in de metallische toestand. Het
is opmerkelijk dat het eutecticum, dat alleen op de metallische fase betrekking
heeft, zo’n grote invloed op de hydrogenatie blijkt te hebben.

Thermodynamica
Met Hydrogenography registreren we de druk-optische transmissie-isothermen
voor alle MgyNi1−y composities tegelijkertijd. We kunnen zo direct de ver-
schillen in relatieve stabiliteit van de gevormde hydrides vergelijken. Ter-
wijl MgH2 als eerste vormt, vinden we bij hogere waterstofdrukken de vorm-
ing van Mg2NiH4; precies zoals we op basis van de bulk vormingsenthalpie
zouden verwachten. De doping met Ni en Mg verhoogt de evenwichtsdruk van
Mg2NiH4 slechts marginaal. De laagste peq wordt dicht bij de stoichiometrische
compositie (y ' 0.7) gevonden. De gemeten enthalpie blijkt ongeveer con-
stant te zijn en divergeert alleen voor composities dicht bij het eutecticum
(0.8 < y < 0.88). Deze divergentie dicht bij een grote microstructurele ve-
randering (het eutecticum) duidt erop dat de interface energie die opgeslagen
ligt in de Mg2Ni en de Mg fase-grenzen wellicht een bijdrage levert aan de
hydrogenatie enthalpie.
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Kinetiek: resultaten en modellering
Dankzij de in situ depositie van een PTFE deklaag is het mogelijk repro-
duceerbare hydrogenatie-cycli te meten onder verschillende condities. Uit een
welbepaalde H2 drukafhankelijkheid van de sorptie-kinetiek, is het mogelijk de
waarde van de reële evenwichtsdruk peq te bepalen als functie van de composi-
tie.

Recente metingen van de activeringsenergie van verschillende waterstofop-
slagmaterialen heeft intrigerende vragen opgeworpen over de fysische beteke-
nis ervan. Om onze experimentele resultaten te begrijpen hebben we een 1-
dimensionaal model gemaakt om de tijd-, temperatuur- en drukafhankelijkheid
van de sorptiekinetiek te bepalen en de relevantie van de diverse parameters.
Dit model, dat expliciet de oppervlakte- en diffusieprocessen incorporeert, leidt
tot drie conclusies:

1. Het is onmogelijk om te onderscheiden tussen dissociatie- en diffusiepro-
cessen op basis van de tijdsafhankelijkheid van de sorptiekinetiek.

2. Een enkele snelheidsbepalende stap zal in het algemeen niet te definiëren
zijn.

3. De schijnbare activeringsenergie (EAA) en de drukafhankelijkheid van de
sorptiesnelheid zijn functies van de relatieve belang van de elementaire
sorptie-processen. EAA is dus niet een intrinsieke materiaaleigenschap.

De optische meeting van de waterstof sorptie-snelheid als een functie van de
compositie y in MgyNi1−yHx, de waterstofdruk en de temperatuur, bevestigen
de aanwezigheid van een 2-stapsproces. Uit de temperatuurafhankelijkheid
van de sorptiesnelheid bepalen we de oppervlakte-activeringsenergie van Pd-
bedekte MgyNi1−yHx films.

De combinatie van kinetische en thermodynamische metingen geeft ons
een samenhangend beeld van de hydrogenatie van MgyNi1−yHx dunne films
met een compositiegradiënt. Deze studie laat zien dat een meerfasig hydride
systeem bestaande uit complexe hydrides met geen of geringe kristalliniteit
effectief bestudeerd kan worden. Hydrogenography is in staat de samenhang
in de kinetiek en thermodynamica in deze fase’s weer te geven.

Lokale chemische orde in MgyTi1−yHx

In tegenstelling tot het Mg-Ni systeem, zijn Mg en Ti niet mengbaar. We
verwachten dus geen stabiele metallische Mg-Ti verbinding te vinden, waar
dan ook in het fasediagram. Echter, in chapter 5 laten we zien dat de menging
die bij depositie ontstaat, gehandhaaft blijft bij het herhaaldelijk beladen en
ontladen met waterstof. De optische isothermen van het Mg-Ti-H systeem
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laten een ongebruikelijk gedrag zien, dat incompatibel is met een sequentiële
hydrogenatie van Ti en Mg. Dit staat in scherp contrast met wat we in andere
Mg-systemen, zoals Mg-V-H, vinden.

Hydrogenography heeft in dit hoofdstuk twee functies: In de eerste plaats
tonen we hier aan dat de enthalpie en de entropie van de hydridevorming
simultaan aan een groot aantal samples gemeten kan worden. Afhankelijk
van de compositie vinden we met röntgendiffractie een MgH2-achtige fase met
een rutiel of een fluoriet symmetrie, die we als twee verschillende plateaus in
de optische isothermen terugvinden. Het geringe drukverschil tussen de twee
plateaus bevestigt dat de lokale geometrie rond een waterstofatoom (rutile of
fcc) weinig effect heeft op de energie van dat atoom in MgH2. We vinden het-
zelfde fase-gedrag bij hogere beladingstemperaturen. Dit duidt op een grote
stabiliteit van deze MgyTi1−yHx microstructuur en biedt de mogelijkheid de
relatie tussen enthalpie en entropie systematisch als functie van de temper-
atuur te bestuderen.
Ten tweede laten we zien dat de optische isothermen die we met Hydro-
genography registreren ook informatie bevatten over de microstructuur van
de MgyTi1−yHx legeringen. Door de druk-optische transmissie–isothermen te
beschrijven met een multi-site roostergas model waarin de lokale chemische or-
dening is opgenomen, kunnen we de hydrogenatie gebruiken als een probe om
de mate van chemische ordening in het MgyTi1−yHx systeem te bepalen. We
vinden dat de vorm van de optische isothermen een goede indicator is voor het
bestaan van een lokale ordening in het metaalrooster. De graduele stijging van
de transmissie met de druk, wordt door het model gereproduceerd als we aan-
nemen dat eerst die waterstofsites gevuld worden die een of meer Ti-atomen
als eerste orde buur hebben. De plateaus zijn het gevolg van het vullen van
de sites die alleen door 4 Mg atomen omringd worden. De chemische lokale
orde parameter s die we uit dit model bepalen, komt goed overeen met wat in
EXAFS metingen gevonden wordt.
Het feit dat we niet alleen s maar ook de rooster-modulatie parameter L
kunnen bepalen, laat zien, dat hydrogenography complementair is aan locale
probes zoals EXAFS en modellering met bijvoorbeeld Reverse Monte Carlo
simulatie en Moleculaire Dynamica bij het karakteriseren van de lokale orde
die in sommige, niet-mengbare legeringen optreedt.

Optimaliseren van MgyNizTi1−y−zHx

In het hoofdstuk 6 laten we zien dat Hydrogenography een geschikte meth-
ode is om een nieuw waterstofopslagsysteem te exploreren. We zijn in staat
om met de depositie van drie gradiënten in de compositie een groot gedeelte
van het Mg-Ni-Ti fasediagram te reproduceren en daarbinnen snel een aan-
tal composities te identificeren met geschikte thermodynamische en kinetische
eigenschappen. Mg0.69Ni0.26Ti0.05 blijkt een optimale combinatie van thermo-
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dynamische eigenschappen te hebben, waarbij de kinetiek snel genoeg is en de
waterstofopslagcapaciteit 3.2 gewichts % bedraagt. De entropie van de reactie
∆S0 = −92 J K−1 (mol H2)

−1, is echter significant kleiner dan verwacht als
we aannemen dat deze volledig bepaald wordt door de standaard waarde van
waterstofgas S0

H2
= 131 J K−1 (mol H2)

−1. Hierdoor is ook de evenwichtsdruk
lager dan verwacht. Dit laat zien dat ook de entropie een parameter is die
gebruikt kan worden om de evenwichtsdruk van de reactie te optimaliseren.
De experimenten laten ook een opmerkelijke, lineaire correlatie zien tussen
∆H en ∆S0. Dit verschijnsel, dat in de thermodynamische literatuur bekend
staat als het enthalpie-entropie compensatie effect, is tot op heden onbegrepen.
Hydrogenography is een perfecte manier om dit fenomeen nader te bestuderen,
aangezien alle samples onder exact dezelfde condities gemaakt en gemeten wor-
den. Behalve het fundamentele belang van het compensatie-effect, laat het ook
zien dat we de enthalpie en entropie niet willekeurig kunnen variëren om zo de
optimale werkdruk van het waterstofopslag materiaal te realiseren.

De eerste stap naar de alanaten

Alkali-alanaten zijn voor waterstofopslag een veelbelovende klasse van com-
plexe metaalhydrides. In hoofdstuk 7 beschrijven we de synthese van een dunne
Mg(AlH4)2 alanaat film uit de elementen. Met Hydrogenography brengen
we simultaan alle hydride vormende composities in kaart die in MgyAl1−yHx

gradient dunne films gevormd worden bij geschikte temperatuur en water-
stofdruk. We combineren informatie verkregen uit DC-weerstandsmetingen,
röntgendiffractie, uv/vis spectrofotometrie, resonante nucleaire analyse en Ru-
therford backscattering spectrometrie om de gevormde metaal en hydride fases
te identificeren. Deze complexe aanpak is nodig door de waterstofgëınduceerde
segregatie van MgH2 en Al die in het Al-rijke deel van de film op blijkt te tre-
den.

Allereerst vinden we dat de hydrogenatie van MgyAl1−y dunne films on-
der veel mildere condities plaats vindt dan in de corresponderende bulk sam-
ples. We vinden dat MgH2 gevormd wordt over het gehele compositie bereik
(0.2 ≤ y ≤ 0.9).

Weerstands- en röntgenmetingen als een functie van de Mg fractie y in
de onbewerkte metallische toestand laten zien dat de MgyAl1−y legeringen in
dunne film vorm zich anders gedragen dan op grond van het bulk fasediagram
verwacht zou worden. We vinden dat de metallische oplosbaarheid veel groter
is en dat geordende fase’s ontbreken. De beste waterstofabsorptie kinetiek
vinden we in het Mg-rijke deel dat amorf (of nanokristallijn) Mg-Al bevat.

Voor de Al-rijke composities vinden we na beladen een complex patroon
in de optische transmissie. Dit is het gevolg van een waterstofgëınduceerde
segregatie die bij deze composities optreedt. De migratie van MgH2 die bij
hydrogenatie optreedt blijkt sterk af te hangen van de Mg fractie y:
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1. Voor y < 0.21, segregeert Mg sterk naar het substraat toe. We de-
tecteren ongereageerd Mg, en kunnen de mate van (in-)homogeniteit van
de MgyAl1−y laag met optische transmissiemetingen kwantitatief in kaart
brengen. Dit laat zien dat optische metingen complementair kunnen zijn
aan diepte selectieve metingen zoals NRA en RBS.

2. Voor Mg fracties 0.25 < y < 0.36, blijkt de film homogeen in de dikte
te zijn, wat suggereert dat er bij deze composities geen fase-segregatie
optreedt. De waargenomen optische transmissie kan met een mengsel van
MgH2 and Al beschreven worden. Echter, bij een [Al]/[Mg] ratio van 2,
vinden we een hogere waterstofconcentratie en ook een anomaal gedrag
van de geleidbaarheid, en dit doet vermoeden dat er in een gedeelte van
de laag Mg(AlH4)2 gevormd wordt.

3. Voor hogere Mg fracties (0.36 < y < 0.5), is het uitgangsmateriaal een
amorfe Mg-Al legering en MgH2 segregeert preferentieel naar het Pd
interface.

Met Hydrogenography zijn we dus in staat, het brede scala aan fase trans-
formatie processen die bij hydrogenatie optreden, in kaart te brengen. Hydro-
genography is complementair aan andere dunne film analyse technieken, maar
geeft daarenboven essentiële informatie over de kinetische en thermodyna-
mische aspecten van de hydrogenatie. Dunne films kunnen zo als modelsyste-
men worden gebruikt om nieuwe, geschikte metaalhydrides voor waterstofop-
slag te vinden.


