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Abstract: In this work an exploration of methods is presented to synthesize 
Ta2O5 and HfO2 nanoparticles for pinning applications in superconductors. 
Peptisation as a top down approach was investigated and discarded. Several 
bottum up techniques including solvothermal synthesis and hot injection 
were effectively used to create appropriate nanoparticles between 1.5 and 
10 nm. Microwave radiation was used to enhance the rate of the reactions 
significantly. Crystallinity and agglomeration are two major issues which 
need further research. First tests, concerning the incorporation of the 
particles in water based YBCO precursor solutions, were also conducted.  

 
Key words: Ta2O5, HfO2, nanoparticles, solvothermal synthesis, microwave 
synthesis, hot injection, superconductivity 

 

Introduction 

The YBa2Cu3O7-x (YBCO) coated conductor 
(CC) is the most promising high temperature 
superconductor to be used as a powerful 
electromagnet in various devices (MRI, energy 
storage, etc.). Recently, the grain boundary 
problem has been solved. However, the critical 
current density still remains too low for optimal 
application in high magnetic fields.1 Especially, the 
dependence of the critical current value on the 
angle of the magnetic field poses problems for 
practical applications. This problem can be tackled 
by the introduction of appropriate artificial 
pinning centers (APC). Recently, BaZrO3 and Y2O3 
in situ created nanoparticles have proven to be 
succesfull.2 

In this work we investigate the ex-situ pinning 
approach of two compounds that up to date have 
never been used as APC: tantalum and hafnium 
oxide. Both are also of interest as a high-k 
dielectric material, protective coating, catalyst and 
anti-reflection layer.3-6 We believe that especially 
Ta2O5 is very attrative for c-axis pinning due to its 
crystal structure, see figure 1.7,8 The b-c plane of 
both structures are very similar and preferential 
c-axis orientation may be expected of a Ta2O5 
nanorod. Up to date, no crystalline nanoparticles 
(< 20 nm) of tantalum oxide were synthesized 
without the need for a second calcination step. In 
this last step, the particles agglomerate and this 
would be detrimentous for the pinning properties. 

For ex situ pinning, small, crystalline particles 
(3-10 nm) are required. In addition, long shelf life 
stability in an YBCO precursor solution is 
required. Stabilisation of the particles in methanol 
based TFA precursors and water based fluorine 
free solutions is envisaged. Chemical solution 
deposition (CSD) with dip-coating or ink-jet 

printing need to be applied to deposit thin films 
on single crystal STO substrates.9-11 In this paper, 
the focus is directed towards the application of the 
particles in water based precursor solutions for 
ink-jet printing. 

 

Figure 1. Comparison of the crystal structure of Ta2O5 
(left) and YBa2Cu3O7-δ (right). 

A range of synthesis methods for the creation 
of the oxide nanoparticles was explored. Organic 
routes (hot-injection and solvothermal synthesis) 
and, due to environmental considerations, water 
based methods have been considered. The most 
promising synthesis method in water is the 
microwave assisted hydrothermal synthesis of a 
stabilized tantalum(V) precursor solution. The 
resulting nanoparticles are very small (2 nm) and 
the colloidal solution has a shelf life stability of 
several months. Water soluble hafnium oxide 
particles have been created via a microwave 
assisted solvothermal method based on the 
syntheses of Niederbergen et al.12 Furthermore, 
the first test results of the hot injection method 
look very promising regarding particle size and 
agglomeration.  
 

Experimental 

Ta2O5 (99 % – Sigma-Aldrich), potassium 
hydrogen sulfate (99 % – Sigma Aldrich), oxalic 
acid (99 % – Sigma-Aldrich), potassium hydroxide 



vi  English Summary Article 

 

(85 % – Sigma-Aldrich), citric acid monohydrate 
(99.5 % – Roth), tartaric acid (99.5 % – Merck), 
tetraethylammonium hydroxide, TEAH (35 % – 
Sigma-Aldrich), ethanolamine, EA (99 % – Sigma-
Aldrich), NH3 (25 w% – Roth), H2O2 (35 w% – 
Sigma-Aldrich), TaCl5 (99.8% – Sigma-Aldrich), 
HfCl4 (99.9% – Alfa Easar), anhydrous benzyl 
alcohol (99.8% – Sigma-Aldrich), Ta(OEt)5 (99+% 
– Alfa Easar), oleic acid (90 % – Sigma-Aldrich), 
octadecene (90 % – Alfa Easar), triethanolamine 
(102-71-6 – 98+ % – Alfa Easar), were bought and 
used without further purification. The metal 
chlorides were stored in a dissicator and the 
ethoxides were stored in a glove box with less 
than 1 ppm water.  
 
Precursor solution by a flux method 

In a typical acid flux reaction 0.78 g Ta2O5 is 
mixed with 6 g KHSO4 and heated to 600 °C. After 
reaction the flux is cooled to room temperature 
and dissolved in a hot aqueous solution of 
ammonium oxalate. The tantalic acid is set with an 
excess of ammonia, washed several times with 
deionized water and redissolved in an ammonium 
tartrate solution. 

In a typical basic flux reaction 1.55 g Ta2O5 is 
mixed with 3.93 g KOH powder in an alumina 
crucible and heated to 450 °C. After reaction, the 
flux is cooled to room temperature and dissolved 
in hot water. The tantalic acid is set with glacial 
acetic acid and washed with a nitric acid solution 
and deionized water. Finally, tantalum(V) is 
solubilized in a tartrate/citrate solution. 

 
Microwave assisted hydrothermal synthesis  

3 mL of the various precursor solutions were 
used in a microwave assisted hydrothermal 
reaction at 170 °C during 1, 10 or 30 minutes. The 
maximum pressure setpoint was 17 bar. Both 
reactions with and without continuous cooling 
were performed (PowerMax ON or OFF). After 
reaction the particles were precipitated with 
acetone and centrifuged. The precipitate was 
redispersed in water.  
 
Peptisation 

Tantalum chloride was hydrolysed in a 
ammonia solution, centrifuged and washed 
several times with dionized water. The precipitate 
was peptised with a 35 w% solution of H2O2 in 
water. The suspension was transferred to a 
pressure vile and kept at 95 °C for one day. The 
resulting gel was dried to obtain the nanopowder. 

 
Microwave assisted solvothermal synthesis  

In a typical synthesis 4.5 mL of benzyl alcohol 
was added to 0.45 g of the metal (tantalum or 
hafnium) chloride. After dissolution of the 
chloride, TEA was added. The solution was kept at 
220 °C for 2 hours under microwave radiation. 
The particles were set with diethyl ether, 
centrifuged and washed several times with diethyl 
ether. Finally, the particles were dispersed in 
water.  

 
Hot Injection synthesis  

Tantalum oleate was prepared by injecting 
tantalum ethoxide in pure, degassed oleic acid. 
The oleate was injected under atmospheric 
conditions in octadecene at 300 °C. The particles 
were precipitated with methanol and redispersed 
in toluene.  

 
Analysis techniques 

For DLS measurements a Nano ZS device was 
used in backscattering mode. For XRD 
characterization a Thermo Scientific ARL X’tra X-
straal diffractometer was used with the CuKα line 
as primary source. XPS measurements relied on 
an X-ray photoelectron spectroscopy S-Probe XPS 
spectrometer with monochromatic Al (1486.6 eV) 
radiation as excitation source, bought from 
Surface Science Instruments (VG). The 
quantitative analysis was obtained by calibration 
of a een Rigaku CG EDXRF analyser working with 
the FP quantitative analysis (RPF-SQX). TEM 
measurements were performed on a JEOL JEM-
2200FS TEM with Cs corrector. UV-VIS 
measurements were performed with a Perkin 
Elmer Lambda 2 spectrofotometer. Infrared 
spectroscopy was executed on a Perkin Elmer FR-
IR spectrometer spectrum 1000, equiped with a 
HATR module. NMR spectra were recorded with a 
Bruker 500 MHz AVANCE III spectrometer 
equiqed with a BBI-probe. Qualitative GC-MS 
experiments were performed on a Hewlett 
Packard G1800B GCD and quantitative 
measurements were done on Hewlett Packard 
5890 CD2 GC with a FID detector.  
 

Results and Discussion 

TABLE I. Overvieuw of the different precursor 
solutions. C.A. : Ta is the molar ratio of the complexing 
agent over tantalum(V).  

 cTa 

(mol/L) 
C. A.  C. A. : Ta Base pH 

P1 0.035 TA 5 NH3 8.5 
P2 0.035 CA 5 NH3 6.5 
P3 0.035 CA 5 NH3 9.5 
P4 0.035 TA 2.5 NH3 9.5 
P5 0.035 TA 2.5 NH3 8.5 
P6 0.035 CA 2.5 NH3 9.5 
P7 0.07 CA 2.5 EA 10 
P8 0.07 CA 2.5 TEAH 11 
P9 0.07 CA 2.5 EA 7.5 

 
Microwave assisted hydrothermal synthesis  

 
Precursor synthesis. An aqueous solution of 

tantalum(V) was prepared via an acid or a basic 
flux method based on work of Szanics et al. and Li 
et al.13,14 However, these solutions contain a high 
concentration of salts and need to be purified. 
Tantalic acid (Ta2O5.xH2O) was precipitated upon 
additon of ammonia or glacial acetic acid to the 
acid or basic flux solution respectively. After 
extensive washing, tantalum(V) is dissolved again 
in water with a complexans, a base and hydrogen 
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peroxide. The various synthesized precursor 
solutions are listed in table I. Tartaric acid (TA) 
and citric acid (CA) were found to be very good 
complexing agents.  

 
Nanoparticle synthesis. The above precursor 

solutions were subjected to microwave radiaton, 
keeping the temperature at 170 °C. From a first 
set of syntheses (M1 – M3 in table II), one can 
conclude that longer reaction times result in 
bigger particles. This is reasonable since the 
particles have more time to grow. There also 
seems to be a size difference, dependent on the pH 
of the precursor solution. It is tempting to attach 
conclusions to these measurements. However, 
DLS measures the hydrodynamic diameter and 
not the actual diameter. The hydrodynamic size is 
certainly influenced by pH and ionic strength, so 
one should be careful. This is also the reason that 
there are differences in particle size between 
unpurified and purified samples. The difference in 
size would be much bigger when agglomeration 
would have occurred during purification. In 
addition, a zetapotential of maximum -30 mV was 
measured. This leads to the conclusion that the 
particles are stable colloidal entities.  

 
TABLE II. Overview of the microwave assisted 
hydrothermal reactions. The size mentioned is the 
maximum of the volume distribution curve extracted 
from DLS measurements. B.P. and A.P. stand for 
before and after purification 
 Precursor time size B.P. size A.P. 
M1 P3 1 min 4 nm 4 nm 
M2 P3 10 min 7 nm 6 nm 
M3 P2 10 min 9 nm 10 nm 
M4 P7 10 min 9 nm 6 nm 
M5 P7 10 min 5 nm 6 nm 
M6 P8 10 min 9 nm 9 nm 
M7 P9 10 min 3 nm 3 nm 

 
The particles of M3 were investigated with 

TEM and XRD and the results are presented in 
figure 2A and B. It is clear from the figure that the 
particles have an effective diameter of 2 nm, in 
contrast to a hydrodynamic diameter of 9-10 nm. 
Furthermore, it is seen that the particles are non-
agglomerated. The XRD pattern shows a less 
favorable feature: the particles are not crystalline.  

The solutions, subjected to the hydrothermal 
treatment, exhibited an orange colour. Since the 
band gap op tantalum oxide is 318 nm, this was 
not well understood. Therefore, a blanc solution, 
containing citric acid, H2O2 and NH3 was also 
hydrothermally treated and the same colour was 
observed. In the normalized UV-VIS spectrum 
(figure 2C), it is seen that the blanc absorption is 
however only superimposed upon the extensive 
tail of another absorption at 300 nm. The latter is 
consisent with the results of Meyer et al.15  

Meyer et al. synthesized a mixture of 
tantalum oxide (Ta2O5) and tantalum oxynitride 

(TaON). Also the 543 nm feature in the emission 
spectrum from the luminescence measurements 
(figuur 2D) point in the direction of the formation 
of TaON.15 Further confirmation was sought and 
found in XPS measurements. In figure 2E, the 
region of the tantalum 4f doublet is shown. After 
deconvolution, it is found that the best fit is 
obtained when two tantalum doublets are 
considered. This means that there are two types of 
tantalum atoms with a different chemical 
environment in the oxide. The observation 
explains the poor crystallinity observed in XRD. In 
figure 2F, again two different tantalum 4p peaks 
are found after deconvolution and two nitrogen 
peaks, one (at 397 eV) originating from the 1s of 
nitrogen in the lattice of TaON and one (at 399 eV) 
origination from interstitial and organic nitrogen. 
This supports the hypothesis of a certain amount 
of TaON in the sample. This material has very 
interesting photocatalytic properties but up to 
now, no soft chemistry method existed for its 
synthesis.15,16 In this work, we created the TaON 
after 10 minutes at 170 °C using microwave 
radiation. Optimization is necessary but the 
method is highly promising. 

However, for pinning applications, pure 
tantalum oxide is required and hydrothermal 
reaction based on precursor solutions without 
ammonia were executed (M4 – M7). Again the 
solutions are coloured except in the case of TEAH. 
In tetraethylammonium hydroxide, the nitrogen is 
effectively screened from the environment bij the 
ethyl groups. The absence of colour rules out 
TaON. However, the XRD patern did not show any 
crystallinity. It is also possible that the colour in 
the samples based on EA is provoked by processes 
that have nothing to do with tantalum. This needs 
to be investigated.  

Regarding the microwave assisted 
hydrothermals synthesis, a proof of concept was 
given. It is possible to synthesize particles of a few 
nanometer. At the moment, crystallinity is a big 
issue and needs to be tackled. Also the purification 
process needs to be optimized. Higher 
temperatures, variation of pH, other precursors, 
etc. All these factors need to be considered to 
optimize the crystallinity of the particles.  

 
Peptisation 

In the peptised sample, particles with a 
hydrodynamic diameter of 2 nm were measured 
with DLS. At the moment of peptisation, the 
particles were essentially amorphous. To improve 
the crystallinity, the suspension was transferred 
into a pressure vile and heated to 95 °C. After 
drying of the resulting gel and XRD measurement, 
poor crystallinity was observed. Moreover, the 
particles were not processable. The dried gel is 
insoluble in water and useless as pinning material.  
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Figure 2. (A) TEM picture of the particles from M3 (B) XRD diffractogram of the particles from M3. (C) Normalized UV-
VIS spectrum of M3 and the blanc (D) luminescence measurement of M3. An excitation scan (blue) and an emission scan 
(red) were recorded. (E) tantalum 4f region of the XPS spectrum of M3 (F) tantalum 4p and nitrogen 1s region of the XPS 

spectrum of M3.  
 
Microwave assisted solvothermal synthesis  

For the solvothermal synthesis of hafnium 
and tantalum oxide, the method of Niederbergen 
et al., based on benzyl alcohol, was adopted.12 Our 
results coincided very good with those presented 
in the article. Crystalline HfO2 and semicrystalline 
Ta2O5 particles were retrieved, however quite 
agglomerated. Regarding the size (3-9 nm), the 
particles are nonetheless ideal for pinning, see 
figure 3. 

After analysis of the reaction mixture, it was 
noticed that the proposed reaction mechanism by 
Niederbergen et al. did not seem to apply. The 
authors assumed a condensation reaction with 
benzyl chloride as a reaction product. However, in 
our sample, evidence of benzyl chloride wasn’t 
found neither with GC-MS, nor with NMR. In 
contrast, the reaction mixture was composed of 80 
% dibenzyl ether and 20 % benzyl alcohol. This 
advocates for an ether elimination mechanisme, as 
in equation 1. 

 

≡Hf-OR + RO-Hf≡ ⟶  ≡ Hf-O-Hf ≡ + ROR [1] 
 

The autoclave synthesis lasts 3 days and 
needs one day for cooling down to room 
temperature. In this work, we realised speeding 
up the reaction by subjecting the reaction mixture 
to microwave radiation, keeping the mixture at 
the same temperature (220 °C) as in the autoclave 
synthesis. The results are displayed in figure 4. 
After one hour, the presence of particles was 
proven by TEM. These particles kept growing and 
after 2 hours, 5 nm particles were retrieved. 
Hence, in this synthesis, the size can be tuned via 
the reaction time. The yield of the reaction is 
however lower after 1 hour (7 ± 22 % versus 75 ± 
23 % after two hours). To further improve the 
yield, a three hour synthesis was performed and 
further growth to 10 nm was observed with TEM. 
After three hours, the reaction has reached full 
yield (108 ± 28 %). The yield measurements were 
non-ideal and only crude estimations could be 
made, as indicated by the 95 % confidence 
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interval. However, the trend is beyond doubt. A 
note regarding the shape of the particles has to be 
made. They are essentially ellipsoidal. According 
to Niederbergen et al. the shape of the hafnium 
oxide particles can be tuned by the temperature 
but this was not yet tested.17 

So far, the particle clusters were dispersed in 
ethanol. It was however possible to synthesize 
non agglomerated, water soluble hafnium oxide 
particles by the addition of TEA. A TEM picture 
and XRD diffractogram are provided in figure 5A 
and B. In figure 5A, there is still some 
agglomeration observed, however firmly reduced. 
It is seen from figure 5B that the particles exhibit 
some crystallinity but no assignment to individual 
reflections could be made. There is probably a 
large amorphous part present.   

To gain more insight in the stabilisation 
process of the particles, zetapotential and NMR 
experiments were conducted. Without the additon 
of TEA, a positieve zetapotential is measured and 
vice versa. The negative zetapotential upon 
additon of TEA contradicts the logical assumption 
that TEA would be bound to the particles with its 
hydroxylgroups, and that it would induce charge 
stabilisation with a protonated amine group. This 
is confirmed by the NMR experiment, no negative 
cross peaks were observed in the NOESY 
spectrum, see figure 5C. A drawback regarding the 
hafnium oxide particles is the yield. With TEA it 
decreased to about 7 %. Longer reaction times 
weren’t possible due to precipitation.  
The same procedure does not seem to work with 
tantalum oxide particles. After microwave 
reaction, the particles are precipitated with 
diethyl ether but dispersion in water does not 
yield a clear suspension. Since the nature of the 
stabilisation process, this could be due to a 
difference in iso-electric point between hafnium 
oxide and tantalum oxide. The pH dependency of 
the particles stabilisation should be investigated 
further.  
 

Hot injection synthesis 
Tantalum ethoxide was injected in degassed 

oleic acid to yield tantalum oleate. The oleate was 
injected in octadecene at 300 °C under 
atmospheric conditions and aliquotes were taken 
at regular intervals. After 10 minutes the reaction 
was quenched. With TEM, no particles were found 
in the aliquotes, only in the final mixture. The 
particles are displayed in figure 6A. The particles 
are approximately 1 - 1.5 nm in size and in a 
perfect non-agglomerated state, proving an 
effective ligand coordination of oleic acid. A low 
yield of 8 % proves the slow kinetics of the 
reaction. Hence, in the future, longer reaction 
times will be tested.  

To confirm the binding state of oleic acid 
(OA) to the particles, NMR experiments were 
conducted. Clear, negative cross peaks between 
the oleic acid resonances can be seen in the 
NOESY spectrum (figure 6B). This provides 
evidence that oleic acid is effectively bound on the 
particles. From DOSY NMR a diffusion coefficient 
of 93.3 µm²/s was found, corresponding to a 
hydrodynamic radius of 3.95 nm. This means that 
the ligand shell is 1.25 - 1.5 nm thick. Also from 
DOSY, NOESY and 1H NMR, it is observed that next 
to the bound oleic acid, there is another form of 
oleic acid present which is not perfectly free. It 
has a lower diffusion coefficien than free oleic 
acid, dissolved in toluene. Hence, part of the ‘free’ 
oleic acid is entangled in the ligand shell. To know 
whether it is also in chemical exchange with the 
bound ligand, a 2D ROESY NMR experiment was 
performed. Negative cross peaks between the two 
types of oleic acid clearly indicated the existence 
of chemical exchange. So, the ligand exchange goes 
by a two step process. First, a fast exchange 
between free and entangled OA. Second, a slow 
exchange between the entangled and the bound 
ligand. This is in agreement with results published 
for CdSe quantom dots.18 From quantitative NMR 
measurements, a ligand density between 3.46 – 
5.38 ligands/nm² was calculated. 

 

 

Figure 3. (left) TEM image of the Ta2O5 particles with close up in upper-left corner. (right) TEM image of HfO2 with close 
up and diffraction pattern.  
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Figure 4. (A) TEM picture of the hafnium oxide particles after 1 hour microwave (B) idem after 2 hours microwave (C) 
close up of the particels after 2 hours microwave 

 

 

Figure 5. (A) TEM picture of the hafnium oxide particles synthesized with addition of TEA (B) XRD diffractogram of the 
particles (C) NOESY NMR spectrum of the particle suspension in water, zoomed in on the resonances of TEA.  

 

 

Figure 6. (A) TEM picture of the tantalum oxide particles synthesized with the hot injection method (B) NOESY NMR 
spectrum of the particle suspension in toluene. (C) 1H NMR spectrum of the particle suspension in toluene. 

 
Incorporation in YBCO precursor solution 
Preliminary results show that it is possible to 
stabilise the oxide particles in a water based YBCO 
precursor solution. After ink-jet printing and heat 
treatment, the superconducting phase is still 
retrieved, despite of the presence of tantalum 
oxide nanoparticles. This confirms our choice for 
tantalum oxide as a new pinning material.  

 

Conclusions and future perspectives 

Via a hydrothermal synthesis path, it was possible 
to synthesize water soluble, 2 nm particles of 
tantalum oxide. When ammonia was present in 
the precursor solution, a fraction consisted of 
TaON. In all cases, poor crystallinity was observed. 
It was further stated that peptisation is not useful 

for pinning applications. In contrast, via a 
solvothermal synthesis, we were able to 
synthesize crystalline HfO2 nanoparticles. With 
microwave radiation, full yield was reached after a 
mere 3 hours of reaction. The agglomeration 
problem could be solved by TEA, although the 
yield decreased to 7 % and also the degree of 
crystallinity diminished. If was found that the 
particles are charge stabilized by specific 
adsorption and desorption of protons. 
Furthermore, using a hot injection synthesis, 1.5 
nm particles of Ta2O5 were synthesized, although 
at a low yield of 8 %. Longer reaction times should 
tackle this problem. NMR showed that the 
interaction of the particles with the ligands  is 
analogous to the metal chalcogenide ligand 
interaction. Ligand exchange goes via a two step 
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mechanism. There is an equilibrium between free 
and entangled oleic acid and a second equilibrium 
between entangled and bound oleic acid. Finally, 
preliminary results show that the particles have 
no adverse effect on the synthesis of the 
superconductor, when added to the precursor 
solution. We propose, for future research on oxide 
particles for pinning applications, to start with the 
hot injection methods, due to the need for high 
crystallinity, the degree of size control and the 
existing knowledge concerning the hot injection 
mechanism for other materials like iron oxide and 
metal chalcogenides.  
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I. Situering  

Deze thesis beschrijft de synthese van Ta2O5 en HfO2 nanodeeltjes en hun incorporatie in 

precursoroplossingen van de supergeleider YBa2Cu3O7-δ met pinning van de magnetische flux 

als doel. In dit hoofdstuk wordt eerst de doelstelling van deze scriptie geformuleerd. Dan volgt 

een korte introductie tot supergeleiding en YBa2Cu3O7-δ. Verder wordt het fenomeen pinning 

besproken en de kracht en anisotrope eigenschappen ervan. Tot slot wordt de keuze van de 

pinningmaterialen verantwoord. 

I.1. Doelstelling 

Hoge temperatuur supergeleiders zoals YBa2Cu3O7-δ (YBCO) halen reeds hoge 

stroomdensiteiten (10 MA/cm²) wanneer ze afgezet worden als dunne lagen. Echter, onder 

invloed van hoge magnetische velden verlaagt het stroomdragend vermogen significant en 

dit is een belangrijke en vaak onoverkomelijke beperking bij het praktisch gebruik van de 

geleider.1  

Om dit te verhinderen kan flux pinning aangewend worden, waarbij de magnetische 

fluxlijnen gepind worden door defecten en onzuiverheden op nanoschaal. BaZrO3, Y2O3 en 

Gd2O3 nanodeeltjes werden al effectief gegroeid tijdens het depositieproces van de 

supergeleider door deze onzuiverheden toe te voegen aan de YBCO precursor.2 De grootte 

van de deeltjes kan echter niet goed gecontroleerd worden tijdens dit in situ proces.  

De meest opschaalbare en lage kost synthesemethode van YBCO is ‘Chemical Solution 

Deposition’ (CSD). In tegenstelling tot de vacuümtechnieken is synthese onder 

atmosferische druk mogelijk. De depositie van de precursoroplossing gebeurt via dipcoaten 

of ink-jet printen. De meest gebruikte precursoroplossing is gebaseerd op trifluoroacetaten 

(TFA) in methanol.3 Aangezien echter bij dit syntheseproces het schadelijke HF vrijkomt 

wordt er steeds meer gezocht naar fluorvrije methoden. Waterige oplossingen van de 

metalen, gestabiliseerd met complexantia werden reeds voorgesteld als goed alternatief.4  

In deze thesis wordt de innoverende ex situ pinningstrategie getest waarbij de nanodeeltjes 

afzonderlijk worden gesynthetiseerd als een monodisperse, colloïdale oplossing. Deze 

deeltjes worden toegevoegd aan de YBCO-precursoroplossing en ondergaan ook het 

syntheseproces van de supergeleider. Het doel van deze thesis is de synthese van 

monodisperse batches van nanopartikels in de orde van 3-10 nm. De deeltjes moeten 

kristallijn zijn en chemisch inert t.o.v. YBCO, zodat de fase-stabiliteit tijdens het YBCO 

syntheseproces verzekerd is. In deze scriptie werd gekozen voor het watergebaseerde CSD 

proces met ink-jet printen als depositiemethode. Dit betekent dat stabilisatie van de 
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deeltjes in water een belangrijke vereiste is. Na synthese van de deeltjes volgt de additie 

aan een YBCO precursorinkt en depositie op een getextureerd substraat. Het effect van de 

deeltjes op de supergeleidende eigenschappen kan dan geëvalueerd worden. 

We hebben gekozen voor tantaaloxide en hafniumoxide als pinning materiaal, elk om zijn 

specifieke reden. Tantaaloxide vertoont reeds enig bewijs van fase-stabiliteit in YBCO en er 

worden reeds tantalaten gebruikt als artifiële pinning centra, maar het pure oxide werd 

nog niet getest.5 We geloven echter dat tantaaloxide excellente c-as pinning zal opleveren. 

Hafniumoxide houdt meer risico in en de fase-stabiliteit is nog niet terdege bewezen. 

Echter, dit materiaal laat ons toe om vervorming en spanning in het YBCO kristalrooster op 

te bouwen en het gevolg na te gaan op pinning.  

In de literatuur is er een beperkt aantal artikels gepubliceerd over de synthese van 

tantaaloxide nanodeeltjes. Vele hiervan zijn echter onbruikbaar voor incorporatie in 

supergeleiders omdat de uiteindelijke nanodeeltjes amorf of te groot zijn.6-12 De synthese 

van HfO2 nanodeeltjes is gerealiseerd door Niederbergen et al. via een solvothermaal 

proces.12,13 Dezelfde synthesemethode kan gebruikt worden voor Ta2O5 nanodeeltjes. Tang 

et al. waren eerder al in staat om niet geagglomereerde HfO2 nanodeeltjes te synthetiseren 

in vloeibaar TOPO (trioctylphosphienoxide).14 

De inspanningen in dit werk werden voornamelijk toegespitst op tantaaloxide omwille van 

het grote gebrek aan literatuur over de synthese van kristallijne nanodeeltjes. Hiertoe werd 

dit proefschrift erg breed getrokken met zowel een literatuurstudie van het moeilijk 

handelbare tantaal (hoofdstuk II) als een exploratie van vier mogelijke syntheseroutes 

(hoofdstuk III en IV). Omwille van ecologische redenen werden twee watergebaseerde 

pistes onderzocht: peptisatie en hydrothermale microgolfsynthese. De derde methode is de 

solvothermale synthese van Niederbergen omdat deze tot nu toe de beste resultaten geeft 

voor tantaaloxide. Tevens is deze synthese toepasbaar op hafniumoxide zodat we dit 

materiaal toch niet helemaal links laten liggen. Als vierde optie onderzoeken we de ‘hot 

injection’ aanpak die al frequent werd toegepast bij de synthese van metaal chalcogenides 

en waarmee ook succes werd geboekt bij de synthese van ijzeroxide nanodeeltjes.15,16 

Finaal worden de gevormde deeltjes in een YBCO precursoroplossing gestabileerd en het 

effect op de supergeleidende eigenschappen wordt geëvalueerd na depositie (hoofdstuk V). 
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I.2. Supergeleiding 

Supergeleiding17 is een fascinerend fenomeen dat ontdekt werd als een rechtstreeks gevolg 

van de wedloop naar lage temperaturen. Kamerlingh Onnes was in 1908 de eerste die in 

staat was helium vloeibaar te maken bij 4 K. Dit gaf hem de exclusieve toegang tot het 

bestuderen van materialen bij deze extreem lage temperaturen. Zijn assistent Gilles Holst 

stelde in 1911 vast dat de weerstand in zuiver kwik plots verdween bij een eindige 

temperatuur, namelijk 4.2 K (zie figuur I-1).18  

Deze temperatuur waarbij de stof overgaat van de gewone naar de supergeleidende 

toestand noemt men de kritische temperatuur (Tc). In latere jaren is supergeleiding ook 

vastgesteld in vele andere elementen waarvan niobium de hoogste Tc heeft (9.26 K). Naast 

de eigenschap stroom te kunnen geleiden zonder energiedissipatie, vertoont een materiaal 

in supergeleidende toestand nog meer opmerkelijk gedrag; het stoot een eventueel 

aanwezig magneetveld uit het inwendige van de supergeleider of anders gezegd, een 

supergeleider is een perfecte diamagneet. Deze eigenschap wordt het Meissner-Ochsenfeld 

effect genoemd en wordt veroorzaakt door een superstroom die in een dunne schil onder 

het oppervlak van de supergeleider een veld opwekt gelijk in grootte maar tegengesteld in 

zin aan het extern magnetisch veld. De dikte van deze schil wordt gekarakteriseerd door de 

penetratiediepte ( ).  

Het Meissner-effect bewijst dat de supergeleidende toestand een aparte 

thermodynamische toestand is waarbij de transitie ingedeeld kan worden als eerste of 

tweede orde. In afwezigheid van een magneetveld verandert de entropie niet tijdens de 

supergeleidende transitie en spreekt men van een tweede orde transitie. Indien de 

supergeleider onderhevig is aan een extern magneetveld is de transitie van eerste orde en 

de daarmee geassocieerde latente warmte is niets anders dan de condensatie-energie van 

de elektronen in Cooper-paren. Deze Cooper-paren maken deel uit van de BCS theorie 

geïntroduceerd door Bardeen, Cooper en Schrieffer in 1957.  

 

Figuur I-1: De overgang naar supergeleiding in metallisch kwik bij 4.2 K.18 
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Figuur I-2: Interactie van twee elektronen via een fonon. 

Volgens de BCS theorie heeft een zwakke attractie tussen twee elektronen tot gevolg dat de 

gepaarde toestand een lagere energie bezit dan de Fermi-energie. Dit impliceert dat het 

paar gebonden is. De attractie wordt veroorzaakt door een koppeling met fononen 

(roostervibraties) en opereert over een grotere afstand dan de coulomb repulsie. De 

afstand tussen de twee gebonden elektronen wordt de coherentielengte ( ) genoemd en 

kan variëren van enkele tot honderden nanometer (zie figuur I-2). 

De Cooper-interactie is zeer zwak (1 - 8 meV) en wordt gemakkelijk verbroken door 

thermische energie (25 meV bij 25 °C). Dit zorgt ervoor dat elektronen-paren enkel 

voorkomen bij lage temperatuur, namelijk onder de kritische temperatuur. Ze bestaan uit 

twee elektronen met tegengestelde spin en tegengesteld moment. Hieruit volgt dat een 

Cooper-paar een boson is en alle Cooper-paren condenseren in dezelfde grondtoestand. De 

elektronen zijn gecorreleerd, i.e. ze bewegen met behoud van impulsmoment. Als één 

elektron verstrooid wordt aan het rooster moet ofwel het paar verbroken worden ofwel 

moet het andere elektron een even grote maar tegengestelde verandering in moment 

ondergaan. Het eerste is niet mogelijk bij lage temperatuur en het laatste is statistisch erg 

onwaarschijnlijk. Bijgevolg is verstrooiing niet mogelijk en de elektronen bewegen 

ongehinderd door het kristalrooster.  

Supergeleiding in een materiaal kan niet enkel vernietigd worden door een 

temperatuurstijging tot boven Tc maar eveneens door een extern magneetveld dat een 

kritische waarde overschrijdt, het kritisch magneetveld (Hc). Aangezien bewegende 

ladingen een magnetisch veld induceren, bestaat er ook een kritische stroomdensiteit (Jc) 

dat overeenkomt met het kritisch magneetveld. De temperatuursafhankelijkheid van het 

kritisch magneetveld (zie ook figuur I-3) is bij benadering parabolisch volgens 

         
 

  
 
 

  

met    het kritisch veld bij 0 K. Echter, het verschijnsel waarbij de magnetische flux plots 

het materiaal binnendringt bij een drempelwaarde is slechts geldig voor de meeste metalen 

en hun legeringen. Men noemt deze materialen type I supergeleiders. Type II 

supergeleiders vertonen een meer geleidelijke overgang naar de normale toestand. Vanaf 

het moment dat het magnetisch veld een waarde Hc1 bereikt, begint de flux binnen te 
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dringen in de supergeleider. Het laatste spoor van supergeleiding verdwijnt echter slechts 

bij een waarde Hc2. Onder Hc1 is het materiaal zuiver supergeleidend, boven Hc2 bevindt het 

zich in de normale toestand en daartussen spreekt men van een gemengde toestand, zie 

figuur I-3.  

 
Figuur I-3: Fasendiagram van een type I (links) en type II (rechts) supergeleider. S = supergeleidende toestand, N = niet-
supergeleidende toestand.  

De gemengde toestand in een type II supergeleider is erg bijzonder. Het materiaal splitst 

zich in kleine, cilindrische, niet-supergeleidende gebieden omringd door een 

paramagnetische superstroom zoals te zien op figuur I-4. De cilinders worden vortices of 

fluxoïden genoemd. De flux die door een fluxoïd kan gaan is gekwantiseerd en de waarde 

van een flux-kwantum is gegeven door        . 

Er bestaat een groot gamma aan materialen dat onder bepaalde omstandigheden 

supergeleiding kan vertonen: metalen, legeringen, inter-metallische verbindingen, 

buckminsterfullerenen, chalcogeniden, oxides etc. Een gedetailleerde beschrijving vindt 

men elders.17,19 De meeste materialen hebben een lage Tc en worden lage temperatuur 

supergeleiders genoemd. Echter, een aantal keramische oxides hebben een Tc boven het 

kookpunt van N2 (77 K) en worden hoge temperatuursupergeleiders genoemd (HTS). 

 
Figuur I-4: Illustratie van de gemengde toestand in een type II supergeleider20 

I.2.1. Yttrium barium koperoxide (YBa2Cu3O7-δ) 

De meest veelbelovende hoge temperatuur supergeleider voor praktische toepassingen is 

YBa2Cu3O7-δ (kortweg YBCO). Indien 0.6 < δ < 1 dan is YBCO een isolator en als 0 < δ < 0.6 

dan is het een supergeleider. De optimale waarde is δ = 0.07. Bij deze waarde heeft YBCO 

een Tc van 92 K en is daarmee niet de beste supergeleider, maar de oxides met een hogere 

Tc hebben belangrijke nadelen zoals toxiciteit van samenstellende elementen (Tl, Hg), 

duurdere synthese en hogere anisotropie. YBCO is bovendien een type II supergeleider met 

een hoog kritisch veld Hc2 waardoor dit materiaal kan gebruikt worden bij hoge 

magnetische velden.  
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De eenheidscel van yttrium barium koperoxide21 (zie figuur I-5) is opgebouwd uit drie 

pseudopersovskieten. Het resultaat is een orthorombische structuur met rooster-

parameters: a = 0.382 nm, b = 0.389 nm en c = 1.168 nm. Men herkent erin de CuO ketens 

langs de b-as en de CuO2 vlakken parallel met het a-b vlak. Deze vlakken zijn 

verantwoordelijk voor het transport van de Cooper-paren en er vloeit dan ook bijna geen 

stroom volgens de c-as. YBCO vertoont dus anisotropie in geleiding door zijn gelaagde 

structuur. Dit reflecteert zich ook in de coherentielengte:            en          . 

Aangezien YBCO een keramisch materiaal is, kan het, wegens zijn broosheid, hardheid en 

lage vervormbaarheid, niet zomaar verwerkt worden tot een draad of magnetische spoel. 

Bovendien is het voor een hoge stroomdensiteit belangrijk dat de kristalkorrels aan de 

grenzen niet meer dan 6° roostermismatch vertonen. Daarom wordt YBCO verwerkt tot 

een ‘coated conductor’. Hierbij worden de mechanische eigenschappen en de 

kristallografische oriëntatie van een biaxiaal getextureerd metallisch substraat (Ni-5% W) 

doorgegeven aan een epitaxiaal gegroeide YBCO dunne laag. Hierbij komt het a-b vlak 

parallel met het oppervlak van het substraat en stroomdensiteiten van 1 MA/cm² en hoger 

worden gehaald. De volledige architectuur van een ‘coated conductor’ omvat eveneens 

bufferlagen die o.a. compenseren voor de thermische expansie tijdens het groeiproces, 

atomaire diffusie tegenhouden en chemische interactie verhinderen. De bespreking 

hiervan ligt echter buiten het raam van deze thesis.22,23  

 
Figuur I-5: De eenheidscel van YBCO21 

I.3. Tantaal- en hafniumoxide als pinningcentra 

I.3.1. Pinning 

Zoals eerder aangehaald is YBCO een type II supergeleider. Vanaf het moment dat er een 

extern magnetisch veld met een waarde groter dan Hc1 aanwezig is, ontstaan er vortices 

met daarin flux-kwanta. De vortices zijn 2-3 nm in diameter en de gemiddelde afstand 

ertussen bedraagt 10-30 nm.24 Wordt er nu een stroom (I) geïntroduceerd in de 

supergeleider, dan gaan de vortices bewegen onder invloed van de lorentzkracht 

      . Dit zorgt voor energiedissipatie, equivalent aan weerstand. Hierdoor gaan de 
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supergeleidende eigenschappen verloren. Indien de vortices op hun plaats gepind worden, 

kunnen ze niet bewegen en blijft het materiaal supergeleidend. De voorwaarde hiervoor is 

dat de pinningkracht (Fp) voldoende groot is om de lorentzkracht te compenseren. De 

kritische stroom (Ic) is de stroom waarbij de lorentzkracht gelijk wordt aan de 

pinningkracht 

           

Om praktische redenen wordt de kritische stroom genormaliseerd per eenheid oppervlak 

tot de kritische stroomdichtheid (Jc). Wanneer de waarde voor Jc overschreden wordt, 

verliest het materiaal zijn supergeleidende eigenschappen.  

Het pinnen van de vortices vindt zijn oorsprong in niet-supergeleidende defecten in de 

kristalstructuur. Immers, bij de vorming van een vortex wordt een stuk supergeleidend 

materiaal plots niet-supergeleidend en de energiekost daarvan is de condensatie-energie 

van de Cooper-paren in dat stukje materiaal. Wanneer een fluxlijn door een defect gaat, 

offert het geen supergeleidend materiaal op. Dit betekent een energiewinst en is de 

oorsprong van de pinningkracht. Het defect mag echter niet te groot zijn en moet in 

dezelfde grootteorde liggen als de coherentielengte. Het irreversibel veld wordt 

gedefinieerd als het magnetisch veld waarbij de stroomdensiteit verdwijnt omdat de flux 

niet langer kan gepind worden. Hoewel voor YBCO Hc2 een waarde heeft in de orde 100 T, 

bedraagt de waarde voor het irreversibel veld slechts 5-7 T.24,25 Dit is natuurlijk een 

belangrijk nadeel voor de commercialisatie van deze HTS.  

Men kan echter artificiële pinning centra (APC) introduceren om de pinningkracht te 

verhogen en het irreversibel veld te verschuiven naar hogere veldsterktes. Hierin worden 

drie klassen APC beschouwd: 1D-APC (bv. BaSnO3 nanokolommen26), 2D-APC (bv. planaire 

defecten) en 3D-APC (nanosferen zoals BaZrO327). Pinningcentra kunnen gecreëerd 

worden door het wegnemen van materiaal (kolomdefecten, poriën, etc.) of door het 

toevoegen van niet-supergeleidende fasen – BaZrO3, BaSnO3, … Dit laatste wordt tot nu toe 

steeds in situ uitgevoerd; de nanostructuren groeien samen met de supergeleiders. In het 

syntheseproces wordt, aan de precursor voor de supergeleider, ook de precursor voor de 

nanodeeltjes toegevoegd. De supergeleider wordt dan afgezet als dunne laag via 

conventionele methoden: ‘Chemical Solution Deposition’ of vacuümtechnieken.19 De 

procesparameters worden afgesteld zodat naast groei van de supergeleider ook nucleatie 

en groei van de deeltjes plaatsvindt. In deze thesis werd echter gekozen voor een ex situ 

strategie waarbij de deeltjes apart en onder gecontroleerde omstandigheden worden 

gesynthetiseerd. Achteraf worden ze pas toegevoegd aan de YBCO precursor. De voordelen 

van deze ex situ aanpak zijn:  
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 meer controle over de eigenschappen van de deeltjes (grootte, kristalliniteit, …) 

 mogelijkheid om materialen met een hogere roostermismatch toe te voegen 

 mogelijkheid om met monodisperse ensembles de optimale grootte voor pinning te 

achterhalen 

 kleinere deeltjes betekenen meer pinning centra per toegevoegde gewichtsfractie 

Een nadeel van de ex situ methode is dat deze enkel kan toegepast worden bij ‘Chemical 

Solution Deposition’ aangezien het niet mogelijk is om de nanodeeltjes in de gasfase te 

brengen. Dit is echter geen breekpunt aangezien CSD industrieel de meeste haalbare 

methode is.  

I.3.2. Anisotropie en sterkte van vortexpinning 

YBCO bezit een gelaagde structuur en is dus inherent anisotroop. Men kan zich nu de vraag 

stellen hoe de kritische stroomdensiteit verandert als de hoek tussen het magnetisch veld 

en de supergeleider verandert. De hoekafhankelijkheid van de Jc bij 50 K en verschillende 

veldsterktes van een typisch biaxiaal getextureerd YBCO coated conductor gegroeid met 

‘Pulsed Laser Deposition’ is afgebeeld in figuur I-6.1 Men ziet duidelijk dat de Jc afneemt bij 

toenemende veldsterkte en YBCO is duidelijk anisotroop. Een scherpe toename in de Jc 

wordt waargenomen bij de oriëntatie van het magneetveld parallel aan het a-b vlak. Dit 

weerspiegelt een intrinsieke pinning van de a-b vlakken.  

 
Figuur I-6: Angulaire afhankelijkheid van Jc van een typische biaxiaal getextureerde YBCO coated conductor bij 50K en 
verschillende magnetische velden.1 

Civale et al. waren de eersten die de schalingsaanpak van Blatter28 toepasten op YBCO 

‘coated conductors’.29 Het betreft een mathematische procedure die in staat is de isotrope 

contributie tot de kritische stroomdensiteit (Jis) te isoleren uit de totale Jc bij gelijk welke 

temperatuur, hoek of magnetisch veld. Dit werd uitgevoerd voor het materiaal uit figuur 

I-6. In de inset van figuur I-7a is de isotrope contributie bij 3 Tesla voorgesteld door een 

volle rode lijn. Door de isotrope contributie af te trekken van de totale Jc bekomt men de 

anisotrope contributie (Jan, groen). Uit de mathematische procedure volgt ook de 

anisotropie parameter   van de supergeleider. Voor de YBCO monsters uit figuur I-6 
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vonden Gutiérrez et al.   = 7.1 Deze bevindingen onderstrepen het anisotrope karakter van 

de pinning. Men kan argumenteren dat dit geen enkel probleem is. Er moet, bij gebruik van 

deze materialen, gewoon voor gezorgd worden dat het veld steeds parallel is met het a-b 

vlak. Onmogelijk! In een elektromagnetische spoel is de supergeleider namelijk aan alle 

mogelijk oriëntaties van het veld onderworpen. De zwakste schakel is hierbij de 

limiterende factor.  

Naast isotrope en anisotrope pinning bestaat er ook een onderscheid tussen sterke en 

zwakke pinning. Het verloop van Jc met de temperatuur hangt af van de activatieprocessen 

geassocieerd met de pinning centra.1 Het zwakke pinningmodel voorspelt een snelle 

exponentiële afname met de temperatuur en het sterke pinningmodel voorspelt een 

tragere Gaussiaanse afname. Er bestaan isotroop-zwakke defecten, isotroop-sterke 

defecten en anisotroop-sterke defecten. Tot op vandaag zijn er geen anisotroop-zwakke 

defecten aangetoond.30 In YBCO zonder APC zijn er geen isotroop-sterke defecten en de 

temperatuursafhankelijkheid van de isotrope en anisotrope defecten is geïllustreerd in 

figuur I-7a.1 Na separatie van Jc in zijn componenten is een pinning fasendiagram 

geconstrueerd in figuur I-7b. Dit toont de contributie van de anisoptroop-sterke defecten in 

functie van het magnetisch veld en de temperatuur. Het is duidelijk dat de anisotrope 

defecten bij hoge temperatuur de overhand hebben.  

 
Figuur I-7: (a) Temperatuursafhankelijkheid van Jis en Jan, de inset toont de hoekafhankelijkheid van Jtot, Jis en Jan (b) 
Anisotrope-sterke contributie tot Jc genormaliseerd tegen de totale Jc in functie van magnetisch veld en temperatuur.  

Bij de analyse van in situ gesynthetiseerde YBCO-BaZrO3 (YBCO-BZO) nanocomposieten via 

de TFA route vonden Gutiérrez et al. een – in die tijd – record pinningkracht van 21 GN m-3 

bij 77K.27 Men vond tevens een isotroop-sterke contributie tot de kritische stroomdensiteit 

(zie figuur I-8b) en een anisotropie parameter met een waarde van 1.5. Door de inclusie 

van sferische BaZrO3 nanokristallen kon men de anisotropie van YBCO doen dalen. In een 

latere publicatie presenteerde men ook de pinning fasendiagrammen (zie figuur I-8). Bij 

hoge temperaturen en velden bereikt de anisotroop-sterke contributie zijn hoogste waarde 

(figuur I-8c). Over het algemeen is de isotroop-sterke contributie echter de sterkste over 
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het volledige temperatuursbereik. Het bestaan van deze drie verschillende types defecten 

en hun afhankelijkheid van temperatuur en magnetisch veld impliceert dat er geen 

zaligmakende oplossing is voor pinning. Afhankelijk van de omstandigheden waarbij de 

supergeleider moet werken is een aangepaste pinningarchitectuur noodzakelijk.  

Naast de isotrope pinningcapaciteiten van BZO nanokristallen rapporteerden Chen et al. 

een sterke c-as pinning (H ∥ c) door BZO nanokolommen.31 BZO mag dan een dankbaar 

pinning materiaal zijn, het is lang niet het enige. Een versterkte a-b pinning (H ∥ a-b) door 

Gd2O3 en Y2O3 deeltjes die uitgevloeid waren volgens het a-b vlak, werd gepubliceerd door 

Zhang et al.32 Ook het doperen van YBCO met ceriumoxide blijkt gunstig te zijn voor c-as 

pinning.33 Op dit moment is de recordhouder een composiet van YBCO en BaSnO3 

nanokolommen met een maximale c-as pinningkracht van 28 GN m-3 bij 3 Tesla en 77K.25,26  

 
Figuur I-8: Jciso-wk / Jctot ratio (b) Jciso-str / Jctot ratio (c) Jcaniso / Jctot ratio als functie van H en T voor een 10% BaZrO3–
YBa2Cu3O7 (BZO–YBCO) nanocomposiet.25 

I.3.3. Pinningcentra 

Bij de keuze van een materiaal voor pinning moeten er aan bepaalde eisen voldaan worden. 

Er werd experimenteel vastgesteld dat bij het toevoegen van vreemd materiaal aan de 

YBCO matrix de kritische temperatuur daalt.26,33 Een mogelijke oorzaak hiervan is de 

roostermismatch tussen de nano-inclusies en de YBCO matrix.5 De daling in Tc is 

afhankelijk van het type materiaal en het toegevoegde gewichtspercentage. Verder moeten 

de pinningcentra chemisch stabiel zijn tijdens de groeiomstandigheden van de 

supergeleider en de elementen waaruit het bestaat mogen niet substitueren in YBCO. Bij ex 

situ additie komt hierbij dat het smeltpunt van de nanokristallen (3 – 10 nm) significant 

hoger moet zijn dan de synthesetemperatuur van YBCO (900 °C).  

Tantaaloxide 

Tantaaloxide kent drie polymorfen:  -Ta2O5,  -Ta2O5 en  -Ta2O5. Bij lage temperaturen is 

het orthorombische  -Ta2O5 het meest stabiel en bij 1320-1360 °C wordt dit omgezet in 

het eveneens orthorombische  -Ta2O5.34,35 Vanuit een amorfe laag kristalliseert echter 

eerst de hexagonale δ-vorm uit die dan overgaat tot  -Ta2O5. De kristallisatie- en 
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transitietemperatuur zijn sterk afhankelijk van de syntheseomstandigheden maar bij 800 

  100 °C wordt doorgaans  -Ta2O5 gevonden.11,13,35-37 Dit is dus de fase die uiteindelijk in 

YBCO aanwezig zal zijn. In de literatuur is er onenigheid wat betreft de kristalstructuur van 

 -Ta2O5. Er zijn verschillende eenheidscellen gepubliceerd maar men is het over het 

algemeen wel eens dat tantaaloxide bestaat uit TaO6 octaëders en TaO7 pentagonale 

bipiramiden die zuurstofatomen met elkaar delen (figuur I-9A).34,38-42 De voorstelling in 

figuur I-9A is echter vereenvoudigd, de polyeders zijn in werkelijkheid sterk vervormd en 

vaak wordt een supereenheidcel met 11 formule-eenheden vermeld.39,40 Hierbij zijn de 

roosterparameters: a = 0.620 nm, b = 4.029 nm, c = 0.388 nm. Interstitiële tantaalionen en 

zuurstofvacatures zijn legio.34,39,40,42,43 De zuurstofvacatures kunnen ofwel in het grondvlak 

liggen ‘in-plane O’ of op de top van het veelvlak ‘cap O’ (figuur I-9A).39 Deze vacatures zijn 

verantwoordelijk voor het ontstaan van ‘trap states’ tussen de valentieband en de 

conductieband en maken van tantaaloxide een intrinsieke n-type halfgeleider. Het bestaan 

van de ‘trap states’ is ook de oorzaak van de fotoluminescente eigenschappen van 

tantaaloxide in het zichtbaar gedeelte van het elektromagnetisch spectrum.42,43 

 

 
Figuur I-9: (A)Doorsnede van tantaaloxide evenwijdig aan de c-as en de verschillende coördinatiemogelijkheden39  
(B) Eenheidscel van  -Ta2O544 (rood = zuurstof) naast de eenheidscel van YBCO21 

Aleshina et al.44 publiceerden een kleine eenheidscel van  -Ta2O5 (a = 0.622 nm, b = 0.368 

nm, c = 0.779 nm) zonder vacatures of interstitiële atomen (zie figuur I-9B). Hoewel het 

niet duidelijk is in figuur I-9B, liggen er geen zuurstofaftomen exact op de (010) vlakken 

maar net binnen de eenheidscel. Zo bestaat deze structuur enkel uit vervormde octaëders 

en bevat de eenheidscel Ta4O10. Hoewel dit een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, 

zoals later werd bewezen,38 valt het op dat de structuur in I-9A slechts een distortie is van 

I-9B. Het is daarom interessant deze vereenvoudigde eenheidscel te vergelijken met de 

eenheidscel van YBCO (figuur I-9B). De gelijkenis tussen de b-c vlakken springt in het oog. 

De kationen en anionen zitten op dezelfde plaats en bovendien is de c-as van Ta2O5 gelijk 

aan 2/3 van de c-as van YBCO. In zijn geheel bedraagt de mismatch 5.8 %, beduidend 
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minder dan de 8.7 % voor BaZrO3. Langs de a-as is het plaatje minder fraai en een 

mismatch van 20 % werd berekend. Maar net in het a-b vlak bestaat er een hoge 

flexibiliteit en vervormbaarheid van de polyeders en bij de hoge synthesetemperatuur van 

YBCO (900 °C) kan men verwachten dat een tantaaloxidekristal voldoende mobiliteit bezit 

om zich te richten en zo de mismatch met YBCO zo laag mogelijk te houden. Enkele 

eigenschappen van kristallijn tantaaloxide en hafniumoxide – dat later besproken wordt – 

zijn weergeven in tabel I-1.  

Tabel I-1: overzicht van verschillende eigenschappen van tantaaloxide en hafniumoxide35,45-50 

 Ta2O5 HfO2 

       - 1908 kJ/mol - 1088 kJ/mol 

Dichtheid 8.6 g/cm³ 9.68 g/cm³ 

Thermische expansie 2.0 10-6 °C-1 3.8×10-6 °C-1 

Smeltpunt 1887 °C 2758 °C 

Diëlektrische Constante 25-60 21-25 

Brekingsindex (400nm) 1.85 1.98 

Band gap 3.9 eV (318 nm) 5.7 eV (217 nm) 

E° - 0.81 V - 1.55 V 

Door de hoge diëlektrische constante is Ta2O5 interessant als isolerende laag in 

veldeffecttransistoren.51 Tantaaloxide reageert echter met puur silicium en dit, samen met 

een lekstroom door de zuurstofvacatures, maakt het materiaal minder aantrekkelijk voor 

deze toepassing.46 Tantaaloxide kan ook gebruikt worden in pH en biologische sensoren.45 

Het is volledig biocompatibel waardoor het kan gebruikt worden bij ‘in-vivo imaging’.6,7 

Door zijn hoge band gap is tantaaloxide transparant voor nabij-UV licht, waardoor het 

geschikt is als anti-reflectiecoating in zonnecellen. Door zijn hoge resistentie en chemische 

inertie kan het tevens gebruikt worden als een beschermende laag tegen corrosie.45 Recent 

worden de fotoluminescente41,42 en fotokatalytische43,52 eigenschappen onderzocht. 

Katalytische effecten voor de productie van waterstofgas werden reeds aangetoond waarin 

nanodeeltjes een cruciale rol spelen om het actief oppervlak te maximaliseren.36,53 

Het hoge smeltpunt en de chemische inertie spreken voor tantaaloxide als pinningcentrum. 

Sinteren van tantaaloxide met YBCO onderdrukt de kritische temperatuur Tc en verbreedt 

de supergeleidende transitie.54 Bij gedeeltelijk smelten en daaropvolgende kristallisatie 

worden de supergeleidende eigenschappen echter volledig hersteld. Tantaal wordt 

bijgevolg geweerd wordt uit het YBCO kristalrooster. Hiermee is aan de laatste voorwaarde 

voldaan voor tantaaloxide als pinningcentrum. Ook Harrington et al. rapporteerden 

kubische RETaO7 (RE = Er, Gd of Yb) nano-inclusies in YBCO, gesynthetiseerd via ‘Pulsed 

Laser Deposition’, met een excellente fase-stabiliteit en superieure pinningeigenschappen.5 

In een recent artikel van Sung et al. wordt echter aangeduid dat RETaO7 wel reageert met 
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YBCO tot Ba2RETaO6.55 De discussie is dus open. Uit de kristallografische eigenschappen 

(figuur I-9B) halen we tenslotte ook nog de interessante veronderstelling dat 

nanokolommen van tantaaloxide zich in YBCO automatisch volgens de c-as zouden 

oriënteren wat een sterke c-as pinning mogelijk zou maken. 

Hafniumoxide 

Hafniumoxide heeft eveneens drie polymorfen. Bij lage temperaturen is de monokliene fase 

thermodynamisch het meest stabiel. Vanaf 1720 °C gebeurt de transformatie naar de 

tetragonale fase en bij 2600 °C wordt de kubische vorm de meest stabiele.14,56 De 

roosterconstanten voor de monokliene fase zijn a = 0.512 nm, b = 0.518 nm, c = 0.529 nm 

en   = 99.22°. Voor de kubische fase geldt a = 0.508 nm.57 Er zijn geen experimentele 

roosterconstanten bekend voor de tetragonale fase maar uit theoretische berekeningen57 

kan men besluiten dat de afwijking van de kubische fase slechts gering is. De 

roostermismatch met YBCO is vrij groot, 28% in het a-b vlak voor de monokliene fase 

waarbij nog eens de mismatch door de afwijkende hoek   komt. De mismatch van de 

kubische fase is iets kleiner maar in ieder geval is er geen mooie overeenkomt met YBCO 

wat betreft de coördinatie. 

 
Figuur I-10: Eenheidscel van de verschillende fasen van hafniumoxide. Volle en lege bollen stellen respectievelijk 
hafnium- en zuurstof atomen voor.57  

Enkele belangrijke eigenschappen van hafniumoxide zijn opgelijst in tabel I-1. Door zijn 

hoge smeltpunt wordt hafniumoxide gebruikt als refractair materiaal bij de isolatie van 

toestellen zoals thermokoppels die moeten opereren bij temperaturen tot 2500 °C.46 

Hoewel hafniumoxide wel reageert met sterke zuren zoals geconcentreerd zwavelzuur en 

met sterke basen, is het overigens chemisch erg stabiel.57 Door de hoge neutronvangende 

capaciteit kent het toepassingen bij kernreactoren.57 Verder heeft hafniumoxide een hoge 

diëlektrische constante en heeft een hogere thermodynamische stabiliteit ten opzichte van 

metallisch silicium dan tantaaloxide (zie E°, tabel I-1). Daarom is het een beter alternatief 

voor SiO2 als diëlektricum in DRAM (‘Dynamic Random-access memory’) transistoren. Het 

wordt tevens gebruikt als optische coating.46 

De hoge thermische en chemische stabiliteit spreken voor hafniumoxide als 

pinningcentrum. De hoge roostermismatch met YBCO zou dit materiaal wel parten kunnen 
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spelen maar er werd gerapporteerd dat de additie van HfO2 aan YBCO geen nadelige 

effecten heeft op de supergeleidende eigenschappen van YBCO.58 Hierbij werd echter wel 

de fase YBa2HfO5,5 geïdentificeerd. De vraag blijft dus of de gesynthetiseerde nanopartikels 

van hafniumoxide niet zullen verdwijnen in een andere fase bij toevoeging aan YBCO. 

Anderzijds meldden Koshy et al. dat Ba2PrHfO5.5 chemisch niet reageert met de YBCO 

supergeleider.59 Verder geeft de hoge roostermismatch de mogelijkheid om dieper in te 

gaan op de recente hypothese dat een hoge spanning in het kristalrooster van de 

supergeleider juist voordelig is voor pinning.60 
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II. De chemie van tantaal 

In dit hoofdstuk volgt een literatuurstudie van het watergevoelige tantaal(V). Eerst wordt een 

theoretisch model aangereikt om metaalionen in water te bestuderen, waarna de solvatatie, 

hydrolyse en condensatie van tantaalionen beschreven wordt. Verder wordt ingegaan op het 

coördinatiegedrag van tantaal(V) en de invloed van complexantia op de hydrolyse. Tot slot 

wordt vermeld hoe dit alles reeds werd toegepast bij de synthese van stabiele sols en stabiele 

waterige oplossingen van tantaal(V), gevolgd door een algemene conclusie. 

II.1. Het partieel ladingsmodel 

Wanneer een metaalion zoals Ta5+ in water gebracht wordt, zijn er – afhankelijk van de 

omstandigheden (pH, temperatuur, etc.) – drie mogelijk reacties: solvatatie, hydrolyse en 

condensatie. Deze reacties kunnen beschreven en enigszins voorspeld worden via het 

partieel ladingsmodel (PLM).1 Dit model steunt op de analogie tussen chemische potentiaal 

en elektronegativiteit. Het PLM gaat ervan uit dat er in een molecule ladingsoverdracht (  ) 

plaats vindt tussen atomen door een verschil in standaard elektronegativiteit (  
  . Deze 

overdracht stopt wanneer alle atomen dezelfde evenwichtselektronegativiteit (  ) bezitten. 

Het verschil tussen   
  en    is evenredig met     volgens 

      
    

      (II.1)  

De evenredigheidsfactor (  
 ) wordt de hardheid van het atoom (i) genoemd en is 

gedefinieerd als   
          

 . Dit wordt in vergelijking II.1 gesubstitueerd en na 

reorganisatie volgt daaruit de partiële lading (  ) in functie van de 

evenwichtselektronegativiteit (  ). 

    
     

 

       
 
 (II.2) 

De standaard elektronegativiteit (  
 ) wordt uit tabellen gehaald. Let wel, het PLM is 

gebaseerd op de Allred-Rochow elektronegativiteitswaarden. Indien aan vergelijking II.2 

de voorwaarde opgelegd wordt dat de som van de partiële ladingen gelijk is aan de totale 

lading van de molecule ( ), kan    van elk atoom berekend worden via 

    
    

 
        

      
 

 

  (II.3) 

De elektronegativiteit van water is belangrijk aangezien dit de evenwichtswaarde is 

waarnaar elk species in een waterige oplossing zal streven. Deze waarde is afhankelijk van 

de pH volgens  

                       (II.4)  
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II.1.1. Solvatatie en hydrolyse1-4 

Water zal zich organiseren rond het metaalion met het zuurstofatoom gericht naar het 

positief ion. Het aantal watermoleculen dat hierbij betrokken is hangt af van het 

polariserend vermogen – gedefinieerd als de ratio van de lading over de ionaire radius in 

het kwadraat (Z/r²). Hoe meer watermoleculen betrokken zijn, hoe hoger de hydradratie-

enthalpie. Het water is georganiseerd in verschillende lagen rond het metaalion. We zullen 

verder enkel de watermoleculen beschouwen die direct in contact zijn met het metaalion, 

i.e. de eerste hydradatiesfeer. Hoe hoger de valentie van het metaalion, hoe sterker de 

interacties en hoe meer het bindingskarakter datief wordt in de eerste hydratatiesfeer. 

Aangezien het gevulde σ-molecuulorbitaal van water overlapt met de lege d-orbitalen van 

het metaalion, wordt er gesproken over aqua-liganden. Tantaal(V) heeft door zijn hoge 

lading een extreem polariserend vermogen en het tantaal-ion trekt de elektronen van 

water sterk aan. Hierdoor wordt de Ta-O binding sterker, maar de O-H binding zwakt 

zodanig af dat een proton vrijgesteld kan worden. Door deze hydrolysereactie vermindert 

de partiële lading van het metaalion – het polariserend vermogen daalt – en het volgende 

proton wordt moeilijker vrijgesteld. De hydrolyse stopt als de elektronegativiteit van het 

aqua-complex gelijk wordt aan de elektronegativiteit van het solvent. Er bestaan drie 

soorten liganden: aqua (OH2), hydroxo (OH-) en oxo (O2-). De algemene hydrolysereactie is 

als volgt te schrijven 

                              
            

   

Met   het coördinatiegetal en   het hydrolysegetal. Uit het PLM volgt dat het 

hydrolysegetal afhankelijk is van de pH, de lading van het ion z en de elektronegativiteit 

van het metaal    volgens 

    
 

           
                           

               
 

   
   (II.5) 

We gaan bijvoorbeeld uit van een typisch octaëdrische omringing met zes aqua liganden 

rond tantaal; [Ta(H2O)6]. Dit is een redelijke assumptie zoals verder zal blijken. Met 

vergelijking II.5 berekenen we dan een hydrolysegetal van 5.64 bij pH = 7 (   
     ). Na 

afronding komt dit neer op de mogelijke species [Ta(OH)6]- of [TaO(H2O)(OH)4]-. Bij 

basische pH zullen dus voornamelijk hydroxo- en oxo-liganden voorkomen. De berekening 

werd herhaald bij verschillende pH waarden en bij pH 3 is het hydrolysegetal gelijk aan vijf 

en het aqua-complex van tantaal(V) is bijgevolg neutraal.  

Solvatatie en hydrolyse zijn slechts de eerste twee stappen. De gehydrolyseerde species 

reageren verder via verschillende condensatiemechanismen.  

  



II.1 Het partieel ladingsmodel II-3 

 

II.1.2. Condensatie1,2,4,5 

Er zijn twee condensatiemechanismen: olatie en oxolatie. Olatie is een dissociatieve 

nucleofiele substitutiereactie in twee stappen (SN1) waarbij eerst een watermolecule het 

complex verlaat waarna dit coördinatieonverzadigd elektrofiel reageert met een partieel 

negatief geladen hydroxogroep van een ander (nucleofiel) complex met de vorming van 

een ol-brug. Deze reactie is voorgesteld in schema II-1 waarbij de ladingen en liganden die 

niet deelnemen aan de reactie zijn weggelaten voor de duidelijkheid. 
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Schema II-1: Het olatiemechanisme. 

Deze reactie kan enkel doorgaan als er een labiel aqua ligand aanwezig is. Wanneer er geen 

goede ‘leaving group’ aanwezig is, komt oxolatie voor; een associatieve, nucleofiele reactie. 

Nucleofiele additie, interne protonoverdracht en β-eliminatie volgen elkaar op zoals te zien 

is in schema II-2. Een oxobrug is het resultaat.  
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Schema II-2: Het oxolatiemechanisme. 

De intiatievoorwaarde voor beide mechanismen is de aanwezigheid van een 

hydroxoligand. Dit is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde. Het elektrofiel 

karakter van het metaalion moet ook groot genoeg zijn (δ > +0.3) en het hydroxo-ligand 

moet nucleofiel zijn (δ < 0). Neem twee extreme voorbeelden, een neutraal en een negatief 

geladen complex: [Ta(OH)5(H2O)] en [TaO2(OH)4]3-. Via vergelijking II.2 en II.3 wordt voor 

tantaal respectievelijk een partiële lading van +0.63 en +0.35 berekend. Ook de 

hydroxoliganden hebben in beide gevallen een negatieve partiële lading. Bovendien bezit 

Ta5+ over het hele pH gebied hydroxoliganden (zie vergelijking II.5) en kan het dus bij elke 

pH condenseren. Condensatie hoeft echter niet te leiden tot een neerslag. Negatief geladen 

complexen zoals [TaO4-x(OH)x]x-3 geven via oxolatie aanleiding tot polyanionen door de 

accumulatie van lading. Voor nulgeladen aqua-hydroxo complexen is de situatie anders. In 
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principe worden hydroxides gevormd via een eindeloze olatie maar soms is het gevormde 

oxide niet stabiel en kan het via oxolatie ontwateren tot een oxyhydroxide of oxide. Deze 

oxolatie kan enkel doorgaan tot de partiële lading van het hydroxo ligand positief wordt. In 

sommige gevallen wordt die nooit positief en een oxide wordt gevormd. Het PLM voorspelt 

dat bij tantaal het OH-ligand in een bepaald stadium wel positief zal worden en een 

polytantaalzuur zal vormen dat spontaan dissocieert in protonen en polyanionen.  

II.1.3. Toets aan de literatuur 

In de oudere literatuur werd door Bradley6,7 en Lassner8 reeds aangehaald dat 

tantaalethoxide hydrolyseert en condenseert tot polymere ketens. Hoewel Bradley en 

Lassner respectievelijk uitgingen van zes- en achtcoördinatie, kwamen ze tot dezelfde 

conclusie. Lassner haalde fel uit tegen aanhangers van het hexatantalaation (Ta6O198-) in 

waterige oplossing bij hoge pH. Hij argumenteerde dat dit ion enkel is aangetoond in de 

vaste toestand en dat zelfs daar het kristalwater eigenlijk deel uitmaakt van de lineaire 

verbinding [Ta6(OH)38]8- waarin de tantaalatomen verbonden zijn door ol-bruggen. 

Nochtans gaven Aveston et al. reeds bewijs voor het bestaan van het polymere 

hexatantalaat-ion (Ta6O198-) in waterige oplossing bij een pH 10-13.9 Men gaf tevens 

spectroscopisch bewijs voor de Oh symmetrie van het hexatantalaation. Een poging dit te 

vertalen in een structuur is weergegeven in figuur II-1. 

Een berekening via het PLM onthult dat in het hexatantalaation           en dat het 

tantaalatoom dus nog steeds elektrofiel is. Echter de   van het ion is nog slechts 2.12, i.e. 

kleiner dan           bij pH 14. Het hexatantalaat is dus stabiel en zal zelfs kationen 

absorberen, wat aangetoond werd door Aveston et al.9 Het bestaan van dit octaëdrisch ion 

werd bevestigd in verdere studies naar de hydrolyse van niobium.10,11 Niobium en tantaal 

hydrolyseren vrijwel identiek wegens hun gelijke oxidatietoestand en gelijke ionaire radius 

(door de lanthanidecontractie). Het meest opmerkelijke verschil is dat tantaal gevoeliger is 

voor hydrolyse.8,12 Bij het verlagen van de pH wordt het hexatantalaat geleidelijk 

geprotoneerd en onder pH = 10 slaat amorf tantaalzuur (Ta2O5.xH2O) neer. Door 

dehydratatie van tantaalzuur wordt Ta2O5 gevormd.  

 

Figuur II-1: De vermoedelijke structuur van Ta6O198-. 
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II.2. Coördinatiegedrag van tantaal(V)  

II.2.1. Tantaalalkoxides 

Bradley et al. rapporteerden dat Ta(OEt)5 perfect dimeriseert in benzeen (zie figuur II-2). 

In ethanol is tantaalethoxide slechts gedeeltelijk gedimeriseerd en de monomeren worden 

gestabiliseerd door een datieve binding van ethanol naar tantaal.6,7,13-15 In beide gevallen 

wordt dus een coördinatiegetal (CN) van zes opgetekend. Via het PLM model hebben we 

volgende elektronegativiteiten berekend: Ta2(OEt)10 = 2.314, Ta(OEt)5.EtOH = 2.313, EtOH 

= 2.311. Het is duidelijk dat de elektronegativiteit van het complex meer in de richting gaat 

van de elektronegativiteit van ethanol wanneer de dimerische structuur wordt opgegeven.  
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Figuur II-2: De dimerische structuur van tantaalethoxide 

Kapoor et al. bestudeerden de reactie van tantaalethoxide met verschillende β-diketonaten 

en slaagden erin één-, twee- en driegesubstitueerde derivaten te synthetiseren met een CN 

van respectievelijk 6, 7 en 8.16,17 Een verdere substitutie is niet mogelijk wegens 

verzadiging van de coördinatieschil. Dit werd bevestigd door Phulé14 en Krishnan et al.15 

Alcoholysereacties geven steeds aanleiding tot mengalkoxides tenzij in het geval van sec-

butanol.18 Tantaalethoxide reageert met 3 equivalenten diolen en vormt complexen met 

CN = 6.19,20 Kessler et al. slaagden er recentelijk in het trigesubstitueerde pinacolaat-

complex te vormen door te werken onder perfect watervrije omstandigheden.21 De additie 

van triethylamine had geen effect. Boyle et al. 22 synthetiseerden Ta(cat)2(cat-H)(py) met 

CN = 7 en een ‘capped trigonal prism’ als geometrie (cat = catechol, py = pyridine). Er is ook 

vermelding in de literatuur van een modificatie met azijnzuur waarbij het acetaatligand in 

de ‘bridging mode’ bindt.14  

Tot slot wordt de zesde plaats in de coördinatiesfeer van tantaalethoxide goed opgevuld 

door amines met een lange keten en de binding overleeft zelfs de hydrolyse.23,24 

Invloed op de hydrolyse 

De impact van coördinerende stoffen op de hydrolysesnelheid is een onderwerp van 

discussie. Kessler et al. argumenteerden in 2006 dat transitiemetaalalkoxiden lewisbase 

eigenschappen hebben en dat liganduitwisseling gebeurt via een proton-geassisteerd SN1 

mechanisme.25 Bijgevolg is de reactiesnelheid eerder afhankelijk van de zuurtegraad van 

het HZ reagens dan van de nucleofiele eigenschappen van het Z- ligand. Een berekening met 
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het PLM toont inderdaad aan dat                 , wat kleiner is dan de 

elektronegativiteit voor neutraal water (2.49). Kessler verklaarde dat het metaalalkoxide 

snel zal hydrolyseren en precipiteren terwijl (met complexantia) gemodificeerde alkoxides 

heldere sols vormen bij het toevoegen van water. Door modificatie wordt de hydrolyse juist 

versneld en het systeem ondergaat een fasenscheiding naar nanodeeltjes. Verdere 

hydrolyse wordt tegengehouden door de liganden op het deeltjesoppervlak. In een latere 

studie, specifiek over tantaal, zag Kessler voorgaande resultaten bevestigd.21 In 2007 

kwamen Krishnan et al. via EXAFS tot een andere conclusie.15 De hydrolyse van het 

acetylaceton (acac) gemodificeerd Ta(OEt)5 werd niet onmiddellijk geobserveerd maar 

uitgesteld.15 Deze discrepantie in de literatuur is frappant maar we vermoeden dat het 

solvent waarin de hydrolyse plaatsvindt de bepalende factor is voor de kinetiek. Een 

watermolecule zal in een apolair solvent eerder naar het ethoxide gedreven worden dan in 

een polair medium. Bovendien kan een micel zich enkel vormen in een geschikte 

combinatie van surfactans/solvent. Inderdaad, Krishnan werkt in ethanol en Kessler in 

isopropanol/hexaan. In ieder geval kan de modificatie van Ta(OEt)5 de hydrolyse niet 

tegenhouden, zo besloten Antonelli et al.23  

In sommige gevallen wil men de hydrolyse van Ta(OEt)5 juist versnellen en daarvoor 

worden zowel zure (azijnzuur,26,27 HCl,28 HNO329) als basische (NaOH,30 Et3N,29) 

katalysatoren gebruikt. Dit is te rationaliseren als volgt; Ta(OEt)5 is een lewisbase en 

liganduitwisseling kan enkel via protonatie van de alkoxogroep (ideaal bij lage pH). Echter, 

bij hoge pH zijn er meer hydroxo- en oxo-liganden aanwezig met oxolatie tot gevolg. Beide 

condities lokken dus de hydrolyse en condensatie van Ta(OEt)5 uit. 

II.2.2. Tantaalhalides 

TaX5 zijn sterke lewiszuren en samen met een lewisbase worden er complexen gevormd 

met CN = 6. De lewissterkte wordt bepaald door de aard van het halide.31 Ook hier toont 

het PLM zijn waarde:         = 3.45 en              . Men ziet duidelijk dat de 

tantaalhaliden meer elektronegatief zijn dan neutraal water (      ) en zich dus als 

lewiszuren zullen gedragen. Amides en fosfonaten coördineren met hun zuurstof aan de 

tantaalhalides.31 Hydrolyse van de zuivere halides en derivaten leidt tot Ta-O-Ta bruggen 

en verder Ta=O bindingen en uiteindelijk tot het amorf oxide.32-34 Als katalysator zijn 

uiteraard enkel basische additieven geschikt (NH3,35 Et3N34). Tantaalchloride is immers een 

lewiszuur en eist een goed nucleofiel voor de liganduitwisseling (OH-). Bovendien vangt 

ammoniak de ontstane HCl op.  
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II.2.3. Peroxocomplexen 

Tantaalzuur lost op in alkalisch H2O2 tot A3[Ta(O2)4] met A: K+, Na+, Cs+, Rb+, NH4+, gu+ 

(= guanidium, C(NH2)3+).36 De symmetrie is dodecaëdrisch. Het peroxocomplex is 

oplosbaar in water (0.03 tot 1 g ml−1), onoplosbaar in aceton en ethanol en stabiel tegen 

hydrolyse. De oplosbaarheid in water daalt in de reeks Cs+ > K+ > gu+ > NH4+. Het heeft 

echter een slechte thermische stabiliteit en gu+ en NH4+ complexen zijn explosief. Daarom 

is deze samenstelling niet aantrekkelijk als precursor voor een hydrothermale synthese. 

Tantaalzuur lost ook op in HF en H2O2 en vormt mengcomplexen. Deze mengcomplexen 

kunnen gederivatiseerd worden met β-diketonen, bipyridine of oxalaat.36  

Lassner et al. observeerden reeds in 1964 dat het EDTA complex van tantaal hydrolyseert 

in water, maar dat het peroxomengcomplex met EDTA wel stabiel is in zwak zuur 

medium.37 Andere chelaatvormende liganden zoals NTA en DTPA vertonen dezelfde trends. 

NTA levert het stabielste complex en EDTA is een goede tweede. Lassner rapporteerde 

later een reeks kleurstoffen die met tantaal(V) en waterstofperoxide een stabiel complex 

vormen.38,39 Het complex met methylthymol blauw (figuur II-3A) is kleurloos en 4-(2-

Pyridylazo)resorcinol (figuur II-3 C) geeft een roodviolette kleur bij pH 6. Vooral 

pyrocatechol violet (figuur II-3B) geeft een rijke kleurschakering afhankelijk van pH. 
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Figuur II-3: (A) methylthymol blauw (B) pyrocatechol violet (C) 4-(2-Pyridylazo)resorcinol 

Tartraat en oxalaatcomplexen van tantaal zijn zwakker dan het complex met 4-(2-

Pyridylazo)resorcinol. Echter, de peroxotartraat en -oxalaatcomplexen zijn sterker dan de 

kleurstoffen. Een uitvoerige beschrijving van de peroxotartraat en -citraatcomplexen werd 

gegeven door Dengel et al.40 Hij stelde vast dat enkel vijfringvormende liganden in staat 

zijn een dergelijk complex te vormen. 1,4-butaandizuur en propaandizuur werken niet. 

Merk op dat slechts 1 zure functie van citroenzuur en beide zuurfuncties van wijnsteenzuur 

geschikt zijn. Dengel rapporteerde dan ook het (+)wijnsteenzuur als ‘bridging ligand’. Dit is 

voorgesteld in figuur II-4 waarbij voor de duidelijkheid de rest van de liganden niet is 

weergegeven. De complexen zijn weinig oplosbaar in water. 
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Figuur II-4: Schematische voorvoorstelling van de chelatie in tantaal-wijnsteenzuurcomplexen. 
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Bayot et al. synthetiseerden het wateroplosbaar peroxomengcomplex van EDTA.41 Na 

volledige karakterisatie vond men de structuurformule (gu)3[Ta(O2)2(EDTAO2)], waarbij 

EDTAO2 EDTA voorstelt waarvan de stikstoffen geoxideerd zijn door H2O2. Het 

coördinatiegetal is 8 en de geometrie een verwrongen dodecaëder. Met het voorgaande 

kunnen we nu de bevindingen van Lassner et al. verklaren.37-39 Na studie van de structuur 

van de verschillende liganden en kleurstoffen kunnen we besluiten dat de stabiliteit van 

sommige complexen kan verklaard worden doordat een vijfring gevormd wordt met twee 

zuurstofdonoren. In de andere gevallen wordt de verhoogde stabiliteit in de aanwezigheid 

van H2O2 verklaard door oxidatie van de aminogroep op de alfaplaats t.o.v. het carboxylaat.  

Verder zijn er nog peroxocomplexen bekend met de anionen van oxaalzuur, glycolzuur, en 

andere polyaminocarbonzuren.36 Het is onmogelijk gebleken een peroxocomplex te 

synthetiseren met slechts één O22- ligand, elk complex heeft er minimum twee. Bovendien 

is het eenvoudiger om twee peroxogroep te vervangen door een tetradentaat ligand dan 

door twee bidentate liganden.36 In alle gevallen is CN = 8 en het vervangen van 

peroxogroepen heeft meestal een positief gevolg voor de thermische stabiliteit. De 

oxalaatcomplexen zijn echter explosief.36  

Petrykin et al.35 rapporteerden recent een wateroplosbaar (NH4)4[Ta2(C3H4O3)4(O2)2O] 

complex (C3H4O3 = melkzuur). Het complex bevat een oxobrug, twee peroxide liganden en 

4 bidentate melkzuurliganden (CN = 8). De negatieve lading van het complex, het hoge 

coördinatiegetal en compacte coördinatiesfeer wordt aangevoerd als reden voor zijn 

stabiliteit. De auteurs berekenden:            = 2.45 <       = 2.49 via het PLM. De 

auteurs hielden echter geen rekening met de pH-afhankelijkheid van        en vanaf pH 9 

zou het complex kunnen hydrolyseren.  

II.3. Toepassingen voor nanodeeltjes 

II.3.1. Stabiele sols 

In de omgekeerde micelsynthese van tantaaloxide nanodeeltjes komt vaak een 

carboxylaatgroep voor als stabiliserend reagens (isoboterzuur42, azijnzuur26,27, 

oleïnezuur43). Het voordeel van deze zuren is dat ze tegelijk ook de hydrolyse katalyseren. 

Ook met basische additieven zoals triethylamine werd een stabiele sol met 5 nm deeltjes 

bekomen.29 Voor ammoniak wordt een destabiliserend effect geconstateerd en een 

neerslag is het resultaat.29,30 Feldmann et al. gebruikten diethyleenglycol als complexans en 

als solvent.44 Alle bovenstaande sols bevatten echter amorfe deeltjes. Bovendien werd 
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oplosbaarheid in water enkel verkregen door – na synthese – een ‘capping reagent’ aan te 

brengen ((2-diethylphosphato-ethyl)triethoxysilaan42 of PEG-silaan30).  

II.3.2. Stabiele precursoroplossingen van tantaal(V)  

Oplossingen kunnen gestabiliseerd worden met hoge zuurconcentraties of halide-ionen 

waarvan fluor de hoogste affiniteit heeft voor tantaal. Pas neergeslagen tantaalzuur kan 

zelfs in mineraalzuur opgelost worden. Zowel de H+-ionen als de anionen kunnen ol-

bruggen verbreken. Een meer zachte wijze om pas neergeslagen tantaalzuur terug in 

oplossing te brengen omvat oplossingen van citroenzuur11, wijnsteenzuur11 of 

oxaalzuur11,45. Panda et al. wezen erop dat indien het tantaalzuur neergeslagen is in een 

coördinerend solvent zoals een oxaalzuuroplossing, het daarna beter oplost in een 

wijnsteenzuuroplossing.46 Telkens wordt een gunstige invloed van H2O2 geobserveerd.46,47 

II.3.3. Conclusie 

De bestaande methodes (gecontroleerde hydrolyse in micellen) leveren ongeschikte 

deeltjes voor gebruik als APC. Tantaalhalide en –ethoxides, noch hun derivaten zijn 

geschikt voor gebruik in waterig midden. Ze kunnen wel nuttig zijn in een organische 

synthese vrij van water of als bron voor pas neergeslagen tantaalzuur. Er bestaan 

mogelijkheden om een waterige oplossing van tantaal(V) te stabiliseren met wijnsteenzuur 

of citroenzuur met toevoeging van H2O2. De zuivere peroxocomplexen zijn niet bruikbaar 

omwille van hun explosiviteit maar mengcomplexen kunnen wel een waardevolle 

precursor zijn. We willen echter oxides synthetiseren en de precursoren moeten zo vrij 

mogelijk zijn van andere metalen (tegenionen) en haliden. Dit kan een probleem stellen 

aangezien de ammoniumzouten het minst oplosbaar zijn in water. Tot slot heeft het PLM 

bewezen nuttig te zijn bij het ontwikkelen van nieuwe, hydrolysebestendige complexen. 
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III. Concepten en technieken 

In dit korte hoofdstuk worden de twee benaderingen tot de synthese van nanodeeltjes 

beschreven: ‘bottom-up’ en ‘top-down’. Er wordt aandacht besteed aan twee typische bottom-

up synthesetechnieken: de solvothermale synthese en ‘hot injection’. Tot slot wordt een 

alternatieve, milieuvriendelijke verwarmingstechniek besproken, namelijk microgolf-

verwarming. 

III.1. ‘Bottom-up’: Nucleatie en groei 

De synthese van nanopartikels heeft meer voeten in de aarde dan een bulksynthese 

omwille van slechts één grootheid, de oppervlaktespanning  .1 Bij de thermodynamische 

behandeling van bulk materiaal is de contributie van het oppervlak aan de vrije energie ( ) 

verwaarloosbaar t.o.v. de bijdrage van de bulk. Echter, bij nanomaterialen wordt deze 

oppervlakteterm zeer belangrijk.  

Beschouw het geval van een weinig oplosbare vaste stof A in een vloeistof B. Stel dat er zich 

ergens in de vloeistof een bron bevindt van A, dan zal de concentratie (  ) zich opbouwen 

tot aan de oplosbaarheidlimiet, gelijk aan de evenwichtsconcentratie (     ), zie ook figuur 

III-1C. Op dat moment wordt de vorming van bulk A energetisch gunstig. Er moeten echter 

eerst moleculen A samenkomen en een nucleus vormen die verder kan groeien tot een 

neerslag. Hoewel de vorming van bulk reeds mogelijk is bij de evenwichtsconcentratie, is 

nucleatie nog steeds energetisch ongunstig door de vrije energie geassocieerd met het 

oppervlak. Bijgevolg blijft    toenemen en de supersaturatie (S) wordt gedefinieerd als: 

  
  

     
 

Uit de thermodynamica volgt dat de vrije energieverandering, geassocieerd met de 

vorming van een nucleus uit   monomeren (  moleculen A) kan geschreven worden als: 

                         (III.1) 

met    de oppervlakte van één monomeerdeeltje,    de boltzmann constante en   de 

temperatuur. Vergelijking III.1 kan ook geschreven worden in functie van de radius van de 

nucleus en deze functie is geplot in figuur III-1A bij verschillende waarden van 

supersaturatie voor een molecule met een molair volume van 18 mL/mol en een 

oppervlaktespanning van 0.1 N/m. De tweede term van vergelijking III.1 stelt de positieve 

oppervlaktecontributie voor en nucleatie zal dus enkel mogelijk zijn bij S > 1. Dit is 

geïllustreerd in figuur III-1B waar de afgeleide van       bij verschillende concentraties is 

voorgesteld. Het teken van de afgeleide (     ) bepaalt of groei energetisch gunstig is of 
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niet. Uit figuur III-1A en B is duidelijk dat       door een maximum gaat (voor S > 1) en de 

kritische radius (     ) kan geschreven worden als 

       
    

      
 (III.2) 

Vanaf dit punt is verdere groei van de nucleus gunstig. Het bestaan van deze kritische 

nucleus betekent dat nucleatie een geactiveerd proces is en er geldt; hoe hoger de 

supersaturatie, hoe lager de energiebarrière (zie vergelijking III.2 en figuur III-1A).  

De synthese van monodisperse colloïdale nanodeeltjes kan begrepen worden door de 

concepten geïntroduceerd door Lamer en Dinegar (figuur III-1C).2 Boven een bepaalde 

concentratie, de nucleatiegrens, start de nucleatie. Door de combinatie van nucleatie en 

groei zakt de concentratie tot onder de grens en kan enkel groei voorkomen. Om 

nanodeeltjes te synthetiseren moet de nucleatie voldoende monomeren verbruiken zodat 

de latere groei beperkt blijft. Om nucleatie vlot toe te laten is een hoge supersaturatie 

vereist (figuur III-1A). 

III.1.1. Stabilisatie 

Het uiteindelijke doel is een stabiele, colloïdale oplossing van nanopartikels. Dit is echter 

een metastabiele toestand omdat de thermodynamisch meest gunstige configuratie een 

aggregaat met zo weinig mogelijk fasengrenzen is. Er zijn twee manieren om colloïdale 

oplossingen te stabiliseren: sterische stabilisatie en ladingsstabilisatie. In een typisch 

sterisch stabilisatieproces adsorberen organische moleculen met een lange, hydrofobe 

keten aan het oppervlak van de nanokristallen via een hydrofiele kop. De lange ketens 

zorgen voor oplosbaarheid in een apolair solvent en schermen de oppervlakken van de 

deeltjes van elkaar af. In een strategie gebaseerd op ladingsstabilisatie worden de deeltjes 

via adsorptie opgeladen en de tegenladingswolk (elektrische dubbellaag) zorgt voor 

stabilisatie via afstotende elektrostatische krachten. Hierbij geldt; hoe groter de Debye-

lengte, hoe beter de stabilisatie. De Debye-lengte vertoont dus een sterke analogie met de 

lengte van de keten bij sterische stabilisatie. 

 

Figuur III-1: (A)       van een molecule met                en             bij verschillende waarden van S. 
(B) de afgeleide van       . (C) het Lamer-diagram. 
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III.2. ‘Top-Down’: peptisatie 

Een manier om stabiele colloïdale suspensies van metaaloxides te bekomen is de 

gecontroleerde hydrolyse en condensatie van metaalalkoxides. Een alternatief hiervoor is 

de peptisatie van gehydrateerde oxides met zuren of basen.3 Er kunnen hierbij drie 

processen tegelijk aan het werk zijn:  

 Agglomeraten breken op in deeltjes van colloïdale dimensies door het toevoegen 

van chemische, thermische of mechanische energie. 

 Het opladen van de deeltjes door proton adsorptie dat zorgt voor een 

elektrostatische stabilisatie van de suspensie. 

 Reagglomeratie als gevolg van een incomplete peptisatie. 

Peptisatie is dus gebaseerd op ladingsstabilisatie en breekt een neerslag op in colloïdale 

deeltjes. Hierbij zijn de pH, de ionaire sterkte en de temperatuur belangrijke parameters. 

Het effect van een temperatuursverhoging is dubbel. Enerzijds kan het helpen de deeltjes 

op te breken en anderzijds kan het de activeringsenergie leveren om de elektrostatische 

repulsie te doorbreken.3  

III.3. Synthesetechnieken 

III.3.1. Solvothermale synthese 

Een solvothermale synthese betreft het opwarmen van reagentia in een solvent/damp 

mengsel bij hoge druk and temperatuur.4 Het solvent heeft naast zijn solvaterend effect ook 

een functie als drukoverbrengend medium. De condities waarbij de druk hoger wordt dan 

atmosferische druk en de temperatuur hoger is dan het kookpunt van het solvent worden 

solvothermale condities genoemd. De temperaturen zijn echter niet zo hoog als bij vaste 

stof reacties. De reagentia en het solvent worden in een teflon cilinder gebracht dat op zijn 

beurt in een stalen omhulsel zit, de autoclaaf. Deze kan gesloten worden met schroeven of 

verbonden worden met een extern drukregeringssysteem. In deze scriptie werd gewerkt 

met schroeven, zie figuur III-2. De autoclaaf wordt dan in een oven gebracht op een 

temperatuur die kan variëren van 100 tot 300 °C. Onder de toegepaste condities zullen de 

reagentia beter oplossen.  

 

Figuur III-2: Zij- en bovenaanzicht van een afgesloten autoclaaf, bovenaanzicht van een open autoclaaf.5 
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Wanneer men in de literatuur zoekt naar de solvothermale synthese van metaaloxides 

springt een naam in het oog: Niederbergen. Deze onderzoeker heeft met zijn team 

verschillende oxides gemaakt op nanoschaal waaronder perovskieten (BaTiO36-8, BaZrO36, 

LiNbO36, SrTiO37), halfgeleiders (In2O39,10, SnO29), WO311, TiO211,12, MnO8, Mn3O48, CoO8, 

ZnO8, Fe3O48,13, V2O514, Nb2O514,15, Ta2O515,16 en HfO215,16, allen gebaseerd op benzylalcohol 

als solvent. Benzylalcohol is een veilig solvent en wordt zelfs gebruikt als additief in de 

voedsel- en parfumindustrie.17 Als metaalprecursor gebruikte Niederbergen alkoxiden, 

haliden, acetaten of acetylacetaten.  

III.3.2.  ‘Hot injection’/ ‘heating up’  

In 1993 rapporteerden Bawendi et al. de synthese van monodisperse cadmium 

chalcogenides via een techniek die nu bekend staat als de ‘hot injection’ methode.18 Daarin 

wordt een hoge supersaturatie bekomen door het snel injecteren van labiele reagentia in 

een hete oplossing met surfactantia. Na een korte nucleatie neemt de groei het over en de 

kinetiek komt in een regime van ‘size focussing’. De reactie wordt gestopt net voor 

volledige conversie om een optimale monodispersiteit van het ensemble te bekomen.19  

Een andere manier is ‘heating up’, een proces waarbij de reagerende oplossing bij 

kamertemperatuur bereid en dan verwarmd wordt tot een hoge temperatuur. Men is erin 

geslaagd via deze methode monodisperse ijzeroxide nanokristallen te vormen en studies 

hebben uitgewezen dat het mechanisme en de kinetiek van beide methoden analoog zijn en 

verklaard kunnen worden met de klassieke nucleatietheorie.20,21 In beide methodes wordt 

gewerkt met hoogkokende solventen onder reflux omstandigheden.  

III.4. Het alternatief: microgolfverwarming 

Een nieuw trend in het kader van groene chemie is microgolfchemie. Microgolven zijn 

elektromagnetische golven in het frequentiegebied 0.3 – 300 GHz. Echter, om interferentie 

met telecommunicatie en radars te vermijden wordt voor industriële en huishoudelijk 

toepassingen voornamelijk 2.45 GHz gebruikt.22 De energie van een microgolffoton van 

2.45 GHz is 1.0 10-5 eV (0.977 J/mol). Aangezien zelfs een waterstofbrug een 

bindingsenergie heeft van 20 kJ mol-1, kan men hieruit besluiten dat microgolfstraling niet 

energetisch genoeg is om rechtstreeks chemische reacties te induceren.23 De oscillerende 

elektrische component van microgolfstraling zorgt voor een diëlektrische verwarming op 

basis van twee mechanismen: dipolaire polarisatie en ionaire conductie.22  

Het eerste mechanisme is gebaseerd op moleculen met een dipoolmoment. Een dipool zal 

in een extern elektrisch veld roteren tot zijn meest stabiele configuratie. In de gasfase 

gebeurt dit moeiteloos, maar in een vloeistof wordt de beweging gehinderd door de andere 
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moleculen. Bij een te hoge frequentie kan de dipool niet reageren en bij een te lage 

frequentie zal de dipool zich volledig uitlijnen en ontstaat er weinig hitte. In het 

microgolfgebied is de frequentie zo dat de dipolen tijd genoeg krijgen om te reageren op 

het wisselend elektrisch veld, maar zich niet volledig kunnen oriënteren. Er ontstaat dus 

een faseverschil tussen de oriëntatie van het veld en dat van de dipool. Het faseverschil 

zorgt voor een energieverlies van de dipool door moleculaire frictie en botsingen.  

Het tweede mechanisme, ionaire conductie, is gebaseerd op ladingsdragers in de oplossing. 

De ionen zullen bewegen in het oscillerend elektrisch veld en een verhoogd aantal 

botsingen veroorzaken, waardoor hun kinetische energie wordt omgezet in warmte.  

Niet alleen de polariteit van een solvent maar ook de efficiënte conversie van de energie 

naar warmte is belangrijk. Daarom wordt de verliestangens gedefinieerd als:22 

     
  

  
 

   is de dielektrische constante en een maat voor het vermogen om elektrische potentiële 

energie op de slaan.    is de loss factor en een maat voor de efficiëntie waarmee de 

geabsorbeerde energie wordt omgezet in warmte. Een solvent wordt ingedeeld als hoog 

absorberend (        ), medium absorberend (              of laag absorberend 

(        ).24 Men kan de microgolfverwarming in een bepaald solvent beïnvloeden door 

toevoeging van ionen of een hoog absorberend co-solvent.  

Microgolfverwarming vertoont een geïnverteerde temperatuursgradiënt in vergelijking 

met conventionele verwarming, zoals te zien is in figuur III-3. Conventionele verwarming is 

gebaseerd op diffusie van warmte doorheen de wand van het reactievat. Diffusie is echter 

traag en het kan lang duren vooraleer het solvent op dezelfde temperatuur is als de wand. 

Microgolven koppelen direct met de reagentia en het solvent (volumetrische verwarming = 

snel en efficiënt). Aan de wand is de temperatuur lager dan in de bulk (wandeffect) omdat 

er microgolftransparante materialen gebruikt worden zoals glas of teflon.5  

 

Figuur III-3: Het temperatuursprofiel van microgolf verwarming (links) versus conventionele verwarming (rechts)25 



III-6 Hoofdstuk III. Concepten en technieken 

 

Microgolf verwarmde vloeistoffen koken boven hun evenwichtstemperatuur bij 

atmosferische druk. Dit ‘superheating effect’ is een gevolg van de volumetrische 

verwarming waarbij koken enkel mogelijk is op de reeds bestaande fasengrens.26 Bij 

conventionele verwarming is de temperatuur het hoogst aan de wanden en de vorming van 

gasbellen is daar mogelijk door de aanwezigheid van de vele nucleactiecentra – kleine 

krassen, putjes, etc. Het superheating effect kan geëlimineerd worden door kooksteentjes 

toe te voegen of te roeren.  

Het effect op de reactiesnelheid wordt toegeschreven aan verschillende effecten: Het 

kinetisch effect, het specifiek microgolfeffect en het non-thermisch effect.24-26 De vergelijking 

van Arrhenius is hierbij instructief: 

            

Het kinetische effect is het gevolg van de snelle opwarmsnelheid waardoor snel heel hoge 

temperaturen kunnen gehaald worden. Het specifiek microgolfeffect wordt toegeschreven 

aan de omgekeerde gradiënt. Het non-thermisch effect is vooral het gevolg van een afname 

in activatie-energie. De transitietoestand (TTS) wordt gestabiliseerd door de microgolven 

wanneer de TTS meer polair is dan de grondtoestand.27 Dit laatste effect is echter nog niet 

terdege bewezen. 

De meest gebruikte set-up bij microgolfverwarming is een drukgecontroleerd systeem i.e. 

een solvothermaal systeem. De toestellen zijn echter ook uitgerust met een 

refluxsopstelling dus beide bovenstaande technieken (solvothermale synthese en ‘hot 

injection’) kunnen ook met microgolfverwarming gebeuren.  

In deze scriptie werd gebruik gemaakt van 10 ml glazen proefbuisjes en een standaard 

CEM discover microgolftoestel. 
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IV. De synthese van nanopartikels 

In dit hoofdstuk worden de experimentele resultaten besproken i.v.m. de synthese van 

nanodeeltjes. Eerst wordt het oplossen van tantaaloxide in water via smeltreacties besproken. 

Dan volgt een evaluatie van de eerste ‘bottum-up’ methode (hydrothermale synthese), waarna 

de resultaten van de ‘top-down’ methode worden bekeken. Na deze twee syntheses in waterig 

midden volgen er twee in organische solventen: solvothermale synthese en ‘heating up/hot 

injection’. De geoptimaliseerde recepten zijn in meer detail beschreven in appendix A en de 

theoretische achtergrond bij de gebruikte analysetechnieken is te vinden in appendix B. 

IV.1. Smelten 

Alvorens van start te gaan met een synthese in waterig milieu, is het noodzakelijk om een 

stabiele oplossing van tantaal(V) in water te bereiden. In hoofdstuk II werd reeds vermeld 

dat zowel tantaalalkoxides, als tantaalhalides, als hun derivaten veel te hydrolysegevoelig 

zijn. Ze zijn bovendien duur en moeten met zorg bewaard worden. Daarom hebben we 

geopteerd voor tantaaloxide hoewel het inert is en niet oplost in water. 

Ontsluitingsmethoden uit de analytische chemie bieden echter een uitweg. Een typische 

manier is het oplossen in zuur milieu maar tantaaloxide lost enkel op in het gevaarlijke 

waterstoffluoride.1,2 Een andere mogelijkheid is smelten, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van een hoge concentratie aan reagens en een hoge temperatuur (300 - 1000 °C).3 Hierbij is 

er wel gevaar voor contaminatie door uitloging van de smeltkroes. Bovendien leidt de grote 

hoeveelheid smeltreagens tot een hoge zoutconcentratie in de finale oplossing en de 

aanwezigheid van deze zouten is uiteraard te vermijden wanneer men een zuivere 

precursoroplossing wil bekomen. Omwille van de veiligheid, de mogelijkheid tot zuivering, 

en de relatief lage kost van Ta2O5, werd in deze scriptie gebruik gemaakt van de 

smeltmethoden. Smeltreagentia worden ingedeeld in zure (K2S2O7, KHSO4, B2O3), basische 

(Na2CO3, NaKCO3, NaOH, KOH, Na2B4O7) en oxiderende (Na2O2, KClO3, KNO3) smelten. Als 

kroes wordt vaak platina, nikkel of – speciaal voor zure smelten – kwarts gebruikt.3 

Schoeller beschreef reeds in 1937 de analytische chemie van niobium en tantaal.1 Om 

tantaaloxide in oplossing te krijgen kan zowel een zure smelt (KHSO4 of K2S2O7) als een 

basische smelt (K2CO3 of KOH) aangewend worden.1,4. De zure smeltreacties bij 600°C zijn 

weergegeven in reactievergelijking IV.1 en IV.2 en de basische smeltreacties bij 450 °C zijn 

voorgesteld in vergelijking IV.3 en IV.4.5,6 In de zure en basische smeltprocedure wordt 

respectievelijk een binair sulfaat of een binair oxide gevormd. 
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Het zure smeltproduct lost zowel op in zwavelzuur, met vorming van sulfato-aqua 

complexen, als in een warme oxaalzuuroplossing.1,5 De basische smelt lost op in water en 

daarbij wordt vermoedelijk het kaliumhexatantalaat (K8Ta6O19) gevormd dat oplosbaar is 

bij hoge pH.2,7 Schoeller argumenteert dat K2CO3 een betere basische smelt is dan KOH, 

omdat KOH de smeltkroes meer aantast, met contaminatie tot gevolg.1 Indien echter een 

alumina smeltkroes gebruikt wordt, kan het amfotere aluminium gescheiden worden van 

de tantaalzure neerslag.6  

IV.1.1. Resultaten zure smelt  

In eerste instantie werd de procedure van Szanics et al. uitgevoerd (Z1 in tabel IV-1).5 

Daarbij werd 0.78 g tantaaloxide met kaliumwaterstofsulfaat gemengd in een kwarts beker 

en naar 600°C gebracht. Het vloeibare mengsel werd toegestaan 2 uur te reageren en 

daarna afgekoeld naar kamertemperatuur. De afgekoelde, vaste smelt werd opgelost in een 

10 w% oxaalzuuroplossing op 80 °C, waarna het onoplosbare gedeelte werd afgefiltreerd. 

Eenmaal bij kamertemperatuur ontstond in het filtraat echter een kristallijne neerslag. Dit 

werd onderzocht met XRD en het resultaat is weergegeven in figuur IV-1A. De reflecties 

werden toegekend aan het hydraat van kaliumwaterstofoxalaat. Deze toekenning wordt 

ondersteund door XRF metingen; in de neerslag wordt er veel meer kalium gemeten dan 

zwavel en vice versa in het filtraat. Aangezien het oxaalzuur neerslaat, wordt het tantaal(V) 

niet langer gestabiliseerd en het co-precipiteert. Dit zorgt voor een bijzonder laag 

rendement (zie tabel IV-1). Er dient wel te worden opgemerkt dat een aantal reflecties niet 

kon worden verklaard (zwarte driehoeken) dus er zijn ook andere fasen aanwezig. 

 

Figuur IV-1: (A) XRD diffractogram van de neerslag uit Z1. De reflecties zijn toegewezen aan het hydraat van 
kaliumwaterstofoxalaat. (B) Tantaal-kalibratiecurve van het Rigaku CG EDXRF. De experimentele data zijn opgenomen 
met zelf gesynthetiseerde standaardoplossingen. De matrix van de standaardoplossingen werd gevarieerd zodat alle 
oplossingen kunnen geanalyseerd worden met deze kalibratiecurve. De regressie werd uitgevoerd met SPSS statistic 19.  
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Tabel IV-1: Overzicht van de uitgevoerde zure smeltprocedures. In de kolom “OX : Ta” staat de molaire ratio oxaalzuur : 
tantaal. In de kolom “eq. NH3” staat het aantal equivalenten ammoniak t.o.v. oxaalzuur. Bij het rendement is tevens de 
standaardafwijking weergegeven. 

 m(KHSO4) OX : Ta eq. NH3 smelttijd rendement 

Z1 28 g 77 0 2 h 11 ± 3 % 

Z2 6 g 20 1.6 1 h 75 ± 2 % 

Z3 6 g 20 0.8 1 h 64 ± 2 % 

Z4 28 g 20 1.6 1 h 14 ± 4 % 

Z5 6g 20 pH = 6.27 1 h 75 ± 3 % 

 

Tabel IV-2: Overzicht van de lineaire regressieanalyse (y = ax + b) uit figuur IV-1B. R² = 0.991. 

 waarde standaardfout t-toets significantie 95 % betrouwbaarheids-
interval 

a 1.323 0.031 42.917 0 1.258 – 1.388 

b 0 0.001 -0.493 0.629 -0.002 – 0.001 

De waarden voor het rendement, zie tabel IV-1, vragen om opheldering. De concentratie 

tantaal werd gemeten en berekend door een ‘Rigaku EDXRF analyser’ op basis van 

fundamentele parameters. Dit geeft echter enkel semikwantitatieve informatie. Daarom 

werden standaardoplossingen met verschillende concentraties en matrices gemeten en 

uitgezet in functie van de analytische concentratie (figuur IV-1B). Een lineaire 

regressieanalyse (y = ax +b) werd uitgevoerd met behulp van het programma ‘SPSS 

statistics 19’ en de resultaten zijn weergeven in tabel IV-2 en figuur IV-1B. Aangezien de 

richtingscoëfficiënt 1.323 bedraagt en de rechte nagenoeg door de oorsprong gaat, kan 

geconcludeerd worden dat het toestel de tantaalconcentratie met ongeveer 32 % 

overschat. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval is echter vrij breed en om een grotere 

precisie te bereiken werd daarom een lineaire regressie uitgevoerd op een grote subset van 

standaardoplossingen, met een matrix analoog aan de zure smeltoplossing. Dit leverde een 

nauwer betrouwbaarheidsinterval op maar deze kalibratielijn is enkel toepasbaar op 

monsters met een analoge matrix. Het is ook duidelijk uit figuur IV-1B dat de breedte van 

het betrouwbaarheidsinterval constant is over het hele concentratiebereik. De relatieve 

fout is dus groter bij een lagere concentratie. Deze meetmethode geeft in ieder geval een 

vrij grote – maar gekwantificeerde – fout en enkel grote trends zullen dus waargenomen 

kunnen worden.  

Naast de methode van Szanics et al. (Z1) werd de procedure van Schoeller onderzocht (Z2) 

en tevens enkele tussenliggende mogelijkheden (Z3 en Z4).1 De gewijzigde parameters zijn 

de massa KHSO4, de ratio oxaalzuur over tantaal, het aantal equivalenten NH3 t.o.v. 

oxaalzuur en de smelttijd. In overeenstemming met de resultaten uit figuur IV-1A heeft de 

neutralisatie met NH3 een grote impact maar ook de massa KHSO4 bleek een belangrijke 

parameter. In het geval van Z3 en Z4 werden respectievelijk kristallen en een neerslag 



IV-4 Hoofdstuk IV. De synthese van nanopartikels 

geobserveerd. De methode van Schoeller (Z2) levert het resultaat met het hoogste 

rendement, vrij van neerslag of kristallen (zie tabel IV-1).  

Bij titratie van de oplossing 25 w% NH4OH, met oxaalzuur als oertiter, bleek de 

concentratie slechts 10.5 mol/L (i.p.v. de theoretische 13.4 mol/L). Daarom werden de 

equivalenten ammoniak in tabel IV-1 gecorrigeerd van 1 naar 0.8 enz. Door de vluchtigheid 

van NH3 zal de concentratie sterk fluctueren en er werd beslist om verder enkel nog de pH 

als referentiepunt te nemen. Een herhaling van de procedure (Z5), bij een hogere pH dan 

deze van Z2, vertoonde echter geen significante verhoging van het rendement.  

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat er met XRF geen siliciumvervuiling door 

uitloging van de smeltkroes werd gemeten in de finale oplossing. Deze oplossing bevat 

echter naast ammonium tantaaloxalaat ook een overmaat van kaliumsulfaat. Verdere 

zuivering is noodzakelijk om dit resultaat verder als precursor te gebruiken.  

IV.1.2. Resultaten basische smelt 

Tantaaloxide werd gemengd met het basisch smeltreagens in een smeltkroes en naar 

450 °C gebracht. De smelt werd opgelost in heet water en de resulterende wolkachtige 

suspensie werd gecentrifugeerd. De procedure is gebaseerd op de publicatie van Li et al.6 

Zowel KOH als K2CO3 als smeltreagens werden uitgetest, zie tabel IV-3.  

Indien er korrels kaliumhydroxide in de oven gebracht werden, kookte de smelt over (B1). 

Vermoedelijk dehydrateert het kaliumhydroxide reeds tijdens de opwarmfase, met 

vorming van gasvormig water. Indien dit gebeurt in het centrum van een niet-gesmolten 

korrel (Tsmelt = 360 °C), is drukopbouw het resultaat. Daarom werden in B3 en B4 de 

korrels KOH steeds verpulverd in een vijzel en een hoger rendement werd geobserveerd. 

Met K2CO3 (B2) is het rendement extreem laag en er is geen sprake van een smeltkoek. Dit 

is te verklaren door het hoge smeltpunt van kaliumcarbonaat (Tsmelt = 891 °C). Niettemin, is 

het niet wenselijk om hoger dan 450 °C te gaan tijdens de reactie aangezien we ook de kost 

en milieu-impact van elk proces moeten evalueren. Bovendien werd met XRF vastgesteld 

dat er eveneens een significante contaminatie van aluminium aanwezig is in B2. 

Tot slot moet vermeld worden dat de resulterende oplossingen niet stabiel zijn! Als de 

oplossing aan de lucht wordt blootgesteld vormt zich al na 24 uur een neerslag van amorf 

tantaaloxide door opname van CO2 uit de lucht.  

Tabel IV-3: Overzicht van de basische smeltprocedures in een alumina smeltkroes. In de kolom “K : Ta” staat de molaire 
ratio KOH : tantaal. Rendement en standaardafwijking werden berekend met de kalibratiecurve uit paragraaf IV.1.1. 

 reagens vorm K : Ta mol. ratio resultaat  rendement 

B1 KOH korrels 10 : 1 overgekookte smelt 60 ± 3 % 

B2 K2CO3 poeder 10 : 1 poeder 5 ± 2 % 

B3 KOH poeder 10 : 1 smelt op bodem van de kroes 72 ± 3 % 

B4 KOH poeder 10 : 1 smelt op bodem van de kroes 69 ± 2 % 
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IV.2. Hydrothermale microgolfsynthese  

In deze paragraaf wordt de eerste “bottom-up” methode besproken: de hydrothermale 

synthese. Dit is niets anders dan een solvothermale synthese met water als solvent. De 

syntheses werden echter niet uitgevoerd in een autoclaaf maar met een microgolf. Er zijn 

reeds voorbeelden in de literatuur van nanostructuren die gesynthetiseerd werden via een 

hydrothermale synthese met microgolfverwarming: CdS nanosferen8 en ZnO nanodeeltjes.9 

Verder besloot De Keukeleere bij de hydrothermale synthese van BaZrO3 nanodeeltjes dat 

microgolfverwarming kleinere deeltjes met lagere polydispersiteit gaf in vergelijking met 

autoclaafsyntheses.10 Haar bevindingen onderbouwen de keuze voor een 

microgolfbehandeling van gestabiliseerde, waterige oplossingen van tantaal om te komen 

tot tantaaloxide nanodeeltjes.10 Bovendien werden er in onze onderzoeksgroep (SCRiPTS) 

op een dergelijke manier reeds deeltjes gemaakt van TiO2 en ZrO2. Over een synthese van 

Ta2O5 of HfO2 deeltjes zijn er echter geen gegevens beschikbaar.  

Voor de synthese is de eerste vereiste een zuivere precursoroplossing. Daarom werden de 

oplossingen van tantaal, besproken in IV.1, gezuiverd via selectief neerslaan en 

heroplossen. Met deze precursoroplossingen kon er dan finaal een synthese worden 

uitgevoerd. 

IV.2.1. Precursoren via zure smelt 

Om een zuivere precursor te krijgen uit de zure smeltoplossing (zie paragraaf IV.1.1) werd 

het tantaal eerst neergeslagen met een overmaat ammoniak waarna alle onzuiverheden 

werden weggewassen met gedestilleerd water. Szanics et al. brachten het tantaal terug in 

oplossing met een oxaalzuuroplossing.5 Oxaalzuur is echter geen optie voor een 

hydrothermale synthese wegens zijn thermische labiliteit en explosiviteit.6 Daarom werd 

wijnsteenzuur gebruikt dat eerder al bewezen heeft een goed complexans te zijn voor 

tantaal.6  

Er werd een verschil in hoeveelheid neerslag (en in rendement) geobserveerd, afhankelijk 

van de gebruikte overmaat ammoniak bij het neerslaan (zie tabel IV-4). Bij P1 is de massa 

van de neerslag veel kleiner en het filtraat blijft hardnekkig troebel, zelfs na herhaald terug 

op de filter brengen.  

Tabel IV-4: Overzicht van de precursorsyntheses uitgaande van een zure smeltoplossing. In de kolom “smelt” is 
aangegeven met welke oplossing uit IV.1.1 verder is gewerkt. In de kolom “NH3 : Ta”staat de molaire overmaat ammoniak 
bij het neerslaan van tantaalzuur na neutralisatie van oxaalzuur. In de kolom “TA : Ta” staat de molaire ratio 
wijnsteenzuur : Ta. In de kolom rendement staat het rendement van deze stap: neerslaan en heroplossen. 

 smelt NH3 : Ta m(neerslag) TA : Ta rendement 

P1 Z2 14 0.495 g 5 60 ± 10 %  

P2 Z2 112 0.976 g 5 67 ± 8 %  

P3 Z6 112 1.55 g 5 88 ± 8 % 
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De pogingen om de neerslag op te lossen in een wijnsteenzuuroplossing bleken 

onsuccesvol. Slechts na neutralisatie met ammoniak en additie van H2O2 werd gedeeltelijke 

oplossing bekomen. Heldere, kleurloze oplossingen werden pas bekomen na filtratie door 

een 450 nm membraan. De oorzaak van dit probleem lag vermoedelijk bij de eerder 

genoemde discrepantie tussen de theoretische en werkelijke concentratie ammoniak.  

Om dit te bevestigen werd een herhalingsexperiment uitgevoerd (P3) waarbij de pH werd 

ingesteld op 8.5. Op die manier werd een heldere, kleurloze oplossing bekomen na een half 

uur roeren op 60 °C. Het rendement van deze stap is daardoor veel hoger (tabel IV-4). Met 

XRF werd echter aangetoond dat in alle oplossingen nog sporen aanwezig zijn van kalium 

en zwavel (minimaal 7 mol% K en 2 mol% S t.o.v. tantaal in P3). Daarom werd er gezocht 

naar alternatieve manieren om de ammonium tantaaloxalaatoplossing te zuiveren.  

Wanneer ethanol wordt toegevoegd aan Z5 vormt zich een neerslag. Deze neerslag bevat 

vooral kalium en zwavel en weinig tantaal, zie tabel IV-5. De rendementen werden 

berekend zonder correctie met de kalibratiecurve. De fout werd afgeschat door het verschil 

te nemen tussen de eerste kolom en de som van de tweede en derde kolom. Hoewel het 

rendement op tantaal niet significant lager ligt bij de bovenstaande opzuivering (87 ± 5% 

versus 88 ± 8 %), is er finaal nog altijd meer K en S aanwezig dan tantaal. De zuivering is 

bijgevolg niet selectief genoeg.  

Een derde mogelijkheid werd tevens onder de loep genomen, waarbij gestreefd werd naar 

een zo elegant mogelijke zuivering met zo weinig mogelijk contaminatie van extra 

reagentia. Waterstofperoxide in zwak zuur milieu is een sterk oxidans (E° = 1.77) en in 

staat om oxaalzuur te oxideren. Bovendien bestaan de reactieproducten van het 

redoxsysteem enkel uit CO2 en H2O, zie reactievergelijking IV.5. Amorf tantaalzuur zal 

neerslaan door een gebrek aan stabiliserende complexantia en enkel het goed oplosbare 

kaliumsulfaat blijft in oplossing achter.  

              
             (IV.5) 

De neerslag kan daarna terug in oplossing gebracht worden op de manier hierboven 

beschreven. Het principe van de methode werd reeds experimenteel bevestigd maar verder 

onderzoek naar de optimale condities is noodzakelijk om het rendement (38 ± 10 %) te 

verhogen.  

 

Tabel IV-5: XRF resultaten van de ammonium tantaaloxalaatoplossing voor additie van ethanol, na additie van ethanol en 
filtratie en van de heropgeloste neerslag in een gelijke hoeveelheid water 

 voor opzuivering neerslag  na opzuivering rendement 

Ta (mmol)  0.110 0.009 0.096 87 ± 5% 

K (mmol) 1.377 1.118 0.253 18 ± 1 % 

S (mmol) 1.508 0.831 0.627 42 ± 3 % 
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IV.2.2. Precursoren via basische smelt 

Om een zuivere precursor te krijgen uit de basische smeltoplossing (zie paragraaf IV.1.2) 

moet het hexatantalaat eerst neergeslagen en vervolgens gewassen worden. Volgens 

Schoeller wordt het gehydrateerde oxide kwantitatief neergeslagen vanuit een warme 

oplossing door additie van salpeterzuur, zoutzuur of azijnzuur en een scheut ammoniak.1 Li 

et al. gebruikten enkel ijsazijn om tantaalzuur neer te slaan.6  

Na het neerslaan met ijsazijn en additie van ammoniak werd het tantaalzuur 

afgecentrifugeerd, 3 maal gewassen met een HNO3 oplossing (pH = 1) en 2 maal met 

gedestilleerd water. Op deze manier wordt een hoog rendement bekomen (P4 en P5 uit 

tabel IV-6). Het wassen met HNO3 is noodzakelijk om de contaminatie van het amfotere 

aluminium te verwijderen. Bij de precursoren gebaseerd op B1 of B4 (P6 tot P13) werd 

respectievelijk de ammoniak weggelaten of een ander zuur (HNO3) werd gebruikt om het 

hexatantalaat neer te slaan. In beide gevallen resulteerde het experiment in troebel 

waswater en een lager rendement.  

De neerslag werd terug opgelost in een oplossing met een complexerend carbonzuur 

waarbij de pH werd ingesteld met verschillende basen, zie tabel IV-6. Steeds werden 5 

equivalenten H2O2 (t.o.v. tantaal) toegevoegd. Indien de pH niet werd aangepast, kon geen 

heldere oplossing bereikt worden. Er werd vastgesteld dat de neerslag bij hogere pH 

sneller oplost (P4 versus P5). Het is ook duidelijk dat ammoniak de snelste reactie geeft en 

tetraethylammonium hydroxide (TEAH) de traagste.  

Daarnaast blijken EDTA en ascorbinezuur geen goede complexantia te zijn. Beide systemen 

verkleuren sterk en resulteren in een gekleurde neerslag. Het is waarschijnlijk dat in deze 

twee gevallen het waterstofperoxide eerder de liganden oxideert dan enig coördinerend 

effect op tantaal uitoefent. Nochtans leek ascorbinezuur een goede kandidaat, gezien zijn 

vermogen om te coördineren in een vijfring (zie hoofdstuk II), zelfs in geoxideerde vorm.  

Tabel IV-6: Overzicht van de precursorsyntheses uitgaande van een basische smeltoplossing. De 4 gebruikte 
complexantia zijn: citroenzuur (CA), wijnsteenzuur (TA), ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) en ascorbinezuur (vit. 
C). In de kolom “C : Ta” staat de molaire ratio complexans over tantaal. De 3 gebruikte basen zijn: NH3, ethanolamine (EA) 
en tetraethylammonium hydroxide (TEAH). Het rendement is gebaseerd op deze stap: neerslaan en heroplossen. 

 smelt cTa complexans C : Ta base pH rendement oplostijd 

P4 B3 0.035 CA 5 NH3 6.5 85 ± 12 % 1u 

P5 B3 0.035 CA 5 NH3 9.5 85 ± 12 % 5 min 

P6 B1 0.035 TA 2.5 NH3 9.5 51 ± 10 % 5 min 

P7 B1 0.035 TA 2.5 NH3 8.5 51 ± 10 % 5 min 

P8 B1 0.035 CA 2.5 NH3 9.5 51 ± 10 % 5 min 

P9 B1 0.035 EDTA 2.5 NH3 8  neerslag 

P10 B4 0.07 CA 2.5 EA 10 70 ± 5 % 1u 

P11 B4 0.07 CA 2.5 TEAH 11 70 ± 5 % 4u 

P12 B4 0.07 CA 2.5 EA 7.5 70 ± 5 % 24u 

P13 B4 0.07 vit. C 2.5 EA 8.5  neerslag 
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Indien de wasprocedure nauwgezet werd nagevolgd, werd geen aluminium gedetecteerd in 

de uiteindelijke oplossingen. Met DLS werden enkel deeltjes gedetecteerd in P4 en P10 (P9 

en P13 werden niet gemeten wegens de neerslagvorming). Vermoedelijk is de reactie in P4 

en P10 te snel gestopt en langere reactietijden zouden moeten leiden tot volledig oplossen. 

Het is duidelijk dat zowel citroenzuur als wijnsteenzuur uitstekende liganden zijn.  

IV.2.3. Hydrothermale synthese via microgolfverwarming 

Met bovenstaande, zuivere precursoroplossingen zijn verschillende hydrothermale 

microgolfreacties uitgevoerd om deeltjes te bekomen. Water heeft een verliestangens (zie 

hoofdstuk III) van 0.123 en is daarmee een medium absorberend solvent.11 Echter, door de 

vele opgeloste ionen is het absorberend vermogen van elke precursoroplossing hoog 

genoeg om bruikbaar te zijn in de microgolf. Een overzicht van de uitgevoerde syntheses is 

te vinden in tabel IV-7. ‘PowerMax’ is een modus operandi van het toestel waarbij continu 

met koude lucht wordt gekoeld. Hierdoor is het microgolfvermogen, nodig om het 

reactiemengsel op de beoogde temperatuur te houden, veel hoger dan in de situatie zonder 

extra koeling. Op die manier wordt er een maximaal microgolfeffect verkregen.  

Uit de resultaten van een eerste reeks experimenten bij 170 °C (M1 – M3 in tabel IV-7) 

kunnen we concluderen dat langere reactietijden, grotere deeltjes opleveren (M1 vs. M2). 

Dit is geen verrassend resultaat omdat er eenvoudigweg meer tijd is voor de deeltjes om te 

groeien. Een tweede opvallend feit is dat er grotere diameter gemeten worden indien de 

precursoroplossing een lagere pH heeft (M2 vs. M3). Men dient echter voorzichtig te zijn 

met deze kleine verschillen toe te wijzen aan een werkelijk verschil in diameter van de 

nanodeeltjes. In DLS wordt namelijk de hydrodynamische diameter gemeten en deze is 

afhankelijk van de pH en de ionensterkte.  

Tabel IV-7: Overzicht van de verschillende hydrothermale syntheses met microgolfverwarming gebaseerd op de 
precursoren uit IV.2.1 en IV.2.2. De temperatuur was steeds 170 °C. In het geval van PowerMax ON ging er een fase van 1 
minuut op 165 °C zonder PowerMax aan vooraf. Er werd steeds 3 mL en snel roeren gebruikt. In kolom ‘DLS’ staat het 
maximum van de volumedistributie. 

 precusor pH t (min) P (W) PowerMax DLS voor 
opzuivering 

DLS na 
opzuivering 

M1 P5 9.5 1 150 ON 4 nm 4 nm 

M2 P5 9.5 10 150 ON 7 nm 6 nm 

M3 P4 6.5 10 150 ON 9 nm 10 nm 

M4 P5 9.5 10 150 ON geen meting 16 nm 

M5 P5 9.5 30 150 ON geen meting 25 nm 

M6 P4 6.5 10 150 ON geen meting 7 + 20 nm 

M7 P10 10 10 75 ON 9 nm 6 nm 

M8 P10 10 10 150 OFF 5 nm 6 nm 

M9 P11 11 10 150 OFF 9 nm 9 nm 

M10 P12 7.5 10 150 OFF 3 nm 3 nm 
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Om dezelfde reden is er een klein verschil in gemeten radius tussen de opgezuiverde en de 

niet-opgezuiverde stalen. Na het neerslaan van de deeltjes met aceton en het 

herdispergeren in gedestilleerd water, zullen de pH en de ionensterkte gewijzigd zijn, 

resulterend in kleine verschillen in de hydrodynamische diameter. Indien de gemeten 

diameter een grootteorde zou veranderd zijn, zou dit kunnen wijzen op agglomeratie 

tijdens de opzuivering maar dit is hier niet het geval. De verschillen zijn beperkt tot een 

enkele nanometer. Bovendien werd er in M2 een zetapotentiaal van -30 mV en lager 

gemeten. Aangezien      mV een aanvaarde grenswaarde is, worden de gevormde deeltjes 

als stabiel beschouwd. 

In een tweede reeks experimenten (M4 – M6) werden de syntheses herhaald en opgevoerd 

naar langere reactietijden. Het blijkt dat de resultaten moeilijk reproduceerbaar zijn: M2 

versus M4 en M3 versus M6. In de latere syntheses (M4 – M6) zijn de deeltjes duidelijk 

groter. Na controle met DLS van de precusoroplossingen werden daarin deeltjes 

vastgesteld. Daar dezelfde controle ook werd uitgevoerd voorafgaand aan de syntheses M1 

– M3 en daarin geen deeltjes werden gevonden, kan enkel geconcludeerd worden dat de 

precursoroplossingen niet stabiel zijn in de tijd (minder dan een maand). 

De deeltjes van M3 werden onderzocht met TEM en XRD en de resultaten zijn weergegeven 

in figuur IV-2. Uit figuur IV-2A blijkt dat de deeltjes in werkelijkheid slechts 2 nm groot zijn 

i.p.v. de gemeten 10 nm in DLS. Verder is zichtbaar dat de deeltjes niet geagglomereerd 

zijn. Zowel de grootte als de niet geagglomereerd toestand beantwoordt al aan de 

specificaties voor pinning. Figuur IV-2B onthult echter dat de deeltjes niet kristallijn zijn. 

De pieken zijn veel breder dan verklaard kan worden, enkel op basis van deeltjesgrootte. 

Om de amorfe fractie te schatten kan in principe een Rietveld analyse met additie van 

kristallijn ZnO uitgevoerd worden, maar in dit geval was daarvoor te weinig materiaal 

beschikbaar.  

 

Figuur IV-2: (A) TEM afbeelding van M3 (B) XRD diffractogram van M3 met een referentie van bulk β-Ta2O5. 
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Elke oplossing heeft een bruine kleur na de hydrothermale reactie. Omdat het niet duidelijk 

was, wat deze kleur veroorzaakt, werd een blancosynthese uitgevoerd met citroenzuur, 

NH3 en H2O2. Ook deze oplossing vertoonde kleur. Het genormaliseerde UV-VIS spectrum 

van M3 en de blanco is weergegeven in figuur IV-3A. Het is duidelijk dat een deel van de 

kleur te wijten is aan een absorptie bij 350 nm die niets te maken heeft met tantaal, 

aangezien dezelfde absorptie terugkomt in de blanco synthese. In M3 is deze blanco 

absorptie echter gesuperponeerd op de uitloper van een grotere absorptie bij 300 nm. 

Deze laatste absorptie is erg analoog aan de resultaten van Meyer et al.12 Deze groep 

synthetiseerde een gemengde sol van tantaaloxide (Ta2O5) en tantaaloxynitride (TaON). 

Het is dus mogelijk dat in M3 ook tantaaloxynitride gevormd is. Om dit te bevestigen 

werden luminescentiemetingen uitgevoerd op M3, zie figuur IV-3B. Het excitatiespectrum 

vertoont een duidelijke piek bij 367 nm en het maximum van het emissiespectrum ligt op 

543 nm. De emissiepiek bij 543 nm ligt dicht bij de ‘band gap’ van TaON en werd door 

Meyer et al. gezien als een bewijs van de aanwezigheid van tantaaloxynitride.  

Verdere bevestiging werd gezocht in het XPS spectrum van M3 (figuur IV-4A en IV-4B). Uit 

figuur IV-4A blijkt dat het 4f doublet van tantaal slecht geresolveerd is. Na deconvolutie 

blijkt dat het gaat om 2 doubletten. Dit betekent dat er twee vormen van tantaal aanwezig 

zijn met een verschillende chemische omgeving. Dit kan wijzen op een verschil tussen 

amorf en kristallijn materiaal ofwel op gedeeltelijke reductie naar van Ta(V) naar Ta(IV). 

Het voorkomen van de twee doubletten verklaart in ieder geval waarom in het XRD 

diffractogram slechts een beperkte kristalliniteit werd teruggevonden. In figuur IV-4B is 

ingezoomd op de regio van tantaal 4p en stikstof 1s. Opnieuw worden, na deconvolutie, 

twee soorten tantaal gevonden. Ook bij de stikstofpiek wordt pas een goede fit bekomen 

indien er twee soorten toegelaten worden. Volgens Meyer et al. is de piek bij lagere 

bindingsenergie (397 eV) te wijten aan stikstof in het kristalrooster van TaON en de piek 

bij 399 eV zou te wijten zijn aan interstitieel stikstof. Hiermee is voldoende bewijs geleverd 

dat er – althans gedeeltelijk – TaON gevormd is.  

 

Figuur IV-3: (A) genormaliseerd UV-VIS absorptiespectrum van M3 en een blanco oplossing. (B) luminescentiemetingen 
van M3, zowel het excitatiespectrum als het emissiespectrum is weergegeven. 
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Hoewel de synthese van tantaaloxynitride niet het doel is van deze thesis is dit toch een 

interessante vaststelling aangezien TaON fotokatalytische eigenschappen vertoont.12,13 Op 

dit ogenblik bestaat de meest efficiënte techniek om TaON te synthetiseren uit het 3 dagen 

refluxen van tantaalethoxide in droge butanol.12 In deze thesis werd de synthese 

gerealiseerd in 10 minuten tijd, uitgaande van tantaaloxide als precursor. Optimalisatie van 

de parameters is nog noodzakelijk, maar deze methode vormt in ieder geval een 

veelbelovende route. 

Om toch het zuivere tantaaloxide te synthetiseren werden precursoroplossingen gebruikt, 

niet meer op basis van ammoniak maar op basis van ethanolamine en tetraethylammonium 

hydroxide (M7 tot M10, zie tabel IV-7). In dit geval leidt een lagere pH tot significant 

kleinere deeltjes. Opnieuw zijn de oplossingen gekleurd behalve in M9, waarbij gebruik 

gemaakt werd van TEAH. In tetraethylammonium hydroxide is de stikstof effectief 

afgeschermd van de omgeving. De afwezigheid van kleur is een aanduiding voor de 

afwezigheid van TaON. Het omgekeerde hoeft echter niet waar te zijn. De kleur in het geval 

van ethanolamine kan ook veroorzaakt zijn door oxidatie van de base door H2O2. Verder 

onderzoek is hier absoluut noodzakelijk. Hoewel het kleurloze M9 veelbelovend leek, 

vertoont het XRD diffractogram geen pieken. De kristalliniteit blijft dus een probleem. 

 

Figuur IV-4: XPS spectra van M3 (A) detailopname van de tantaal 4f regio. (B) detailopname van de tantaal 4p en stikstof 
1S regio 

IV.3. Peptisatie 

In deze paragraaf wordt een ‘top down’ methode in waterig milieu beschreven. Er is nog 

geen enkele peptisatie van gehydrateerd tantaaloxide (= tantaalzuur, Ta2O5.xH2O) 

gepubliceerd. Echter, Uekawa et al. synthetiseerden een peroxo niobiumzure sol door 

peptisatie van een amorfe niobiumoxide neerslag met H2O2.14  

In een eerste benadering werd de synthese gekopieerd van Uekawa et al. met als enige 

verschil het gebruik van TaCl5 i.p.v. NbCl5. Dit is geoorloofd gezien de grote gelijkenis 

tussen niobium en tantaal (zie ook hoofdstuk II). TaCl5 werd opgelost in ethanol en 
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neergeslagen met een ammoniakoplossing in water. Na zorgvuldig wassen van de neerslag 

werd deze gedispergeerd in een 35 w% H2O2 oplossing. Op dit punt koelden Uekawa et al. 

de dispersie met een ijsbad, maar dit gaf niet het gewenste resultaat. Er werd pas een 

heldere, kleurloze suspensie bekomen bij 60 °C.  

In een tweede benadering werd de tantaalzure neerslag bekomen op dezelfde manier als in 

P3, zie tabel IV-4. Na zorgvuldig wassen van de neerslag en additie van H2O2 op 

kamertemperatuur werd een heldere, kleurloze suspensie bekomen. Het resultaat werd 

geanalyseerd met DLS en deeltjes van 2 nm werden teruggevonden (figuur IV-5). 

De suspensie werd overgebracht in een drukbuis en verwarmd tot 95 °C. Na een dag is de 

transformatie in een gel voltooid. Deze gel werd gedroogd en van het poeder werd een XRD 

diffractogram opgemeten (zie figuur IV-5B). Hoewel enige kristalliniteit op te merken valt, 

is het resultaat onbevredigend. Er kan niet met zekerheid een orthorombische structuur 

toegekend worden en een grote amorfe fractie is aanwezig. Bovendien kunnen de deeltjes 

niet gemanipuleerd worden (neerslaan en heroplossen is niet mogelijk). Er werd dan ook 

besloten deze piste te verlaten.  

 

Figuur IV-5: (A) DLS resultaat van de gepeptiseerde neerslag en (B) XRD diffractogram van de gedroogde gel. 

IV.4. Solvothermale synthese 

In deze paragraaf wordt de eerste organische methode besproken. De synthese is 

gebaseerd op benzylalcohol (BnOH) als solvent en werd reeds gebruikt om een groot 

gamma aan nano-oxides te synthetiseren (zie hoofdstuk III). Het is dan ook via deze manier 

dat we poogden zowel hafnium- als tantaaloxide te synthetiseren. Belangrijk hierbij is dat 

er reeds hafnium- en tantaaloxide nanodeeltjes werden gevormd door Pinna et al.15 Dit 

gebeurde door het metaalethoxide samen met benzylalcohol in een autoclaaf te brengen en 

dagen te laten reageren op 200 °C. De hafniumoxide deeltjes zijn monokristallijn maar 

geagglomereerd. De tantaaloxide deeltjes vertonen een beperkte kristalliniteit en zijn 

tevens uitgebreid geagglomeerd. Niettemin zijn beide types deeltjes erg klein (3-7 nm) en 

dus geschikt als pinningcentrum. Later werd door dezelfde groep een soortgelijke synthese 
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gepubliceerd, maar dan op basis van de metaalchlorides.16 De resulterende deeltjes zijn 

analoog aan die van de eerste synthese.  

Afhankelijk van het precursortype en het metaalcentrum, zijn er verschillende 

mechanismen voorgesteld om de vorming van de oxides te verklaren: C-C 

bindingvorming17, alkylhalide eliminatie18, ether eliminatie15 en ester eliminatie19. Wat 

betreft de reactie van Hf(OEt)4 met BnOH in de autoclaaf op 200-250°C werd een 

ethereliminatie proces in twee stappen voorgesteld.15 In een eerste stap 

(reactievergelijking IV.6) gebeurt een gedeeltelijke liganduitwisseling tussen het ethoxide 

en het benzylalcohol. In een tweede stap (reactievergelijking IV.7) reageren twee 

alkoxidegroepen (OEt of OBn) met elkaar tot een ether, waarbij een zuurstof tussen 2 

hafnium atomen achterblijft. 

                                               (IV.6) 

                                      (IV.7) 

De auteurs vonden via NMR overwegend dibenzylether (BnOBn) terug naast andere ethers. 

Het is duidelijk dat het vermogen van de aromatische ring om benzylische carbokationen te 

stabiliseren hier een sleutelrol zal spelen. Wat betreft de reactie van een metaalchloride 

met benzylalcohol werd een ander mechanisme voorgesteld.19 Opnieuw vindt als eerste 

stap de partiële liganduitwisseling plaats (reactievergelijking IV.8). Daaropvolgend kan een 

condensatiereactie optreden met vrijstelling van benzylchloride (reactievergelijking IV.9). 

                                      (IV.8) 

                                    (IV.9) 

Benzylalcohol kan echter ook een rechtstreeks condensatie uitvoeren volgens 

reactievergelijking IV.10 met vorming van een hydroxide. Dit is veel reactiever dan een 

gewoon alkoxide en zal dus een hogere reactiesnelheid vertonen via reactievergelijking 

IV.11.19 Het is afhankelijk van de omstandigheden welke reacties het meeste bijdragen.  

                             (IV.10) 

                                 (IV.11) 

Dit laatste mechanisme wordt door Niederbergen et al. verondersteld plaats te grijpen bij 

de reactie van HfCl4 of TaCl5 met BnOH maar er is geen analyse uitgevoerd van het 

reactiemengsel.16 

Benzylalcohol heeft een verliestangens (zie hoofdstuk III) van 0.667 en is dus uitermate 

geschikt als solvent in de microgolf.11 Hierbij kan nog opgemerkt worden dat Niederberger 

et al. een significante verhoging in reactiesnelheid hebben waargenomen bij de 

microgolfsynthese van CoO, ZnO, Fe3O4, MnO, Mn3O4 and BaTiO3 in het geval van acetaten, 

acetylacetaten en alkoxiden als metaalprecursor.20  
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Autoclaafsynthese 

Ons eerste doel was het resultaat van Niederbergen et al. evenaren.16 Tantaalchloride en 

benzylalcohol werden samen in een autoclaaf verhit tot 220 °C en dit gedurende 3 dagen. 

Volgens het artikel moet een wolkachtige suspensie onstaan, wat echter niet het geval is. Er 

werd een neerslag op de bodem teruggevonden. Deze neerslag werd gewassen, 

gedispergeerd in ethanol en gemeten met DLS, zie tabel IV-8. Bij de eerste synthese (S1) 

werden clusters van 770 nm gemeten. De resulterende vloeistof rook sterk naar amandelen 

en in dit stadium rees het vermoeden dat dibenzylether gevormd werd.21  

In een poging meer de resultaten van Niederbergen et al. te bekomen, werd dezelfde 

vulratio van de autoclaaf genomen, wat neerkomt op 45 mL bezet volume (S2, tabel IV-7). 

Hierbij werd een extra vloeibare fase waargenomen. De fase is zuur maar het volume ervan 

is te groot om zuiver HCl te zijn, dat vrijkomt tijdens de liganduitwisseling en condensatie. 

Hoewel dit niet past in het voorgestelde mechanisme moet er dus ook water gevormd zijn.  

Door te werken onder een argon atmosfeer (S3) werd de invloed van water in de atmosfeer 

uitgesloten en in DLS werden kleinere deeltjesclusters gemeten. In de corresponderende 

synthese met hafnium (S4) werd een fijne neerslag bekomen en nog kleinere clusters in 

DLS. Deze deeltjes werden onderzocht met TEM, zie figuur IV-6. Deze beelden 

beantwoorden goed aan deze uit het artikel van Niederbergen et al.16 De deeltjes van 

tantaaloxide zijn sterk geagglomereerd (figuur IV-6, links) en het was niet mogelijk een 

goed diffractiepatroon op te nemen. Nochtans zijn hier en daar wel atoomrijen zichtbaar. 

De hafniumoxide deeltjes zijn matig geagglomereerd en de kristalliniteit wordt 

ondersteund door zowel het diffractiepatroon (figuur IV-6, rechtsboven) als de 

zichtbaarheid van atoomrijen in de HRTEM beelden. Het valt tevens op dat de 

hafniumoxide deeltjes overwegend non-sferisch zijn, er worden voornamelijk ellipsoïden 

en in mindere mate kubussen en sferen geobserveerd. 

 

Figuur IV-6: (links) TEM foto van de tantaaloxide nanodeeltjes met een close-up in de linkerbovenhoek. (rechts) een TEM 
foto van de hafniumoxide nanodeeltjes met een close-up in de linkerbovenhoek en een diffractiepatroon in de 
rechterbovenhoek. 
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Tabel IV-8: Overzicht van de verschillende solvothermale syntheses in de autoclaaf op 220 °C gedurende 3 dagen. In de 
kolom “c (M)” staat de molaire concentratie van het metaal. 

 oxide V (mL) c (M) atmosfeer resultaat DLS 

S1 Ta2O5 20 0.028 lucht witte pulp + donkere vl. 770 nm 

S2 Ta2O5 45 0.028 lucht witte pulp, lichtgele vl. en  
tweede kleurloze vl.  

360 nm 

S3 Ta2O5 40 0.028 argon witte pulp, lichtgele vl. en  
tweede kleurloze vl.  

211 nm 

S4 HfO2 45 0.015 argon fijne witte pulp, lichtgele vl. en 
tweede kleurloze vl.  

144 nm 

In figuur IV-7A staan zowel een referentiespectrum van bulk β-Ta2O5 als het spectrum van 

de tantaaloxide deeltjes (S3). Er is piekverbreding zichtbaar en hoewel het spectrum vrij 

goed beantwoordt aan de reflecties van tantaaloxide, kan men niet met zekerheid een 

kristalstructuur toekennen. Niederbergen et al. beweerden echter dat er reeds kristallijn β-

Ta2O5 gevormd is maar dat de orthorombische structuur pas herkenbaar is na calcinatie bij 

600 °C omdat na synthese de kristallieten nog te klein zijn.16 In ieder geval zijn de deeltjes 

dan niet monokristallijn want de 5 nm deeltjes (zie figuur IV-6) zouden geen aanleiding 

mogen geven tot een dergelijk verbreed diffractogram. Bovendien zou uit onze Rietveld 

analyse blijken dat hier om δ-Ta2O5 gaat met een kristallietgrootte van 1.3 nm. Verdere 

bevestiging werd gezocht in het XPS spectrum. In figuur IV-8A staat het volledige XPS 

spectrum en in figuur IV-8B staat de detailopname van de tantaal 4f regio. Opnieuw wordt 

het doublet niet geresolveerd, wat wijst op de aanwezigheid van een amorfe fractie. Om β-

Ta2O5 terug te vinden is calcinatie noodzakelijk. Dit is uiteraard ongewenst omdat dit de 

toch al ver gevorderde graad van agglomeratie alleen maar verder in de hand werkt.  

In het geval van de hafniumoxide nanodeeltjes (figuur IV-7B) kan er wel onmiddellijk 

monoklien hafniumoxide toegewezen worden aan de reflecties in het XRD diffractogram. 

Bij Scherrer analyse van de (-111), (111) en (-220) piek wordt een kristallietgrootte van 

respectievelijk 6.8, 9 en 8 nm berekend, ruwweg in overeenstemming met de TEM beelden. 

Er kan dus besloten worden dat de HfO2 deeltjes monokristallijn zijn.  

 

Figuur IV-7: (A) XRD diffractogram van tantaaloxide nanodeeltjes (S3) met referentie van bulk β-Ta2O5. (B) XRD 
diffractogram van hafniumoxide nanodeeltjes (S4) 



IV-16 Hoofdstuk IV. De synthese van nanopartikels 

 

Figuur IV-8: (A) XPS spectrum van tantaaloxide deeltjes, S8 (B) Zoom op de tantaal 4f regio en deconvolutie 

Er is ook een verschil in stabiliteit tussen hafniumoxide en tantaaloxide. Uit 

zetapotentiaalmetingen blijkt dat de HfO2 suspensie veel stabieler is met een zetapotentiaal 

van +47 mV terwijl er voor de Ta2O5 suspensie slechts +26 mV gemeten wordt.  

Ter controle van het voorgestelde mechanisme, werd het reactiemengsel van S4 verder 

onderzocht. Uit GC analyse blijkt dat het mengsel 20 % BnOH bevat en 80 % BnOBn. Dit 

wordt bevestigd door het 1H NMR en 13C APT NMR spectrum, opgenomen in gedeutereerde 

aceton. In figuur IV-9 is het koolstofspectrum weergegeven waarin de piek bij 64.7 ppm 

toegewezen kan worden aan de CH2 koolstof van benzylalcohol en de piek bij 72.7 ppm aan 

deze van dibenzylether. Opnieuw wordt geen bewijs van BnCl aangetroffen. Uit de 

integratie van het waterstofspectrum wordt een verhouding BnOH : BnOBn van 21 : 80 

gevonden, in overeenkomst met de GC-MS resultaten.  

Het eventueel gevormde benzylchloride kan ofwel gehydrolyseerd zijn ofwel is het nooit 

gevormd. Hydrolyse is echter onwaarschijnlijk aangezien dit thermodynamisch ongunstig 

is en daarom enkel doorgaat bij een overmaat aan water. De gevormde hoeveelheid water 

is hier echter beperkt. Bovendien wordt de hydrolysereactie van benzylchloride 

beschreven in basisch midden en het reactiemidden is in dit geval zuur.22 Bovenstaande 

resultaten wijzen er eerder op dat de reactie verloopt via een ethereliminatie 

(reactievergelijking IV.7). Daarnaast wordt ethervorming (Williamson synthese) 

gekatalyseerd door HCl met vrijstelling van water (zie reactievergelijking IV.12). Het water 

vormt een polaire fase waar de deeltjes naartoe migreren en agglomeren. 

        
       
              (IV.12) 

Aangezien de hydrolyse van benzylchloride endotherm is, kan er geargumenteerd worden 

dat bij hogere temperatuur de hydrolyse begunstigd wordt. Om alle twijfel weg te nemen 

werd er een experiment uitgevoerd bij lagere temperaturen. Hafniumchloride en 

benzylalcohol werden samengebracht in een kolf en geroerd onder vacuüm. Er was een 

zichtbare gasontwikkeling (HCl). Na 6 minuten roeren op 15 °C werd een staal genomen en 

geanalyseerd met GC-MS. Enkel BnOH werd gedetecteerd. Tegelijkertijd werd aangetoond 
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dat het mengsel zuur is. Hieruit volgt dat reactie IV-8 doorging en niet reactie IV-10. Het 

mengsel werd tot reflux aangezet bij 150 °C en gevolgd met dunne laag chromatografie 

(TLC), met dichloormethaan als eluens. Na 1.5 uur werd enkel benzylalcohol (Rf = 0.15) 

gedetecteerd. Pas na overnacht refluxen wordt op Rf = 0.62 dibenzylether gevonden. 

Reactievergelijkingen IV.10 en IV.11 worden hierdoor uitgesloten. Er wordt dus geen 

benzylchloride gevormd en het mechanisme omvat een ethereliminatie.  

 

Figuur IV-9: APT 13C NMR spectrum van S4 

Microgolfsynthese  

Na reproductie van de literatuur werd gezocht naar een manier om efficiënter tot hetzelfde 

resultaat te komen en het eindproduct te verbeteren, vooral met oog op de agglomeratie 

tussen de deeltjes. Een efficiëntere reactie werd gerealiseerd met microgolfverwarming 

(M1 en M2 uit tabel IV-9). TEM beelden van de deeltjes zijn te zien in figuur IV-10. Na 1 uur 

op 220 °C zijn er reeds 2 nm deeltjes gevormd en deze blijven groeien zodat na 2 uur 

ellipsoïdale deeltjes ontstaan met een gemiddelde lengteas van 5 nm. Er bestaat dus de 

mogelijkheid om de reactie te stoppen na een bepaalde tijd zodat de grootte kan 

gecontroleerd worden. Deze controleerbaarheid gaat echter ten koste van het rendement. 

Hoe vroeger de reactie wordt gestopt, hoe lager het rendement. Na 1 uur bedraagt het 

rendement slechts 7 ± 11 %, na 2 uur 75 ± 12 %. Na drie uur in de microgolf (M3) heeft de 

reactie volledige conversie bereikt (108 ± 14 %). Opnieuw geven de statistische waarden 

voor het rendement geen exacte informatie maar laten wel toe een trend te ontwaren. Via 

TEM werd ook een verdere groei opgetekend tot 10 nm. Reeds na een reactietijd van 2 uur 

(M2) worden de atoomrijen duidelijk waargenomen, de deeltjes zijn dus ook na microgolf-

synthese kristallijn. Het gevolgde mechanisme blijft ook gelijk. In de reactiemengsels van 

M1 en M2 werd namelijk met TLC een spot van dibenzylether gevonden. 
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Tabel IV-9: Overzicht van de verschillende microgolf solvothermale syntheses. In de kolom “surfactans” staat de naam 
van de stabiliserende stof indien deze is toegevoegd, in de kolom “solvent” staat het solvent waarin de deeltjes finaal 
gedispergeerd worden. Het diol is ethyleenglycol. 

 
oxide reagens surfactans T (°C) t (h) solvent resultaat 

M1 HfO2 BnOH 
 

220 1 EtOH melkachtige suspensie 

M2 HfO2 BnOH 
 

220 2 EtOH melkachtige suspensie 

M3 HfO2 BnOH 
 

200 3 EtOH melkachtige suspensie 

M4 HfO2 BnOH 
 

220 2 THF neerslag  

M5 HfO2 BnOH 
 

200 2 diol melkachtige suspensie 

M6 Ta2O5 BnOH 
 

220 2 diol melkachtige suspensie 

M7 HfO2 BnOBn i-Pr BnOH 220 2 THF neerslag  

M8 HfO2 BnOH dopamine 220 2 water neerslag  

M9 HfO2 BnOH Et3N 200 2 EtOH melkachtige suspensie 

M10 HfO2 BnOH TEA 220 2 water helder en kleurloos 

M11 Ta2O5 BnOH TEA 200 4 water neerslag  

M12 HfO2 BnOH DEA 220 2 water helder (verstrooiing) 

M13 HfO2 BnOH 2x EA 220 2 water helder (verstrooiing) 

Na dit succes werd gezocht naar mogelijkheden om de agglomeratie van de deeltjes tegen 

te gaan. Andere dispersiemedia, naast ethanol, werden zonder succes gecombineerd met 

ultrasone behandeling (M4 en M5). Om ruimtelijke stabilisatie in situ te creëren werd het 

meer sterische isopropylbenzylalcohol in dibenzylether aangewend (M7) maar zonder 

succes. Er werden reeds wateroplosbare nanokristallen van TiO2 bekomen door een 

synthese uit te voeren in de aanwezigheid van dopamine.23 Echter, met hafniumoxide (M8) 

bleek dit niet mogelijk te zijn.  

Gezien bovenstaand mechanisme zal een base de liganduitwisseling (reactie IV-8) naar 

rechts drijven en triethylamine (Et3N, M9), triethanolamine (TEA, M10), diethanolamine 

(DEA, M12) en ethanolamine (EA, M13) werden toegepast. Hierdoor wordt het gevormde 

HCl gevangen en wordt reactie IV.12 vermeden. In de gevallen M10, M12 en M13 werd na 

reactie een heldere suspensie en een kleine hoeveelheid neerslag bekomen. De neerslag 

was onoplosbaar maar in de suspensie zijn deeltjes aanwezig. De hafniumoxide deeltjes 

werden neergeslaan met diethylether en opgelost in water.  

 

Figuur IV-10: (A) TEM afbeelding van de hafniumoxide deeltjes na 1 uur microgolf (B) idem na 2 uur microgolf (C) close 
up van hafniumoxide deeltjes na 2 uur microgolf. 
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De deeltjes van M10 (met TEA) werden gekarakteriseerd met TEM (figuur IV-11A) en 

bleken kleiner te zijn dan zonder toevoeging van TEA (M2, figuur IV-10B en C). TEA remt 

dus de groei en dit is ook weerspiegeld in het lage rendement (10 ± 7 %). Het XRD 

diffractogram van M10 staat afgebeeld in figuur IV-11B. Enige kristalliniteit is waar te 

nemen maar veel minder duidelijk dan in S4. Echter, de reflecties van HfO2 liggen dicht bij 

elkaar en piekverbreding door de kleine deeltjesgrootte kan een verklaring zijn. De 

aanwezigheid van een grote, amorfe fractie is een andere mogelijkheid. Om het 

onderscheid te kunnen maken, zullen grotere deeltjes gevormd moeten worden. Op dit 

moment is dat nog niet mogelijk aangezien een langere reactietijd slechts een onoplosbare 

neerslag oplevert.  

De stabilisatie van de hafniumoxide deeltjes werd onderzocht en een zetapotentiaal van 

-51 mV werd opgemeten. Het is opvallend dat de zetapotentiaal nu gewisseld is van teken 

(zie pagina IV-16). De hypothese dat triethanolamine met zijn OH-groepen verankerd zit in 

de deeltjes en ladingsstabilisatie realiseert d.m.v. de geprotoneerde aminegroep, wordt 

hierdoor ontkracht. Dit zou immers een positieve zetapotentiaal genereren. Een andere 

mogelijkheid is de selectieve adsportie en desorptie van H+ aan het oppervlak van de 

deeltjes. Zonder additie van een base is het reactiemengsel zuur door vrijgekomen HCl en is 

de zetapotentiaal positief door adsorptie van H+. In het geval van M10 is het 

reactiemengsel basisch en de zetapotentiaal is negatief door desorptie van H+.  

Het 1H NMR spectrum, van de opgezuiverde deeltjes in water, is weergegeven in figuur IV-

12A. In het aromatische gebied (rond 7 ppm) worden benzylalcoholresonanties 

teruggevonden. Via de HSQC spectra worden ook resten diethylether en afbraakproducten 

van het type CH3-CH2-X geïdentificeerd. Dit wijst erop dat de opzuivering nog niet 

geoptimaliseerd is. Wat betreft de stabilisatie, zijn enkel de resonanties van TEA tussen 3 

en 4 ppm van belang. In het NOESY spectrum (figuur IV-12B) zijn enkel positieve (rode) 

kruispieken zichtbaar, hetgeen betekent dat er enkel kleine organische moleculen 

aanwezig zijn in de oplossing. NMR bevestigt dus dat TEA niet gebonden is op de deeltjes.  

 

Figuur IV-11: (A) TEM afbeelding van M10 (B) XRD diffractogram van M10 met S4 als referentie. 
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Figuur IV-12: (A) 1H NMR spectrum van M10 (B) NOESY 2D NMR spectrum ingezoomd om de resonanties van TEA. 

Hoewel er nu meer duidelijkheid is in verband met het stabilisatieproces, blijven er nog 

onopgeloste vragen bestaan, o.a. waarom Et3N niet hetzelfde resultaat oplevert? Dit kan 

zijn door een verschil in oplosbaarheid, sterische hinder, concentratie, enz. Bovendien 

blijkt dezelfde procedure met TEA niet te werken voor tantaaloxide (M11). Na reactie in de 

microgolf wordt wel een heldere oplossing waargenomen en neerslagvorming met 

diethylether is mogelijk. Echter, bij het herdispergeren van de deeltjes in water, wordt een 

witte, melkachtige suspensie bekomen, die snel neerslaat. Indien aangenomen wordt dat 

hetzelfde stabilisatieproces ook voor tantaaloxide van toepassing is, kan dit verschillende 

gedrag verklaard worden door een verschil in iso-elektrisch punt. Een mogelijkheid om de 

Ta2O5 deeltjes toch in waterige oplossing te krijgen, is het aftasten van het pH bereik om te 

achterhalen bij welke pH de deeltjes stabiel zijn. In ieder geval is verder onderzoek naar de 

stabilisatie van de deeltjes noodzakelijk.  

Het is wel interessant op te merken dat door de stabilisatie in water en een deeltjesgrootte 

van 2 nm, al aan een aantal criteria voor pinning in supergeleiders is tegemoet gekomen.  

IV.5. ‘Hot injection’ surfactant methode 

Geen van bovenstaande methoden is in staat gebleken ondubbelzinnig kristallijn β-Ta2O5 te 

vormen. Bovendien is agglomeratie van de deeltjes een belangrijk probleem. Daarom 

hebben we uiteindelijk toch de exploratie gestart van surfactantmethoden in hoogkokende 

solventen. In de literatuur is nog geen synthese van tantaaloxide via een ‘hot injection’ of 

‘heating up’ aanpak verschenen. Er is wel een omgekeerde micelsynthese gerapporteerd 

waarbij tantaaloxide nanodeeltjes werden gesynthetiseerd door gecontroleerde hydrolyse 

in oleïnezuur.24 De deeltjes zijn echter te groot voor pinning (20 tot 25 nm) en bovendien 

volledig amorf. De reactietemperatuur bedroeg dan ook slechts 120 °C. Andere 

onderzoekers rapporteren een solvothermale synthese bij 300 °C waarbij de tantaaloxide 
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nanodeeltjes wel kristallijn zijn.25 Deze deeltjes hebben echter een diameter van 50 nm en 

zijn dus opnieuw veel te groot om als pinningcentrum te gebruiken. Dit sterkt ons echter 

wel in de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om met een hogere reactietemperatuur 

kristallijn β-Ta2O5 te synthetiseren, zonder calcinatiestap. Bovendien werden reeds 

kristallijne nanodeeltjes van zowel ijzeroxide als bariumtitanaat gevormd met oleïnezuur 

als surfactans en octadeceen of difenylether als solvent.26-28 De extra 

hydrolysegevoeligheid van tantaal brengt wel een extra moeilijkheid met zich mee. 

Hierdoor is de ijzeroxidesynthese niet zomaar transfereerbaar naar tantaaloxide en moet 

het tantaaloleaat op een andere manier worden gesynthetiseerd. 

Oleïnezuur werd ontgast op 20 °C onder vacuüm aan een Schlenklijn en vervolgens werd 

tantaalethoxide geïnjecteerd onder een beschermende atmosfeer. Na 15 minuten werd het 

vacuüm terug hersteld om de gevormde ethanol uit het reactiemengsel te verwijderen. Op 

die manier werd een aflopende liganduitwisseling (reactievergelijking IV.13) bekomen.  

                                   (IV.13) 

Het tantaaloleaat werd geïnjecteerd in octadeceen op 300 °C, open aan de lucht, i.e. ‘hot 

injection’. De kinetiek werd gevolgd door op regelmatige tijdstippen een staal te nemen en 

te quenchen in tolueen. De reactie werd na 10 minuten gequenched met een waterbad en 

toevoeging van tolueen. De deeltjes precipiteren door toevoeging van i-PrOH en MeOH en 

worden, na centrifugatie, terug opgelost in tolueen. De stalen werden geanalyseerd met 

TEM maar enkel in het laatste staal werden deeltjes gevonden, zie figuur IV-13A. De 

deeltjes zijn slechts 1 - 1.5 nm groot en niet geagglomereerd. De kinetiek van de reactie 

werd duidelijk overschat en de synthese werd te snel gestopt. Langere reactietijden zullen 

nodig zijn om tot grotere deeltjes te komen. Via XRF werd ook bepaald dat het rendement 

heel laag is: 1 – 21 %. Dit betekent dat er nog genoeg ongereageerd tantaaloleaat over is om 

de deeltjes te laten groeien.  

 

Figuur IV-13: (A) TEM beeld van de tantaaloxide nanodeeltjes (B) 1H NMR spectrum van de deeltjes in tolueen 
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De stabilisatie van de deeltjes werd onderzocht met NMR. In figuur IV-13B is het 1H NMR 

spectrum van de deeltjes in tolueen weergeven waarin de resonanties van tolueen en 

oleïnezuur (OA) herkend worden. De pieken van OA zijn sterk verbreed, wat wijst op een 

gebonden ligand. Bovendien is het duidelijk dat er twee types oleïnezuur aanwezig zijn. 

Eén met een erg brede resonantie en één met een scherpere resonantie (zie figuur IV-13B, 

regio van 5.5 ppm). De scherpere resonantie vertoont echter geen fijnstructuur en heeft 

ook niet de verschuiving van volledig vrij OA. Verdere experimenten waren nodig om deze 

merkwaardigheid op te helderen. In figuur IV-14A is het NOESY spectrum weergeven en de 

negatieve (zwarte) kruispieken zijn duidelijk zichtbaar tussen de verschillende resonanties 

van OA. Niet alleen de sterk gebonden vorm maar ook de pseudovrije vorm vertoont sterk 

negatieve nOe’s. Dit betekent dat er oleïnezuur verstrengeld zit in de ligandschil.  

Ook in DOSY NMR worden twee soorten oleïnezuur teruggevonden. Er komt een sterk 

gebonden type OA voor met een diffusiecoëfficiënt van 93.3 µm²/s. Bovendien bezit ook de 

tweede vorm van oleïnezuur een lagere diffusiecoëfficiënt dan vrij oleïnezuur in tolueen. 

Dit bevestigt dat de scherpe resonantie uit het 1H NMR spectrum niet alleen kan 

toegeschreven worden aan volledig vrij OA. Uit de diffusiecoëfficiënt kan (via de Stokes-

Einstein vergelijking) een hydrodynamische straal afgeleid worden van 3.95 nm. Door dit 

te combineren met de grootte, geobserveerd in TEM, werd een ligandschildikte van 1.25 - 

1.5 nm berekend.  

Indien in het NOESY spectrum ingezoomd wordt op de alkeenresonanties van OA (figuur 

IV-14B) dan zijn er negatieve kruispieken zichtbaar tussen de twee vormen van oleïnezuur. 

Dit zijn ofwel kruisrelaxatie nOe’s tussen protonen van gebonden en verstrengelde 

liganden ofwel wijst dit op een chemische uitwisseling van de liganden. Om dit onderscheid 

te kunnen maken werd een 2D ROESY spectrum opgenomen (figuur IV-15).  

 

Figuur IV-14: (A) 2D NOESY spectrum van de Tantaaloxide deeltjes in tolueen. (B) zoom op de alkeenresonantie van OA. 
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De negatieve kruispieken tussen de verschillende types OA in het ROESY spectrum wijzen 

op chemische uitwisseling. Ter conclusie, er bestaan twee evenwichten in de suspensie: een 

snelle uitwisseling tussen vrij en verstrengeld OA en een trage liganduitwisseling tussen 

verstrengeld en gebonden OA. Hetzelfde tweestapsmechanisme voor de liganduitwisseling 

werd reeds gerapporteerd voor CdSe nanodeeltjes en werd hier nu bevestigd voor oxides.29 

Via de diameter (1.5 nm, zie figuur IV-13A) werd een theoretische concentratie aan deeltjes 

berekend van 0.001 M. Aangezien het rendement slechts 8 procent bedraagt na 

opzuivering, is de uiteindelijke concentratie 80 μM. Ook kwantificatie van het NMR staal 

werd uitgevoerd waardoor de oleïnezuurconcentratie kon berekend worden. Door 

combinatie van bovenstaande gegevens werd een liganddensiteit van 5.38 liganden/nm² 

berekend. Aangezien er zowel een fout zit op het rendement als op de diameter, is dit 

slechts een schatting en nauwkeuriger resultaten kunnen bekomen worden door te werken 

met grotere deeltjes en een hoger rendement. Deze waarde leunt echter al dicht aan bij de 

gepubliceerde liganddensiteit van OA op CdSe nanodeeltjes: 4.6 liganden/nm².29 

Er werd geen XRD diffractogram opgenomen aangezien alleen al op basis van de 

deeltjesgrootte verwacht wordt dat er sterke piekverbreding en overlap zal optreden. 

Grotere deeltjes moeten dus gesynthetiseerd worden opdat uitspraken over de 

kristalliniteit kunnen gedaan worden. Deze methode levert in ieder geval reeds de grootste 

mate van controle over de synthese op. De deeltjes zijn niet geagglomeerd, maar enkel 

oplosbaar in apolaire solventen. Voor incorporatie in supergeleiders, zal een 

liganduitwisseling dus noodzakelijk zijn.  

 

 

Figuur IV-15: (A) ROESY spectrum van de tantaaloxide deeltjes in tolueen. (B) Zoom op de alkeen resonantie. 
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V. De incorporatie in YBCO-precursoren 

In dit hoofdstuk wordt de interactie van de gesynthetiseerde deeltjes met de YBCO matrix 

beschreven, ondanks het feit dat de deeltjes nog niet precies de vooropgestelde eigenschappen 

inzake kristalliniteit en stabiliteit hebben. Hierbij is de vraag of de deeltjes significante 

verschillen veroorzaken in de kristalstructuur van YBCO en zijn supergeleidende 

eigenschappen. 

V.1. Methode 

Aangezien nanodeeltjes niet gevolatiliseerd kunnen worden, zijn de vacuümgebaseerde 

YBCO depositietechnieken uitgesloten voor ex situ pinning. In ‘Chemical Solution 

Deposition’ (CSD) kan gebruikt gemaakt worden van dipcoaten of ink-jet printen. 

Bovendien bestaan er organische TFA gestabiliseerde precursoroplossingen en waterige 

fluorvrije precursoren. Voor de synthese van YBCO werd in deze thesis gebruik gemaakt 

van de ‘Fluorine-Free Sol-Gel Chemical Solution Depostion’.1,2 Dit is een watergebaseerde 

methode waarbij een inkt wordt gemaakt van de samenstellende kationen, die stabiliseerd 

wordt door nitrilotriazijnzuur en triethanolamine. Deze wordt vervolgens geprint op een 

getextureerd substraat. De geprinte laag ondergaat een temperatuursbehandeling, met als 

doel de supergeleidende fase voort te brengen. Voor een gedetailleerde beschrijving van 

het proces wordt verwezen naar appendix A. Het resultaat is een laag YBCO van 200 nm op 

een STO substraat van 1 cm² oppervlak en 0.1 cm dikte.   

Er werden drie verschillende stalen synthetiseerd, uitgaande van een zuivere 

precursoroplossing: zonder toevoeging van nanodeeltjes, met HfO2 deeltjes en met Ta2O5 

deeltjes. De hafniumoxide deeltjes werden geleverd door de solvothermale synthese 

gebaseerd op benzylalcohol en TEA (M10 in tabel IV-9) en de tantaaloxide deeltjes door de 

hydrothermale synthese (M2 in tabel IV-7). Voor beide stalen werd getracht 3 w% deeltjes 

t.o.v. de YBCO matrix toe te voegen. 3 w% is het typische percentage dat gebruikt wordt bij 

in situ pinning.3 De HfO2 deeltjes werden stabiel bevonden in de YBCO precursoroplossing, 

gedurende de tijd die het koste om te printen (2 uur). De Ta2O5 deeltjes hadden echter de 

neiging om een gel te vormen in de YBCO oplossing, maar door hevig te roeren kon de gel 

ontbonden worden en werd een gesuspendeerde toestand bereikt, waarna onmiddellijk 

werd geprint.  

Een opmerkelijke vaststelling is dat tantaal- en hafniumoxide deeltjes, gesynthetiseerd 

door de solvothermale synthese zonder TEA (S3 en S4 uit tabel IV-8) na 2 weken roeren 

ook lijken volledig gedispergeerd te zijn in de YBCO precursoroplossing. Verdere 
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karakterisatie is nodig om uit te maken of deze deeltjes nog steeds geagglomeerd zijn of 

niet. In ieder geval wijst dit erop dat de geagglomereerde deeltjes na synthese toch nog 

effectief kunnen gedispergeerd worden, hoewel eerder werd aangenomen dat dit niet 

mogelijk was (zie hoofdstuk IV). 

Deze observatie duidt ook op de discrepantie tussen de dispersie van deeltjes in zuiver 

water en in de YBCO precusoroplossing. Aangezien de deeltjes na synthese 

ladingsgestabiliseerd zijn (zie hoofdstuk IV) zijn er veel eigenschappen van de 

precursoroplossing die de stabilisatie beïnvloeden: de pH, de ionensterkte, de 

aanwezigheid van complexantia, etc. De stabilisatie van de deeltjes in de 

precursoroplossing is dan ook een facet dat in de toekomst grote aandacht zal vragen. 

Bovendien werd tot nog toe enkel de stabilisatie in water onderzocht. De beste, niet 

vacuümgebaseerde depositietechniek is echter de TFA route, waarin methanol wordt 

gebruikt als solvent.4 Het zal dan ook belangrijk zijn om de stabilisatie in methanol en in de 

corresponderende precursoroplossing te bekijken.   

V.2. Karakterisatie 

V.2.1. XRD  

De gevormde YBCO stalen werden in eerste instantie bestudeerd met XRD en de 

verschillende diffractogrammen zijn weergegeven in figuur V-1. Het valt op dat in elk staal 

de YBCO kristallen overwegend c-as georienteerd zijn. Het zijn voornamelijk de reflecties 

(hkl) met h = 0, k = 0 en l = 1, 2, …, 7 die erg intens zijn. Daarnaast zijn ook intense reflecties 

van het substraat, strontium titanaat (STO), zichtbaar. De satellietpieken zijn aangeduid 

met een sterretje. In principe zijn bovenstaande pieken de enige die verwacht worden van 

een perfecte, gelaagde supergeleider. Schouders in de (003) en (006) reflecties wijzen 

echter op a-as oriëntatie. Dit is het meest prominent in de staal met tantaaloxide deeltjes. 

Bovendien is er nog een reflectie bij 33 ° zichtbaar die toegewezen wordt aan willekeurig 

georiënteerd YBCO (103). Er is nog een andere, niet geïdentificeerde fase zichtbaar (zwarte 

ruiten) die het meeste voorkomt in het staal zonder toevoeging van deeltjes en het minst in 

het staal met tantaaloxide. Reflecties van BaCuOx en Y2O3 zijn tevens terug te vinden 

(zwarte bolletjes). 

De nevenfasen kunnen dus niet verklaard worden door de invloed van de deeltjes maar is 

eerder afhankelijk van de relatieve positie in de oven. Hierdoor ondergingen de drie stalen 

een lichtjes gewijzigd temperatuursprogramma t.o.v. elkaar.  



V.2 Karakterisatie  V-3 

 

 

Figuur V-1: XRD diffractogram van de drie stalen, zonder deeltjes, met HfO2 en met Ta2O5. 

Het belangrijkste besluit dat uit figuur V-1 getrokken kan worden is dat YBCO nog steeds 

epitaxiaal gegroeid is op het substraat, ondanks de toevoeging van deeltjes. Bovendien 

veroorzaken deze deeltjes geen significante veranderingen in de kristalstructuur van de 

supergeleider. De deeltjes zelf kunnen echter niet teruggevonden worden in het 

diffractogram omdat de detectielimiet van XRD op 5 w% ligt.  

V.2.2. Tc-metingen 

De meting van de kritische temperatuur werd uitgevoerd met behulp van een cryostaat. 

Het monster werd afgekoeld van 291 K naar 76 K en vervolgens wordt de temperatuur 

gradueel verhoogd en de weerstand wordt gemeten. Voor het YBCO staal met de 

hafniumoxide deeltjes was Tc meting echter niet mogelijk omwille van vele kleine barsten  

in het monster. Voor het monsters zonder deeltjes en met tantaaloxide is het resultaat van 

de meting weergegeven in figuur V-2. De geleider zonder deeltjes vertoont een minder 

scherpe transitie, maar de verklaring hiervoor is dezelfde als bij het afwijkende XRD 

diffractogram. Zelfs bij de scherpste transitie echter, start de overgang reeds vanaf 86 K, 

lager dan de Tc van zuiver YBCO, i.e. 92 K. De breedte van de transitie bedraagt 7 K.  Dit was 

echter slechts een éénmalig test en optimalisatie van de parameters is noodzakelijk. Het is 

ook van belang om, in de toekomst, de deeltjes via de reeds geoptimaliseerde TFA route te 

incorporeren zodat met hoogkwalitatieve, blanco YBCO monsters kan vergeleken worden. 

In dit stadium vinden we in ieder geval geen reden om aan te nemen dat de deeltjes de 

supergeleidende eigenschappen van YBa2Cu3O7-x zouden verminderen.  
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Figuur V-2: Weerstand – Temperatuurcurve van YBCO zonder deeltjes en YBCO met tantaaloxide deeltjes.  
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VI. Conclusies en toekomstperspectieven 

Doelstelling 

Het doel was om monodisperse, kristallijne nanodeeltjes van Ta2O5 en HfO2 te 

synthetiseren in het bereik van 3 tot 10 nm, zodat ze geschikt zijn als ex situ 

pinningmateriaal in supergeleiders. We hebben een exploratie van verschillende methoden 

gestart om hieruit de beste, meest efficiënte methode te selecteren.  

Precursor voor hydrothermale synthese 

Via smeltreacties is het mogelijk gebleken tantaaloxide te gebruiken als precursor. We 

vonden een maximaal rendement van 75 % voor de zure smeltreactie en iets lager (70 %) 

voor de basische smeltreactie. Het rendement kan nog worden geoptimaliseerd door de 

smelttijd, de hoeveelheid smeltreagens en de smelttemperatuur te variëren. Voor de 

huidige precursorsyntheses gaat de voorkeur uit naar de zure smeltprocedure wegens 

afwezigheid van contaminatie door de smeltkroes. Bovendien kon de oplossing met een 

hoger rendement gezuiverd worden. Hierbij levert de zuivering met ammoniak het beste 

resultaat. Onderzoek dient echter gedaan te worden naar het meer elegante alternatief dat 

gebruik maakt van waterstofperoxide. De basische smelt kan in de toekomst wel een 

voordeel opleveren, bv. voor de synthese van pure peroxocomplexen. Met deze complexen 

kunnen dan nieuwe precusoren voor de hydrothermale synthese gesynthetiseerd worden. 

Nu al is gebleken dat citroenzuur en wijnsteenzuur uitstekende liganden zijn.  

Hydrothermale microgolfsynthese 

In een ‘proof of concept’ werd aangetoond dat het mogelijk is om deeltjes van tantaaloxide 

te synthetiseren via een hydrothermale microgolfsynthese van gestabiliseerde 

precursoroplossingen. Bovendien bezitten de deeltjes de juiste grootte voor pinning 

(2 nm). Het werd aangetoond dat TaON gevormd werd na 10 minuten microgolfreactie, 

indien in de precursoroplossing ammoniak gebruikt werd als base. Deze zachte chemie 

methode verslaat elke ‘state of the art’ TaON synthese inzake energie-efficiëntie en 

snelheid. Dit materiaal is van technologisch belang gezien zijn fotokatalystische 

eigenschappen. Verdere optimalisatie is echter noodzakelijk.  

Met basen waarin de stikstof-donor is afgeschermd van de omgeving was het mogelijk 

TaON-vorming te vermijden. Echter, via deze methode, slaagden we tot nu toe nog niet in 

de synthese van kristallijne tantaaloxide deeltjes. Om de kristalliniteit te verbeteren zou de 

synthese kunnen uitgevoerd worden bij hogere temperatuur, maar dit is niet mogelijk met 
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het gebruikte toestel omwille van de maximaal toegelaten druk. In later onderzoek kan 

evenwel uitgekeken worden naar een ander type toestel. Een andere manier om de 

kristalliniteit te verhogen is het gebruik van andere precursoren: specifieke 

peroxocomplexen of complexen met diolen. Ook de invloed van de pH moet onderzocht 

worden.  

Op dit moment kan de grootte van de deeltjes niet bewust gestuurd worden. Men is 

afhankelijk van ‘trial and error’. Studies naar het reactiemechanisme en de kinetiek zijn 

daarom noodzakelijk zodat er meer inzichten in het syntheseproces gecreëerd worden. 

Indien de reactieproducten gekend zijn, kan ook de opzuivering meer ten gronde worden 

aangepakt.  

Peptisatie 

Peptisatie van een amorfe neerslag is ongeschikt voor pinningdoeleinden. De kristalliniteit 

kan enkel verbeterd worden door een temperatuursbehandeling die resulteert in een gel. 

Deze gel is niet meer manipuleerbaar en slechts amper kristallijn.  

Solvothermale synthese (met benzylalcohol) 

Via een autoclaafsynthese werden monokristallijne hafniumoxide deeltjes gesynthetiseerd 

en semikristallijne tantaaloxide deeltjes. De kristallineit is duidelijk beter dan bij de 

hydrothermale synthese en de deeltjes hebben een geschikte grootte voor pinning (5-10 

nm). We hebben tevens bewezen dat het mechanisme verloopt via een ethereliminatie.  

Door middel van microgolfverwarming werden de autoclaafresultaten gereproduceerd in 

slechts 3 uur (volledige conversie) t.o.v. 3 dagen via de autoclaafsynthese. Door bovendien 

triethanolamine (TEA) toe te voegen kon stabilisatie in water bekomen worden. TEA 

remde echter de groei en in het XRD diffractogram werd een sterke piekverbreding 

waargenomen. Bovendien viel het rendement terug naar 10%. Om uit te maken of de 

deeltjes nog steeds kristallijn zijn, moeten grotere deeltjes gesynthetiseerd worden. 

Tegelijk zou daarmee het rendement moeten verhogen. Tot nu bleek dit echter niet 

mogelijk.  

Het collodiaal stabilistatiemechanisme is ontsluierd, namelijk ladingsstabilisatie door 

specifieke adsorptie en desorptie van protonen. Uit NMR bleek dat TEA niet gebonden is op 

de deeltjes. Bovendien bleek het mogelijk om geprecipiteerde deeltjes te dispergen in een 

waterige YBCO precursoroplossing. Verder onderzoek naar de stabilisatie van de deeltjes is 

noodzakelijk. Het pH gebied moet afscand worden, op zoek naar het iso-elektrisch punt. 

Men deze kennis kan verder gesleuteld worden aan de opzuivering. Hierbij dient ook 

extractie overwogen te worden als opzuiveringmethode. Op niveau van de synthese kan 
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ook nog gevarieerd worden door andere stabiliserende reagentia toe te voegen zoals 

polyethyleenglycol of triethyleenglycol, dewelke oplosbaar zijn in benzylalcohol. Daarnaast 

is ook stabilisatie in methanol een belangrijke vereiste die nog moet gerealiseerd worden.  

‘Hot Injection’ surfactant methode 

Om problemen inzake kristalliniteit en agglomeratie op te lossen werd ook reeds de 

exploratie gestart van de ‘hot injection’ methode. Door de hoogkokende solventen zijn nog 

hogere temperaturen mogelijk dan in voorgaande solvothermale synthese. Dit moet de 

kristalliniteit ten goede komen. Er werd reeds bewijs geleverd dat er deeltjes gevormd 

worden. De kinetiek werd evenwel onderschat en lage rendementen werden bekomen. 

Langere reactietijden moeten de reactie naar volledige conversie brengen en grotere 

deeltjes opleveren. Dan pas kan ook een nuttig XRD diffractogram opgenomen worden en 

bewijs geleverd worden voor de kristalliniteit. Verder kan ook overgegaan worden op nog 

hogere temperaturen en een hogere druk via een solvothermaal systeem. Het zou ook 

zeker interessant zijn een analoge synthese uit te bouwen via microgolfverwarming.  

Hetzelfde mechanisme van liganduitwisseling als voor CdSe nanodeeltjes werd vastgesteld 

met NMR technieken. Het betreft een tweestapsproces waarbij eerst een snelle uitwisseling 

gebeurt tussen vrij oleïnezuur en oleïnezuur dat verstrengeld zit in de ligandschil. 

Vervolgens is er een trager evenwicht tussen gebonden en verstrengeld ligand. Ook de 

berekende liganddensiteit en ligandschildikte zijn analoog aan de klassieke nanodeeltjes. 

Dit is goed nieuws want in toekomst zullen de deeltjes in water en methanol moeten 

gestabiliseerd worden. Het eerste aanknopingspunt zal dus het bestaande gamma aan 

liganduitwisselingen voor metaal chalcogenides zijn. 

Incorporatie in YBCO 

Voor het eerst werd aangetoond dat de ex situ pinningstrategie kans van slagen heeft. 

Nanodeeltjes werden succesvol gestabiliseerd in een YBCO precursoroplossing en geprint 

op een subtraat. Op dit ogenblik zijn er, via de fluorvrije synthese, geen aanwijzingen dat de 

deeltjes de supergeleidende eigenschappen van YBa2Cu3O7-δ nadelig beïnvloeden. In de 

toekomst moeten de deeltjes telkens ook gebracht worden in TFA precursoroplossingen 

zodat de ex situ strategie in beide CSD methoden kan getest worden.  

Besluit en toekomstvisie 

Via een hydrothermale synthese werden 2 nm tantaaloxide deeltjes bekomen, met een 

beperkte kristalliniteit. Via een solvothermale synthese op basis van benzylalcohol werden 

kristallijne HfO2 nanodeeltjes gevormd. Ook de tantaaloxide deeltjes waren meer kristallijn 
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maar nog niet voldoende. Met microgolfverwarming werd de synthesetijd teruggebracht 

van 3 dagen naar 3 uur. De agglomeratie werd tegengegaan door toevoeging van TEA met 

verminderde kristalliniteit en rendement tot gevolg. Er werd bewezen dat de deeltjes 

ladingsgestabiliseerd waren. Via ‘hot injection’ syntheses werden 1.5 nm tantaaloxide 

deeltjes gesynthetiseerd en grote gelijkenissen in het stabilisatiemechanisme tussen 

tantaaloxide nanodeeltjes en metaal chalcogenide nanodeeltjes werden geobserveerd. Er 

werd ook voor de eerste maal aangetoond dat de ex situ aanpak een haalbare strategie is, 

zonder aanwijzingen dat het syntheseproces van de supergeleider gehinderd wordt door 

de nanodeeltjes.  

Door de hoge mate van controle over de reactie, de reeds bekende reactiemechanismen 

voor andere verbindingen en de nood voor hogere temperaturen, wordt de ‘hot injection’ 

methode naar voor geschoven als startpunt bij toekomstig onderzoek naar de synthese van 

ex situ pinningmateriaal. Het is de methode die op de meest vlotte manier zal toelaten om 

monodisperse ensembles te synthetiseren van kristallijne tantaaloxide nanodeeltjes. De 

liganduitwisseling die nodig zal zijn voor stabilisatie in water en methanol moet bekeken 

worden. Verder moeten nanokolommen van Ta2O5, geschikt voor c-as pinning, 

gesynthetiseerd worden door selectieve adsorptie van liganden aan kristalvlakken. Tot slot 

moet het effect van deze deeltjes en kolommen op de supergeleidende eigenschappen van 

YBCO geëvalueerd worden.  

 



  



 

 



Appendices 

A. Recepten 

A.1. Smelten 

A.1.1. Zure smelt 

Tantaal(V) oxide (1314-61-0 – 99 % – Sigma-Aldrich), kaliumwaterstofsulfaat (7646-93-7 

– 99 % – Sigma Aldrich) en oxaalzuur (6153-56-6 – 99 % – Sigma-Aldrich) werden 

aangekocht en gebruikt zonder verdere zuivering.  

In een typische smeltreactie wordt 0.78 g Ta2O5 en 6 g KHSO4 gemengd in een kwarts beker 

en naar 600 °C gebracht met een opwarmsnelheid van 10 °C/min (zie figuur B-1). Het 

mengsel wordt toegestaan 2 uur te reageren en daarna afgekoeld naar kamertemperatuur. 

De afgekoelde smelt wordt onder continu roeren opgelost in een oplossing van 8 g 

ammoniumoxalaat in 160 mL water op 80 °C. De oplossing wordt aangezet tot koken en 

een paar druppels H2SO4 worden toegevoegd. Na warme filtratie wordt het filtraat naar 

kamertemperatuur gebracht.  

 

Figuur A-1: Temperatuursprogramma van de zure smeltreactie 

A.1.2. Basische smelt 

Tantaal(V) oxide (1314-61-0 – 99% – Sigma-Aldrich) en kaliumhydroxide (1310-58-3 – 

85 % – Sigma-Aldrich) werden aangekocht en gebruikt zonder verdere zuivering.  

In een typische smeltreactie wordt 1.55 g Ta2O5 gemengd met 3.93 g KOH poeder in een 

alumina smeltkroes. Het mengsel wordt naar 450 °C gebracht, toegestaan 3 uur te reageren 

en vervolgens naar kamertemperatuur gebracht. Het temperatuursprogramma is 

weergegeven in figuur B-2. Op de afgekoelde smelt wordt een laagje KOH poeder gestrooid 

en daarna wordt er water op 80 °C toegevoegd en de smeltkroes wordt op een hete plaat 
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gezet tot alles is opgelost. Alles wordt overbracht naar een maatbeker met een minimum 

aan heet water en de wolkachtige suspensie wordt 2 minuten gecentrifugeerd op 5000 rpm 

en gedecanteerd. Het supernatans moet afgesloten van de lucht bewaard worden.  

 

Figuur A-2: Temperatuursprogramma van de basische smeltreactie 

 

A.2. Hydrothermale microgolfsynthese 

Citroenzuur monohydraat (5949-29-1 – 99.5 % – Roth), wijnsteenzuur (87-69-4 – 99.5 % – 

Merck), EDTA (60-00-4 – 99.4 % – Sigma-Aldrich), ascorbinezuur (50-81-7 – reagent grade 

– Sigma-Aldrich), TEAH (77-98-5 – 35 % – Sigma-Aldrich), EA (141-43-5 – 99 % – Sigma-

Aldrich), NH3 (1336-21-6 – 25 w% – Roth), H2O2 (7722-84-1 – 35 w% – Sigma-Aldrich) 

werden aangekocht en gebruikt zonder verdere zuivering.  

A.2.1. Precursor via zure smelt 

Bij de ammonium tantaaloxalaatoplossing wordt een overmaat NH3 gevoegd (NH3 : Ta = 

140 : 1). De neerslag wordt afgefilteerd en 3 maal gewassen met gedestilleerd water. 

Vervolgens wordt de neerslag gedispergeert in een ammonium tartraatoplossing bij 60 °C 

en H2O2 wordt toegevoegd. De concentratie tantaal bedraagt 0.035 mol/L, de molaire ratio 

tantaal : wijnsteenzuur = 5 : 1 en de molaire ratio tantaal : H2O2 = 5 : 1. De suspensie wordt 

geroerd tot alles is opgelost. 

A.2.2. Precursor via basische smelt 

De hexatantalaatoplossing, verkregen door het oplossen van de basische smelt, wordt naar 

60 °C gebracht en onder continu roeren wordt ijsazijn toegevoegd tot onder pH = 3. Een 

scheut ammoniak wordt toegevoegd tot maximaal pH = 4. Het mengsel wordt 

gecentrifugeerd op 4000 rpm gedurende 5 min. De neerslag wordt 3 maal gewassen met 

een HNO3 oplossing op pH = 1 en 2 maal met gedestilleerd water. 

Vervolgens wordt de neerslag gedispergeerd in een ammonium tartraat- of 

citraatoplossing (pH = 9) bij 60 °C en H2O2 wordt toegevoegd. De concentratie tantaal 
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bedraagt 0.035 mol/L, de molaire ratio tantaal : complexans = 5 : 1 en de molaire ratio 

tantaal : H2O2 = 5 : 1. De suspensie wordt geroerd tot alles is opgelost. 

A.2.3. Synthese van deeltjes 

3 mL van een precursoroplossingen wordt in een microgolfbuisje gebracht. De oplossing 

wordt met microgolfverwarming 10 minuten op 170 °C gehouden. De parameters zijn: P = 

150 W, pmax = 17 bar, snel roeren, PowerMax = OFF.  

In het geval van extra vermogen (PowerMaw = ON) werden er twee stadia ingevoerd om te 

vermijden dat de druk te hoog wordt.  

1. 1 minuut op 165 °C, P = 150 W, pmax = 17 bar, snel roeren, PowerMax = OFF 

2. 10 minuten op 170 °C, P = 75 W, pmax = 17 bar, snel roeren, PowerMax = ON 

De resulterende oplossing wordt neergeslagen met een dubbel volume aceton en 

gecentrifugeerd op 4000 rpm, gedurende 5 minuten. Het supernatans wordt gedecanteerd 

en de neerslag wordt heropgelost in water.  

A.3. Peptisatie 

Tantaal(V)chloride (7721-01-9 – 99.8% – Sigma-Aldrich), HPLC ethanol (64-17-5 – 99.9 % 

– Merck), NH3 (1336-21-6 – 25 w% – Roth) en H2O2 (7722-84-1 – 35 w% – Sigma-Aldrich) 

werden aangekocht en gebruikt zonder verdere zuivering. 

Tantaalchloride (1.875 mmol) werd afgewogen in een beker en 1 mL ethanol werd 

toevoegd onder roeren. Dit mengsel werd toegevoegd aan een 20 mL 0.3 M 

ammoniakoplossing. De resulterende neerslag werd gecentrifugeerd gedurende 5 minuten 

op 3000 rpm en 3 maal gewassen met gedestilleerd water.  

De neerslag wordt gedispergeerd in 2 mL H2O2 bij 60 °C en overbracht in een drukbuis. De 

oplossing wordt 1 dag op 95 °C gehouden en de resulterende gel wordt gedroogd.  

A.4. Solvothermale synthese 

Hafnium(IV)chloride (13499 – 99.9% – Alfa Easar), en tantaal(V)chloride (7721-01-9 – 

99.8%– Sigma-Aldrich), triethanolamine (102-71-6 – 98+% – Alfa Easar) en watervrij 

benzylalcohol (100-51-6 – 99.8% – Sigma-Aldrich) werden aangekocht en gebruikt zonder 

verder zuivering. De metaalchlorides worden bewaard in de dissicator.  

In een typische synthese wordt 0.45 g van het chloride rechtstreeks afgewogen in een 

microgolfbuisje. Daarna wordt, onder een argon flow, 4.5 mL benzyl alcohol toegevoegd 

terwijl er continu hevig geroerd wordt. Het microgolfbuisje wordt afgesloten en het 

mengsel roert nog een half uur. Na volledig oplossen van de precursor wordt een 

stoïchiometrische hoeveelheid triethanolamine toegevoegd en het mengsel wordt nog 15 
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minuten geroerd. Het staal wordt eerst 2 minuten met microgolfverwarming tot 60 °C 

gebracht waarna een volgend stadium van 2 uur volgt op 220 °C. Het microgolfparameter 

zijn: P = 300 W, pmax = 17 bar, medium roeren, PowerMax = OFF. Na reactie wordt een gele 

oplossing bekomen. De deeltjes worden neergeslaan met diethylether en gecentrifugeerd 

op 4000 rpm gedurende 5 minuten. Het supernatans wordt gedecanteerd en de deeltjes 

worden nogmaals gewassen met diethylether en gecentrifigeerd. Finaal worden de deeltjes 

met behulp van een ultrasoon bad gedispergeerd in water.  

A.5. ‘Heating Up’ 

Tantaal(V)ethoxide (6074-84-6 – 99+% – Alfa Easar), oleïnezuur (112-80-1 – 90 % – 

Sigma-Aldrich), octadeceen (112-88-9 – 90 % – Alfa Easar), hexaan (110-54-3– 98.9 % – 

VWR) en tolueen (108-88-3 – 99 % – Fiers) werden aangekocht en gebruikt zonder 

verdere zuivering. Tantaal(V)ethoxide werd bewaard in een stikstofkast met minder dan 1 

ppm water.  

Oleïnzuur (4.3 mL) wordt ontgast op 20 °C aan een Schlenklijn gedurende 1 uur. Argon 

wordt in de tweenekkolf gebracht en tantaal(V)ethoxide (0.5 mL) wordt geïnjecteerd in de 

oplossing onder roeren en na 15 minuten wordt het vacuüm terug hersteld. Na 1 uur wordt 

octadeceen toegevoegd (12.5 mL) en het mengsel wordt nogmaals 1 uur ontgast.  

Deze oplossing wordt tweemaal verdund met octadeceen en in een argon atmosfeer tot 

reflux aangezet (315 °C). Na een half uur wordt de reactie gequenched met tolueen. De 

deeltjes worden neergeslaan door toevoeging van hexaan en centrifugatie (4000 rpm, 5 

min). Het supernatans wordt gedecanteerd en de neerslag wordt terug opgelost in tolueen.  

A.6. Incorporatie in YBCO 

A.6.1. Precursoroplossingen 

Bariumhydroxide (241-234-5 – 98 %), kopernitraat (19004-19-4 – 98 % – Alfa Easar), 

yttriumcarbonaat (38245-39-5 – 99.9 % – Alfa Easar), triethanolamine (102-71-6 – 98+ % 

– Alfa Easar), nitrilotriazijnzuur (139-13-9 – 99 % – Alfa Easar) werden aangekocht en 

gebruikt zonder verdere zuivering.  

2.3224 g NTA, 0.9162 g Y2(CO3)2, 2.8669 g Ba(OH)2 en 3.0375 g Cu(NO3)2 worden 

afgewogen in een beker en 13.5 mL water wordt toegevoegd. Het mengsel wordt 15 

minuten ontgast in het ultrasoon bad en wordt daarna geroerd op kamertemperatuur voor 

15 minuten alvorens 6 mL TEA toe te voegen.  

3 w% deeltjes wordt toegevoegd aan de oplossing en geroerd.  
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A.6.2. Printen van de oplossingen 

De printparameters staan in onderstaande tabel. De afstand tussen de verschillende 

druppels bedraag 0.05 bij 0.055 mm 

 voltage (V) stijgingstijd (μs) ‘dwell time’ (μs) 

zonder deeltjes ± 19 4.2 5.5 
met HfO2 ± 19 5.5 6 
met Ta2O5 ± 18 4.2 5.5 

A.6.3. Temperatuursproces 

 



 

 



B. Analysetechnieken 

B.1. ‘Dynamic Light Scattering’1,2 

DLS (Dynamic Light Scattering) is een techniek die de Brownse beweging van colloïdale 

deeltjes in oplossing relateert aan hun grootte door de meting van verstrooid licht. De 

Brownse beweging is de willekeurige beweging van een deeltje in oplossing door botsingen 

met solventmoleculen. De snelheid van die beweging wordt gekarakteriseerd door de 

diffusiecoëfficiënt. Deze staat in relatie tot de hydrodynamische diameter      van het 

deeltje volgens de Stokes-Einstein vergelijking: 

      
  

    
 (B.1) 

met   de boltzmann constante,   de absolute temperatuur,   de viscositiet en   de 

diffusiecoëfficiënt. Hieruit blijkt het belang van temperatuurscontrole in DLS, de viscositeit 

is immers sterk temperatuursafhankelijk. Bovendien hinderen convectiestromingen de 

willekeur van de Brownse beweging. De hydrodynamische diameter is afhankelijk van de 

ionaire sterkte omdat deze de elektrische dubbellaag rond een geladen deeltje beïnvloedt. 

Hoe groter de ionaire sterkte, hoe kleiner de Debye-lengte en dus hoe kleiner     . Ook de 

oppervlaktestructuur en de mate waarin het deeltje sferisch te noemen valt, hebben een 

invloed. In het geval van niet sferische deeltjes geeft DLS een gemiddelde waarde. Als 

         (  is de diameter van het deeltje en   de golflengte van de laser) dan geldt de 

theorie van Rayleigh die de verstrooide intensiteit voorspelt via vergelijking B.2. 

     
       

   
 
  

 
 
 

 
    

    
 
 

 
 

 
 
 

 (B.2) 

  is de verstrooiingshoek, R de afstand van deeltje tot detector,   de brekingsindex van het 

deeltjes en   de diameter van het deeltje. Uit de factor    valt af te leiden dat grotere 

deeltjes meer licht verstrooien dan kleinere deeltjes. Indien de diameter in de buurt komt 

van de golflengte dan is de voorwaartse verstrooiing veel sterker dan de achterwaartse. De 

Mie theorie houdt hiermee rekening en deze theorie wordt gebruikt bij DLS. In essentie is 

de Mie theorie een uitbreiding op de Rayleigh theorie. Na constructieve en destructieve 

interferentie van de verstrooide fotonen zal de detector uiteindelijk een bepaalde 

intensiteit meten. Aangezien de positie van de deeltjes niet stationair is, zal deze intensiteit 

fluctueren in functie van de tijd. Deze fluctuaties zijn groter voor kleine deeltjes omdat deze 

een grotere diffusiecoëfficiënt bezitten. De grootte van de deeltjes wordt nu bepaald door 

een mathematisch model – met de diffusiecoëfficiënt als parameter – op te stellen voor de 

autocorrelatiefunctie van de intensiteit. Hierdoor bekomt men een 
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deeltjesgroottedistributie op basis van intensiteit. Via de Mie theorie wordt deze omgezet 

naar een distributie op basis van volume of aantal. Aangezien grotere deeltjes meer licht 

verstrooien, kan een grafiek op basis van enkel de intensiteit misleidend zijn. Dit is 

geïllustreerd in figuur B-1 waarbij men uitgaat van 1 : 1 ratio van deeltjes van 5 en 50 nm. 

Op basis van enkel de intensiteit zou men de foute conclusie kunnen trekken dat er meer 

deeltjes van 50 nm dan van 5 nm aanwezig zijn. 

In deze scriptie werd gebruik gemaakt van een Nano ZS toestel waarbij het verstrooide 

licht gemeten wordt bij een detectiehoek van 173° (‘backscattering mode’). Aangezien 

grote deeltjes meer voorwaarts verstrooien dan achterwaarts is deze opstelling nuttig om 

contaminatie door grote deeltjes zoals stof te vermijden. In de Mie theorie wordt er geen 

rekening gehouden met ‘multiple scattering’, de verstrooiing van een foton aan meerdere 

deeltjes. Door te werken met verdunde monsters en de detector te plaatsen in 

‘backscattering mode’ kan men dit verstrooiingsproces vermijden. Dit toestel werkt met 

een laser van 633 nm en is in staat deeltjes te meten tussen de 0.6 nm en 6 μm. 

B.1.1. De zetapotentiaal3 

De zetapotentiaal is een maat voor de stabiliteit van ladingsgestabiliseerde colloïdale 

deeltjes. De tegenladingswolk rondom de deeltjes bestaat uit twee delen, een binnenste 

regio (Stern-laag), waar de ionen sterk gebonden zijn en een buitenste, diffuse regio waar 

ze minder sterk geassocieerd zijn. In de diffuse laag is er een grens waarbinnen de ionen en 

het deeltje een stabiele entiteit vormen. Wanneer het deeltje beweegt, bewegen ook de 

ionen binnen de grens mee en ionen buiten de grens blijven bij het oplosmiddel. De 

potentiaal aan deze grens is de zeta-potentiaal. Wanneer de deeltjes een hoge positieve of 

een hoge negatieve zetapotentiaal hebben, zullen ze elkaar afstoten en zijn ze erg stabiel. 

Wanneer de zetapotentiaal naar nul neigt, zullen de deeltjes flocculeren. Vanaf een 

grenswaarde van ± 30 mV wordt algemeen aanvaard dat de deeltjes stabiel zijn.  

De Zetasizer in deze scriptie maakt gebruikt van Laser Doppler elektroforese in combinatie 

met M3-PALS. 

 

Figuur B-1: Illustratie van het verstrooiingseffect van grote deeltjes. 
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B.2. X-straaldiffractie4,5 

XRD (X-Ray Diffraction) is een techniek die informatie geeft over de kristalstructuur. De X-

stralen worden gegenereerd in een X-stralen buis door versnelde elektronen te laten 

botsen tegen een metalen plaat. De verzameling X-stralen wordt via filters of 

kristalmonochromators getransformeerd in een monochromatische bundel die men laat 

invallen op een kristal, zie figuur B-2. Na reflectie op de kristalvlakken volgt constructieve 

en destructieve interferentie, afhankelijk van de Bragg hoek θ. De voorwaarde voor 

constructieve interferentie wordt gegeven door de wet van Bragg: 

              (B.3) 

Met      de afstand tussen de roostervlakken,   de golflengte van de X-straal en n de orde 

van de diffractie. Naast het opmeten van macroscopische kristallen is het ook mogelijk XRD 

spectra op te meten van (nano)poeders. In deze scriptie stond een Thermo Scientific ARL 

X’tra X-straal diffractometer ter beschikking die gebruik maakt van de CuKα lijn (  = 0.1542 

nm). Dit toestel opereert in de Bragg-Brentanomethode (θ/2θ methode) waarbij zowel de 

bron als de detector tegelijk bewegen. Door het bekomen spectrum te vergelijken met de 

database van het ‘International Center for Diffraction Data’ is fase-identificatie mogelijk en 

kunnen de reflecties toegewezen worden aan de juiste kristalvlakken. Omwille van de hoge 

intensiteit van de gereflecteerde X-stralen werd speciaal voor de  analyse van de YBCO 

stalen een Siemens D5000 (CuKα) gebruikt. 

B.2.1. Scherrer analyse 

De Scherrer vergelijking (vergelijking B.4) geeft het verband tussen de breedte van de 

pieken en de diameter van de nanokristallen  .  

   
     

     
 (B.4)  

Hierin stelt B de ‘full width at half maximum’ (FWHM) voor, in radialen. Om B en θ te 

bepalen wordt de meest geïsoleerde piek in het spectrum gefit aan een Gaussiaan. θ is de 

centrale positie van de gaussiaan en B is gerelateerd aan de breedte Δ via vergelijking B.5. 

   
  

   
Δ     (B.5) 

Hoewel de Scherrer vergelijking gewoonlijk de deeltjesgrootte overschat, geeft het toch een 

goede indicatie en is het een hulp bij het bepalen of de deeltjes al dan niet monokristallijn 

zijn.  
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Figuur B-2: Het principe van XRD.6 

B.3. X-straal foto-elektron Spectroscopie7 

XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) is een techniek gebaseerd op het foto-elektrisch 

effect dat verklaard werd door A. Einstein in 1905 met het inzicht dat licht zowel een 

deeltjeskarakter als een golfkarakter heeft. Finaal meet het toestel de bindingsenergie van 

de elektronen. Het monster wordt bestraald met X-stralen en door absorptie van een hoog 

energetisch foton breekt een elektron los uit één van de binnenste schillen van het atoom 

(foto-elektrische absorptie), zoals te zien is op figuur B-3.  

De energie van het geabsorbeerde foton is exact gelijk aan de som van drie contributies: de 

energie nodig om het Fermi-niveau te bereiken   , de energie vereist om aan het monster 

te ontsnappen   en de kinetische energie   : 

            (B.6) 

Men kan bewijzen dat binnen de bevroren orbitalen benadering    niets anders is dan de 

bindingsenergie. Dit staat bekend als Koopmans Theorema. XPS levert zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve informatie. Door de piekoppervlakte van een element te normaliseren met 

wel te boek staande schalingscoëfficiënten kan men de elementaire concentratie 

berekenen. Anderzijds leert men uit de verschuiving van de bindingsenergie iets over 

chemische omgeving en de oxidatietoestand van een element. Men moet zich wel realiseren 

dat XPS een oppervlaktetechniek is die slechts 3-10 nm diep kan meten in een monster 

omwille van de beperkte vrije weglengte van elektronen in materie. Dit biedt echter 

mogelijkheden om eventuele concentratiegradiënten te meten door de detectiehoek te 

variëren.  

In deze scriptie werd gebruik gemaakt van een X-ray photoelectron spectroscopy S-Probe 

XPS spectrometer  met monochromatische Al (1486.6 eV) exciterende straling, aangekocht 

bij Surface Science Instruments (VG). 
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Figuur B-3: Illustratie en energiediagram van XPS metingen. 

B.4. X-straal Fluorescentie Spectroscopie8 

XRF (X-Ray Fluorescence Spectroscopy) maakt gebruik van foto-elektrische absorptie om 

een elektron uit één van de binnenste schillen te verwijderen (zie hierboven). Het 

geëxciteerde atoom kan nu op verschillende manieren zijn energie verlagen. Een elektron 

van een hogere schil kan de vacature opvullen en het energieverschil wordt uitgestuurd 

onder de vorm van een Röntgenfoton i.e. fluorescentie. Met deze energie kan echter ook 

een tweede, losser gebonden elektron verwijderd worden waardoor het atoom dubbel 

geïoniseerd achterblijft (het Auger-effect). De fluorescentieopbrengt   wordt gedefiniëerd 

als de ratio van het aantal secundaire fotonen over het aantal vacatures en is sterk 

afhankelijk van het atoomnummer en de schil waarin de vacature gecreëerd werd (zie 

figuur B-4).  

 

Figuur B-4: Fluorescentieopbrengst voor K, L en M X-stralen als functie van het atoomnummer.9 



B-6 Appendix B. Analysetechnieken 

 

Uit de figuur kan men afleiden dat XRF vooral een gevoelige techniek is voor de zwaardere 

elementen. Deze tendens wordt nog eens verscherpt door de wet van Bragg-Pierce 

(vergelijking B.7) die de foto-elektrische absorptiecoëfficiënt   geeft in functie van het 

atoomnummer  . 

       

  
     (B.7) 

   is een constante,    het getal van Avogadro,    de relatieve atoommassa en   de 

golflengte van de X-straal. Tantaal en hafnium zijn dus ideaal voor XRF. Uit de 

fluorescentiestraling kan nu zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie verkregen 

worden over het monster. De fluorescentie-intensiteit wordt echter sterk bepaald door de 

matrix van het analietelement. Men spreekt van een zware matrix indien naast het 

analietelement nog andere sterk X-straal absorberende (i.e. zware) elementen aanwezig 

zijn. Kwantitatieve analyse is daarom niet altijd gemakkelijk. Het grote verschil met XPS is 

dat XRF onafhankelijk is van de chemische omgeving. Hoewel XRF ook enkel informatie 

geeft over een oppervlaktelaag van 100 μm is deze laag wel veel dikker dan bij XPS.  

In deze scriptie werd gebruik gemaakt van een Rigaku CG EDXRF analyser via de FP 

(fundamentele parameters) quantitative analysis (RPF-SQX). 

B.5. Transmissie Elektronenmicroscopie10,11 

TEM (Transmission Electron Microscopy) is een krachtige visualisatietechniek die de 

limieten van zichtbaar licht kan doorbreken. Door de vrij grote golflengte heeft zichtbaar 

licht slechts een resolutie van 300 nm. Echter, versnelde elektronen met een energie van 

100 keV hebben een atomaire resolutie (theoretisch: 4 pm). Het is in TEM dan ook mogelijk 

kristalvlakken en atoomrijen te onderscheiden. Nadat de elektronen gegenereerd worden 

met een ‘electron gun’ worden ze versneld over een potentiaal waardoor ze een zeer hoge 

kinetische energie verkrijgen. De elektronenbundel wordt geleid door een systeem van 

lenzen en aperturen waarna het monochromatisch resultaat interageert met het specimen. 

Voor transmissie elektronenmicroscopie is het noodzakelijk dat het monster dun genoeg is 

zodat de elektronen door het monster kunnen penetreren (typisch 100 nm, afhankelijk van 

het materiaal). Daarom wordt voor het bekijken van nanopartikels een koperen gridje 

gebruikt met daarover een elektronentransparante polymeerfilm waarover de 

nanodeeltjes worden verspreid.  

Er zijn vele mogelijke manieren waarop de elektronen interageren met materie. Dit is 

geïllustreerd in figuur B-5. Voor TEM zijn de belangrijkste interacties: geen interactie, 

elastische en inelastische verstrooiing. Na het specimen komt er opnieuw een reeks 

aperturen en lenzen om de gewenste elektronen te detecteren en om te zetten in een beeld.  
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Figuur B-5: Overzicht van de verschillende interacties van elektronen met een dunne laag materie. 

Het deel van de elektronenbundel dat niet interageert met het specimen is de ‘direct beam’. 

De intensiteit van deze straal is omgekeerd evenredig met de dikte van het monster. Het 

gebruik van de direct beam noemt men de ‘bright field’ modus en dit levert het beeld dat 

kan geïnterpreteerd worden als een foto met morfologische informatie over de deeltjes. 

Elastisch verstrooide elektronen geven aanleiding tot een diffractiepatroon en hieruit kan 

kristallografische informatie gehaald worden. ‘Electron Energy Loss Spectroscopy’ (EELS) 

maakt gebruik van de inelastisch verstrooide elektronen om informatie te verkrijgen over 

de samenstelling van het monster en zelfs oxidatietoestanden. In Hoge Resolutie TEM 

(HRTEM) wordt het contrast van het bright field verbeterd door inmenging van het 

diffractiebeeld. Het resultaat is atomaire resolutie. De theoretische resolutie van 4 pm is 

echter niet haalbaar door de onvoldoende kwaliteit van de elektronenlenzen. Men moet 

ook beseffen dat het grote voordeel van TEM (hoge resolutie, hoge vergroting) ook een 

nadeel kan zijn; men ziet slechts een erg klein deel van het monster. Indien het specimen 

niet homogeen is, kunnen er dus foute conclusies getrokken worden.  

In deze scriptie werd gebruik gemaakt van een JEM-2200FS TEM met Cs corrector. 

B.6. UV-VIS spectroscopie 

UV-VIS spectroscopie is een techniek gebaseerd op absorptie van fotonen met een energie 

in het ultraviolet (UV), zichtbaar (VIS) en nabije infrarood (NIR) gedeelte van het 

elektromagnetisch spectrum. De absorptie van een foton promoveert een elektron naar een 

geëxciteerde toestand. De positie van een absorptieband levert informatie over de energie 

van de transitie, de intensiteit van de absorptie is proportioneel met de concentratie van 

het absorberend species. Dit wordt beschreven door de wet van Bouguer-Lambert-Beer 

(vergelijking B.8). Hierbij is   de molaire extinctiecoëfficiënt (L mol-1 cm-1), b is de optische 

weglengte (cm) en C is de molaire concentratie (mol L-1).8 

       
  

 
    

 

 
     (B.8) 
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Figuur B-6: Typische absorptiespectra van CdSe nanokristallen van verschillende grootte. De aangeduide tijd is de 
synthesetijd. Bij langere tijden werden grotere deeltjes gevormd.13 

Halfgeleider nanokristallen vertonen een absorptie omdat elektronen uit de valentieband 

worden geëxciteerd naar de conductieband. Het energieverschil (de ‘band gap’) is echter 

afhankelijk van de grootte van de kristallen. Bij grote kristallen benadert de ‘band gap’ de 

waarde van bulk materiaal maar bij kristallen van enkele nanometers groot speelt 

kwantummechanisme opsluiting mee. Hierdoor vergroot de ‘band gap’.12 In figuur B-6 zijn 

typische absorptiespectra weergegeven van CdSe nanokristallen bij verschillende 

synthesetijden (= verschillende grootte).13 

In deze scriptie werd gebruikt gemaakt van een Perkin Elmer Lambda 2 spectrofotometer.  

B.7. Infrarood spectroscopie14 

IR (Infrarood) spectroscopie is gebaseerd op fotonen in het infraroodgebied (0.8 μm tot 3 

μm). De energie van een dergelijk foton is te laag om nog elektronische transities te 

induceren, in tegenstelling tot een foton uit het zichtbare of UV gebied. IR spectroscopie 

werkt wel in op de relatieve beweging van de atomen – vibraties op potentiële energie 

oppervlakken (PES) in de Born-Oppenheimer benadering.15 Het energetisch minimum in 

een dergelijk PES correspondeert met de bindingsafstand tussen de atomen. Rond dit 

minimum kan het oppervlak in een eerste benadering beschreven worden door een 

harmonische oscillator. De eigenfrequentie, geassocieerd met de vibratiebeweging tussen 

twee atomen met massa    en   , wordt beschreven door vergelijking B.9. Hierin is   de 

krachtsconstante en deze is afhankelijk van de sterkte van de chemische binding.  

   
 

  
 

 

 
  met     

    

     
 (B.9) 

De energie, geassocieerd met de vibratiebeweging is gekwantiseerd volgens vergelijking 

B.10 waarin   het vibratiekwantumgetal voorstelt en   de constante van Planck. 

       
 

 
    (B.10) 
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Zelfs in de vibrationele grondtoestand bewegen de atomen. De transities tussen de 

verschillende vibratietoestanden zijn onderworpen aan kwantummechanische selectie-

regels: Δ    . Echter, een werkelijke chemische binding wordt beschreven door een 

anharmonische oscillator en de selectieregels zijn hier minder strikt. De fundamentele 

transitie (Δ    ) blijft het meest intens, maar overtonen (Δ    ,     ) kunnen 

voorkomen. Een absorptie van IR licht wordt waargenomen als de energie van het foton 

gelijk is aan de energie van de transitie. Dit gebeurt echter enkel indien de 

vibratiebeweging gepaard gaat met een verandering in het elektrisch dipoolmoment. 

Sommige vibraties zijn dan ook niet IR actief.  

Het toestel dat gebruikt werd in deze scriptie is een Perkin Elmer FR-IR spectrometer 

spectrum 1000, uitgerust met een HATR module. Hierbij zijn de klassieke KBr of KCl 

plaatjes onnodig. Het monster wordt op een diamanten schijf aangebracht en – indien een 

vaste stof – ertegen geperst.  

B.8. Nucleaire Magnetische Resonantie spectroscopie14 

NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) spectroscopie is gebaseerd op kernspin. Enkel 

kernen met spin ½ leveren bruikbare NMR spectra. Deze gekwantiseerde kernspin geeft 

aanleiding tot kernmagnetisme, wat op zijn beurt ook gekwantiseerd is. Door de kern in 

een uitwendig magnetisch veld te brengen ontstaat een energieverschil tussen de 

verschillende oriëntatiemogelijkheden van het kernmagnetisme. Hoe groter de 

magnetische inductie van het uitwendige veld, hoe groter het energieverschil. Dit verschil 

blijft echter zeer klein en voor deze spectroscopische techniek worden fotonen uit het 

radiogolfgebied gebruikt.  

In principe geven alle kernen van een isotoop dezelfde resonantie maar elektronen rond de 

kern zijn in staat de kern gedeeltelijk af te schermen van het uitwendig veld. De mate 

waarin dit gebeurt is afhankelijk van de chemische omgeving van de kern. Dit geeft 

aanleiding tot de zogenaamde chemische verschuiving van de resonanties. De fijnstructuur 

van de signalen is afhankelijk van de scalaire koppeling, een koppeling tussen de kernspin 

van naburige kernen via de tussenliggende bindingselektronen. 

In dit werk werd, voor algemene karakterisatie van organische moleculen, gebruik 

gemaakt van 1H NMR en 13C APT (Attached Proton Test) NMR. In deze laatste zijn de 

signalen van een CH0 en CH2 negatief terwijl deze van CH3 en CH1 positief zijn. Wat betreft 

liganden, die voor de colloïdale stabiliteit van de nanodeeltjes zorgen, geeft NMR nog extra 

informatie. In het 1D waterstofspectrum duidt een verbreding van de pieken op gebonden 

liganden. Via 2D NMR technieken zoals DOSY (Diffusion Ordered Spectroscopy) en NOESY 
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(Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) kunnen respectievelijk diffusiecoëfficiënten als 

extra informatie over de bindingstoestand van de liganden leveren.12 De diffusiecoëfficiënt 

kan namelijk gelinkt worden met de hydrodynamische diameter via vergelijking B.1.  

De spectra in deze scriptie werden opgenomen op een Bruker 500 MHz AVANCE III 

spectrometer uitgerust met een BBI-probe.  

B.9. Chromatografie 

Chromatografie is een scheidingtechniek met een stationaire fase en een mobiele fase (het 

eluens). Afhankelijk van de affiniteit van een bepaalde stof voor de twee fasen, zal deze stof 

sneller of trager meegesleurd worden door de mobiele fase (elueren). Door hun 

verschillende affiniteit kunnen twee stoffen effectief van elkaar gescheiden worden.16 

B.9.1. Dunne Laag Chromatografie16 

In TLC (Thin Layer Chromatography) is de stationaire fase silicagel, gemengd met gips, op 

een glasplaat. Het eluens kan vrij gekozen worden door de operator. Het te scheiden 

mengsel wordt op enige afstand van de onderzijde van de plaat gespot (zie figuur B-7) en 

de plaat wordt in een elueertank geplaatst. Deze laatste bevat een verzadigde atmosfeer 

van het eluens. Het vloeistofniveau stijgt op de glasplaat door capillaire krachten en de 

scheiding gaat door. Wanneer het vloeistoffront bijna de bovenkant heeft bereikt, wordt de 

plaat uit de tank gehaald en de verschillende componenten worden zichtbaar gemaakt. Dit 

kan via verschillende technieken. In deze scriptie waren de componenten steeds UV actief 

en werden zichtbaar gemaakt met een UV lamp. De Rf waarde van een component wordt 

gedefinieerd als de ratio van de afgelegde weg tot de afgelegde weg van het vloeistoffront, 

zie ook figuur B-7. 

 

Figuur B-7: Illustratie van een TLC scheiding en Rf berekening. 
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B.9.2. GC 

In GC (gaschromatografie) is de mobiele fase een gas en de stationaire fase is doorgaans 

een vloeistof. De scheiding gebeurt in een capillaire kolom waarvan de wand gecoated is 

met de stationaire fase.17 Bij de kwalitatieve analyse gebeurde de detectie gebeurt met een 

massaspectrometer. Het gebruikte toestel is een Hewlett Packard G1800B GCD system met 

helium als draaggas. Bij de kwantitatieve analyse gebeurde de detectie met een FID 

detector en waterstof als draaggas. Het gebruikte toestel in dit geval was een Hewlett 

Packard 5890 CD2 GC.  
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C. Metaalprecursoren  

C.1. Overzicht en prijs 

naam leverancier zuiverheid prijs per mol metaal 

Ta(OBu)5 sigma aldrich 98.00 % € 15616 

Ta(OEt)5 sigma aldrich 99.98 % € 3660 

Ta(OEt)5 alfa easar 99.00 % € 3819 

TaCl5 sigma aldrich 99.99 % € 2328 

TaCl5 sigma aldrich 99.80 % € 1422 

Ta2O5 sigma aldrich 99.99 % € 1414 

Ta2O5 alfa easar 99.85 % € 537 

Ta2O5 alfa easar 99.50 % € 522 

Ta2O5 sigma aldrich 99.00 % € 553 

Ta2O5 alfa easar 99.00 % € 395 

Hf(OBu)4 sigma aldrich 99.00 % € 7506 

Hf(OEt)4 alfa easar 99.90 % € 9714 

HfCl4 sigma aldrich 99.90 % € 7341 

HfCl4 alfa easar 99.90 % € 663 

HfCl4 sigma aldrich 98.00 % € 1230 

HfCl4 alfa easar 98.00 % € 362 

HfO2 sigma aldrich 99.99 % € 31784 

HfO2 alfa easar 99.99 % € 13682 

C.2. Handelbaarheid  

Ethoxides zijn extreem hydrolysegevoelig en moeten onder een inerte atmosfeer bewaard 

worden. De chlorides zijn hygroscopisch en dienen bij voorkeur eveneens in een 

gecontroleerde atmosfeer bewaard te worden. Ze kunnen echter ook een beperkte tijd in 

de dissicator bewaard worden. De oxides zijn inert en kunnen bewaard worden zonder 

speciale maatregelen.  

Bij het verwerken van de reagentia is het mogelijk om de oxides en de chlorides een 

(beperkte) tijd aan de lucht bloot te stellen. Dit is niet mogelijk voor de ethoxides en men 

dient te werken onder een inerte atmosfeer. 
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C.3. Veiligheid   

naam 
gevaar-

symbolen 
gevaarzinnen  voorzorgzinnen  

Ta(Obu)5 

 

Ontvlambare vloeistof en damp. 
Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. 
Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken 

Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ 
damp/ spuitnevel vermijden. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

Ta(OEt)5 

 

Ontvlambare vloeistof en damp. 
Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel 

Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

TaCl5  

 

Schadelijk wanneer ingeslikt 
Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel 

Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

Ta2O5 geen geen geen 

Hf(Obu)4 

 

Ontvlambare vloeistof en damp. 
Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. 
Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

Hf(OEt)4 

 

Ontvlambare vloeistof en damp. 
Veroorzaakt huidirritatie 

Houd weg van ontstekingsbronnen. 
Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 
Bewaar op een droge plaats in een 
afgesloten container. 

HfCl4 

 

Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel 

Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

HfO2 geen geen geen 

 

  



Appendix C. Metaalprecursoren  C-3 

 

 
 

C.4. Milieu 

Wat betreft de toxiciteit, persistentie en afbreekbaarheid, bioaccumulatie, mobiliteit in de 

bodem en andere schadelijke effecten zijn er geen gegevens beschikbaar in verband met 

bovenstaande reagentia.   
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The YBa2Cu3O7-x (YBCO) coated conductor (CC) is the most promising high temperature superconductor 

to be used as powerful electromagnet in various devices (MRI, energy storage, etc.). Recently the grain 

boundary problem has been solved, however the critical current density still remains too low for optimal 

application in high magnetic fields.
1
 Especially, the dependence of the critical current value on the angle 

of the magnetic field poses problems for practical applications. By the introduction of appropriate artificial 

pinning centers (APC) this problem can be tackled. Recently BaZrO3 and Y2O3 in situ created 

nanoparticles have proven to be succesfull.
2  

In this work we investigate the ex-situ approach of two compounds that up to date have never been used 

as APC: tantala and hafnia. Both are also of interest as high-k dielectric material, protective coating, 

catalyst and anti-reflection layer. We believe that especially Ta2O5 is very attrative for c-axis pinning due 

to its crystal structure. We explored a range of synthesis methods for the creation of the oxide 

nanoparticles: organic routes (hot-injection and solvothermal synthesis) and due to environmental 

considerations, synthesis methods in water have also been investigated. The most promising of the water 

based methods is the mircowave assisted hydrothermal synthesis of a stabilized tantalum(V) precursor 

solution. The resulting nanoparticles are very small (3-5 nm) and the colloidal solution has a shelf life 

stability of several months. 
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The X-ray powder diffraction pattern is assigned to
crystalline monoclinic hafnium oxide. The Scherrer
analysis on the (-1 1 1) peak yields 6.2 nm diameter,
which is consistent with the HRTEM images so the
particles are monocrystalline. This is also clear from the
electron diffraction pattern. The particles are dispersed

Hafnium oxide

Synthesis of Ta2O5 and HfO2 nanoparticles as artificial 
pinning centers in YBa2Cu3O7-δ

J. De Roo1, Katrien De Keukeleere1, I. Van Driessche1

1 SCRiPTs, Department of Inorganic and Physical Chemistry, Krijgslaan 281, 9000 Ghent, Belgium

The YBa2Cu3O7-x (YBCO) coated conductor (CC) is the most promising high temperature superconductor to be used as powerful electromagnet in various devices (MRI,
energy storage, etc.). Recently the grain boundary problem has been solved. However the critical current density still remains too low for optimal application in high
magnetic fields.1 Especially the dependence of the critical current value on the angle of the magnetic field poses problems for practical applications. By the introduction
of appropriate artificial pinning centers (APC) this problem can be tackled. Recently, BaZrO3 and Y2O3 in-situ created nanoparticles have proven to be succesful.2

In this work we investigate the ex-situ approach of two compounds that have never been used as APC up to date: tantala and hafnia. Both are also of interest as high-k
dielectric materials, protective coatings, catalysts and anti-reflection layers. We believe that especially Ta2O5 is very attrative for c-axis pinning due to its crystal structure
and chemical stability. We explored a range of synthesis methods for the creation of the oxide nanoparticles: organic routes (hot-injection and solvothermal synthesis)
and due to environmental considerations, synthesis methods in water have also been investigated. Here we present the results of the microwave assisted solvothermal
syntheses.

Abstract

Conclusions and further developments

Tantalum oxide

Particle  characterisation 

It is generally believed that the nanoparticle formation proceeds via an
alkylhalide elimination however we analysed the reaction mixture with GC-
MS, IR and NMR and found 13 % benzylalcohol (BnOH) and 87 % dibenzyl
ether. Furthermore, only HCl was immediately detected when stirring HfCl4
with BnOH. This suggests the following reactions:

(1) HfCl4 + x BnOH → (BnO)xHfCl4-x + x HCl

(2) ≡ Hf – OBn + BnO – Hf ≡→≡ Hf – O – Hf ≡ + BnOBn

The reaction under reflux was followed with TLC and again no benzyl
chloride was found. Analysis of the reaction mixtures after microwave
assisted reactions yielded only dibenzylether and benzylalcohol, hence the
mechanism is in both cases the same.

Mechanism

Jonathan.deroo@UGent.be
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Figure 1 : TEM image of
tantalum oxide particles, scale
bar is 5 nm

(1) Gutiérrez, T. Puig, X. Obradors, Applied Physcis Letters (2007), 90 (2) X. Obradors, et al., Comprehensive Nanoscience and technology (2011), 1, 303-349

The solvothermal benzyl alcohol synthesis developed by Niederbergen3 was
adopted for the creation of hafnium oxide nanoparticles. After three days in the
autoclave at 220 °C, the crystalline nanoparticles where retrieved somewhat
agglomerated. We optimised the paramaters for microwave assisted synthesis
and were able to synthesize the same nanoparticles in 2 hours.

(3) Buha, J., Arcon, D., Niederberger, M., Djerdj, I. Phys. Chem. Chem. Phys. (2010) 12, 15537-15543

Ta2O5 microwave synthesis
The particles are really small (2 nm) as can be seen from
the TEM image. Some reflections are observed but no
assignment to orthorombic Ta2O5 could be made. The
particles are not agglomerated and the colloidal
solution has a shelf life stability of more than three
months. In the absorption spectra a first excitonic peak
is observed at 332 nm which is lower than the band gap
of bulk tantalum oxide (318 nm). This can be attributed
to the amorphous nature of the particles. The
absorption at 445 nm could originate from TaON, which
is also suggested by the fotoluminscence measurement.

Figure 5 : TEM image of hafnium oxide particles

The most promising of the water based methods is the mircowave assisted hydrothermal treatment of a stabilized tantalum(V)
precursor solution. The resulting nanoparticles are very small (3-5 nm) and luminescent. The real nature of the absorbance and
luminescence spectra is not yet clear. The hypothesis that at least a part of the reaction product is TaON will be checked with XPS.
Furthermore, the synthesis needs to be optimised towards more crystalline particles, tunable in size.
The autoclave synthesis of Niederbergen was fully reproduced in 2 hours microwave treatment, yielding crystalline particles and
comparable agglomeration tendency. By adjusting the reaction time, the size could be tuned. Modifications of the synthesis route
will be sought to avoid agglomeration and afterwards, stabilisation methods in water en methanol will be searched for.
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Figure 6 : XRD spectrum of hafnium oxide particles

Figure 3 : XRD spectrum of β-
Ta2O5 (top) and the tantalum
oxide particles (bottom)

Flux 

method

• Ta2O5 with KOH flux in alumina crucible

• 450 °C, 3 hours

• Reaction:  Ta2O5 + x KOH → K2O•Ta2O5 + x/2 H20

Purification

• Dissolution in hot water

• Precipitation with acetic acid

• Washing

Precursor in  
water

• Dissolution in ammonium citrate

• Addition of H2O2 to speed up the dissolution

Microwave 

hydrohermal

• microwave: 170 °C, 10 min

• reaction with continuous cooling for maximum power

Figure 8 : TEM image of the hafnium oxide particle after 1 hour microwave (left) or two
hours (middle) and a close up of the latter

Figure 2 : absorption (top)
and photoluminescence
spectrum (bottom)

HfO2 autoclave synthesis

Figure 4 : electron diffraction pattern of the
particles and close up of a 5 nm nanoparticle

in ethanol, although not
truly stabilized. According to
DLS, the particle distribution
is 45 ± 14 nm, reflecting
that some agglomeration of
the particles is present.

Figure 7 : electron
diffraction pattern of the
particles after 1 (top) or 2
hours (bottom) microwave

HfO2 microwave synthesis
After one hour in the microwave,
the particles are 2 nm in size.
They are already fully crystalline
as can be seen from the
diffraction patterns. After two
hours the particles are 5 nm so a
size tunable synthesis is
presented. Some agglomeration
is still present, however because
of the observed crystal growth
this may be due to
unappropriate purification or
solvent.


