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Samenvatting 
Redox-flowbatterijen (RFB's) worden beschouwd als een cruciale technologie voor 
het aanpakken van de fluctuerende energieproductie door hernieuwbare 
energiebronnen, vanwege hun modulaire ontwerp dat de ontkoppeling van stroom 
en energie mogelijk maakt en door de hoge kosteneffectiviteit bij langdurige opslag. 
Ondanks hun potentie hebben verschillende technisch-economische uitdagingen 
de wijdverbreide commercialisering van traditionele op metaal-gebaseerde RFB's 
belemmerd. Als alternatief hebben redox-actieve organische moleculen de 
afgelopen tien jaar meer aandacht gekregen als goedkoop en duurzaam materiaal 
voor het opslaan van energie voor organische RFB's. Conventionele organische 
RFB's gebruiken twee verschillende actieve materialen in de posolyt en negolyt om 
respectievelijk de positieve en negatieve halfreacties van de elektrode te 
vergemakkelijken, hoewel ze vaak last hebben van onomkeerbaar 
capaciteitsverlies als gevolg van kruisbesmetting van elektrolyten. Om deze 
complicaties aan te pakken, is er een sterke stijging geweest in de ontwikkeling van 
symmetrische RFB's die zijn geconstrueerd met identieke elektrolytsamenstelling 
aan beide zijden van de batterij met één enkel molecuul dat bipolaire elektrochemie 
bezit. 

In dit proefschrift presenteren we verschillende nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van (symmetrische) organische RFB's: (1) ontwikkeling van Blatter 
radicalen als nieuwe bipolaire redox-actieve organische moleculen voor zowel 
waterige als niet-waterige symmetrische RFB's. (2) Studie van degradatieroutes 
van elektrolyten die Kuhn's verdazyl en Blatter radicalen als actief materiaal 
bevatten die optreden tijdens het opladen/ontladen van batterijen. Een beter begrip 
krijgen van het degradatiemechanisme, is essentieel voor het ontwerp van stabieler 
batterijmateriaal. (3) Methodeontwikkeling van in situ NMR-spectroscopie voor het 
bestuderen van batterijen tijdens opladen/ontladen. Een gedetailleerd overzicht 
van de onderzoeksresultaten die in de projecten zijn bereikt, is als volgt: 

In hoofdstuk 2 worden de (elektro)chemische eigenschappen en 
batterijprestaties van elektrolyten die het Kuhn-type verdazyl radicaal gebruiken als 
bipolair actief materiaal bestudeerd. Experimenten met oplaad-/ontlaadcycli in een 
H-celbatterij lieten een geleidelijke afname van de capaciteit zien. Zowel de 
batterijdata als de analyse na de test van de verbruikte elektrolyten suggereren dat, 
in plaats van de geladen toestanden, degradatie van het oorspronkelijke 
verdazylradicaal verantwoordelijk is voor het capaciteitsverlies. DFT-berekeningen 
en kinetische experimenten geven inzicht in het degradatiemechanisme, waarvan 
is aangetoond dat het plaatsvindt via bimoleculaire disproportionering die leidt tot 
de vorming van diamagnetisch leuko-verdazyl en 1,2,4-triazool. Onze gegevens 
suggereren dat het sterisch blokkeren van de CH2-groep in de heterocyclische kern 
van het verdazyl radicaal, of het vervangen van de waterstofatomen van deze 
groep door substituenten die niet gemakkelijk kunnen worden geabstraheerd, de 
levensduur van de batterij mogelijk zou kunnen verlengen. 
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In hoofdstuk 3 worden 1,2,4-benzotriazine-4-yl radicalen (algemeen 
bekend als Blatter radicalen) beschreven als een veelbelovende klasse van 
bipolaire materialen voor symmetrische RFBs. De bipolaire elektrochemie van 
Blatter radicalen in organische oplosmiddelen wordt onderzocht op de tijdschaal 
van cyclovoltammetrie (seconden tot minuten) en de tijdschaal die nodig is voor 
batterijtoepassingen (weken en langer). Bovendien heeft toevoeging van water (tot 
33 vol%) geen invloed op de elektrochemische reversibiliteit, hoewel de 
reductiepotentialen verschuiven naar meer positieve waarden, wat leidt tot een 
afname van de celpotentiaal. De redoxpotentialen van derivaten met een 
elektronenzuigende C(3)-substituent worden het minst beïnvloed door de 
aanwezigheid van water, hetgeen wordt toegeschreven aan hun lagere basiciteit. 
Elektrolytoplossingen die C(3)-CF3-gesubstitueerde Blatter radicalen als actief 
materiaal gebruiken, vertonen een uitzonderlijk hoge capaciteitsretentie (~ 94%) in 
een H-celbatterijopstelling. Een flowceltest met een representatief radicaal bij een 
concentratie van 0.1 M vertoonde een algehele capaciteitsretentie van 98% na 100 
cycli (32 uur) en toonde aan dat polariteitsinversie in een symmetrische RFB kan 
worden gebruikt om de cel opnieuw in evenwicht te brengen. 

In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp, de synthese en de elektrochemische 
karakterisering beschreven van verschillende in wateroplosbare Blatter radicalen 
die één of twee sulfonaatgroepen dragen. Bij neutrale pH vertonen de 
cyclovoltammogrammen de bipolaire elektrochemie van de Blatter radicalen met 
theoretische celpotentialen tussen 0.6 en 0.7 V. Bij lage pH verschuiven de 
reductieprocessen van de radicalen anodisc, wat resulteert in een dramatische 
afname van de celpotentiaal. Terwijl bij hoge pH het oxidatieproces volledig 
onomkeerbaar wordt, wat aangeeft dat OH- een nadelige invloed heeft op de 
stabiliteit van de geoxideerde toestand. Alles bij elkaar genomen suggereren onze 
resultatendat de gesulfoneerde Blatter radicalen veel potentie hebben als bipolair 
materiaal in symmetrische waterige RFB's bij neutrale pH. 

In hoofdstuk 5 wordt een Blatter radicaal met een fluorbevattende groep 
(-OCF3) bereid voor de detectie van het redox-actieve materiaal met behulp van 1H 
en 19F NMR-spectroscopie. Zowel de verandering van de chemische verschuiving 
van de OCF3 resonantie op 19F NMR als de veranderingen in de bulkmagnetisatie 
van het oplosmiddel op 1H NMR kunnen worden gebruikt als een (directe) indicator 
van de laadtoestand van een batterij bij het gebruik van in situ NMR spectroscopie. 
Dit biedt de mogelijkheid om elektrochemische gegevens (bijv. capaciteitsverlies) 
te correleren aan moleculaire degradatie. Een batterijtest van een symmetrische 
H-cel met Blatter radicaal als actief materiaal, vertoont een plotselinge afname van 
de capaciteit na langdurig opladen/ontladen. Analyse van de verbruikte elektrolyten 
geeft aan dat het capaciteitsverlies gepaard gaat met ontleding van de 
ondersteunende elektrolyt en het etsen van het borosilicaatglas van de H-cel. 
Initiële ontledingsstudies tonen aan dat de aanwezigheid van de geoxideerde 
toestand van het Blatter radicaal en water beide een significante rol spelen bij de 
afbraak van de elektrolyt. 
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