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1. Sarnenvattinr; 

Voor de bepaling van de parameters die de polymerisatie van 

zwavel beschrijven is het noodzakelijk het aantal paramagnetische 

centra (spins) te meten. De intensiteitsmetingen worden bemoeilijkt 

door de inhomogeniteiten van de magnetische velden en de beïnvloe

ding van het h.f. wisselveld door het preparaat zelf. De problemen 

worden opgelost door gebruik te ma.ken van een dubbele trilhol te 

en het invoeren vun een aantal korrektiefaktoren. De veldbein

vloeding door het preparaat zelf is afgeschat aan de hand van de 

verandering van de resonantiefrequentie van de trilholtc. 

Met de resultaten van de intensiteitsmetingen zijn voorlopig 

alleen de gemiddelde ketenlcngte en de reaktiewarmte van het keten

evenwicht van zwavel bepaald. 

De resultaten stemmen goed overeen met de in de literatuur 

vermelde waarden. 
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2. Inleiding 

Het gedrag van vloeibaar zwavel verandert ingrijpend rond 432K 

(160°c). Zeer duidelijk is dit te zien aan de viscositeit, d~zc neemt 

in een temperatuurinterval van 30 graden een fakior duizend toe (1) 

(fig. 1). Dit merkwaardig gedrae; wordt toegeschreven aan de polymerisatiE 

van vloeibaar zwavel. Vlak boven het smeltpunt (385K) bestaat de 

vloeis.tof hoofdzakelijk uit s8-ringen. Bij het verhogen van de tempera

tuur breken deze ringen open en vormen lange ketens. Dit proces is 

omkeerbanr zodat er in de vloeistof een evenwicht tussen ringen en 

ketens bestaat. Voeren we de temperatuur verder op dan daalt de ge

middelde kctenlengte en evenzo de viscositeit. 

Door de aanwezigheid van een ongepaard elektron aan ieder 

ketenuiteinde zijn de ketens_paramagnetisch. Daardoor is het mogelijk 
1 -

ésr-~etingen (2) en magnetische susceptibiliteitsmetingen (3) uit te 
1 - -

voeren. De uit de literatuur bekende metingen bestrijken een tempera

tuurgebied van resp. 510K tot 640K (~) en 600K tot 850K (3). Wij 

hebben het totale temperatuurgebied naar beide zijden kunnen uitbrei

den (445K tot 970K). 

Met behulp van een_polymerisatietheorie gebaseerd op eerdere 

theori~n (o.a. van Gce) (~)(~)(§) kunnen een aantal polymerisatiepara

meters uit de esr-mctingen bepaald worden. Daartoe is het nodig het 

absolute aantal spins in vloeibaar zwavel als funktic van de tempera

tuur te bepalen. De relatieve intensiteit als funktie van de temperatuur 

is reeds gemeten (7) zodat we kunnen volstaan met het bepalen van het 

absolute aantal spins bij enkele temperaturen. Door de lange zwavel

ketens (vlak boven 432K ongeveer 106 
atomen lang) zijn er weinig 

ongepaarde elektronen per volumeeenheid. Dit stelt hoge eisen aan de 

(paramagnetische) zuiverheid van het zwavel. 

Om te voorkomen dat we een groot aantal apparaatgrootheden 

moeten bepalen gebruiken we een rechthoekige dubbele trilholte. 

Hierbij plaatsen we het zwavelpreparaat in het ene en een ijkpreparaat 

in het andere kanaal. Door de oppervlald~en onder de beide esr

absorptiekrommen te vergelijken kunnen we het aantal spins in het 

zwavelpreparaat bepalen. De intensiteitsmetingen worden bemoeilijkt 
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door de temperatuur van het prepé.1.raat en door de inhomogenitcitcn 

van de magnetische velden. Tevens boinvloedthet preparaat het 

elektromagnetische veld in de trilholte. 

De temperatuur van het zw~velpreparaat moet tijdens de metingen 

gevarieerd kunnen wordeno Daartoe is het preparaat in een dewar 

geplaatst waardoor een hete casstroom gevoerd wordt. Daar de gebruikte 

ijkstof (DPPH) bij hogere temperaturen gaat ontleden zijn in het 

referentiekanaal voorzieningen getroffen om het ijkpreparaat op 

kamertemperatuur te houden. 

Om de temperatuurgradi~~t over het preparaat bij verwarming 

met een hete gasstroom te verirleinen en de maximale temperatuur te 

verhogen is een nieuwe stookecnheid ontwil~eld. Het door de dewar 

uitgestraalde vermogen verwarmt de trilholte waardoor de kwaliteits

faktor (Q) van de trilholte afneemt. Voor een goede signaairuisver-
.. 

houding van het esr-signaal moet de kwaliteitsfaktor groot zijn 

en weinig veranderen als funkt:i.e van de temperatuur in het stookkanaal. 

Dit laatste kan alleen bereikt worden door de trilholte te koelen. 

Hieraan is dan ook extra aandacht besteed. 

Voor het meten van kwaliteitsfaktoren is een opstelling gebouwd; 

deze is vooral gebruikt voor het testen van enige eigenbouw trilholten. 

De esr-metingen zijn verricht met een Varian V-4500 A spektro

meter. Door modulatie van het magneetveld (frequentie: 105nz) wordt 

de eerste afgeleide van het absorptiesignaal geschreven. 

In dit verslag worden S.I.-eenheden gebrui~t. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor de magnetische veldsterkte; deze wordt in de meet

resultaten in Oersteds(Oe) opgegeven. 
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3 ■ Polyrnorisutie vnn zwavel 

Gegeven wordt een theo~ie voor de polymerisatie van zwavel 

welke gebaseerd is op vroeeere theorie;n (o.a. van Gee) (4) (5) (6). 

De polymerisatie kan alG volgt beschreven uorden 

• '<"s • tl 

~ 5 ( s:~~] = t st ].[ s;] 5.:+j --- S· ~$- met (3.-1) -- .. .\ 

R K, s* K, L s;) ~ [ s; ] Sa -- met (3.-2) -(~ 8 

Jt-
Hierin is s .. ... keten (diradikaal) van i atomen 

~ 
Sg: ring met acht atomen 

Ks, K1 : · reaktieevem:ichtkonstanten 

[---] betekent koncentratie (kmol,m-3 ) 

Veronderstellen we dat K
5 

onafhankelijk is van i en j, dan is de 

algemene oplossing van (3.-1) (20): 

Voor de koncentratie ketens (N, in kmol.m-3 ) en de koncentratie 

S-atomen (~, in kmol.m-3 ) welke zich in ketens bevinden geldt: 

De gemiddelde ketonlengte (P) is: 

p=\J =(1-'jf1 
N 

(3.-4) 

Uit (3.-2) en (3.-3) volgt voor de concentratie van s8-ringen: 

Noemen we de totale koncentratie S-atomen (in ringen en ketens) 

M dan geldt: 
0 

(3.-8) 

De r;or:ichtsfro.ktie ketens ( c..p ) definiëren. ·,·,e als: 

(3.-9) 

1/ 
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Eliminatie van("I-';)) uit de formules (3.- 11) en 3.-9) geeft: 

1, ... 
Voor P >> 1 geldt: ~ :::: -i ( formule (3.-6)), zodat (3 .-10) e;eschrcven 

kan worden als 

Voor het aantal spins 

(3.-11) 

(N ) in een preparaat met volume V (m3 ) 
s 

e;eldt: 

(3.-12) 

hierin is Nn het c;etal van 6 10
2 6 -1 

Avogadro ( ,023 x kmol ). 

Nemen we aan dat voor K
5 

de wet van van 't Hof geldt dan is voor 
-3 M 0 kmol. m : 

waarbij A H
5 

de reaktiewarmte en AS
5 

de entropieverandcring is 

behorende bij het ketenevenwicht (j.-1). 

Kombinatie van (3.-11), (3.-12) en (3.-13) geeft voor het aantal 
7 

spins (N5 ) in een volume van V (m.:>): 

1"2. ( Il N s -;: ').NA V Mo ~ ~F -~ + A.,:'s) 
'RT n 

(3.-14) 

Voor de gemiddelde ketenlengte (P) vinden we na eliminatie van~ 

uit (3.-6) en (3.-9) en met behulp van (3.-12): 

p= 'l. Nfl 'J -" M 0 l.(1 N~ (3.-15) 

Het is in principe mogelijk p en 'f in K 1 
en K

5 
uit te drukken. 

Zijn deze laatsten als funktie van de temperatuur be'.rnnd dan kun-

nen Pen~ als funktie van de temperatuur berekend worden. 

r 
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4. Pr~blemcn bij eer-intensiteitsmetingen 

4.1 InleidinG 

Voor het oppervlak (A) onder de absorptiekromme kan de 

volgende formule worden afgeleid (ê)(2): 

Hierin is 

A=l<C\!fl"'1Jï-1 f &:s2 di: 
Vs. 

( 4;1) 

K 

Q 
f., 

T 

een grootheid die onafhankelijk is van het in de tril
holte geplaatstb preparaat 

de kwaliteitsfaktor van de trilholte 

de totale verstcrkingsfaktor van het detektiesysteem 

het aantal spins per volume eenheid 

de Landé-faktor 

de absolute temperatuur 

de amplitude van de magnetische induktie van het 
elektromagnetische veld in het preparaat 

B1 : de amplitude van.de l.f. modulatie 

V~ het volume van het preparaat (voor zover in de tril
holte) 

J~: een volume element. 

Bovenstaande formule geldt alleen als de lijnbreedte van de absorptie 

kromme klein is t.o.v. het statische magneetveld en er geen ver

mogensverzadiging optreedt. 

Een dirckte bepaling van nuit formule (1•;1) wordt bemoeilijkt 

door de evenredigheidsfaktor K. Plaatsen we het preparaat tegelijk 

met een _ijkpreparaat in een rechthoekige dubbele trilholte (TE 104) 

(fig. 2)dan zijn zowel K als Q voor beide preparaten dezelfde. 

Voor de verhouding van de oppervlakken onder de absorptie

krommen van beide preparaten vinden we: 

Ao = ~o _(n caT-
1 
)0 • Ko 

Ab C3b (n 'jT"') b t\=-
( 4;-2) 

hierbij heeft "o". resp. "b" betrekkine op het preparaat met onbekend 

resp. bekend aantal spins (ijkpreparaat). 
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Tevens hebben we ingevoerd 

x=f &~B,_c\-c (4;-3) 

Vs 
De bepnling van Y0 1rb is lastig_omdat B1 en B2 inhomogeen 

zijn over het preparaatvolume. Bovendien beinvloed het preparaat 

de veldkonfiguratie in de trilholte. In het preparaat worden de 

veldlijnen gekomprimeerd, zodat B
1 

in het preparaat groter is dan 

in de lege trilholte op dezelfde plaats. We vervangen l nu door 

de ongestoorde veldgrootheden in .de oorsprong van het assenstel~el 

(fig. 2) en voeren tevens eèn aantal korrektiefaktoren in. 

4.2 Korrektiefaktoren 

Allereerst bekijken ~ede (ongestoorde) velden in Je iege 

trilholte. De mikrogolfkonfiguratie B
1 

wordt beschreven door 

oplossingen van de Maxwell vergelijkingen (10)(11). Ter vereen

vçmdiging schrijven we: 

waar bij l' de 

b{~): (B~ B2. h:. 
(s; B.hr 

plaatsvektor is. 

Door de inhomogeniteit van B
1 

en B
2 

zullen de ver van de oor

sprong liggende delen van het preparaat relatief minder bijdragen 

tot de absorptie. We voeren daarom een volumekorrektiefaktor in: 

f...,0 \ = <b(r)>vol = V5-' f b(r) d"t (4;-5) 
'Is. 

De invloed van het preparaat op de veldlijnendichtheid be-

schrijven we met een kompressiefaktor 
1 

fk - b:ü: (r) Q 
.om - bJr.. (r) . Q' 

Hierbij duidt het accent op de aanwezigheid van het preparaat in 

kanaal II, terwijl Q/Q.i een korrektie is voor de Q-verandering 

t.g.v. de aanwezigheid van het preparaat. We meten dit met behulp 

van een tweede preparaat in kanaal!. 

Kom bineren v:e het bovenstaande dan kunnen we voor y uit 

formule (4.3) schrijven 

( li-,.'7) 
..... 1 ,, 
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4.3 Volumel:orrektie 

We trachten f 1 nog wat to vereenvoudigen. Hi~rtoe bekijken 
vo 

we eerst hot geval waarin B
2 

homogeen is. Dan is fvol gelijk aan 

de ze;. vulfaktor ('f'/) vrelke veel in de literatuur gebruikt wordt(12) 

17 = ~: .. ,. v/ ) E>~ J-c 
Vs 

(4:8) 

Voor een rechthoekige trilholte met een symmetrisch geplaatst 

cylindervormig preparaat (lengte 1, dikte d) kon worden afceleid (12) 

met 

en 

Hierin is 17e resp. '>?J alleen afhankelijk van 1 resp. d; verder is 

a de hoogte van de trilholte (fig. 2) en 1, een eerste orde 

Besselfunktic. 

In ons geval is 1 = a en d<< a zodat e;eldt: 

en 

Uit (4~9) volgt dan:~= 0,5 

De inhomogeniteit van B
2

is_ het belangrijkst in de x-richtinc;. 

We splitsen daarom f 1 in: 
vo 

ivo\== t Î · Li +fll. 

met \f=<btx)>x=t",eJ'ol,-:)c\x i~o.. (4;10) 
-tl, 

waarbij tî resp. tJ alleen afhankelijk zijn van 1 resp. d. We ver-

wachten op grond van het bovenstaande dat: 

td ~ '17J~ 1 

terwijl fe af zal wijken van ~t dbor de inhomogeniteit van B2 • 

Dit stemt overeen met de metingen (zie 7.1) 

b 1 Kom-;:iressiefaktor 

~ Voor het meten van de kompressiefaktor bij kamertemperatuur 

V 1,· gebruiken we een klein DPPH-preparaatje (diphenylpicrylhydrazyl) 

'\. welke binnen de te onderzoeken stof geplaatst kon worden ( zoals 

beschreven in lit. (8). DPPH ontlcedtechter bij~50K zodat dA kom

pressie van vloeibaar zwavel op deze manier niet kan worden gemeten. 
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We tro.chten daaron f op eGn audcre r;1anier af te scho.tten. 
kom 

Naast een kompressie veroorzaakt een prepraat óok een verandering 
( Wo) 

van de resonantiefrequentie~ îië en de kv1aliteitsfaktor (Q,) van de 

"' trilholte. Defini~ren we nu een komplexe hoekfrequentie W als: 

" W · ·c Wo). = Wo + t. --
'2.Q 

(4-:11) 

dan is voor . " " komplexe Ë" en /'r de volgende formule af te leiden (13)(2..!_t) 

-,. r .... - ... s--__. = (fr-'\)f:o\ E.'i.,od"t·lY'i--')f"'o\'- \-\.H"c:tt 

'l J ê
0 

Êo-. cl--c. 
"c 

(lv;12) 

Hierin is Vc: het volume va.n de trilhol te 
__,. -
E 0 ,~o: de oncestoordc velden in de trilholte. 

Formule (4:-12) geldt alleen voor kleine preparaten en als b~ <<1. 
~ 

We voeren nu de volgende v?ronderstellingen in: 
,. 

P,r:: 1 ' 
" ' ,, c ... = e - \.E. 

waarbij we ~ konstant veronderstellen. 

Voor een holle cylindervormige buis vinden we (zie 10~ 1) 

en 

waarbij D de buitendiameter, d de binnendiameter van de buis is, 

terwijl de lengte (1) gelijk is aan de hoogte van de trilholte 

(1 = a). 

In (8) zijn van een aantal kwartsbuisjes de resonantiefre

quentieveranderingen (t.o.v. de lege trilholte) bepaald. Vullen we 

voor kwarts in (4:-13) en (L~;-14) de waarden van E
1 

en l:
11 

uit de 

literatuur (15) in dan kunnen we·t..,o en îQ berekenen. Kiezen we - ~ ~ 

daarbij~= 0,25 dan blijken de berekende waarden zeer goed overeen 

te stemmen met de gemeten waarden uit(~) (Tabel I). 

Zowel voor znavel als voor knarts geldt Er:::: e' daar in 

beide gevallen E
11 

klein is (7 .2). Bovendien is de relatieve 

dielektrische konstante van S kleiner dan die van kwarts (7.2) 

todat we mogen veronderstellen· dat de komprcssie t.g.v. het z~avel 

minder is dan de kompressic van een kwartsbuisje met dezelfde 

resonantiefrequentie verandering. 



VitweY"ldi<:\8- /invJe.n,\i:f2-

diond:.er5 VQn \e~Q.. 

\<wn<tSbU\SjQ.~ (\= a) 

s,b / 4,o (trim) 

3,<:J /'l,°J (Ynm) 

4, 5 / 1, 'l 

Kl~~hon 

voe.d.i"'') 

(111rn) 

fl'C<J. · t.c:!lli:.r 

Yic.ht\.copp 
hn<] 

- 13 -

ov2r::?-Y1omcn BexeV.9..\"\d -me \..(4:-1~) 

u·1 \:. (§). 
e.l'"I (Li.-14) ;er= '1,0 1 

Ó::::1')(.10-3 ; cA-::. 0)?.5 

q = i1:ïDO 

- ~C..:,,:, ~kom - èC,,Jo SQ --
Wo Wo Q. 

-S 
1,1 'X 10 1;q ±0,01 1,-\ X 10-S '\ 'i,, -\(1-2. 

o,'l.5 x. --\ö5 1,ob :1.:0,02 - -15 o,•2;i X'\o :SY. 1o- 3 

o,~5x1ö5 
1,32 :'!: 0,02. 

(:, -'5 01 '3 X-\0 8x 10- 3 

,__ __ , Ve.noo~en'ä. 
w- e.\::.c?.r 

-f ®I o,cil\oscoor 
\<ris\:q\ 



In fa/ ~b uit formule (li;-2) moeten we nog een derde faktor 

invoeren daar (B1
2 B

2
)~ in beide kanalen verschillend kan zijn 

(bijvoorbeeld door een dewar). We defini~ren als kanaalkorrektie: 

t _ bto\1 
ko.-o - 'bLö)'I. 

Hierbij veronderstellen wc dat het ijkpreparaat in kanaal I en het 

zwavelpreparaat in kanaal II ·is geplaatst. 

Bepalin5 van b(r) 

Uit formule (4~1) en (4;4) blijkt dat voor kleine preparaten 

geldt: 

(li-.-16) 

Als er geen overmodulatie optreedt (d.w.z. de modulatie amplitude 

is veel kleiner dan de lijnbre~dte van het absorptiesicnaal) 

geldt bovendien dat het oppervlak evenredig is met de amplitude 

(App) van het eerste afgeleide esr-Dignaalo In dat geval geldt dus: 

( 4 ;17) 

Op deze mu.nier zijn fkan' f~ en fd gemeten. 

Li-. 7 Eindformule 

spins 

Kombineren we het voorgaande dan geldt voor het aantal 

(N) in het preparaat: 
s 

( 4 ;18) 

als: Ns = nV-s, 

Daar de afmetingen van het ijkpreparaat zeer klein zijn geldt: 

f 1 b = 1 terwijl bovendien fk b = 1 omdat het E-veld ter 
vo , om, .. 

plaatse van het ijkpreparaat klein is. 
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5. Annaratuur 

5.1 Esr-spektrometer 

De zwavelmetingen zijn verricht met een Varian V-4500A 

esr-spektrometor werkende met een klystronfrcquentie van ongeveer 

9.5 GHz en een modulatie van het statische magneetveld met een 

frequentie van 100 kHz. 

Als trilholte hebben we een TE 104-trilholte met enige 

modifikaties voor.de koeling (zie 5.3.3) toegepast. 

5.2 De Q-opstelling 

Voor het testen van trilholten bestond de behoefte aan een 

opstelling voor het meten van kwaliteitsfaktoren, vooral in ver

band met de eigenbouw trilholten welke nogal slecht waren. Na 

naarstic speuren bleek dit veroorzaakt te worden door do toepassing 

van een z.g. glansmiddel in de galvanisch aangebrachte zilver-

en goudlaag. Bij het galvaniseren met 11 zuiver 11 zilver en goud 

verkregen \'Je zeer goede Q,-faktoren ( ongeveer 4500). 

De nauwkeurigheid van de Q-meting (ongeveer 5%) wordt 

beperkt door de thermische stabiliteit van het klystron. Dit 

kan (indien nodig) verbeterd worden door een oliobaillroeling. 

De op de voeding aanwezige spanningsregèlaar was te grof, dit is 

ondervangen door de montage van een extra 10-slagspotentiometer. 

In fig. 3 is de opstelling geschetst{W~.13). 

Stookeenheden 

Stookprincipe 

Aanwezig waren twee op verschillende principes gebaseerde 

stookecnheden. Bij de ene stookeenheid verhitten we gas in een 

stookspiraal en voeren dit vervolgens door de dewar waarin het 

preparaat zich bevindt (HG-eenheid) (fig. 4). 

De andere stookeenheid verhit het preparaat met behulp van 

stookdraden die op een kvmrtsbuis zijn aangebracht. Het geheel 

wordt in de irilholte geplaatst (HD-eenheid). 

Bij de HG-eenheid treedt een grote temperatuurgradient op in 

de gasstroom \,elke hoofdzaJ:el:ijk veroozaakt wordt door stralings

verliezen in het onverzilvcrde gedeelte van de dewar (dit gedeelte 

kan niet verzilverd worden daar metalen het h.f. wisselveld sterk 

dempen). Dit stralinGsverlics is op twee manieren te bestrijden; 
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&llercorst door het verhogen van het gacdebiet, daarnaast door 

het verbeteren van de dewar (bijvoorbeeld door opvullen met 

kwarts~ol). Door mij is een nieuwe stookeenheid berekend (10.2) 

en gebouwd welke geschikt is voor een groter debiet en welke 

bovendien een hogere temperatuur kan behalen (HG-II). De dewar is 

(voorlopig) nog ongewijz{gd gelaten. 

De H'N-eenheid heeft een veel kleinere vertikale gradien t; 

het gevaar voor een horizontale gradient (tussen do stookdraden) 

is veel groter. De toclaatbo.re temperatuure;radient stelt dus een 

ondergrens aan het aantal stookdraden. Deze moeten bovendien zeer 

nauwkeurig loodrecht op het E-veld in de trilholte staan om extra 

demping te voorkomen. Ook als de stook.eenheid warm wordt en uitzet 

moeten de draden goed opgeslqten blijven daar er anders (kortston

dige) Q-veranderingcn optreden. Verdere bijzonderheden van de 

stook.eenheden staan in Tabel II (bladzijde 18 ). 

5.3.2 ~emperatuurmoting 

Zowel zwavel als kwarts ~ijn slechte warmtegeleiders zodat 

de temperatuurgradient in de gasstroom niet beinvloed wordt door 

het zwavelpreparaat. Plaatsen we nu een dichtgesmolten preparaat

buisje waaraan twee thermokoppels bevestigd zijn (fig. 5) in de 

dewar dan kunnen we de temperatuur en de temperatuurgradi~nt 

(bij konstant volume debiet) als funktie van het vermogen bepalen. 

Daar de temperatuurc;radient hoofdzakelijk vcroorzaG.kt wordt door 

stralincsverliezen verwachten we dat.deze evenredig is met T4 

(fig. 6, 7 en 8). 
Bij de bevestiging van de thermokoppels is gelet op het 

volgende: 

a) een goed warmtekontakt met het preparaatbuisje 

b) een kleine warmtekapaciteit van de las 

c) de warmteafvoer dbor de draden is gering 

d) de draad in de omgeving van de las bevindt zich zoveel 
mogelijk in een isothermvlak. 

5.3.3 Trilholte koeling 

Het door de devmr van de HG-eenheden of door de. H'!l-eenheid 

uitgestraalde vermogen verwarmt de trilholte. Hierdoor daalt de 

Q-faktor (extra verliezen). Bovendien smelt het araldiet waarin 

de modulatiespoelties ingebed zijn. Het grootste struikelblok 

blijkt het door Varian geleverde modulatiewandje te zijn (roest

vrijstaal met een dun laagje zilver). De toegepaste koelmethoden 

zijn in tabel III samengevat. 
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6. Preparaten 

6.1 Ijkpreparaat 

6.2 

Als ijkstof hebben we DPPIT (diphenilpicrylhydrazyl) gekozen 

omdat dit in vaste toestand redelijk stabiel is terwijl het spin

gehalte optisch eenvoudig te bepalen is. ITij hebben dit uitgevoerd 

zoals beschreven in ( 21). Ook via een ti tra tic is het mogelijk 

het spingehalte te bepalen. Dit zal uitgevoerd worden door de af

deling scheikunde aan de hand van een voorschrift van de DSM. 

Met de optische methode vonden ne een spingchalte van 

(1,00 ! 0,06) (10.3). 

Een zeer kleine hoeve.elhcid DPPH (li'luka Purum) hebben we 

in een dun kwartskapillair gebracht (0,458 ! 0 1 002 mg wat overeen

komt met (0,70 ! o,o4)x10
18 

spins). 
'l 

( t, ,fO 'o. o lbl,) '1- , o'D 
~wavelpre1iaraat 

De eerste metingen aan vloeibaar zwavel vertoonden aan de 

hoge veldkant een extra piek (iig. 9). Deze wordt toegeschreven 

aan paramagnetische koolstofverbindingen(~). Het zwavel werd 

daarna extra op koolstof gereinigd, en wel volgens de methode van 

von Wartenberg (:!2)• Hierbij wordt in kokende zwavel een hete 

kwartsstaaf gestoken (elektrisch verhit tot ongeveer 700°c). Op de 

kwartsstaaf slaat koolstof neer welke verwijderd wordt. Dit 

wordt herhaald tot er geen koolstof meer nee~slaat. Daarna wordt 

het zwavel onder vakuum in de preparaatbuisjes overgedestilleerd. 

De aldus verkregen zwavelpreparaten waren zelfs na langdurige ver

hitting helder geel (in tegenstelling tot de oude preparaten). 

Het esr-si~naal vertoonde geen extra piek meer (fig. 10). 



f.°_3 -~- c; _ Si ~y,o..o..\ 
mel. 'l~ron\:. -

reio\~,n~. 

- 22 -

T::::. 11:ioo \( 

f,·3-"o S-s.i5c-.a.a.\ 
(\~ r~\l\i3i~5 

H (Oc.) 

,-



- 23 -

Hetincen 

Bepaling van fvol~ 

Met behulp van een klein DPPII preparaatje en een prepa

raathouder welke in x, yen z-richting zeer nauwkeurig is in 

te stellen(~ 0,01 mm) is de lege trilholte afgetast. Zoals in 

l;..3 beschreven splitsen rre fvol in r
1 

en f d en bepalen deze 

apart. Uit de meting blijkt f d ~ 1 voor d t 4 mm. Voor f 
1 

vin

den we een kromme die door de inhomor;eni tej_ t van B
2 

afwijkt 

van ~l (fig. 11). De zwavelpreparaten zijn zo lang dat geldt: 

1 = a (a: trilholtehoogte). Voor f
1 

resulteert dit in: 

f 1 = o,45. Kombinoren we dit met fd dan geldt: fvol:::::. o,L~5 • 

Bepaling van fk • - -- . om-

De grootheid f uit formule (4.-18) is de kompres-
kom,o 

sie tengevolge van het zwavel ~n het preparaat-buisje. Het 

preparaat-buisje veroorza.akt een kern.pressie van 1,0L+. De 

kompressie tengevolge van het zwavel schatten we af zoals in 

4.4 beschreven. 

Uit de metin~en blijkt: 

(S~:) = -(o,S~-t.O,Cl2.)~10-
4 

l~:) = l1,o ~0,2.) ><- ,öz. 

Met behulp van de formules (4.~13) en (4.-14) berekenen we 

c-
1 en c- 11 • D b. . b . k c.. c.. aar lJ ge rui. en vre ~ 

D-:::('2,61':i :to,-os) mm 

o. =l"2:~,o -t 0 1"\) 'o-in~ 

en Q ::::- ~soo 
We vinden: E'=('l,S-to,1) 

~"= - "3~,0-1 

Met behulp van 

Voor kwarts geldt: c- /. o c;.r-= ,, 
' 

en S::: c"/ E.' 

~ = "\ )< '\0-2. 

vinden we voor zwavel 

( 15) -
We nemen nu, aan de hand van Tabel I, ats (voorlopige) schat

ting voor de komprcssie tengevolge van het zwavelpreparaat: 
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We plaatsen een klein DPPll-preparaatje achtereenvolgens 

in kanaal I en kanaal II van de trilholte. Daar we het DPPH

signaal overgemoduleerd hebben moeten we fk bepalen met 
an 

formule (4.-16) 

We vonden 

f 
kan 

Bepaling g-faktoren 

We bepalen G met behulp van: 

Hierin is: Jle:, het Bohrmagnetron 
, 1 · { A \-Ic. ~ 01,: ) t1c.. het centrale veld van de absorptiekromme He. ~0 ,

1 0 

-Y de rcsonnntiefrequentie van de trilhol te ( A: <. '\Öa % ) 

Uit de metingen volgt: 

DPPH 

s 
db= 2,0011:0,006' 

~o =- 2,01 7 :!: o,oot;i" 

Versterld.nesfaktor p., 

De verzwakker.stéi.nden van de Loek In detector zijn geijkt 

met behulp van een stabiele spanningsbron en een digitale volt

meter. De resultaten zijn verwerkt ~n de waarde·~b/r 0 

Vermogensverzadieing 

We hebben het ingestraalde vermogen zo gekozen dat er 

geen vermogensverzadiging optreedt. 

7.7.1 Zwavel 

Uit de relatieve intensiteitsmetingen Cz) is met behulp 

van een lijnvormanalyse C].2) gebaseerd op de methode van de 

kleinste kwadraten aangetoond, dat vanaf 450 K de absorptie

kromme zeer goed benaderd wordt door een Lorentzlijn. Daar bij 

de gekozen temperaturen (Tabel V) de signaalruisverhouding 

groot is, kunnen we bij de bepaling van het oppervlak (A) vol-
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het 09mcten van de amplitude A (vnn de eerste afge
PP 

de lijnbreedte öH. Het oppervlak volgt dan uit (12): 

A = C.A ( A H) 2 
pp 

Hierbij is C een konstante welke alleen van de lijnvorm afhanet. 

Voor een Lorentzlijn geldt: C = 1,81. 

DPPH 

Het oppervlak onder de asymmetrische absorptiekromme van 

DPPH bepalen we door een twéevoudige integratie met een plani

meter. Daar de signnalruisverhouding zeer groot is, is het moge

lijk de onnauwkeurigheid beneden 1% te houden. 

7.8 Eepaling N
0 

Met behulp van formule (4.-18) en de in Tabel IV en V 

verzamelde gegevens berekenen we N bij drie temperaturen. 
0 

Met de gevonden waarden voor N en 
0 

siteit (7) bepalen we het absolute 

van T-1 (fig. 12). 

de gegeven relatieve intcn-

aantal spins (N) als funktie 
s 

De geschatte grootst mogelijke fout per meetpunt in het aantal 

spins is 20%. Bij de laagste temperatuur is dit ongeveer l~O%. 

i 
~ 
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r,urn.rneters ·-- ----
Do roaktiecvenwic~tskon6tanten K

1 
en K

5 
zijn met behulp 

van een aanpassingsprocedure aan de esr-rcoultaten aan te pas

sen. Voo:s_lopig hebben we ulleen 6H
5 

bepaald en met behulp van 

cp uit (.:!_§) de gemiddelde ketenlengtc als funktie van de tem

pBratuur berckehd. 

Uit formule (3.-14) volgt: 

(8.-1) 

De totale koncentratic S-atornen (N ) kunnen v,c uitdrukken in 
7- 0 

de dichtheid (~,kgm-~) van zwavel en het atoomgewicht 
-1) (A = 32 kg kmol en wel 

s 

-1 
M0 :pA5 (8.-2) 

Voor de helling van log N tegen T-1 
(fig. 12) volgt uit (8.-1) 

s 
en (8. -2): 

;) ~os "'s = 'J ~o~c_ 
'd(\/T) d(•fï) 

Nu geldt: 

3~o~~ = 
ê>(.1/T) 

terwijl uit (17) 

'i. df -- . -f> "}T 

volgt (fig. 111-): 

2.R 

Voor tp gebruiken we de resultaten uit (16) (fig$ 13): 

'f' ~ 1 -\~'f t exp[- '-:;" (i't -~ )] 

(8.-3) 

(8.-5) 

(8.-6) 

Na differentiatie bleek dat~ maximaal is bij T = 750 K. Rond 

deze temperatuur kunnen we ;Jf0 3<1' verwaarlozen ten opzichte 
'JC}/r) 

van de andere termen van (8.-3) want: 

~.e.,;\e ~o,o'3X"\04 

û('Vï) 
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l+ _ 1x10 Kis maken wc een fout van ongeveer 3% indien 

rond 750 K vervangen door: 

(8.-7) 

Bepalen we A H
5 

op deze manier uit de helling van fig. 12, 

dan vinden we: 

In tabel VI vergelijken we deze waarde met uit de literatuur 

bekende v,aarden (~) Q) (~). (Tohc\"2I. ~ b\-z..'2.1) 

De gemiddelde ketenlengte 1P) hebben we met formule (3.-15) 

en (8.-2) als funktie van de temperatuur bepaald (fig. 15). In 

1ig. 15 staan tevens de mce~punten uit (2) en (3). 



- 31 -

9. Litero.tuur 

(1) Bacon, Fanelli; J. l\ró .• Chem. Soc. 65 (1943) p.G39 

(2) Gardner, Fraenkel; J. Am. Chern. Soc. 78 (1956) p. 3279 

(3) Poulis, Nassen, vo.n der Leeden; Trans. Far. Soc. ~ (1962) 
p. 471+ 

(lt) Gee; Trans. Fur. Soc. 48 (1952) p. 515 

(5) Tobolsky, Eisenberg; J. Am. Chern. Soc. 0 (1959) p. 780 

(6) Poulis, Massen, Eisenberg, _Tobolsky; J. Am. Chern. Soc. 87 
. (1965) P• 1t13 

(7) Koningsberger, de Neef; Chem. Phys. Letters i (1970) p. 615 

(8) Casteljen, ten Bosch, Smidt; J. Appl. Phys. 32. (1968) p. 4375 

(9) Pake, Paramagnetic Resonance (Benjamin Ine. New York 1962) 

(10) Montgomery; Technique of Mierowave Measurements (McGraw Hill 
Book Company Ine. New York 1947) p. 295 

(11) Alger; Electron Paramagnetic Resonance (Interscience 
Publishcrs, New Y~rk 1968) 

(12) Poele, El&ctron Spin Resonance (Interscience Publishers, 
New Yo1·k 1967) 

(13) MÜller; z. Hochfr. Tcchn. Elektr. z±_ (1939) p. 157 

(11+) Brodwin, Parsons; J. Appl. Phys. 36 (196_5) p. 11-911-

(15) Handbook of Chernistry and Physics 

(1G) Fairbrother, Gee, Merrall; J. Polymer. Sci. 16 (1955) p. 459 

(17) Meyer; Elemental Sulfur (Interscience Publ. New York 1965)p.114 
(18) von Wartcnberg; z. anorg, allg, Chem. 286 (1956) p. 211-3 

(19) d~ Neef, Koningsberger, Applo Sci. Res. in druk 

(20) Deze algemene wiskundige oplossing is afkomstig van T. de Neef 

(21) ten Bonch; Thesis, Universiteit van Utrecht, 1967. 



;.. 32 -

10. Appendix 

10.1 Afleidin[5 formule (Li-.-13) en (l+.-1L~) 

Gevonden was (14): 

_ ~ L~ = {Êr -1) l:'o v.j Ë. Ë O ch: ➔ <fi.--") }'o "~rH. Ho dC' 

~ 

We gebruiken nu 
..... 

J'l.r = 1 

Ë = t)(Êo 
~ = w 0 +d~) 

. ~2.Q 

Tevens gebruiken we dat voor het elektrische veld in een tril

holte (TE 104-modc) geldt (2_2): 

c'l. l. IT>t • J.TT?. 
i;;.o = ~ C.o~ - """' -

1 0. a. t 

en dus rond ( o ) : \:;~ -::: ! l~) lo~L ~ 
2-\0 0. 

(w~ zijn alleen geÎnteresserd in dunne preparaatbuizen en der-

gelijke met 1: << 1 ; assenstelscl: fig. 2). 
a. 

We vinden nu voor de beide integralen voor een hol, cylinder-

vormig preparaat (D, den 1 = a): 

tevens geldt: 

als Q ....,)1 

,... 
w 

__ ~w0 (1+~/2.Q) _ ;_ ....,o/1 q&. . &Q ;:: 

Wo ( '\ + ë. /2,~) 

Scheiden we re~el en imaginair deel, dan vinden we: 

~'-'o = (t.
1
-'\). ;.·Lt~)4 -(.~Y'] 

t,Jo 

en 

7_ ~ t: l\•. î .[ ( ~ )" - \~ )'( J ~Q 

~ 

(4.-13) 

( 4.-111-) 
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10.2 Grootte-orde bere1,eninp; HG II 

De stookeenheid HG II bestaat uit twee spiralen 

(p::: 2 ,5 mm) \'relke op een keramische kern (0=8 mm) gewikkeld 

zijn. Het geheel is in een goedpassende dubbelwandige dewar 

geachoven. De beide spiralen zijn elektrisch parallel gescha

keld (de weerstand was anders te hoog). Het geheel wordt ge

voed uit een variac terïlijl de vrnerstand onr;eveer 11-5 .0. is. 

De berekening verloopt als volgt: 
Re -=- r. ~c\ = ~ .c:J z 100 

"l 'll. A 

als ~ = 10..:3 kg s -
1 

(bij HG I 
.. 
::rn 

J =- 0, l-1- mm 

~ = 4.10-5 kg m-1s-1 

-4 2 ( 
~ =1jO m oppervlak van de spleet tussen kern en 

Nu 

Dus 

buitenwand van de dewar). 

1h. 
geldt bij benadering : Nu.::! o,C::.. ~C? ?:. <o 

N -<.~ I' r L, --1 \-',-' ( t 1 ht 1.A= -;-=~en: o<~ 1000 v,,,.. warm-eovercrac s-
r- coefficient) 

,,. 
~// 

Laten we nu een temperatuurverschil ( ll. T) van 100 graden toe 

tussen de spiraal en het cas, dan geldt in de evem:ich ts-

si tuatie: 

(Adr = draadoppervlak) 

Voor de draadlengte vinden we: 

1 :::::. 14 m 

2 -1) Gebruiken we Kanthaldraad (smeltpunt -;:;:. 2000 K, r ~ 1,5.0.mm .m 

dan is de weerstand R: 200~. Delen we de spiraal in twee~n 

en schakelen deze (elektrisch) parallel, dan wordt dit ongeveer 

50n. De totale lengte van de stookeenheid ~s ongeveer 0,4 m. 



10.3 Bepalinc spingchaJte DPPH 

Een bepaalde hoeveelheid DPPH wordt onder stikstof 

in benzeen opeelost. Van deze oplossing wordt de optische 

dichtheid bij 520 nm bepaald. De gebruiken: 

hierin is 

Ede extinctie 
•• ( (\ '?. 1 \ ,_,) 

f.. de extinctiecoefficient 1,'lo )( '\Q \'\"\ ~mot 

C de concentratie (zuiver) DPPH (kmol m~3) 

d de cuvetd:Lkte · (m) 

Voor het spingehaltc (Sh) vinden wc nu 

E/E. d 
Sh = m/Mv 

als m de massa onzuiver DPPII (kg) 

M het molekuulgewicht van DPPH (394 kg kmol-
1 ) 

V de ~oevcelheid benzeen (m3 ) 

Het aantal spins (N) in het ijkprcparaat volgt nu uit: 
s moNA 

Ns = Sh • M 

met m de massa onzuiver DPPH in het ijkpreparaat (kg) 
0 

26 -1 
NA het getal van Avogadro (6,023 x 10 kmol ) 


