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SAMENV ATIINC. 

In dit afstudeeronderzoek is met Lage Energie Ionen Verstrooiing 

onderzoek verricht aan een drietal verschillende katalysatoren. 

Als eerste is de afzetting van koper op 1-Al203 drager 

bestudeerd. De afzetting van koper geschiedt door gebruik te 

maken van het feit dat de oplosbaarheid van koper (-complexen) 

afhankelijk is van de pH. Reeds bij een pH van 4 bleek koper op 

drager afgezet te worden. In het pH-gebied van 6-9Jh was de 

koperbelading maximaal, terwijl bij hogere pH koper opnieuw 

oploste en precipiteerde als losse CuO deeltjes. Tevens bleek dat 

boven het iso-electrische punt van 1-Al203 (~ 7 ) natrium 

afzetting plaatsvondt. 

Bij het onderzoek naar de oppervlaktesamenstelling van 

Mo03/NiO/P205 op 1-alumina drager werd gevonden dat Mo03 slechts 

11% van het drager oppervlak bedekt. Dit is in tegenstelling tot 

de verwachting. Het molybdeen- en nikkeloxide zijn beide als 

deeltjes op het oppervlak aanwezig. Het fosforoxide bevindt zich 

voornamelijk aan het oppervlak van de drager. 

Uit het onderzoek aan koper-chroom katalysatoren op koolstof 

volgt dat het chroom waarschijnlijk afgedekt wordt door koolstof 

of stikstof. Mogelijk is dit de oorzaak van de activi te i ts 

vermindering van de katalysator. Verder werd gevonden dat er aan 

het oppervlak van de katalysator minder koper aanwezig is dan men 

zou verwachten. De koper afname is te verklaren door de vorming 

van koperchromiet. In dit geval is het koper niet zichtbaar omdat 

het op een afgeschermde tetraëderpositie in het kristalrooster 

zit. 
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Hoofdstuk 1. 

INLEIDING. 

In de hedendaagse chemie spelen katalysatoren een zeer 

belangrijke rol. Met behulp van katalysatoren kan men bij 

chemische processen de activeringsenergie verlagen en zodoende de 

reactiesnelheid vergroten. Er zijn zelfs chemische processen 

welke zonder de daarvoor geschikte katalysator in de industrie 

niet of moeilijk technisch uitvoerbaar zouden zijn. De chemische 

concerns hebben daarom een grote interesse in de katalyse en doen 

daarom zelf veel katalysator-onderzoek. Eén van de research 

gebieden binnen het katalyse-onderzoek richt zich op de bepaling 

van oppervlakte samenstelling en -struktuur van de katalysator: 

het zogenaamde oppervlakte-onderzoek. 

In de afgelopen decenia is een heel scala aan oppervlakte analyse 

technieken ontwikkeld. De meeste technieken berusten op het 

principe dat het oppervlak wordt beschoten met deeltjes. Dit 

kunnen fotonen, elektronen of ionen zijn. Informatie over de 

oppervlakte struktuur en samensteil ing wordt verkregen uit de 

deeltjes die ten gevolge van de beschieting worden geëmitteerd. 

Veel gebruikte technieken zijn XPS en AES. 
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Bij XPS, X-ray Photonelectron Spectroscopy, wordt het oppervlak 

beschoten met Röntgenstraling. Elk element emitteert een 

karakteristiek energetisch elektron na ionisatie van de binnenste 

elektronenschil door een Röntgen-quant. Uit de energie analyse 

van de geëmitteerde elektronen is dan de elementen samenstelling 

van het oppervlak te bepalen. 

Bij AES, Auger Electron Spectroscopy, wordt het oppervlak 

beschoten met energierijke elektronen (3 à 5 keV). Deze 

elektronen maken in de binnenste elektronenschillen van de 

oppervlakte atomen andere elektronen vrij. Door het vrijkomen van 

energie wanneer een elektron uit een hoger gelegen schil het 

ontstane gat in de binnenste elektronen schil vult, kan nu een 

voor ieder element karakteristiek Auger-elektron geëmitteerd 

worden. Dit Auger-elektron wordt gebruikt voor elementen analyse 

van het oppervlakt. Voordeel van het schieten met fotonen en 

elektronen is dat deze deeltjes geen destructieve invloed hebben 

op het oppervlak. Een nadeel van het merendeel van deze 

technieken is, dat de informatie-diepte meerdere atoomlagen 

(3 à 4) omvat. De oppervlakte-informatie is dus een middeling 

over deze atoomlagen. 

Een oppervlakte gevoelige techniek welke tot op heden nog niet 

zoveel gebruikt wordt is LEIS: Low-Energy Ion Scattering. Bij 

LEIS wordt het oppervlak beschoten met ionen en verschaft de 

energie analyse van de onder een vaste hoek terug-verstrooide 

ionen informatie over de samenstelling en struktuur van het 

oppervlak. Door gebruik te maken van edelgasionen wordt LEIS 

gevoelig voor de allerbuitenste atoomlaag. Bij de groep Fysica 

van Oppervlakken en Grenslagen (FOG) beschikt men over enkele 

LEIS-opstellingen. Binnen de groep FOG worden katalysatoren met 

één van deze LEIS-opstellingen onderzocht. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat karakterisering van gedragen katalysatoren met 

LEIS mogelijk is. Het doel van dit afstudeerwerk is, om deze 

techniek verder toe te passen voor oppervlakte onderzoek aan 

gedragen katalysatoren. 
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In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op de werking 

van katalysatoren. Daarnaast wordt ingegaan op enkele 

drager-materialen en de bereidingswijze van gedragen 

katalysatoren. Immers, de preparatie methode is uiteindelijk 

medeverantwoordelijk voor de oppervlakte struktuur. In 

hoofdstuk 3 wordt het principe van LEIS nader toegelicht. Het 

botsingsproces tussen ion en atoom en de neutralisatie van het 

ion zullen hier aan de orde komen. De gebruikte LEIS-opstelling, 

NODUS, zal in hoofdstuk 4 besproken worden. In hoofdstuk 5 worden 

de onderzoeksmethoden, resultaten en conclusies van de 

onderzochte gedragen katalysatoren gepresenteerd. In hoofdstuk 6 

worden de conclusies samengevat en zullen we aanbevelingen geven 

voor verder onderzoek aan katalysatoren. 
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Hoofdstuk 2 

CEDRACEN KATALYSATOREN. 

2.1. Inleiding. 

Volgens de definitie is katalyse "het versneUen van een reactie 

door een stof, die zel.f tijdens de reactie niet verandert" 

(Berzelius 1836). 

Tegenwoordig weten we dat tijdens de chemische reactie de 

katalysator wel degelijk verandert en het zou beter zijn om te 

stellen dat de toestand van de katalysator voor en na de reactie 

hetzelfde is. Eén van de vele voorbeelden van deze definitie is 

het contact proces voor de bereiding van zwaveltrioxide, waarbij 

S02 tot S03 wordt geoxideerd met V205 en het gevormde V204 wordt 

terug-geoxideerd met zuurstof: 

so2 + v2o5 ~ so3 + v2o4 

~ 02 + V204 ~ V205 

so2 + ~ o2 ~ so3 + 100 kJ/mol 
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We zien in dit voorbeeld dat de katalysator in principe 

onveranderd wordt terug gevonden, hij neemt echter wel degelijk 

deel aan de reactie. In vele katalytische processen worden de 

katalysatoren echter niet onveranderd teruggevonden. Vervuiling 

van de katalysatoren, of sintering van kleine, aktieve deeltjes 

tot grotere, minder aktieve deeltjes komt vaak voor. In dit soort 

gevallen treedt natuurlijk nog altijd katalyse op, de 

reactiviteit van de katalysator neemt echter beduidend af 

[PRI86]. 

2.2. Heterogene katalyse. 

Wanneer de katalysator, reactanten en producten zich in 

verschillende fasen bevinden, spreken we van heterogene katalyse 

(in de meeste gevallen gaat het om gasvormige reactanten en een 

vaste stof katalysator). Bij de homogene katalyse bevinden de 

katalysator, reactanten en producten zich in de zelfde fase. Een 

voordeel van zo'n homogeen katalyse proces is dat de aktiviteit 

van de katalysator maximaal kan worden benut: in een oplossing is 

de katalysator vrij toegankelijk voor de reactanten. Dat is in 

een heterogeen systeem niet zo: alleen die atomen welke 

toegankelijk zijn voor de gasvormige of vloeibare reactanten 

kunnen meedoen aan het katalytisch proces. Het grootste voordeel 

van het heterogene systeem - en tevens een nadeel van het 

homogene systeem - is het feit dat producten en katalysator zich 

in verschillende fasen bevinden en dus eenvoudig te scheiden 

zijn. Als men beseft dat zowel de kapitaalkosten als de 

operatingkosten van de voorbewerking- en opwerkingssekties van 

een chemisch proces ongeveer even groot zijn als die van de 

chemische reactor, begrijpt men waarom men in de chemische 

industrie vaak heterogene processen prefereert. Dit gaat zelfs 

zover dat men probeert oplosbare katalysatoren te 

"heterogeniseren" door ze aan een drager te hechten. 
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Katalytische reacties vinden in de heterogene katalyse plaats aan 

het oppervlak van de katalysator en men streeft daarom naar een 

groot oppervlak per gewichtseenheid katalysator materiaal. Een 

groot oppervlak kan men verkrijgen door het katalysator materiaal 

fijn te verdelen. Deeltjes kan men echter niet ongestraft 

verkleinen, omdat de porositeit van de katalysator-massa zeer 

klein zou worden en daardoor de drukval over de reactor te groot. 

Een hoog specifiek oppervlak kan men wel bereiken door het 

katalysator-materiaal poreus te maken. Aangezien men echter van 

de meeste katalytisch aktieve stoffen geen thermisch stabiel 

poreus materiaal kan maken, verdeelt men deze stoffen heel fijn 

over een inert materiaal dat wel poreus en stabiel is. De 

bekendste dragermaterialen met deze eigenschappen zijn silica 

(Si02), alumina (Al203) en actieve kool (C). Deze zeer porierijke 

materialen dragen als het ware de katalytisch actieve stof en 

zorgen dat deze kleine deeltjes niet te dicht bij elkaar zitten, 

zodat sintering wordt belemmerd. Deze gedragen katalysatoren 

combineren het voordeel van een groot oppervlak aan actief 

materiaal met een goede thermische stahili tei t van het 

dragermateriaal, het bestand zijn tegen sintering van de aktieve 

deeltjes en de geringe stromingsweerstand van het katalysator

materiaal. 

2.3. Het dragermaterlaal. 

Silica (Si02) en alumina (1- en ~Al203) zijn materialen met een 

hoog specifiek oppervlak. Afhankelijk van de bereidingswijze, 

waarbij grootheden als temperatuur, druk en roersnelheid een rol 

spelen, kan men een dragermateriaal produceren met een specifieke 

korrel-grootte, porie grootte* en porie dichtheid. 

Volgens afspraak geldt voor 

hun diameter 

microporiën d < 2 nm 

mesoporiën 2 < d < 50 nm 

macroporiën d > 50 nm 
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Van alumina zijn meerdere kristalvormen bekend die als drager 

gebruikt kunnen worden. De meest gebruikte zijn 1- en ~Al 2o3 , 

die een zeer groot oppervlak hebben van ongeveer 200-400 m2/gram. 

1- en ~Al203 zijn twee verschillende "metastabiele" kristal 

vormen waarin het Al203 kan voorkomen. Worden 1- en ~Al203 
blootgesteld aan een te hoge temperatuur dan veranderen ze in de 

thermodynamisch meest stabiele kristal stuktuur: a- Al203 . Bij 

zeer hoge temperaturen gebruikt men dan ook deze Al203 struktuur, 

welke vergeleken met 1- en ~Al203. een zeer klein 

oppervlakte-gewiehts verhouding heeft van 1 m2/gram. Het 1-A1 203 

wordt uiteindelijk verkregen door boehmiet kristallen (AlO(OH)) 

te groeien en deze te laten agglomereren. Door verhitting 

ontstaat dan het 1-Al203 . 

agglomeraat van 

kristalletjes 1-5 ~ 

kristalliet 

5-50 nm 

mesoporiën 

ruimten tussen 

agglomeraten vormen 

rnakroporiën 

Figuur 2.1. Struktuur van boehmiet neerslag. 
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Het silica wordt op een zelfde wijze bereid als het alumina. Nu 

worden echter kleine silica deeltjes geagglomereerd. Vanwege de 

geringe grootte van deze primaire deeltjes ( < 20 nm) kan het 

uiteindelijke silica een hoog specifiek oppervlak ontwikkelen van 

200 - 800 m2/gram. 

Omdat de drukval over de reactor niet te groot mag zijn, mogen de 

deeltjes niet te klein zijn. In reactoren gebruikt men daarom bij 

voorkeur pillen of staafjes met een diameter van ongeveer 

1 à 3 mm. 

2.~. Het aanbrengen van de katalysator op de drager. 

Het aanbrengen van het katalytisch actieve materiaal op het 

dragerdeeltje kan op verschillende manieren gebeuren. Uit een 

oplossing kan het plaats vinden door adsorptie aan de poriewanden 

van de drager of door impregnatie van de poriën met de oplossing 

gevolgd door neerslaan en indrogen. 

Bij de impregnatie methode voegt men zoveel oplossing aan het 

dragermateriaal toe dat de poriën juist gevuld zijn. Daarna wordt 

het oplosmiddel verwijderd door verwarmen en eventueel 

vriesdrogen, waarbij de opgeloste stof neerslaat op de poriewand. 

Door goed oplosbare zouten te nemen kan men met de impregnatie 

methode rede! ijke beladingen op de drager aanbrengen in enkele 

eenvoudige stappen. Bij de impregnatie methode is echter altijd 

de kans aanwezig dat de actieve component inhomogeen over de 

drager wordt verdeeld. Dit is het gevolg van het sneller indampen 

en uitkristalliseren in de kleine poriën aan de buitenkant van de 

dragerdeeltjes. 

Van de goed oplosbare zouten hebben metaalnitraten, -formiaten en 

-acetaten de voorkeur boven metaalchloriden en -sulfaten. Dit 

omdat deze anionen bij 

atmosfeer (calcinering) 

achterlaten. 

verhitting in een zuurstof houdende 

geen hinderlijke resten op drager 
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Om katalysatoren op drager te maken met een hoge belading en een 

goede homogene verdeling, wordt vaak de depositie-precipitatie 

methode toegepast. Door verandering van de pH-waarde, kan men de 

katalytisch aktieve deeltjes doen neerslaan op de drager. De 

oplosbaarheid van metaaloxiden en -zouten is namelijk sterk 

afhankelijk van de pH-waarde. 

De verandering van de pH-waarde heeft echter niet alleen invloed 

op de oplosbaarheid van de metaaldeeltjes, maar ook op het 

oppervlak van de drager. Zo worden oxidische oppervlakken, zoals 

in water gehydroxyleerd. Bij een zekere 

pH-waarde, het z.g. iso-electrisch punt, is het gehydroxyleerde 

oppervlak neutraal (zie figuur 2.2.). 

lage pH 

M -OH 

+ 
M -OH2 

M -OH 

Figuur 2.2. 

iso-electrisch hoge pH 

M -OH M -OH 

+ 
+ H -OH -

M - OH M 0 
+ 

- H + OH 

M -OH M -OH 

Ladingen aan het oppervlak ten gevolge 

van de pH-waarde verandering. 
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Door de pH-waarde te veranderen kan men het drageroppervlak nu 

een andere valentie geven. Bij een lage pH-waarde kan een enkele 

hydroxyl-groep van het oppervlak een extra proton opnemen, 

terwijl bij een hoge pH-waarde de hydroxyl-groep een proton 

afgeeft. Bij hoge pH-waarden krijgt het oppervlak dus een 

negatieve lading (zie figuur 2.2.). Het aantal ladingen per 

oppervlakte eenheid is in het algemeen echter gering [GEU83]. 

M 

M 

M 

M 

M 

Figuur 2.3. 

-- OH M -- OH 

+ + -- OH + s ---+ 
+--

M-0-S 

+ 
-- OH M -OH 

+ -- o- + z ---+ 
+-- M-0-Z 

-- OH M -OH 

Een gehydroxyleerd metaaloxide oppervlak 

met daaraan een metaal-proton 

uitwisseling. 

w 

Voor de verschillende oxiden loopt het iso-elektrisch punt 

parallel met het zuur-base gedrag. Als het centraal atoom een 

hoge lading heeft, zoals b.v. het Si, dan wordt het proton 

relatief sterk afgestoten. Het iso-elektrisch punt van Si02 ligt 

daarom bij een lage pH, namelijk 2. Bij deze pH ligt het 

evenwicht voor Al 2o3 meer naar links: het iso-elektrisch punt 

ligt daar tussen de pH 7-9. 



-15-

Op een geladen en ongeladen oppervlak kan zich nu een 

metaal-atoom hechten. Op een ongeladen plaats zal dit gebeuren 

door uitwisseling van een metaal-kation tegen een proton. En op 

een negatief geladen plaats kan ook door elektrostatische 

interactie een metaal-kation worden aangetrokken en worden 

gebonden (zie figuur 2.3.). 

Om de zelfde reden dat men bij impregnatie nitraten en formiaten 

prefereert, zal men voor de verandering van de pH-waarden ammonia 

prefereren boven natron- en kaliloog. 
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Hoofdstuk 3. 

LACE-ENERCIE IONEN VERSTROOI INC. 

3.1. Inleiding. 

De techniek waarbij we een oppervlak beschieten met ionen en 

vervolgens de terugverstrooide ionen analyseren, worden aangeduid 

met de term ISS: Ion Scattering Spectroscopy. Afhankelijk van de 

primaire energie van de ionen wordt onderscheid gemaakt tussen 

LEIS. MEIS en HElS. Bij LEIS Low-Energy Ion Scattering, 

beschiet men het oppervlak met laag energetische edelgasionen 

(primaire energie van 0,1 tot 10 keV), dit in tegenstelling tot 

MEIS en HElS (Medium- en High-Energy Ion Scat tering). Van deze 

drie technieken is LEIS het gevoeligste voor de allerbuitenste 

atoomlaag. 

Het verstrooiings proces bij LEIS is op zeer eenvoudige wijze te 

beschrijven. Met behulp van de klassieke mechanica kan men uit de 

energie-analyse van de terug-verstrooide ionen de massa van de 

oppervlakte atomen bepalen. Om bij LEIS een grote oppervlakte 

gevoeligheid te verkrijgen, wordt er geschoten met ionen met een 

zeer grote neutralisatie kans: edelgas ionen. De "detectiekans" 

van de terug-verstrooide ionen uit diepere lagen ten opzichte van 

de oppervlakte laag is dan te verwaarlozen. 
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3.2. Het binaire botsingsmodel. 

Het principe van LEIS is zeer eenvoudig. Men beschiet een vaste 

stof oppervlak met een bundel mono-energetische ionen met een 

lage primaire energie, Ei . Deze ionen worden ten gevolge van de 

botsing met de oppervlakte atomen verstrooid en hebben dan een 

secundaire energie Er , welke afhankelijk is van de strooihoek en 

van de massa verhouding van ion-atoom. De beschrijving van het 

verstrooiingsproces is gebaseerd op de volgende aannamen. 

i De DeBroglie-golflengte Àb van het gebruikte ion is veel 

kleiner dan de effectieve lengte van de interatomaire 

potentiaal ( ~ 0,5 Ä ). 

Voor 4He+ in het energiegebied van 0,1 tot 10 keV is Àb 

in de orde van 0,001-0,01 Ä . 

In dit geval is een klassieke beschrijving van de 

ion-atoom botsing geoorloofd. 

ii De afstand tussen twee oppervlakte atomen (~ 2,5 Ä) is 

groter dan de effectieve lengte van de interatomaire 

potentiaal. Men mag de invloed van de buuratomen tijdens 

de botsing dus verwaarlozen. 

iii De botsingtijd (~ 10-14 sec.) is veel kleiner dan de 

vibratietijd van een atoom(~ 10-12 sec.). Men mag in 

dit geval het oppervlakte atoom als een stilstaand 

deeltje beschouwen. 

Op grond van deze aannamen mag men de interactie van het ion met 

het oppervlakte atoom beschrijven met de klassieke mechanica. In 

figuur 3.1. zien we een schematische voorstelling van de binaire 

botsing, met daarin de definitie van enkele relevante parameters. 



Figuur 3.1. 
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cp,' 

0----0 2---

' ' ' \ 
..;,( 

oppervlakte 

atomen 

Schematische weergave van de verstooiing van een 

ion aan een oppervLakte atoom. 

mion en matoom : massa ion en oppervLakte atoom 

Ei en Er : primaire en secundaire energie 

Er recoiL energie oppervLakte atoom 

cp hoek. van invaL van ion 

e verstrooiings hoek. ion 

t recoiL hoek. van oppervLakte atoom 

Met behulp van de behoudswetten voor energie en impuls, kan men 

relatie (3. 1.) afleiden voor de energie Er van het ion na de 

botsing. Er is afhankelijk van de massa van het ion en het atoom, 

mion respectievelijk matoom• van de primaire energie , Ei, en van 

de strooihoek e: 

= [ 
__ c_os __ e __ ± __ / __ A

2 
__ -_s_in_

2_e_] 2 

1 + A (3. 1.) 



waarin A = 
m 

atoom 
m 

ion 
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Voor botsingen waarbij het ion lichter is als het atoom waaraan 

het verstrooid wordt ( A 

plusteken. Voor A ~ 1 

1 ) geldt in de vergelijking het 

dus voor ionen zwaarder dan het 

oppervlakte atoom, gelden beide tekens, mits voldaan wordt aan 

A2- sin2e l 0 . Voor de afleiding van vgl. 3.1. wordt verwezen 

naar Appendix I . 

Dankzij de grote neutralisatie kans van de edelgasionen waarmee 

we schieten, is de energie analyse van de terug-verstrooide 

ionen, in principe een massa analyse van de atomen aan het 

oppervlak van het preparaat. In figuur 3.2. zien we dit 

geïllustreerd. 

signaal 

intensiteit 

Figuur 3.2. 

- 2500 eV Ne+-legering 
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400 

f'Nn 
I 
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Verstrooiingsexperiment 

aan een legering. 
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3.3. Signaalintensiteit. 

Uit het energie spectrum van de verstrooide ionen kunnen we 

direct kwalitatief de oppervlakte samenstelling bepalen. Een 

kwantitatieve bepaling is echter niet zo eenvoudig. De 

signaalintensiteit y+ van element i wordt gegeven door de 
i 

volgende formule: 

+ 
y = An c (3.2.) 

i 

met lp de stroomdichtheid van de primaire ionenbundel 

Di de oppervlakte concentratie van element i 

An de openingshoek van de detector 

dai de differentiële werkzame doorsnede 
dO 

+ 
pi de ionenfractie 

ai schaduweffecten 

c een apparaat constante 

De kwantitatieve analyse van een oppervlakte samenstelling 

vereist een goed begrip van de afzonderlijke factoren die in de 
+ 

formule voorkomen. Met name Pi en ai , de ionenfractie en de 

schaduw factor, zijn nog niet gemakkelijk te bepalen. Daarom is 

tot nu toe vaak gebruik gemaakt van metingen aan ijkpreparaten om 

een kwantitatieve analyse mogelijk te maken. 

De differentiële werkzame doorsnede kan als volgt bepaald worden. 

De differentiële werkzame doorsnede voor de verstrooiing is 

gerelateerd aan de botsingsparameter b volgens 
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da b db 

dO = sin a da (3.3.) 

Om vgl. 3.3. op te lossen moet men het verband tussen b en a 

kennen. We geven dit verband weer in het massamiddelpunt-stelsel, 

het geen aangeduid wordt met het subscript "cm" (center of mass). 

Voor de strooihoek geldt [HEL86], 

co 

{}cm = 7r -2 b J 2 
r 

dr 

[V(:~] 
(3.4.) 

V(r) is de interactie potentiaal tussen beide deeltjes en r 0 de 

afstand van dichtste nadering. Deze moet voldoen aan 

V(r) 
1 = 0 

Omdat in het geval van LEIS de laag energetische ionen een 

afgeschermde kern "zien" nemen we voor V(r) in vergelijking 3.4. 

een afgeschermde Coulomb potentiaal, de zogenaamde 

Maliere-potentiaal [CROSS]. Vergelijking 3.4. voor de 

differentiële werkzame doorsnede moet numeriek worden opgelost. 
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3.4. Neutralisatie. 

De grote oppervlakte gevoeligheid bij LEIS wordt bereikt door te 

schieten met ionen welke een grote neutralisatie-kans hebben bij 

een botsing. De bepalende factor in het neutralisatie proces van 

een ion is de ionisatie energie van het ion. Immers, hoe groter 

de ionisatie energie van 

neutralisatie-kans van het 

het 

ion. 

atoom, 

Daar 

hoe groter de 

edelgassen worden 

gekarakteriseerd door hun grote ionisatie energiën (zie figuur 

3.3.) wordt er bij LEIS altijd geschoten met edelgasionen. 

25 He 
Ne 

20 

Ionisatie 
Ar 

energie 15 

(in eV) H 

10 

Ca. 

5 
L~ N. /( 

0 

0 5 10 15 20 25 

atomaire massa (a.m.u.) 

Figuur 3.3. Ionisatie energien van diverse eLementen. 

Wanneer we helium-ionen met een primaire energie van 3 keV op een 

oppervlak schieten, dan zullen deze deeltjes zeer diep in de 

vaste stof binnen dringen. 
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Uit computersimulaties met het programma TRIM werden zo vrije 

weglengten bepaald van enkele tientallen nanometers (afhankelijk 

van de ion-atoom combinatie en de primaire energie). Deze 

deeltjes verlaten de vaste stof niet. Enkel deeltjes welke met de 

buitenste atoomlagen botsen kunnen het oppervlak als ion of als 

geneutraliseerd deeltje verlaten. Voor deze deeltjes geldt nu in 

principe, dat hoe langer de verblijftijd in de vaste stof, hoe 

groter de kans op neutralisatie. De kans op neutralisatie is voor 

edelgasionen zelfs zo groot, dat we de overlevingskans van ionen 

welke meerdere malen botsen of botsen met een dieper gelegen 

atoom, kunnen verwaarlozen ten opzichte van botsingen met de 

allerbuitenste atoomlaag. 

In figuur 3.4. zien we wat voor invloed neutralisatie heeft op 

een LEIS energie-spectrum. In dit figuur zien we spectra van een 

experiment waarbij een goud oppervlak wordt beschoten met 1 keV 

4He+- en H+-ionen. Bij helium kunnen slechts die deeltjes het 

oppervlak als ion verlaten, welke één maal gebotst hebben met een 

oppervlakte Au-atoom . We zien in het spectrum dan ook maar één 

scherpe piek bij de secundaire energie (Er = 939 eV). Door de 

veel lagere ionisatie energie van waterstof kunnen dus veel 

deeltjes als ion het oppervlakver laten. Deze ionen zullen een 

lagere secundaire energie hebben dan de binair verstrooide ionen, 

omdat zij meerdere malen gebotst hebben. 

Het zo even beschreven neutralisatie model geeft een kwalitatieve 

verklaring voor de oppervlakte gevoeligheid van LEIS. We zullen 

daarom kort ingaan op de twee belangrijkste neutralisatie 

processen: Auger- en Resonante neutralisatie, zoals zij voor het 

eerst werden beschreven door Hagstrum [HAG54]. Ook zullen we 

aandacht besteden aan het fenomeen reionisatie van reeds 

geneutraliseerde ionen [AON88]. 
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- 1000 eV 4He+-Au 

- 1000 eV H+-Au 

e = 141,7° 
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De brede n+-piek met bijdragen van diepere Lagen. 

4He+ geeft een scherpe oppervLaktepiek. 

neutralisatie tunnelt een elektron uit 

geleidingsband van het metaal rechtstreeks door 

de 

de 

potentiaalberg, naar de grondtoestand van het ion, zonder 

tussenstap van een aangeslagen toestand. De energie die vrijkomt 

kan gebruikt worden om een ander elektron uit de geleidingsband 

van het metaal te verwijderen: het zogenaamde Auger-elektron (zie 

figuur 3.5.). Auger neutralisatie is daarom zeer afhankelijk van 

de baan van het ion in de vaste stof. Auger neutralisatie treedt 

namelijk alleen op als een He+-ion een oppervlakte atoom dicht 

nadert tot op een afstand van ongeveer 2À. Bij zulk een dichte 

nadering zal de He ls-orbital de valentie electrenen wolk van het 

atoom overlappen. Als de baan van het ion door zo'n gebied met 

hoge valentie electrenen dichtheid gaat is de kans op 

neutralisatie bijna gelijk aan één. 
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Auger-neutralisatie 

helium 

metaal 

ls 

Resonantie-neutralisatie 

metaal 

helium 

2s, 2p 

ls 

Figuur 3.5. VoorsteLLing van de twee neutraLisatie 

processen. 

Bij Resonante neutralisatie tunnel t het elektron uit de 

geleidingsband van het metaal door de potentiaalberg naar een 

leeg energie niveau van het ion. Het ion, nu een atoom, verkeerd 

dan in een aangeslagen toestand. Het elektron kan echter op 

dezelfde wijze terug tunnelen naar het lege niveau in de 

geleidingsband van het metaal: resonantie (zie figuur 3.5.). In 

principe zou men dus altijd moeten spreken van Resonante 

neutralisatie en -ionisatie. 

He* (ls2s) -+--
He+ (ls) + 

Het evenwicht van deze resonante processen 1 igt echter geheel 

links. 
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Bij Resonante neutralisatie is de baan van het ion niet van zulk 

een doorslag gevende betekenis als bij de Auger neutralisatie. 

Resonante neutralisatie vindt namelijk al op grotere afstand van 

het oppervlakte atoom plaats (ongeveer SÄ). Van de hier 

beschreven neutralisatie 

neutralisatie, heeft 

processen, Auger-

Aug er neutralisatie 

en 

de 

Resonante 

grootste 

waarschijnlijkheid. 

Naast de hierboven beschreven beschreven neutralisatie is er ook 

nog reionisatie mogelijk. Voor deze reionisatie moet het HeO het 

oppervlakte atoom zeer dicht naderen (ongeveer 0,5 Ä ). zodat er 

tijdens de botsing voor korte tijd een "quasimolecuul" gevormd 

kan worden (zie figuur 3.6.). 

totale energie 

Figuur 3.6. 

"HeM " 

0 d---+ (a. u.) 

afstand tussen beide deeltjes 

Schematische voorsteHing van de voorsteHing van 

de vorming van het quasimoLecuuL en het reionisatie 

mechanisme. 
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Voor de vorming van dit quasimolecuul moet het HeO een minimale 

energie Eo hebben om het atoom M dicht genoeg te naderen. Deze 

drempel waarde, Eo, waarboven reionisatie kan optreden is voor 

elke ion-atoom combinatie specifiek. 

Reionisatie treedt op wanneer een sterke anti-bonding interactie 

tussen een He Is orbital en de binnenste electrenen orbitals van 

het atoom mogelijk is en wanneer het atoom een aantal niet 

bezette valentie orbitals bezit. Het optreden van reionisatie is 

dus specifiek voor de ion-atoom combinatie. Daar het gebied rond 

het atoom waar reionisatie optreedt omsloten is met een 

neutralisatie gebied, zal een deel van de gereioniseerde deeltjes 

geneutraliseerd worden (zie figuur 3.7.). 

RESONANTE NEUTRALISATIE 

AUG ER 

RE IONISATIE atoomlaag 

Figuur 3.7. Drie in grote verschiLLende gebieden waarin 

Resonante neutraLisatie ( en- ionisatie), Auger 

neutraLisatie en reionisatie optreden. 
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3.5. Het energiespectrum. 

Wanneer we onder een vaste strooihoek, e, ten opzichte van het 

preparaat oppervlak de verstrooide ionen meten, dan is de energie 

Er van de verstrooide ionen karakteristiek voor het oppervlakte 

atoom waaraan ze verstrooid zijn. In het energiespectrum is dan 

een toename van de signaal-intensiteit zichtbaar bij de 

secundaire energie 

afhankelijk van de 

Er. De intensiteitshoogte is natuurlijk 

signaalintensiteit (zie par. 3.3.) en de 

intensiteitsbreedte wordt veroorzaakt door onder andere : 

i apparaat eigenschappen: AE/E = const. 

ii spreiding in de primaire energie Ei 

iii thermische beweging van de oppervlakte atomen 

iv meerdere isotopen van een element 

In een energiespectrum zal een intensiteits-piek, bij een 

primaire energie van 3keV, hierdoor een breedte-op-halve-hoogte 

hebben van ongeveer 100 eV . Dit betekent dat men voor een goede 

energie resolutie van twee elementen, A en 8, aangewezen is op 

een verschil tussen Er,A en Er,B in die zelfde orde grootte van 

100 eV. 

In figuur 3.8. is een energiespectrum weergegeven van een 

metaallegering. Behalve de lineaire energieschaal is voor de 

duidelijkheid de massaschaal weergegeven. We zien dat we in dit 

Ne+-experiment geen massa's lichter dan Neon kunnen waarnemen ( 

A>1, dus geldt in vgl. 3. 1. het plusteken). Verder wordt de 

massaresolutie bij zwaardere elementen steeds minder. 
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massaschaal (a.m.u.) 

39 55 103 

Rh 
I 

;) ( __ 0 _ _,./ \. 

I 

1000 

192 

I 

2000 

secundaire energie (in eV) 

00 

3000 

Energiespectrum van Ne+-ionen, Ei = 3000 eV, die 

verstrooid zijn aan een metaaLLegering van Sly, 

55Mn, 59co, 103Rh en 192rr met een 39K 

verontreiniging. 

Berekende Er-waarden van de verschiLLende eLementen 

weLke we in de Legering in figuur 3.8. aantreffen. 

We simuLeren hier een beschieting met 

3 keV 4He+ en Ne+ (9 = 141,70). 

4He+ 3 keV Ne+ 3 keV 

39K 2077 eV 390 eV 
Sly 2266 679 

SSMn 2313 766 

59co 2354 847 

103Rh 2611 1486 

192Jr 2785 2065 
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Wanneer we de legering met 4He+ hadden beschoten, dan zouden Stv. 

55Mn en 59co niet van elkaar te scheiden zijn (zie tabel 3.1.). 

Door een zwaarder edelgasion te nemen is de scheiding van twee 

elementen met bijna dezelfde massa wel mogelijk. Voor vgl. 3. 1 

houdt dit in, dat de twee A-waarden voldoende van elkaar moeten 

verschillen. 

Polor Oiogrom for * lq.e I 
q .. & 

Mion 
e = Scattering 

ong1e 

Fi.guur 3.9. Potai.r diagram voor Ei/Er (A,e). 

Wanneer we een betere scheiding van twee massa's wensen, dan is 

de eerste stap, het schieten met een zwaarder edelgasion. Voor 

vergelijking 3.1. houdt dit in dat de A-waarden verder uit elkaar 

liggen en Er, A en Er, b dus ook. We moeten, bij de NODUS, wel 

steeds in de gaten houden dat de massa's welke we willen 

waarnemen zwaarder moeten zijn dan het betreffende edelgasion. 
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Dat we in sommige gevallen ook nog bijdragen in een 

energiespectrum hebben van dubbele botsingen en diepere lagen 

zullen we ilustreren aan de hand van metingen aan silicium en 

silica (Si02). In figuur 3.10. zien we een energiespectrum van 

een schoon silicium oppervlak. De oppervlakte piek ligt bij de 

verwachte energie Er (volgens vergelijking 3.1.). De linker flank 

is de bijdrage van de diepere lagen. De eventuele diepere lagen 

bijdrage heeft altijd een lager energie dan het oppervlakte 

signaal. 

In fig. 3.11. zien we een energie spectrum van een "schoon" 

silica oppervlak. We zien nu twee pieken: de Si- en de 0-piek. 

Tussen deze twee pieken zien we een duidelijke toename van de 

achtergrond ten opzichte van de achtergrond rechts van de 

Si-piek. Deze toename wordt toegeschreven aan meervoudige 

botsingen van 4He+ met een totale strooihoek van 141,70. 

1.0 

genormeerde 

signaal 

intensiteit 

0 

4He+ 

3 keV 

e = 141. 7o 

1000 

secundaire energie (in eV) 

Figuur 3.10. Energiespectrum van een schoon gesputterd silicium 

oppervlak. Het gearceerde gebied geeft cJe diepere 

lagen bijdrage weer. 
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0 

3 keV 

e = 141. 7o 

I ···" "o,1._!!.--· -·· 
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s~ 
/ 

,i 
' 

Figuur 3.11. Energiespectrum van een schoon gesputterd siLica 

oppervLak. GestippeLd weergegeven zien we de 

Si-piek van figuur 3.10., vermenigvuLdigd met de 

factor 0,26. 
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3.6. Sputteren. 

Bij LEIS wordt door de ionen energie en impuls overgedragen aan 

de oppervlakte atomen. Hierdoor kunnen deze atomen het oppervlak 

verlaten. Dit verschijnsel noemen we sputteren en we definieren 

de zogenaamde sputteropbrengst, als het aantal weggesputterde 

atomen per invallend ion. De sputteropbrengst is afhankelijk van 

de volgende factoren: 

i de ion-atoom combinatie 

ii de bindingsenergie van het oppervlakte atoom 

iii de hoek van inval, de primaire energie en de 

bundelintensiteit 

Wanneer we de sputteropbrengst , Yi, voor een bepaald element i 

kennen, kunnen we de sputterwaarschijnlijkheid, Ài bepalen. 

Uitgaande van een bundelintensiteit I en een cirkelvormige bundel 

met diameter d is de stroomdichtheid J 

J 
I 

= 4 ---;::2-
lr d 

Het aantal ionen dat het oppervlak per tijdseenheid 

treft ,N +• is dan, 
I 

4 I 
N + 

I 
= 1,6 10-19 7r d2 

I 
"" 8,0 1018 d2 [m-2 s-1] 
"" 

(3.9.) 

(3. 10.) 
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Uitgaande van 1019 atomen per m2 (No) vinden we voor de 

sputterwaarschijnlijkheid, 

À.. 
l. = N + y 

--I--- (3.11.) 

0,8 

Door het wegsputteren van de eerste atoomlaag wordt de tweede 

atoomlaag blootgelegd. Tegelijk met het restant van de eerste 

atoomlaag wordt de tweede atoomlaag ook weggesputterd, et cetera. 

Na verloop van tijd heeft men dus meerdere atoomlagen blootgelegd 

en bevatten de terug-verstrooide ionen informatie over zowel de 

1 ste , 2de en nog diepere atoomlagen. We zullen hier nu een 

sputtermodel introduceren welke het sputteren van de eerste 

atoomlagen beschrijft. 

We stellen dat dat gedeelte van de nde atoomlaag zichtbaar wordt 

dat wordt blootgelegd door het wegsputteren van de n-1de laag, 

min dat gedeelte van de nde laag wat al weggesputterd is. De 

waarschijnlijkheid dat een atoom wordt weggesputterd wordt 

weergegeven door À. 

.... Nk 

We kunnen dit model weergeven met de volgende differentiaal 

vergelijking, 

d N 
k+l 

dt 
= (3. 12.) 
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Op het tijdstip • t=O, zien we enkel de eerste atoomlaag, 

dus 

N1(t=O) = 1 

N2(t=O) = N3(t=O) = = 0 

De oplossing van de differentiaal vergel ijking met deze 

beginvoorwaarden is dan 

Nl = 

N2 = 

N3 = 

N = 
k 

-À.t 
e 

-À.t 
Àt e 

(Àt) 2 -À.t 
e 

2! 

( À t )k-1 

(k-1)! 

-À.t 
e 

Voor een drager materiaal met een monolaag van element i krijgen 

we het volgende sputterprofiel, (zie figuur 3.12.) 

N = 1 - e 
drager 

In de praktijk komen situaties voor als 

d = 2 mm 

I = 300nA 

y = 0,1 

zodat 
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Figuur 3.12. 
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Figuur 3.13. 
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1 2 3 4 

Àt ----+ 

Grafische weergave van de sputterprofieLen van 

de afzonderLijke atoomLagen. 

1 2 3 4 

Àt ----+ 

Grafische weergave van de sputterprofieLen 

van het meerdere atoomLagen modeL. 
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Voor een monolaag betekent dit dat na 167 seconden ( -Xt = -1 ) 

slecht 36% ( e-1 ) van het oppervlak over is. 

Wanneer een element in meerdere atoomlagen aanwezig is kunnen we 

de bijdragen van de afzonderlijke lagen gewoon bij elkaar 

optellen. We krijgen dan de volgende vergelijkingen 

2 atoomlagen = 
3 atoomlagen = 

k atoomlagen = 

e-Xt ( 1 + Àt ) 

e-Xt ( 1 + Àt +1/2(Xt) 2 ) 

-Àt 
e 

k 
}; 

1 

(Xt)k-1 

(k-1)! 

In figuur 3.13 zien we het verloop van deze vergelijkingen. 

Dat het sputteren het oppervlak beschadigt hoeft 

noodzakelijkerwijs niet als een nadeel beschouwd te worden. Het 

preparaat oppervlak is namelijk bij introductie altijd vervuild, 

omdat het is blootgesteld aan lucht, en tengevolge daarvan bedekt 

met een adsorbaat. Men zal dus met LEIS altijd het adsorbaat en 

de buitenste atoomlaag waarnemen. Wil men enkel de buitenste 

atoomlaag zien, dan moet men het adsorbaat verwijderen, 

bijvoorbeeld door verhitten en sputteren (zie figuur 3.14.). 
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na 2 uur sputteren 

vuil oppervlak 

1000 2000 3000 

secundaire energie (in eV) 

Twee LEIS-metingen aan een Lood oppervLak. 
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Hoofdstuk -t. 

EXPERIMENTELE OPZET. 

-t.t. Inleiding. 

Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt is het principe van LEIS vrij 

eenvoudig te beschrijven en zijn de energie-spectra goed te 

interpreteren. Bij de realisatie van een LEIS-meetopstelling moet 

echter stilgestaan worden bij twee essentiële aspecten welke het 

gehele ontwerp van de opstelling domineren; 

i Wanneer men een schoon preparaat-oppervlak heeft is het 

van belang om dit oppervlak ook schoon te houden. Dit 

betekent dat men in een omgeving moeten werken, waarin 

adsorbaten als H2, H20, 02 en N2 het oppervlak niet 

vervuilen. Om deze vervuiling te voorkomen moet de druk 

van het restgas in de orde van de lo-9 mbar zijn (zie 

Appendix II). Dit betekent dat we moeten meten onder 

Ultra Hoge Vacuüm (UHV) condities. 

ii Van de grote hoeveelheid ionen welke we op het oppervlak 

schieten wordt slechts een aantal deeltjes 

terug-verstrooid. Van al deze verstrooide ionen wordt 

slecht een fractie onder een vaste hoek gemeten. Verder 

is de neutralisatie bij edelgasionen zo effectief dat de 

opbrengst van de terugverstrooide ionen zonder meer al 

klein was. Men zal dus een speciale detector en 

analysator nodig hebben. 
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4.2. De NODUS. 

Bij de groep FOG beschikt men over enkele (laag energetische) 

ionen-verstrooiings-appara ten. De metingen aan gedragen 

katalysatoren worden alleen verricht in de, daarvoor speciaal 

aangepaste, NODUS-opstelling. De naam NODUS staat voor "NOn" 

Destruktive Ultra Sensitive Single Atorn Layer Spectrometer 

[BR078]. In fig.4.1. zien we een schematische voorstelling van de 

NODUS. Bij de NODUS rnaken we een duidelijk onderscheid tussen 

drie belangrijke delen: de ionenbron, de massafilter en het 

analysator gedeelte 

ionenbron 

f 

massafilter 

cylinder symmetrische 

analysator 

computer 
werkstation 

Figuur 4 .1. Een schematische weergave van 

de NODUS-opstelling. 
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De NODUS bestaat naast deze delen verder nog uit een stelsel van 

diafragma's, lenzen en afbuigplaten. De lenzen en afbuigplaten 

moeten ervoor zorgen dat de ionenbundel, welke door twee kleine 

diafragma's wordt geschoten, ook daadwerkelijk op het preparaat 

oppervlak valt. De diafragma's fungeren hier als stromings 

weerstanden en maken differentiël pompen aan weerszijde van het 

diafragma mogelijk (zie fig. 4.2.) 

Via een gasinlaatsysteem heeft men de beschikking over de 

edelgassen Helium-3, Helium-4, Neon en Argon. Via een 

inlekventiel komt het gas of gasmengsel in de ionenbron. Als 

ionenbron wordt een Leybold-Heraeus sputterbron (type IQE12/38) 

gebruikt. Deze bron is bijzonder stabiel en eenvoudig te 

bedienen. Met een helium werkdruk van 2 lo-4 mbar. kan men met 

deze bron een bundelstroom op het preparaat bereiken van 500 nA 

(Ei =3 keV). De primaire energie van de ionen is instelbaar van 

500 tot 5000 eV. Na het verlaten van de ionenbron gaat de bundel 

door het eerste diafragma en de XY-scanner en komt dan in de 

massafilter. 

De massafilter bestaat uit een langwerpige afbuigplaat en een 

magneet waarmee men op eenvoudige wijze ionen afbuigt en 

selecteert op hun massa en energie. Op deze wijze is men 

verzekerd van een schone bundel. De ionenbundel wordt onder een 

kleine hoek in de massafilter geschoten, zodat men met de 

massafilter de bundel moet afbuigen. Dit om te voorkomen dat 

neutralen door het volgende diafragma gaan. Na de massafilter 

zorgt een Einzellens ervoor dat de bundel niet te veel 

divergeert. Aan de ruimte van de massafilter wordt differentiël 

gepompt door een turbo-moleculair-pomp. Tijdens een meting loopt 

de edelgasdruk in het UHV op tot in het lo-8 mbar gebied. 
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Opengewerkte tekening van de NODUS 

met daarin weergegeven de meest 

beLangrijke componenten. 
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De analysator is een soort Cylindrical Mirror Analyser (zie 

figuur 4.3.). De as van de analysator valt samen met de inkomende 

ionenbundel, welke loodrecht op het preparaat oppervlak invalt. 

In de analysator bevindt zich nog een tweede Einzellenz, waarmee 

de bundeldiameter tussen de 0,4 en de 5 rmn geregeld kan worden 

[CROSS]. De energie van de ionen welke over een vaste hoek van 

141,70 worden terugverstrooid kan geanalyseerd worden door de 

spanning over de twee cylinder vormige afbuigplaten te variëren. 

De spanning over de afbuigplaten bepaald namelijk welke 

terugverstrooide edelgasionen, met hun specifieke energie Er, op 

de detector vallen. Met deze cylinder syrmnetrische configuratie 

wordt het signaal over een azimuthoek van 21T geïntegreerd. We 

verliezen dus informatie over de azimutverdeling (waarin we niet 

geintereseerd zijn), maar hebben zo wel een goed meetsignaal, 

zodat we de meettijd, en dus de sputtertijd, kunnen beperken. 

De detectoren bestaan uit acht channel trans, die ook cylinder 

syrmnetrisch achter de CMA zijn geplaatst. Als een ion een 

channel tron treft dan maakt het, via een cascade proces, een 

groot aantal electrenen vrij. Na versterking wordt dan een puls 

door gegeven aan een rate-meter. 

In het analysator gedeelte zal door het ionen bombardement de 

druk toenemen. De druk toename ten gevolge van het edelgas is 

echter geen bezwaar, omdat edelgassen niet op schone oppervlakken 

blijven plakken. Met name de van het oppervlak gesputterde 

adsorbaten moeten goed worden afgepompt. In het UHV gedeelte 

wordt dit gedaan door een lon-getter pomp welke met name goed 

ioniseerbare gassen wegpompt. 
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preparaathouder 
Rt eonster 

Een tekentng van de analysator met detectoren 

en de tadtngsneutrattsator. 

Om het Ultra Hoog VacuUm zo goed mogelijk te behouden beschikt de 

NODUS over een preparaat magazijn (het carrousel) en een 

transfer-ruimte. Vla de transfer-ruimte kunnen preparaten in het 

carrousel worden ingesluisd. In het draalbare carrousel is plaats 

voor twaalf preparaten. Op twee carrousel plaatsen bestaat de 

mogelijkheid om een preparaat, met behulp van een oventje, te 

verwarmen tot maximaal 9000 C. 

In figuur 4.3. is te zien dat tussen analysator en preparaat een 

ladlngsneutralisator is geplaatst. De neutralisator heeft als 

functie het opladen op een lsolerend oppervlak te niet te doen. 

Deze oplading wordt veroorzaakt door de beschieting met positieve 

lonen. Bij gelelders zal de positieve lading vla de aarde 

afvloeien. Bij een isolator zal ter plaatse van het lonen 

bombardement het oppervlak lokaal worden opgeladen (200 l 300 

Volt). Metingen aan een opgeladen oppervlak resulteren in naar 

hogere energieën verschoven pieken. Door met de 

ladingneutralisator laag energetische electronen op het oppervlak 

te sproeien wordt de oplading te niet gedaan. 
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-4.3. De meetprocedure. 

De gehele meetprocedure is geautomatiseerd. We hoeven enkel het 

meetprogramma SCAN4A te voorzien van de juiste parameters en het 

bewuste preparaat in het carrousel voor de analysator te draaien, 

zodanig dat het preparaat exact in het brandpunt van de 

analysator staat. 

De meetprocedure wordt gestuurd door PHYDAS (zie figuur 4.4.). De 

naam PHYDAS staat voor PHYsics Data Acquisition System. Het 

systeem bestaat uit experimenteer-werkstations welke via een 

data-acquisitienet met de rn68000 computer en de centrale 

faculteitsvoorziening verbonden zijn [VOS89]. PHYDAS is op de TUE 

ontwikkeld en vormt binnen de faculteit der Technische 

Natuurkunde de standaard. 

Het meetprogramma SCAN4A moeten we voor een meting voorzien van 

enkele parameters, zoals, het gebruikte edelgasion, de primaire 

energie en de meettijd. De computer zal de spanning over de 

afbuigplaten van de analysator in 512 stappen laten oplopen tot 

Ei (in Volt). In ieder stapje (channel of kanaal) wordt gedurende 

een zekere tijd het aantal pulsen van de detector geteld. 

Het meetprogramma SCAN4A biedt verder nog de mogelijkheid om over 

bepaalde energie intervallen langer of korter te meten (of zelfs 

niet). De meetgegevens worden weggeschreven naar het achtergrond 

geheugen als een data file, met een lengte van 520 bytes. De 

eerste 512 bytes geven het aantal counts in een channel weer, de 

laatste 8 bites bevatten informatie over het ion en over de 

meetparameters. 
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-47-

~.~. De dataverwerking. 

Met behulp van het verwerkingsprogramma LEIS, dat speciaal 

geschreven is voor de Atari 1040st computer, kan men het 

LEIS-energiespectrum verwerken. Het programma omvat de volgende 

mogelijkheden: 

het tonen van ëën of twee spectra 

het weergeven van de massa en de intensiteit behorende bij 

het punt welke men met een muis op het scherm aanwijst 

het bepalen van een oppervlak tussen twee punten 

het uitvergroten van een deel van het spectrum 

het corrigeren voor oplading 

het optellen en aftrekken van twee spectra 

het printen van een energiespectrum 

smoothen van een spectrum met een 5-punts filter 

een mogelijkheid voor curvefitting m.b.v. 

de kleinste kwadraten methode 

een mogelijkheid voor het maken van een FFT-gefilterd 

spectrum [BEC86] 

spectrum manipulaties zoals; links en rechts schuiven 

achtergrond toevoegen 

het spectrum vergroten of 

verkleinen 
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4.5. Preparaat montage en preparatie. 

Vanwege de construktie van het carrousel moeten preparaten op 

speciale preparaathouders gemonteerd worden. Op deze 

preparaathouders kunnen kleine plaatjes en brokjes worden 

ingeklemd. De meeste katalysatoren echter, worden aangeleverd als 

poeders of als pilletjes. 

Poeders kunnen voor metingen in de NODUS geperst worden in 

tantaalschaaltjes, welke zich eenvoudig laten monteren op de 

preparaat houder. Katalysator pillen worden, mits dit nodig is, 

eerst in een mortier vermalen en aansluitend geperst. 

Sommige katalysatoren en dragers laten zich uitermate slecht 

persen in de tantaalschaaltjes. Deze poeders hechten zeer slecht 

en kunnen tijdens montage of insluizen in de NODUS van de 

schaaltjes vallen. Om dit te voorkomen is gezocht naar zachte 

metalen waar het poeder in het oppervlak wordt geperst. Na het 

testen van diverse zachte metalen (indium, lood, tin, zink, 

koper, bismut en chroom) voldeed uiteindelijk lood het beste. Het 

poeder wordt in voorgestansde loodschaaltjes geperst. Bijkomend 

voordeel van lood is de grote atoommassa van lood. Mocht de 

poeder laag niet geheel sluitend zijn, dan is het lood in het 

spectrum goed terug te vinden bij een zeer hoge energie. 
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Hoofdstuk 5. 

METINGEN EN RESULTATEN. 

5.1. Koper depositie op La gestabiliseerd ~-Al203 . 

5.1.1. Inleiding. 

Het toegenomen milieubesef dwingt ons om op zoek te gaan naar 

katalysatoren welke bestaande chemische processen minder 

belastend maken voor onze omgeving. Zo is men, onder andere bij 

de fluid bed verbranding van kolen, op zoek naar een geschiktere 

katalysator welke de hoge uitstoot van stikstofoxides (NOx) en 

koolmonoxide (CO) moet verlagen. Het probleem is echter dat de 

meeste katalytisch actieve stoffen snel sinteren bij hoge 

bedrijfstemperaturen van ongeveer 8000 C. De katalysator zal dus 

op een thermisch stabiele drager moeten worden aangebracht. Van 

de drie meest gebruikte dragers, silica, alumina en actieve kool, 

komt de laatste niet in aanmerking, omdat deze bij het 

verbrandingsproces zelf verbrandt. 
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Verder is silica niet goed bestand tegen hoge temperaturen in de 

aanwezigheid van waterdamp. Onder deze omstandigheden is 1-A1203 
de meest favoriete drager. Omdat de bedrijfsteroperatuur van 

B00° C ook voor 1-Al203 te hoog is, wordt de drager door 

toevoeging van lanthaan aan het oppervlak gestabiliseerd en is 

zodoende beter bestand tegen sinteren. 

Bij verbrandingsprocessen worden meestal de edelmetalen platina 

en palladium als katalysator gebruikt. De twee belangrijkste 

processen die zij moeten bewerkstelligen zijn 

Omdat deze metalen zeer duur zijn wordt er gezocht naar 

goedkopere katalysatoren. Zo werd gevonden dat koperoxide een 

nauwelijks geringere activiteit heeft als de edelmetalen. Om een 

zo groot moge! ijke activiteit te bereiken moet het koperoxide 

zeer fijn verdeeld worden over het drager materiaal. De beste 

resultaten worden hiervoor bereikt met de depositie-precipitatie 

methode van kopernitraat op alumina. 

Bij de katalyse groep van Prof. J.W. Geus, aan de Rijks 

Universiteit van Utrecht, wordt onder andere de bereidingswijze 

van katalysatoren bestudeerd. Zo werd ook de depositie

precipitatie van koper op 1-A1 203 bestudeerd [TIJB9]. Aanvullend 

aan de op chemische wijze verkregen informatie. wordt met LEIS 

onderzoek verricht naar het depositie proces van koper op de 

1-Al203 drager. 
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5.1.2. Preparatie. 

Bij de bereiding van de 10% koper katalysator wordt 15 gram 

1-Al203 opgelost in 750 ml gedemineraliseerd water. De pH wordt 

door toevoeging van salpeterzuur op 4, 0 gebracht. Om een koper 

belading van 10% te bereiken wordt een kopernitraat oplossing, 

bestaand uit 5, 15 gram Cu(N03)2. 3H20 opgelost in 50 ml 

gedemineraliseerd water (0, 42 mol/I), aan de a lumina oplossing 

toegevoegd. Door het injecteren van natronloog zal nu het slecht 

oplosbare koperhydroxide neerslaan op de drager. De 

injectiesnelheid van het natronloog (0,5 mol/I) bedraagt 0,15 

mmol OH-/min. De preparatie vindt plaats bij 300 C. De 

katalysator wordt na verwijderen uit de oplossing voor enige uren 

gecalcineerd bij 800 C. 

Om inzicht te krijgen in het pH-gedrag van de afzonderlijke 

componenten is de natronloog injectie met ieder afzonderlijk 

uitgevoerd. 

Zo laat de injectie van natronloog in gedemineraliseerd water de 

verwachte plotselinge stijging van de pH zien (kromme a in figuur 

5.1.). 

Injectie van natronloog in de alumina-oplossing (kromme b) laat 

een veel geleidelijker toenemende pH zien. Deze geleidelijke 

stijging is toe te schrijven aan de OH- consumptie van het 

gehydroxileerde alumina oppervlak 

+ 
Al - OH2 + OW Al - OH + 

Al - OH + OW Al - o- + 
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Kromme c van figuur 5.1. is gemaakt tijdens de natronloog 

injectie van de kopernitraat-oplossing. We zien een vrij constant 

plateau bij pH 5 tot 32 mmol OH- is toegevoegd, waarna de pH weer 

snel toeneemt om wederom een plateau te bereiken. Beneden de 32 

mmol OH- blijft de pH vrij constant door de OH- consumptie voor 

de vorming van basisch kopernitraat. Bij 32 mmol OH- is al het 

kopernitraat geprecipiteerd en schiet de pH omhoog. Tenslotte 

wordt dan bij het tweede plateau al het basisch kopernitraat 

omgezet in koperhydroxide. 

Kromme d laat het pH verloop zien van de natronloog injectie van 

de eigenlijke precipitatie van koper op drager. 

12 

10 

i 
8 

pH-waarde 

6 

4 

2 

Figuur 5. 1. 

d 

0 20 40 60 80 

pH uitgezet tegen de hoeveeLheid toegevoegd OH

voor a) water, b) een opLossing van 15 g 1-AL203 

in water, c) een 5,15 g kopernitraat in water en, 

d) een opLossing van kopernitraat en aLumina in 

water. De gestippeLde Lijn is de superpositie 

van a,b en c. 
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In figuur 5.1. valt nu op dat krommeden de superpositie van a,b 

en c niet samenvallen. Hieruit kan men concluderen dat er een 

interactie plaats heeft gevonden tussen het opgeloste koper en 

het gehydroxileerde alumina oppervlak. Voordat er natronloog was 

geïnjecteerd, werd een cu2+ -concentratie van 22 mmol/1 gemeten 

(zie figuur 5.2.). De oorspronkelijke hoeveelheid kopernitraat 

komt echter overeen met 26 mmol/1. Bij een pH-waarde van 6,0 is 

het cu2+ totaal uit de oplossing verdwenen. 

i 
cu2+_conc. 

(in mmolll) 

Figuur 5.2. 
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Koper concentratie in aLumina-koper-opLossing 

uitgezet tegen de pH-waarde. De ster geeft de 

oorspronkeLijke koper concentratie weer. 

Bij hoge pH-waarden kan een kleine hoeveelheid koperhydroxide 

weer oplossen in de vorm van Cu(OH)~- complexen. In figuur 5.2. 

is dit niet weergegeven, maar bij een pH van 11 werden zeer 

kleine koper concentraties gemeten. Bij deze hoge pH-waarden werd 

tevens een kleuromslag van de oplossing naar bruin-zwart 

waargenomen. Deze kleur wijst op de 
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aanwezigheid van koper(II)oxide. Met behulp van Transmission 

Electron Microscopy (TEM) en X-ray Diffraction (XRD) kon verder 

worden gevonden dat het gaat om een gelimiteerd aantal grote 

koperoxide deeltjes. 

De aanwezigheid van lanthaan op het alumina oppervlak heeft op 

het pH verloop nauwelijks enige invloed. In figuur 5.3. zien we 

dat na de precipitatie van het koper, de pH bij lanthaan 

gestabiliseerd 0-Al203 iets onder de 0-Al203 kromme ligt. 

La-0 -Al 203 consumeert meer OH- en heeft dus blijkbaar aan het 

oppervlak meer negatieve plaatsen. 

pH-waarde 

Figuur 5. 3. 
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pH-waarde uitgezet tegen de hoeveeLheid 

toegevoegd OH- voor La-0-AL203 en 1-AL203 
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5.1.3. Meetresultaten. 

Bij dit onderzoek is het de bedoeling om met behulp van LEIS de 

oppervlakte samenstelling en de eventuele verandering daarvan te 

bestuderen tijdens de bereidings voortgang van de katalysator. Zo 

werden tijdens de natronloog injectie meerdere monsters genomen 

waarvan met LEIS de oppervlakte samenstelling werd bepaald. Op 

deze wijze werden twee monster series bestudeerd: natronloog 

injectie van een La gestabiliseerde 1-Al203 drager en de 

depositie van 10% koper op La gestabiliseerd 1-Al203. In tabel 

5.1 is terug te vinden bij welke pH-waarde de monsters werden 

genomen. 

Tabel 5.1. pH-waarden bij de monstername. 

La gest. 10% Cu op 

1-Al203 La-1-Al203 

monster pH-waarde pH-waarde nummer 

1 4,02 4,00 

2 5,52 5.53 

3 6,52 5,92 

4 7,68 7,02 

5 8,43 8,39 

6 9,33 9,54 

7 9,97 10,30 

8 10,53 10,91 

9 11,09 11,41 

10 11,57 11,65 

11 --- 11,80 

12 --- 11,92 

13 --- 12,02 
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Elke meetserie werd op één dag onder identieke condities gemeten, 

de monsters werden hierbij direct achter elkaar doorgemeten met 

4He+, een primaire energie van 3 keVen een bundelstroom van 550 

nA. De meettijd van één LEIS-energiespectrum bedraagt 5 minuten. 

In figuur 5.4. zien we een voorbeeld van een spectrum. Naast de 

pieken corresponderend met 0, Al , Cu en La zien we dat er nog 

andere elementen aan het oppervlak aanwezig zijn: Na, Cl, Ti en 

Pb. Van deze monsters is voor ieder element de intensiteit 

bepaald. 

Het is gebruikelijk om de signaal intensiteiten van de 

katalysator elementen te normeren op het drager signaal, in ons 

geval aluminium. Dit normeren heeft enkel zin wanneer het 

aluminium signaal constant is. Daar dit niet wordt verwacht, zal 

niet op aluminium genormeerde worden, maar zullen de absolute 

intensiteiten van de elementen worden gebruikt. 

In figuur 5.5. zien we de absolute aluminium intensiteiten van de 

10% koper katalysator en de La gestabiliseerde drager, uitgezet 

tegen de pH-waarde. We zien dat de koper katalysator een lager Al 

signaal heeft dan de drager. Beide meetseries zijn onder 

verschillende omstandigheden gemeten zodat vergelijking van de 

absolute aluminium intensiteit niet mogelijk is. Wat verder 

opvalt is dat de punten in figuur 5.5. geen glad verlopend 

karakter hebben. 

In figuur 5.6. zien we het verloop van de koper intensiteit als 

functie van de pH-waarde. Bij een pH van 4, dus direct na het 

toevoegen van de koper oplossing aan de alumina oplossing is er 

al een koper signaal zichtbaar. Bij toenemende pH neemt het koper 

signaal snel toe, totdat bij een pH van 6 een plateau bereikt 

wordt. Het signaal is nu met ongeveer een factor 4 à 5 

toegenomen. Het kopersignaal neemt bij een pH van 9 af om wederom 

een plateau te bereiken bij een pH van la~. De signaal 

intensiteit is nu afgenomen met ongeveer een factor 2. 
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Koper intensiteit versus pH-waarde. 

Bij hogere pH-waarden werd in de LEIS-spectra een natrium piek 

waargenomen (zie figuur 5. 7.). Het Na-signaal verschijnt voor 

beide meetseries pas bij een pH van 6 à 7. Bij toenemende pH zien 

we ook het Na-signaal steeds toenemen (zie figuur 5.8.). Net als 

bij het aluminium signaal mogen we de natrium signalen niet 

absoluut vergelijken daar beide metingen ondere andere 

omstandigheden zijn uitgevoerd. In figuur 5.9. staat een natrium 

sputterprofiel weergegeven dat afkomstig is van de La-drager 

welke bij een pH van 11,5 uit de oplossing is gehaald. 
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Sputterprofiel van natrium op het drager 

materiaal bij een pH-waarde van 11,6. De 

getrokken lijn is de fit gemaakt volgens het 

sputtermodel (par. 3.6.) met een constante 

achtergrond (stippellijn). 

Het lanthaan is duidelijk aan het oppervlak aanwezig. Het exact 

bepalen van de lanthaan intensiteit is echter moeilijk, doordat 

het lanthaan signaal en het lood signaal elkaar overlappen (zie 

figuur 5.4). In figuur 5.10. en 5.11. staan de La en Pb 

intensiteiten van de La-drager en de 10% koper katalysator. 

Naast de verwachte elementen 0. Na, Al, Cu, La en Pb nemen we aan 

de oppervlakken van de La-drager en de koper katalysator nog 

andere elementen waar. Zo vinden we fluor, chloor en titaan (zie 

figuur 5.12. t/m 5.13.). 
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Figuur 5.12. Ti, CL en F intensitiet van de La-drager 

uitgezet tegen de pH-waarde. 
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Figuur 5.13. Ti, CL en F intensitiet van de 10% koper 

kataLysator uitgezet tegen de pH-waarde. 
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5.1.4. Discussie en conclusie. 

In figuur 5.5. werd waargenomen dat de aluminium intensiteit van 

de lanthaan gestabU iseerde drager hoger is dan de intensiteit 

van de 10 % koper katalysator. In principe is dit enigzins te 

verwachten daar het aluminium afgedekt wordt ten gevolge van de 

koper depositie. Echter, een aluminium afname in het pH gebied 

tussen de 6 en 9 ten gevolge van de maximale koper bedekking 

wordt niet waargenomen. Het gemeten verschil in aluminium 

intensiteit van de beide meetseries kan echter ook verklaard 

worden door het feit dat beide meetseries niet onder dezelfde 

omstandigheden gemeten zijn. Een afstandsverschil van preparaat 

oppervlak tot analysator of een andere bundelvorm zouden ook 

verantwoordelijk kunnen zijn voor het verschil in intensiteit. 

In figuur 5.6. nemen we het verloop van de koper depositie waar. 

Reeds bij een pH van 4 wordt koper afgezet. Dit is geheel in 

overeenstemming met figuur 5.2., waaruit blijkt dat bij een pH 

van 4 al een cu2+ vermindering in de oplossing werd waargenomen. 

Naarmate de pH toeneemt, neemt ook het koper signaal snel toe ten 

gevolge van de depositie van koper. Bij een pH van 6 wordt dan 

een plateau bereikt waarna geen koper meer neerslaat. Het begin 

van het plateau (pH = 6) komt goed overeen met het punt waar al 

het koper uit de oplossing verdwenen is (zie figuur 5.14.). 

Bij een pH-waarde van ~A neemt het Cu-signaal dan weer snel af, 

om bij een pH van 1aA tot een halt te komen. Bij de natronloog 

injectie van een kopernitraat-La-0Al203 oplossing werd bij een pH 

van 10,8 een kleuromslag van de oplossing van blauw naar 

bruin-zwart waargenomen. De bruinzwarte kleur duidt op 

koper( I I )oxide. Met TEM en XRD werd bij deze hoge pH-waarden 

grote koper(II)oxide deeltjes gevonden aan het drager oppervlak. 
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De sprong van het koper signaal van het hoge plateau naar een 

lager plateau bij de hogere pH-waarden, kan dus verklaard worden 

door de vorming van deze grote koper(II)oxide deeltjes, ten koste 

van het grotere aantal kleine koperhydroxide deeltjes. Deze 

sprong vindt plaats bij een pH van ongeveer 10 (zie figuur 

5.14.). De kleuromslag, bij pH 10,8, vindt pas plaats wanneer aan 

het alumina oppervlak al het koperhydroxide omgezet is in 

koper( I I )oxide. Bij zeer hoge pH-waarden van ongeveer 11~ is 

koper(II)oxide niet pp 
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Het natrium verschijnt pas bij een pH van 6 à 7 aan het 

oppervlak. Dit is rond het iso-electrisch punt van 1-A1203 . Uit 

het feit dat er bij pH waarden onder de 6 geen natrium aan het 

oppervlak is, mogen we aannemen dat het natrium niet afkomstig is 

van de 0,03 wt% Na20 verontreiniging van het 1-A1 203 • welke door 

de fabricant is opgegeven. Het natrium is waarschijnlijk 

afkomstig van het in de oplossing aanwezige natronloog. Het feit 

dat de natrium afzetting op het oppervlak pas bij het bereiken 

van het iso-electrisch punt van het 1-Al203 begint is een 

aanwijzing voor het electro-statische karakter van de depositie. 

Het koper en het natrium worden op verschillende manieren op het 

oppervlak afgezet. Het koper slaat neer vanwege de geringe 

oplosbaarheid bij een lage pH, terwijl het natrium zich aan 

negatieve plaatsen op de drager hecht. Vanwege het 

electrastatische karakter van de natrium depositie is het zeer 

aannemelijk dat het natrium niet als deeltjes, maar als losse 

atomen op het oppervlak aanwezig is. In figuur 5.9. zien we een 

sputterprofiel van natrium. We zien hier een grote gelijkenis met 

de exponentiele afvallende curve van de eerste atoomlaag, zoals 

deze is beschreven in paragraaf 3.6. Bij dit model gaat men uit 

van sputteren op een perfect glad oppervlak. De geperste poeders 

bestaan uit materiaal met veel porien, waar ook Na afgezet zal 

worden. We zullen in het sputterprofiel daarom altijd een 

bijdrage hebben van materiaal welke verscholen zit in porien en 

tijdens het sputteren pas zichtbaar wordt. Van deze achtergrond 

bijdrage wordt aangenomen dat deze tijdens het sputteren constant 

is. 

Uitgaande van een daling van 64% ( -1\.t = -1) van het sputter 

signaal na 30 minuten kunnen we de sputteropbrengst van natrium 

bepalen, waarbij de volgende proces parameters zijn gebruikt. 
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achtergrond = 105 C/s 

bundeldiameter = 2 mm 

bundelintensiteit = 550 nA 

sputtertijd = 1800 s 

Max. Na-int. = 140 C/s 

We vinden dan met het sputtermodel de volgende sputteropbrengst 

voor één atoomlaag 

1 atoomlaag .Àt = 1 y = 0,005 

De sputteropbrengst van natrium was niet in de literatuur te 

vinden. Uit de sputteropbrengsten van andere lichte elementen 

kunnen we die van natrium afschatten. De sputteropbrengsten van 

berylium, koolstof, aluminium en silicium zijn respectievelijk 

0,08, 0,08 , 0,15 en 0,1 [BER81]. Daar de massa van natrium het 

dichtst bij deze vier elementen met bekende sputteropbrengst 

ligt, wordt de sputteropbrengst van natrium geschat tussen de 

0,08 en 0, 15. Deze sputteropbrengsten zijn bepaald aan zuivere 

elementen. Het natrium is echter waarschijnlijk als natriumoxide 

aan het drager oppervlak aanwezig. Uit metingen aan oxides met 

2-30 keV Kr+ [BER83] volgt dat sputteropbrengsten van deze oxiden 

van de zelfde ordegrootte zijn of hogere opbrengsten hebben dan 

de zuivere metalen (enkele uitzonderingen daargelaten). Houden we 

dus vast aan de schatting van de natrium sputteropbrengst van 

0,08 tot 0,15 dan is de bepaalde sputteropbrengst uit het 

sputterprofiel te laag. 

Er zijn echter meerdere mogelijkheden welke de lagere waarde van 

de sputteropbrengst kunnen verklaren. Een sterkere binding van 

natriumoxide aan het alumina-oppervlak, of de hoge druk van het 

restgas waardoor het oppervlak altijd gedeeltelijk bedekt is met 

adsorbaat kunnen de lage sputteropbrengst veroorzaken. Ook het 

verschil tussen sputteren aan een glad oppervlak en aan een ruw 
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oppervlak heeft invloed op de sputteropbrengst. Ook de aanname, 

dat het natrium als één atoomlaag aanwezig is, kan tot de zeer 

kleine sputteropbrengst leiden. Een model met meerdere atoomlagen 

heeft een grotere sputteropbrengst tot gevolg. 

Het lood, afkomstig van de loodschaaltjes, draagt frequent tot 

het signaal bij. Het is daarom belangrijk om te weten hoeveel 

lood er aan het oppervlak zit. We kunnen dit in principe op twee 

manieren bepalen. 

i Uit metingen aan zuiver lood kunnen we de signaal 

intensiteit van een 100% lood oppervlak bepalen. In 

figuur 5.15. staat het sputterprofiel van de lood meting 

(in figuur 3.14. staan de eerste en laatste meting van 

deze serie). 
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We bepalen de lood intensiteit uit het eerste spectrum, 

omdat deze correspondeert met de meettijd van de 

metingen aan de koper katalysator. De lood intensiteit 

in het eerste energiespectrum is 8520 C/s. Omgerekend 

naar een bundelintensiteit van 550 nA vinden we dat 1% 

lood aan het oppervlak correspondeert met een signaal 

van 94 C/s. De waargenomen lood signalen corresponderen 

dan met een maximaal lood oppervlak van ongeveer 3%. 

Omdat de meetseries niet tegelijk zijn uitgevoerd moet 

rekening worden gehouden met een 50% foutenmarge. Het 

maximale lood oppervlak kan dan 5% bedragen. 

ii Door de aanwezigheid van lood zullen de absolute 

intensiteiten van de overige elementen afnemen. Uit de 

afname van het lood signaal en een toename van het 

signaal van een ander element, kan men dan het lood 

aandeel van het oppervlak halen. De fluctuaties in de 

signaal intensiteiten van het lood en de andere 

elementen vertonen echter geen goede samenhang. 

Het fluor is in de NODUS al eens eerder waargenomen. Het is 

waarschijnlijk afkomstig van de heetgestookte keramische 

onderdelen in de neutralisator. Het vrijgekomen fluor slaat 

mogelijk daarvandaan neer op onder andere het preparaatoppervlak. 

De titaan en chloor verontreiniging zijn mogelijk bij de 

bereiding op de katalysator afgezet. Bekend is dat bij de 

katalyse groep van Prof. Geus eerder onderzoek is gedaan aan 

titaanchloride katalysatoren en deze zijn mogelijk in dezelfde 

opstelling bereid als de koper katalysator. 
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Om een maximaal koper oppervlak te bereiken en dus ook een 

maximale katalytische activiteit, moet men bij de precipitatie de 

natronloog injectie stoppen op het pH-traject tussen de pH 6 en 

gh. De oppervlakte bedekking is in dit traject maximaal en vrij 

constant. 

Omdat de invloed van vreemde atomen de katalytische werking kan 

beïnvloeden, moet men verontreinigingen vermijden. Het titaan en 

chloor kunnen waarschijnlijk vermeden worden door gebruik te 

maken van een bereidings opstelling waarin geen resten van vorige 

experimenten zitten. Om de depositie van het natrium te voorkomen 

wordt geadviseerd de natronloog injectie te stoppen bij een pH 

van 6. Bij deze pH is reeds al het cu2+ uit de oplossing 

verdwenen en aan het oppervlak afgezet en vindt er geen natrium 

afzetting plaats. 
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5.2.1. Inleiding. 

In samenwerking met AKZO werd ionenverstrooiings-onderzoek 

verricht aan een Mo03/NiO/P205 katalysator op een 1-A1203 drager. 

Primair doel van dit onderzoek was een kwalitatieve bepaling van 

de oppervlakte elementen. Verder werd geprobeerd om te bepalen 

hoeveel, in welke vorm en waar ieder element zich op het 

oppervlak bevindt. 

5.2.2. Preparatie. 

De Mo03/NiO/P205 katalysator werd bereid door middel van 

impregnatie van de geschikte zouten in een waterige oplossing op 

een voorgevormde 1-Al203 drager. Aansluitend onderging de 

katalysator een thermische nabehandeling bij 5000 C, waarna zij 

enige tijd werd blootgesteld aan lucht. Naast de katalysator 

werden nog vier referentie preparaten gemaakt. Bij de bereiding 

van deze referentie preparaten werden dezelfde concentraties van 

de desbetreffende zouten gebruikt, zodat een zelfde belading 

verondersteld wordt. Deze referentie preparaten zijn : onbeladen 

1-Al203. Mo03 (19 wt%) op 1-Al203. NiO (4 wt%) op 1-Al203 en P205 

(6~ wt%) op 1-Al203. Zowel de katalysator als de referentie 

preparaten werden geïmpregneerd op een voorgevormde drager. De 

staafjesvorm van deze drager was niet geschikt voor bevestiging 

op de preparaathouder van de NODUS. Daarom werden de staafjes met 

een mortier tot poeder vermalen en als poeder in een 

loodschaaltje geperst. 
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5.2.3. Meetresultaten, discussie en conclusie. 

Alle preparaten werden tegelijkertijd in het carrousel van de 

NODUS geplaatst en achtereenvolgens doorgemeten met een 3 keV 

4He+ bundel. De druk tijdens deze metingen was hoog. De totaal 

druk in het analysator gedeelte liep op tot 1·10-7 mbar. Dit 

heeft tot gevolg dat het oppervlak geheel door een adsorbaat is 

bedekt en dat een schoongesputterd oppervlak snel weer voor een 

groot deel bedekt wordt. Deze nieuwe adsorbaatlaag zal men echter 

ook weer wegsputteren. Zo zal zich dan een evenwicht instellen 

waarbij het sputteren nog langzamer gaat dan normaal. 

Figuur 5.16. toont het LEIS-spectrum van de buitenste atoomlaag 

van de katalysator die bestaat uit oxidisch Mo, Ni en P. 

Opvallend in dit spectrum is het relatief grote aluminium signaal 

van de 1-Al203 drager. De geprecipiteerde hoeveelheid Mo03 is 

namelijk ruim voldoende om het drageroppervlak volledig af te 

dekken. Gezien de veel lagere oppervlakte energie van 

molybdeenoxide (50-70 mJ/m2) ten opzichte van het 1-Al203 
(700 mJ/m2) zou spreiding van Mo03 over 1-A1 203 verwacht mogen 

worden. Echter, het grote aluminium signaal duidt op slechts een 

gedeeltelijke bedekking door het molybdeenoxide. 

Uit ijkmetingen aan 1-Al203 en Mo03-1-Al203 kan de oppervlakte 

bedekking van Mo op het Mo03-1-Al203 en het gevoeligheidsverschil 

van Al en Mo bepaald worden. Voor de aluminium intensiteit van 

1-Al203 en Mo03-1-Al203 werd 360 ±7 respectievelijk 324 ±5 C/s 

gemeten. De molybdeen intensiteit bij Mo03-1-Al203 bedroeg 413 ±3 

Cis. Er van uitgaande dat de afname van de aluminium intensiteit 

bij het Mo03-1-A1 203 correspondeert met een evenredige toenemende 

molybdeen belading, wordt een molybdeen belading van 10 ± 3 % 

voor het Mo03-1-Al203 gevonden. 
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Ook het gevoeligheidsverschil van aluminium in Al203 en molybdeen 

in Mo03 kan hieruit bepaald worden. Het gevoeligheids- verschil 

is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de differentiele 

werkzame doorsnede, de ionenfractie en de schaduwfactor. 

daMo + 
p a 

dO Mo Mo 
rv 12 ± 3 

daAl + 
p a 

dO Al Al 

Gebruikmakend van het gevoeligheidsverschil van molybdeen en 

aluminium kunnen we een schatting geven van de molybdeen 

bedekking van de Mo03/NiO/P205 katalysator van 11 ± 3%. De 

oppervlakte bedekking van het molybdeen op de Mo03/NiO/P205 

-1-A1 203 katalysator is dus vrijwel het zelfde als op 

Mo03-1-Al203. ongeacht het nikkel en fosfor op het Mo03/NiO/P205 

-1-Al203. 
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Voor nikkel en fosfor kan de oppervlakte bedekking van 

Ni0-0-Al 203 respectievelijk P2o5- 0-Al 2o3 niet bepaald worden, 

vanwege de te kleine signaal-intensiteiten van nikkel en fosfor. 

Omdat maar een fractie van de afgezette hoeveelheid molybdeen aan 

het oppervlak zichtbaar is, moeten de molybdeen deeltjes meerdere 

atoomlagen dik zijn. Dit wordt bevestigd door het sputterprofiel 

van molybdeen in figuur 5.17. Het feit dat de molybdeen 

intensiteit na een uur sputteren slechts met 15 % afneemt 

betekent dat er in dat ene uur enkel kleinere molybdeen deeltjes 

zijn weggesputterd. Blijkbaar is het molybdeen aan het oppervlak 

aanwezig als deeltjes met een variërende dikte. Deze deeltjes 

worden blijkbaar niet afgedekt door een adsorbaat. daar het 

eerste molybdeen meetpunt niet lager ligt dan het volgende 

meetpunt, zoals gebruikelijk bij een adsorbaat afdekking. 
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P en Ni sputterprofiet van de 

katatysator. 

Het nikkel sputterprofiel (zie figuur 5.18.) laat gedurende een 

uur sputteren een constant signaal zien. Dit is een duidelijke 

aanwijzing voor grote NiO deeltjes op het oppervlak met een 

constante diameter. Het oplopen van het sputterprofiel gedurende 

de eerste 10-5 minuten betekent dat het nikkel door het adsorbaat 

is afgedekt. Daar het molybdeen sputterprofiel na een uur 

sputteren nog steeds afneemt en het nikkel sputterprofiel 

constant blijft. zou geconcludeerd kunnen worden dat het 

molybdeen en nikkel gescheiden op het oppervlak voorkomen. 

Het fosfor signaal is vanwege zijn geringe massa verschil met 

aluminium moeilijk van het aluminium signaal te scheiden (zie 

figuur 5.16.). Speciaal hiervoor is de dataverwerking verbeterd 

en kan de fosfor intensiteit goed bepaald worden. Hiertoe werd 

een aluminium-piekvorm van de drager op de aluminium-piek van de 

katalysator gefit. Uit het verschil van beide curves werd dan het 

fosfor signaal bepaald. 
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Het sputterprofiel van fosfor (zie figuur 5.18.) laat een 

duidelijke fosfor verrijking net onder het oppervlak zien. Ook 

hier geldt dat het fosfor waarschijnlijk is afgedekt door een 

laag adsorbaat. Daar het fosfor sputterprofiel na 10 à 15 minuten 

al ver over zijn maximum is, mogen we aannemen dat het fosfor als 

één atoomlaag onder het adsorbaat aanwezig is. Het sputterprofiel 

van fosfor vertoont dan ook een grote gelijkenis met het in 

paragraaf 3.6. voorgestelde tweede of derde atoomlagen model. 

Gezien de lage oppervlakte energie ( 40-60 mj/m2) en de hoge 

affiniteit van 1-Al203 voor fosfaat ligt het ook in de lijn van 

verwachting dat het fosfaat op de drager aanwezig is als een 

dunne laag, mogelijk als AlP04 . Om dit laatste te verifieren valt 

aan te bevelen om ook met X-ray Photon Spectroscopy (XPS) 

metingen te doen. 
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5.3. Koper - Chroom katalysator op koolstof drager. 

5.3.1. Inleiding. 

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt bij het Laboratorium voor 

Chemische Technologie onderzoek gedaan naar vervangers voor de 

metalen platina en rhodium in de drie-weg-katalysator bij auto's. 

De katalysator heeft als functie CO en NO met elkaar te laten 

reageren tot co2 en N2 volgens 

co + ~2 ---+ co2 ( 1) 

NO ---+ ~20 + ~02 (2) 

~20 ---+ ~2 + ~02 (3) 
+ 

co + NO ---+ co2 + ~2 (4) 

Eén van de onderzochte vervangers is een katalysator die bestaat 

uit koper- en chroomoxide op koolstof drager. Van deze 

koper-chroom katalysatoren vertoont de katalysator met een 

koper-chroom verhouding van 1:1 de grootste activiteit voor de 

omzetting van koolmonoxide in kooldioxide (reactie ( 1)). 
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De activiteit van de koper-chroom katalysator op koolstof drager 

voor reactie (1) neemt toe, wanneer de katalysator een 

voorbehandeling ondergaat in verdunde zuurstof (0,3% 02 in N2) 

bij 350° C. Verder werd waargenomen dat de activiteit van de 1:1 

katalysator voor de CO-conversie een hysterese vertoont 

(figuur 5.19.): bij toenemende temperatuur vangt de Co-conversie 

aan bij een temperatuur, waarbij bij afnemende temperatuur nog 

ruimschoots Co-conversie mogelijk is. Men vermoedt dat de 

voorbehandeling of activering van de koper-chroom katalysator 

samenhangt met veranderingen van de oppervlaktestruktuur. 

co l 
conversie I 

temperatuur ~ 

Figuur 5.19. CO conversie van de koper-chroom 

kataLysator (1:1) in een C0-02 atmosfeer. 

Met LEIS is onderzocht of de activiteit van de gedragen 

katalysator samenhangt met de oppervlaktestruktuur. Hiertoe zijn 

koper-chroom katalysatoren op koolstof drager met een variabele 

koper-chroom verhouding geanalyseerd. 
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5.3.2. Preparatie. 

De preparatie van de koper-chroom katalysator gebeurt volgens de 

impregnatie methode. Aan het dragermateriaal wordt een koper- en 

chroomnitraat oplossing toegevoegd. Koper en chroom worden nu 

afgezet door gelijktijdige impregnatie van de nitraat oplossing. 

De metalen zijn aangebracht op actieve kool (NORIT RX1-e) vanwege 

zijn zeer grote oppervlak per gewichtseenheid ( 1211 m2/g.). Na 

één nacht drogen bij 400 C heeft de katalysator in N2 een 

warmtebehandeling ondergaan zoals is weergegeven in figuur 5.20. 
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Figl.illr 5.20. 
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Bij dit onderzoek beschikten we over katalysatoren met 

verschillende koper-chroom verhoudingen. De opgegeven atomaire 

verhoudingen van deze katalysatoren staan weergegeven in 

tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Bulkverhouding van de katalysatoren. 

preparaat atomaire verhouding 

nummer Cu : Cr : c 

1 6 : 0 : 300 

2 4 : 2 : 300 

3 3 : 3 . 300 

4 2 : 4 : 300 

5 0 : 6 : 300 

5.3.3. Meetresultaten. 

Met LEIS werden de katalysatoren onder identieke omstandigheden 

gemeten (4He+ ,Ei= 3000 eV). Naast deze preparaten werd ook nog 

gemeten aan de zuivere oxiden van de metalen koper en chroom: 

CuO, Cr03 en Cr2o3 . Met behulp van de metingen aan de oxiden kan 

men het gevoeligheicis verschil van koper en chroom, in oxidische 

vorm, bepalen. In figuur 5.21. staan de energiespectra van 

koper(II)oxide en chroom(III)oxide. Voor koper(II)oxide werd een 

koper intensiteit gevonden van 1825 C/s ! 20. 
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en chroom(VI )oxide werd een chroom 

van 744 Cis ! 10 respectievelijk 

887 Cis ! 10. In figuur 5.22. staat een energiespectrum van een 

verkennende meting aan een 1:1 koper-chroom katalysator. We zien 

in dit spectrum de volgende elementen: koolstof, stikstof, 

zuurstof, chroom en koper. Door niet over het hele 

energiespectrum te meten, zoals in figuur 5.22., maar over 

beperkte energie-intervallen kan men de signaal-ruis verhouding 

verbeteren, terwijl de oppervlakte gevoeligheid gehandhaafd 

blijft. In figuur 5.23. staat een voorbeeld van een dergelijk 

spectrum. In de energieintervallen liggen nu de koolstof-, koper

en chroompiek. Volgens deze meetprocedure werd van iedere 

katalysator een sputterprofiel gemaakt. De intensiteit van koper 

werd bepaald door de piekhoogte te meten ten opzichte van de 

achtergrond bij hogere energie. 
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Figuur 5.22. 
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VoorbeeLd van een energiespectrum 

van de 3:3:300 koper-chroom kataLysator. 

De chroompiek is gesuperponeerd op de lage energie flank van het 

koper. Door de koperpiek te fit ten met de piekvorm van alleen 

koper op koolstof en vervolgens deze gefitte piek van het 

spectrum af te trekken, kan de piekhoogte van chroom bepaald 

worden. In figuur 5.24. en 5.25. staan de koper en chroom 

sputterprofielen van de preparaten 1 t/m 5. 

Bij drie katalysatoren werd ook lood aan het oppervlak 

waargenomen, afkomstig van de loodschaaltjes. Wanneer we de 

hoeveelheid lood aan het oppervlak op dezelfde wijze als in 

subparagraaf 5.1.4. bepalen, dan bedraagt de maximale hoeveelheid 

lood aan het oppervlak van de katalysatoren nr. 1, 3 en 5 slechts 

1%. 
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• 

0 3 6 9 12 15 18 

sputtertijd (in minuten) ~ 

Chroom sputterprofieLen van de 

kataLysatoren 2 t/m 5. 

5.3.-4. Discussie en conclusie. 

21 24 

Wanneer men de sputterprofielen van de katalysatoren vergelijkt, 

dan valt op dat het kopersignaal na één meting al constant is, 

terwij 1 het chroom signaal veel langer toeneemt. Het lagere 

eerste meetpunt van Cu wordt algemeen waargenomen bij preparaten 

die niet voorbehandeld zijn, en wordt met met name toegeschreven 

aan waterstof dat snel weggesputterd wordt. Uit het feit dat het 

chroomsignaal zelfs na zeven metingen niet constant is kan 
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geconcludeerd worden dat het chroom nog door een ander element 

wordt afgedekt. Aangezien het sputterprofiel van de katalysator 

met alleen chroom een soortgelijk verloop geeft als het 

sputterprofiel van de katalysator waarop koper en chroom beide 

aanwezig zijn, kan de afdekking niet door koper veroorzaakt 

worden. Daar er verder enkel nog koolstof en stikstof op het 

oppervlak aanwezig zijn (zie figuur 5.19.) kunnen we aannemen dat 

het chroom door één van beide wordt afgedekt. Deze afdekking van 

chroom verklaart mogelijk de toegenomen activiteit van de 

katalysator na voorbehandeling in verdunde zuurstof (0,3% 02 in 

N2 ) bij 3500 C. Het zuurstof zou met het koolstof/stikstof kunnen 

reageren, en zodoende een schoon chroom-oppervlak 

bewerkstelligen, waarop CO kan adsorberen. Mogelijk is dit ook 

een verklaring voor de hysterese (figuur 5.19.). Bij toenemende 

temperatuur begint de CO-conversie pas wanneer de chroom 

bedekking verwijderd is. Bij afnemende temperatuur is geen 

afdekking aanwezig, zodat de CO-conversie tot lagere temperaturen 

kan doorgaan. 

Uit de vergelijking van de absolute intensiteit van de 

sputterprofielen volgt al dat het koper- en 

afneemt bij afnemende bulkconcentratie. Wel 

het chroomsignaal 

valt op dat de 

koper-intensiteit van de katalysatoren waarop koper en chroom 

beide aanwezig zijn, te laag is. 

Bij binaire legeringen is kwantificatie mogelijk door ijkmetingen 

te verrichten aan 

oppervlaktesamensteil ing. 

preparaten met 

Door de absolute 

een verschi !lende 

signalen van beide 

componenten tegen elkaar uit te zetten wordt een rechte ijklijn 

verkregen [KRUBB]. Hieruit volgt dat het LEIS-signaal 

onafhankelijk is van de matrix. Verder kan de onderlinge 

gevoeligheid hieruit bepaald worden. Dit principe is ook 

toegepast bij de bepaling van de oppervlaktesamenstelling van de 

koper-chroom katalysatoren. Wanneer het chroom-signaal van Cr203 

wordt uitgezet tegen het koper-signaal van CuO, dan kan men 

analoog aan de situatie voor legeringen een rechte ijklijn door 
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de ijkpunten trekken. De verhouding van de asafsneden 

weerspiegelt het gevoeligheids- verschil tussen koper in CuO en 

chroom in Cr203. Hiervoor wordt een waarde van 2,5 gevonden. De 

metingen aan de koper-chroom katalysator kunnen op een identieke 

manier uitgezet worden (zie figuur 5.26). De aanname die bij het 

uitzetten van de ijklijn gemaakt wordt is, dat de gemiddelde 

deeltjesgrootte constant blijft. Van chroom zijn de laatste 

meetpunten uit het sputterprofiel gebruikt. Hiervan wordt 

aangenomen dat het merendeel van het afdekkend element door 

sputteren reeds verwijderd is. Doordat voor het gevoeligheids

verschil tussen koper en chroom in figuur 5.25. al gecorrigeerd 

is, zou de verhouding van de asafsneden één moeten zijn. Uit de 

figuur volgt echter een lagere chroom-koper verhouding. Dit kan 

veroorzaakt worden doordat chroom nog gedeeltelijk afgedekt is. 

Ook zou echter de gemiddelde deeltjes grootte voor Cr203 anders 

kunnen zijn dan voor CuO. 

~·Cr 
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(in C/s) 

Figuur 5.28. 
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Figuur 5.26. Fasendiagram van koper(II)oxide en 

Chroom(III)oxide mengsels. 
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De spreiding om de ijklijn is aanzienlijk. Mogelijk hangt dit 

samen met het depositieproces, waarvan bekend is dat de oxides 

niet homogeen afgezet worden. Wel is de trend waarneembaar, dat 

in verhouding weinig koper en veel chroom aan het oppervlak 

aanwezig is. Met behulp van het fasendiagram van Cr203-CuO 

systemen en de ongevoeligheid van LEIS voor metaalatomen in 

tetraëderposities kan dit verklaard worden. 

Uit het fasendiagram [LEV69] 

koper-chroom-zuurstof systemen bij 

volgt 

voorkeur 

namelijk 

mengen 

dat 

tot 

koperchromiet: CuCr204 (zie figuur 5.26). Bij overmaat CuO vormt 

zich daarbij een CuO-fase, bij overmaat Cr203 vormt zich tevens 

een Cr2o3-fase. De kristalstruktuur van koperchromiet is een 

tetragonaal verstoorde spinelstruktuur. In deze struktuur zitten 

de zuurstof atomen in een dichtgepakte stapeling, terwijl chroom 
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• 
(llO)vlak van de spinel struktuur 

herhalings eenheid van de twee vlakken AB A'B 

A' is een over vector ä verschoven vlak A 

tetraëdrisch omringd 

koper 

oktaëdrisch omringd 

chroom 

Figuur 5.27. Voorstelling van de spinelstruktuur van 

koperchromiet en de tetraederomringing van 

zuurstof om koper en de oktnederomringing 

van zuurstof om chroom. 
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de helft van de oktaëderplaatsen bezet en koper 1/8 van de 

tetraëderplaatsen. Hoewel in de praktijk meerdere kristalvlakken 

aan de lucht geëxposeerd worden, verdient volgens [KNÖ78] het 

( 110)-vlak de voorkeur. In figuur 5.27. staan de 2 mogelijke 

vormen voor dit vlak zonder afdekkende 0/0H-huid getekend. De 

koper en chroom posities in deze vlakken weerspiegelen nu precies 

de bulk posities. 

Volgens de metingen van Shelef [SHE75] worden metaalatomen in 

tetraëderposities afgedekt door zuurstof in LEIS-experimenten, 

terwijl metaalatomen in oktaëderposities wel zichtbaar zijn. 

Recentelijk is dit ook geverifieerd door metingen aan a- en 

1-A1 203 . Voor het koperchromiet betekent dit dat het koper niet 

zichtbaar hoort te zijn. Dit effect kan dus de verminderde 

koper-oppervlakteconcentratie verklaren. Dat er bij alle 

katalysatoren toch kopersignaal aanwezig is, kan komen door de 

precipitatiemethode, waarvan verwacht mag worden dat er ook 

deeltjes gevormd worden die meer koper bevatten dan de 

bulkverhouding aangeeft. 

Shelef et al.[SHE75] hebben ook LEIS-metingen verricht aan 

koperchromiet en concludeerden dat het oppervlak alleen uit koper 

bestond. Al sputterende nam het chroom-signaal toe. Deze 

waarnemening is overeenkomstig onze waarnemingen, echter is onze 

interpretatie, vooral berustend op het verloop van het 

sputterprofiel 

verschillend. 

voor chroomoxide op drager, wezenlijk 

Schol te [SCH75] heeft activi tei ts metingen verricht aan 

koperchromiet katalysatoren voor de 00-NO reactie (4). 

Geconcludeerd wordt dat een overmaat aan koperoxide de activiteit 

voor reactie ( 4) vergroot. Zo heeft CuO-CuCr204 een grotere 

activiteit als CuCr204, CuO en Cr203 afzonderlijk. Opvallend is 

dat de Cu0-CuCr2o4 katalysator eenzelfde koper-chroom verhouding 

heeft als de 1: 1 koper-chroom katalysator op koolstof drager 

welke een maximale activiteit vertoont voor reactie (1). 
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Hoofdstuk 6. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN. 

Het LEIS-onderzoek aan het drietal gedragen katalysatoren heeft 

enkele interessante resultaten opgeleverd. We zullen deze per 

katalysator puntsgewijs samenvatten. 

Koper depositie op La gestabiliseerd 1-A1203 . 

1. Door het toevoegen van natronloog aan een zure kopernitraat 

oplossing met 1-A1203 wordt koper op het drager oppervlak 

afgezet. De depositie vindt reeds plaats bij pH 4. Bij een 

pH van 6 is de koperbedekking aan het oppervlak maximaal. Bij 

een pH van 91h wordt een afname van het koper oppervlak 

zichtbaar. Deze afname hangt samen met het feit dat bij deze 

hoge pH waarden een weinig koper weer oplosbaar wordt en 

vervolgens als koper(II)oxide deeltjes weer neerslaat. 
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2. Bij de injectie van het natronloog wordt bij het bereiken van 

het iso-electrisch punt van 0-Al 2 03 natrium afgezet. Naarmate 

de pH-waarde stijgt neemt de negatieve lading van het alumina 

oppervlak toe en wordt er ook meer natrium afgezet. Om de 

depositie van natrium te voorkomen zal men een base moeten 

gebruiken, waarvan het anion bij de nabehandeling makkelijk 

te verwijderen is, bijvoorbeeld NH~. 

3. Het sputtermodel, zoals dit is gepresenteerd in subparagraaf 

3.6., lijkt qua vorm goed op het sputterprofiel van natrium. 

Kwantificatie van het sputtermodel is echter zeer moeilijk. 

Hiervoor heeft men preparaten nodig met dunne films, waarvan 

bekend is hoeveel atoomlagen dik de film is. Verder moet van 

deze atomen de sputteropbrengst bekend zijn. 

1. Tegen alle verwachtingen in was de molybdeen bedekking van 

Mo031Ni0/P2o5- 0-Al 203 slechts 11%. De molybdeen belading was 

in principe voldoende voor een monolaag. Blijkbaar heeft het 

molybdeenoxide toch grote deeltjes gevormd. 

2. Nikkel en fosfor waren beide aan het oppervlak van 

aanwezig, maar waren niet te 

kwantificeren. Wel was te achterhalen dat nikkel, net als 

molybdeen, als grote nikkel(oxide)deeltjes aan het oppervlak 

aanwezig is en dat fosfor als een dunne laag aanwezig is 

welke door adsorbaat is afgedekt. 
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3. Bij dit deelonderzoek beschikte men niet over de goede 

ijkmetingen. Door ijkmetingen aan molybdeenoxide,nikkeloxide, 

fosforoxide, aluminumoxide en mengsels van deze oxides, kan 

men het gevoeligheidsverschil van molybdeen, nikkel, fosfor 

en aluminium bepalen. 

Koper-chroom katalysator op koolstof drager. 

1. Uit de sputterprofielen van koper en chroom kunnen we 

afleiden dat koper vermoedelijk door een OH-laag wordt 

afgedekt, welke gemakkelijk weggesputterd wordt. Het chroom 

daarentegen is zelfs na lange tijd sputteren niet voor 100% 

zichtbaar. Het chroom wordt waarschijnlijk afgedekt door 

koolstof of stikstof. De gerapporteerde activi tei tstoename 

van de katalysator na de voorbehandeling bij 35o0c in een 

verdunde zuurstof atmosfeer kan men verklaren door het 

"wegbranden met zuurstof" van deze afdekkende laag. 

2. Met LEIS werd gevonden dat de koper-chroom katalysatoren te 

weinig koper aan het oppervlak bevatten. Deze bevindingen 

zijn in overeenstemming met het vermoeden dat het koper- en 

chroomoxide gedeeltelijk koperchromiet heeft gevormd. Bij 

koperchromiet zit het koper op de tetraëderposities en wordt 

het veel meer afgeschermd door het omringende zuurstof dan 

het chroom op de oktaëderposities. 

3. Ook bij dit deelonderzoek kan de ijkmeting van koper

chroomoxides verbeterd worden. Op het moment berust de 

ijkmeting op slechts twee metingen. Verdere ijkmetingen aan 

gemengde koper( I I )oxide en chroom( I I I )oxide poeders worden 

aanbevolen. 
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Appendix I. 

Afleiding van de relatie Er/Ei. 

Voor de af leiding van vgl. 3. 1. gelden de behoudswet ten van 

energie en impuls. De botsing heeft dan ook veel weg van een 

elastische botsing tussen twee biljardballen. 

ml 

Ei 

Pi 
y 

l m2 

Er 

x Pr 

De wet van behoud van energie: 

ofwel = + 

De wet van behoud van impuls: 

x-richting 

y-richting 

Pi = Pf cos e + Pr cos ~ 

0 = Pf sin e - Pr sin ~ 

ml 

Er 

Pr 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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We kwadrateren beide impuls vgl. en herschrijven ze, 

2 2 2 2 2 
Pr cos <P = Pi - 2pi Pr cos 9 + Pf cos 9 

2 2 2 
sin2e Pr sin <P = Pr (+ 

2 2 2 
Pr = Pi - 2pi Pr cos 9 + Pr (5) 

2 
We herschrijven vgl. 2 en trekken die af van vgl. 5, zodat Pr 

wordt geëlimineerd: 

2 Pi Pf cos 9 + 

zodat, 

Pi [ 
j A2 l cos 9 ± - sin2e 

Pr = 
1 + A 

m2 
met A = ml 

Voor de energie geldt dan, 

cos 9 ± J A2 - sin2e r 1 + A 

voor geldt het plusteken A > 1 

A ~ 1 geldt zowel het plus- als minteken 

zolang A2 - sin2e l 0 

(6) 

(7) 
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Voor de recoil energie, Er , van massa 2 kunnen we op soort 

gelijkewijze een vgl. afleiden. We vinden dan, 

(8) 
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Appendix 11 

UHV condities. 

Hoe goed moet het vacuüm zijn om tijdens een experiment, 

gedurende 1 uur, hoogstens 1 % van het oppervlak door 

gasadsorptie te laten vervuilen. 

p 

kinetische gastheorie V = 

voor 02 geldt m = 5,3·10-26 kg 

k = 1,4·10-23 ]Ik 

T = 300 K 

v = P • 3•1022 deeltjesis m2 

s •v •t 
ED = 

bedekkings graad 1 % 

plakkans is 100 % 

1 uur 

aantal deeltjes per m2 

Voor de druk vinden we nu 

ED = 0,01 

s = 1 

t = 3600 seconden 

no = 4·1018 

= 4·10-12 mbar 


