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Samenvatting 

Het werk aan seleen en aan met jodium gedoopte zwavel is in team

verband verricht met J. van Wolput en D.C. Koningsberger. 

Het zal opvallen dat in dit verslag regelmatig verwezen wordt naar 

de dissertatie van D.C. Koningsberger. Dit afstudeerwerk moet dan 

ook in nauwe relatie met het dissertatiewerk gezien worden en draagt 

voor sommige onderwerpen een meer experimenteel karakter. 

De polymerisatie parameters van vloeibaar\seleen en van met jod:ium 

gedoopte vloeibare zwavel zijn met behulp van elektronen spin reso

nantie metingen-bepaald. 

Met behulp van de gegevens over het aantal spins (aantal vrije radi

calen) zijn voor seleen bepaald: de gemiddelde ketenlengte, de reactie

evenwichtskonstanten K1 en K2, voor de reactie, die respectievelijk 

het openbreken van een kring en het openbreken van een keten beschrijft. 

Met behulp van de reactiekonstanten K1 en K2 voor zuiver zwavel zijn 

voor met jodium gedoopte zwavel de gemiddelde ketenlengte en de ge

wichtsfractie polymeer bepaald uit het aantal spins. 

Uit de afhankelijkheid van de lijnbreedte van de temperatuur is de 

reactie gekozen volgens welke het polymerisatie evenwicht tot stand 

komt. 

Zowel het aantal spins van seleen als het aantal spins van met jodium 

gedoopte zwavel werden absoluut geijkt, door de E.S.R.-signalen rela

tief te vergelijken met die van zuiver zwavel. Bovendien werd met jo

dium gedoopte zwavel twee keer absoluut geijkt met behulp van diphenyl

picrylhydrazyl (DPPH) om de relatieve ijking te controleren. 

Het heeft ongeveer een jaar geduurd om seleen zodanig van zuurstof te 

zuiveren, dat hiervan E.S.R.-signalen gevonden werden, waaruit poly

merisatieparameters bepaald konden worden, zoals bij zuiver zwavel. 

Het is de eerste k.eer dat met behulp van ESR aan vloeibaar zuiver 

seleen polymerisatieparameters bepaald zijn. 

Met behulp van het polymerisatiemodel voor met jodium gedoopte zwavel 

is van te voren het aantal spins berekend. De discrepantie tussen het 

berekende en het gemeten aantal spins bij lage temperaturen en bij 

hoge doopconcentraties is misschien toe te schrijven aan het R-C8 
polymeer (1). 



- 2 -

Inhoud 

Samenvatting 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

2. Polymerisatietheorie 

3. Apparatuur 

4. Reiniging van seleen 

5. Preparaten met jodium gedoopt zwavel 

6. Bepaling van het absoluut aantal spins in 

vloeibaar seleen en met jodium gedoopte 

vloeibare zwavel 

7. ESR resultaten en berekening van polymeri

satieparameters van seleen 

8. ESR metingen en polymerisatieparameters 

van met jodium gedoopte vloeibare zwavel 

9. Nabeschouwing 

10. Literatuurverwijzingen 

1 

3 

5 

11 

13 

2.3 

26 

31 

42 

60 

62. 



- 3 -

1. Inleiding 

Polymerisatie betekent het vormen van polymeren uit monomeren 

(poly = veel, mono = enkel). Bij vloeibaar seleen en met jodium 

gedoopte vloeibare wavel zijn de monomeren korte ketens die uit 

8 atomen bestaan. De gemiddelde lengte van de polymeren (ketens 

met veel atomen) wordt de gemiddelde ketenlengte genoemd. De ge

wichtsfractie atomen, dat in de ketens zit, ten opzichte van het 

totaal aantal atomen, heet de gewichtsfractie polymeer. 

Elke keten (diradikaal) bezit twee ongepaarde elektronen (para

magnetische centra), die we in principe met behulp van ESR kunneu 

met en. 

1.1. Seleen 

Er is bij zwavel een eenduidig verband tussen de polymerisatie en 

de viscositeit (1). De viscositeit stijgt een factor 10
4 binnen 

een temperatuur traject van enkele graden rond het polymerisatie

punt (159°c). De viscositeit van vloeibaar (smeltpunt Tm = 220°c) 
seleen ligt ongeveer een factor 10 lager d.a.Il.- die van vloeibaar 

zwavel. Daar de viscositeit van beide stoffen een gelijksoortig 

verloop heeft als functie van de temperatuur (2, 3, 4) en de groot

te-orde ongeveer dezelfde is, nemen we aan dat ook seleen polymeri

seert (1). 

In het verleden zijn ESR-metingen gedaan aan vast seleen door Sampath 

(5), Abdullaev (6). Abdullaev liet zien, dat het smalle, door Sampath 

gevonden ESR-signaal afkomstig is van zuurstofverontreinigingen. 

Abkowitz (7) onderzocht het brede, door Sampath gevonden, ESR-signaal. 

Hij vond na zuivering van het seleen geen enkel signaal. Het brede 

signaal was volgens hem afkomstig van (koolwaterstof) verontreini

gingen. 

In het verleden zijn binnen onze groep ESR-metingen aan seleen gedaan 

(8). Uit de temperatuurafhankelijkheid van het aantal spins bleak dat 

het ESR-signaal niet afkomstig kon zijn van de polymerisatie. Uitein

delijk is het ons gelukt seleen va.n zuurstof te reinigen, zodat 

uit het gemeten aantal spins polymerisatieparameters bepaald konden 

worden zoals bij vloeibaar zwavel (26). 

In dit verslag komen zeer grondig de diverse manieren om seleen te 

rein:igen ter sprake en worden de verkregen ESR-resultaten besproken. 

Wi1~_en we de polymerisatieparameters bepalen dan is behalve het aan

t"J.1 spins nog een andere gegeven grootheid nodig. Di t is de gewichts

r'ract ie polymeer (9). 



- 4 -

1.2. Met jodium gedoopte zwavel 

Uit viscositeitsmetingen van Bacon en Fanelli (10) blijkt dat de 

viscositeit van zuiver zwavel sterk wordt verlaagd door toevoeging 

van jodium. Het polymerisatiemodel van zuiver zwavel is met twee 

reacties uitgebreid, die de additie van jodium aan zwavelketens 

beschrijven. Met behulp van een rekenprogramma zijn van te voren 

het aantal spins berekend om het interessante meettemperatuurgebied 

te vinden. Het blijkt dat pas bij lage temperaturen verschillen te 

meten zijn in het aantal spins van zwavel met verschillende jodium

toevoegingen (1). 

Bij het meten bleek dat het onmogelijk was om hoger dan 550 grauen 

te meten vanwege belvorming in het preparaatbuisje, terwijl bij 

lage temperaturen het signaal dezelfde grootte had als de ruis. De 

grootte van het ESR-signaal is omgekeerd evenredig met het kwadraat 

van de lijnbreedte. Hoe hoger de jodium toevoeging was, des te gro

ter was ook de lijnbreedte van het ESR-signaal, zodat juist het 

interessante meettemperatuurgebied sterk werd verkleind. 

Het bleek dat de verschillen in de lijnbreedte voor diverse jodium

doops groter waren dan de verschillen in het aantal spins. 

Er zal in dit verslag nader warden ingegaan op de reiniging van met 

jodium gedoopte zwavel en op een ander ESR-signaal dat op het poly

merisatie signaal gesuperponeerd is. 

1.3. Apparatuur 

In het kort zal in hoofdstuk 3 de gebruikte ESR-apparatuur en de 

vacuumopstelling, die bij de reiniging gebruikt werd, behandel war

den. Voor meer details en het waarom van de door ons aangebrachte 

wijzigingen in de ESR-apparatuur wordt verwezen naar de dissertatie 

van D.C. Koningsberger (1). 

1.4. Eenheden en fouten 

In dit verslag wordenuitsluitend S.I.-eenheden gebruikt, met uit

zondering voor de magnetische veldsterkte. Deze wordt steeds in 

Oersted (Oe) opgegeven. 

Daar waar reactiekonstanten en de parameters voor de beste aanpassing 

van de reactiekonstanten vermeld worden, zijn met de opgegeven fouten, 

schattingen voor de standaarddeviatie bedoeld (27). 
Voor de overige gevallen wordt volstaan met een mogelijke absolute 

of relctieve fout. 
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2. Polymerisatietheorie 

2.1. Polymerisatie van zuiver seleen 

Het polymerisatie-evenwicht van seleen wordt op identieke wijze als dat 

van zwavel beschreven (I). We gaan uit van de volgende reacties: 

waarin: 

Se~+'~ Se~+ Se~, met K2(se! .] 
l. J l. J l.+J 

R se8 : seleenring met 8 atomen, 

Se~ : seleenketen in kmol/kg, 
l. 

[ .• 1 concentratie in kmol/kg, 

Kl ,K2 reactiekonstanten. 

2. I a. 

2. I b. 

uit deze twee reacties kan men afleiden, indien men aanneemt dat reactie 

(2.lb) onafhankelijk is van de lengte van de keten, d.w.z. onafhankelijk 

van i en j, dat geldt: 

met p de parameter van Flory (17). 

Met behulp van deze vergelijking volgt dan voor het aantal spins , N (in 

kmol/kg), de gemiddelde ketenlengte P (in eenheden van I atoom seleen), 
n 

en de gewichtsfractie polymeer, ~(in fracties)~ldt (I): 

N=2K2_e_ 
1-p 

p = _!_ 
n 1-p 

~ = ~ (l~p) 2. 
0 

M is het totaal aantal seleen atomen in kmol per kg. De Flory-parBlJleter 
0 

p is op te lossen uit de voorwaarde dat alle atomen iof in ketep..s of in 

ringen zitten: 

2. I c. 

2. Id. 

2. I e. 

p 8 8 2 M0 = K2 (1-p) 2 +KTK2 p. .If. 

Bij seleen is de ketenlengte groter dan 104 , zodat we (zie 2.ld) p gelijk 

mogen stellen aan I. De formules gaan dan over in: 

N = 2/~M K2' 2.lg. 
0 

l 
P n = N ZK2 • 2 • I h. 
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2.2. Polnnerisatie 11en met jod~um gedoopte zwavel 

Naast de reacties, die gelden voor de polymerisatie van zuiver zwavel (!): 

en: 

JJ, s: 
g, ,,. ~ 
-- s. + s. ' 

l. J 

voeren we de reacties in: 

12 !i 21, 

"f- K' IS. + I iF::!t IS. I, 
l. l. 

..K'.!. s~+ r ~rs:", 
l. l. 

waarin: S~ zwavelring met 8 atomen, 

S~ zwavelketen met i atomen, 
l. 

IS'!° : zwavelketen met i atomen zwavel en aan een uiteinde een 
l. 

j odium atoom, 

IS.I zwavelketen met i atomen zwavel. met aan elk uiteinde een 
l. 

jodium atoom, 

12, I jodiummolekuul, respectievelijk jodiumatoom, 

K', K", K4: evenwichtskonstanten. 

2.2a. 

2.2b. 

2.2c. 

2.2d. 

2.2e. 

We beschouwen reactie (2.2d). Een keten IS I met n = i + j kan op twee ma
n 

nieren breken, namelijk in IS~ + #g,r en IS!+ •s.r. Stellen we de moge-
l. J l. l. 

lijkheid van een binding k. en de mogelijkheid van een breuk k.', dan geldt: 
J k. J 
K' =~ 2k. 

J 

Bij nadere beschouwing van reactie (2.2e) blijkt dat een jodium atoom op 

twee mogelijke plaatsen aan een keten S'kan gaan zitten. Dan geldt voor 
' l. 

K": 

k. 

2k. 
K" = rl k. 

J 

Stellen we & = K., dan geldt voor de evenwichtskonstanten K' en K": 
J J 

K' = I K. ' J 
2.2f. 

K" = 2 K. 
J 

2.2g. 
. ----------------~ 
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We beschouwen reactie (2.2b). Hier zien we 

op twee manieren kan breken, namelijk S ~ + 
l. 

dat een keten s• met n = i 
n 

S ~ en S '! + S ~. Twee ketens 

+ j 

s~ 
l. 

en S~ kunnen op vier wijzen met elkaar een 
J 

J . J l. .. 
binding tot s.+. 

l. J 
aangaan omdat 

er twee maal twee ketenuiteinden zijn. Dit geeft voor K2: 

2k ' s 1 
K2 = ~ = 2K 1 2.2h. 

s s 

met k' en k identiek gedefinieerd als k.' en k .• 
s s J J 

Uit de reacties valt dan af te leiden (1), dat geldt voor het aantal spins, 

N (kmol/kg), de gemiddelde ketenlengte P (in eenheden van I atoom), en de 
n 

gewichtsfractie polymeer, ~(in fracties): 

N=2K2f-p-(l+Kj(I)), 2.2i. 

p = ....!.... + ~:~ 2 2. 
n 1-p 1 .... ~ ' • J • 

J 
K2 

~= M
0 

(I ~ p) ~(I + Kj [!])2
, 2.2k. 

waarin [I} de concentratie jodium atomen in kmol per kg. is. 

lI] .en p zijn op te lossen uit de randvoorwaarden: 

M0 = 8 ~~ p
8 

+ K2 (I ~ p) 2 (1 + Kj[I])
2

, 

2 
1

0 
== [r] + 2 ~ + K2 

met I het totaal aantal jodium atomen. 
0 

Als er in een doop a gewichtsprocent jodium zit, dan geldt voor M en 
0 

I : 
0 M = (JOO - a) 

0 3206.6 

I =_..,.a ....... 
0 12690 

(kmol/kg), 

(kmol/kg). 

2.21. 

2.2m. 

Uit berekeningen met behulp van rekenprogramma's bleek dat het aantal jo

dium molekulen in de vloeibare fase te verwaarlozen was. Dit betekent voor 

de evenwichtskonstante K4 (volgens 2.2c), dat men deze oneindig groot mag 

stellen. Omdat gegevehs over Kj ontbraken, stellen we dat het geen verschil 

uitmaakt of er een jodium dan wel een zwavel atoom_~an een keten gaa~ han

gen (d.w.z. ks' • k/'• ks= kj, zie ook paragraaf 8.4.3). We mogen dan 

stellen: 

K = K. 
s J 

I 
ofwel: Kj = 2'i(2' • 
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De f ormules reduceren dan tot: 

N = 2K2 p l!l 
1 - p (l + 2K2 ), 2.2n. 

p - 1 + 2[1J 
n - 1 - p 2K2 +[IJ ' 2.20. 

~ 
K2 

n2(1+l!l)
2 

2.2p. =-' 
M 2K2 0 

I = [r] + [r] E (1 + l.!l) 2.2q. 0 l - p 2K2 

Gebruiken we de waarden van Kl en K2, die voor zuiver zwavel bekend zijn, 

~an _ __!ij_n ~e iti_ staa_~_ om het aantal spins te berekenen. 

Opme!king: Als de waarien van de gwwichtsfractie polymeer voor met jodium 

gedoopte zwavel bekend waren, zouden we met behulp van het gemeten aantai 

spins in staat zijn de reactiekonstanten Kl en K2 voor met jodi.um. gedoop

te zwavel te berekenen. 

2.3. Het ring-additie model voor de lijnbreedte 

De gemiddelde levensduur van een ketenuiteinde bepaalt de lijnbreedte (AH) 

van het ESR-signaal. Er wordt aangenomen (1) dat voor de gemiddelde levens

duur het ring-additie model geldt. 

We beschouwen hiervoor de reactie: 

.,,. R l/K~ 1f> 
Sen + se8 ~ Se ......- n+8 ' 2.3a. 

met K3 = ~ • 

We belijken nu de vermindering van het aantal ketens se•, dat op een bepaal-
n 

de tijd t 1 aanwezig is, als functie van de tijd. We noemen dit aantal 

ketens [s~,t 1 ]Ci~ kmol/kg). We bedenken dat reactie (2.3a) een evenwichts

reactie is. Dit houdt in, dat als het aantal ketens met lengte n, dat op 

een tijd tl aanwezig is, in de loop der tijd verandert, er andere ketens 

ter lengte n bijkomen, zodanig dat het totaal aantal ketens ter lengte n 

constant blijft. Om de vermindering van het aantal ketens [se:,ti1 te be

palen, beschouwen we reactie (2.3a) in twee richtingen: 

1 : se• + R k ' 
se!+a , 2.3b. n se8 b .. 

2: se• ~II Se# R 2.3c. 
n ~ n-8 + se8 , 

met kb' en~" reactiesnelheidskonstanten. 
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Uit deze twee reacties volgt voor de afname van het aantal ketens 

{sen, ti]: 
_ ( d [ se: 

2
t 1] 

uit 1: ) 1 = k ' Ise~] [se:,tl], dt b 2.3d. 

d[se* ti] 
kb" [se:,t1J· uit 2: ( n, 

)2 = dt 2.3e. 

Omdat we veranderingen bekijken in eenevenwichtssituatie, geldt als defi-

nitie van de gemiddelde levensduur 

d[SettiJ = [se~,t.J 
dt 

(th sec) van een ketenuiteinde: 

Met behulp van formules (2.3d t/, f) volgt dat geldt voor de totale ver

mindering van het aantal ketens [se~,tl} per tijdseenheid dt: 

d[se~,tl] = [se;,tl] -- k ' R 
- dt th b [sea] [se!,tt] +kb" [se~,tl] 

waaruit volgt: 

1 -= 
th 

k ' b 

2.3f. 

2.3g. 

Uit het feit dat het aantal ketens ter lengte n in de tijd constant is en 

uit het feit dat de evenwichtskonstante K3, en derhalve kb' en kb" on

afhankelijk zijn van de ketenlengte, volgt met behulp van (2.3b) en 

(2.3c): 

= 

ofwel: 
kb" = kb' [se!J • 

Combinatie van (2.3g) en (2.3h) levert: 

Nu geldt voor de gemiddelde levensduur van een ketenuiteinde als de vorm 

van het ESR-signaal Lorentz is: 

t = 
b 

L 
tiH 

met L = 6.47 x 10-a Oe sec. 

2.3h. 

2.3i. 

R Met behulp van (2.3h) en se8 = M
0

(1 - ~), en kb' 2. 3j. 

kan men afleiden dat dan geldt: 
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1 _ l ( AH 
ln kb - n 2LM Tl 

0 

Hierin zijn ~ 

k ' ob 

en E' 

de gewichtsfractie polymeer, 

de pre-exponentiele factor van de reactiesnelheids

konstante, 

de aktiveringsenergie (cal/mol) voor de naar rechts 

verlopende reactie van (2.3a). 
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3.Apparatuur 

3.1.ESR apparatuur 

De metingen zijn verricht op twee verschillende ESR spectrometers.Deze war

den met de bijbehorende trilholte in twee systemen ingedeeld: 

Systeem 1 : Dit bestond uit een Varian V-4500 A spectrometer met een hoge 

temperaturen trilholte,die nog in een experimenteer stadium 

verkeerde. 

Met systeem 1 zijn de eerste metingen verricht.De trilholte bleek nog niet 

ideaal te zijn.Bij hoge temperaturen daalde de gevoeligheid. 

In augustus 1970 is de trilholte in de uiteindelijke versie gereed gekomen. 

De kwaliteitsfactor was bijna temperatuuronafhankelijk.We kregen bovendien 

de beschikking over een gevoeligere ESR spectrometer. 

Systeem 2 : Dit bestond uit een Varian E-15 spectrometer met een gevo0lig0 

trilholte (1). 

Als trilholte hebben we ecn watergekoelde TE 104 trilholte gebraikt,die 

naar eigen inzichten gemodificeerd was (zie voor details (1) ).De 

dubbele trilholte staat afcebeeld in figuur 3.1. 

De modulatiefrequentie van het statische magneetveld was 100 1"'..Hz. 

Figuur 3.1~ de TE 104 trilholte. 

a= 22 mm.; B: koppelgat voor TE golf. 
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3.2.Vacuum opstelling 

Het belangrijkste hulpmiddel bij het maken van de ESR preparaten was een 

eigen gema3kte vacuum opstelling.Deze staat afgebeeld in figuur 3.2.Met 
-6 deze opstelling werd een maxima'-11 vacuum van de grootte orde van 10 

mm kwikdruk bereikt. 

Om het restgas te verdunnen werd TL argon gebruikt.De eventueel in het argon 

gas aanwezige zuurstof en waterdamp werden verwijderd door respectievel:ijk 

oxidatie van koper en absorptie van water door moleculair sieves. 

Aan het sl~jpstuk H werd de kwartsopstelling bevestigd,waarin de prepa

raten gemaukt werden.Deze opstelling wordt besproken in hoofdstuk 4 en 5. 

A 

B c ~ 
D \ 

Figuur 3.2. De hoogvacuumopstelling. 

H 

a: TL argon fles ; B: voorvacuumpomp met meter (D) ; c: oliediffusiepomp; 

e1,e2 penningmanometer ; F: eigengemaakte kryoabsorptiepomp met aktie

ve kool in vloeibare stikstof ; G: koelval ; H: aansluiting voor de pre

paraatopstelling aan de vacuumopstelling; K: TL argon zuiveraar ; 

i:kranen. 
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4.Reiniging van seleen 

In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan uit literatuur bekende 

selecnreinigingsmethoden.Daar in de literatuur over seleen veel te wei-

nig gegevens bekend ztjn over het seleenuitgangsmateriaal,de reinigings

methoden en de behaalde reinigingsgrand , om de vele metingen aan seleen 

door verschillende auteurs onderling te kunnen vergelijken,wordt in de 

paragrafen 4.2 tot en met 4.5 bij de reiniging van ons seleen uitgebreid 

hierop ingegaan.In elke van deze vier paragrafen wordt een reinigingsmetho

de beschreven, die wij gebruikten, totdat het ui teindelj,J"k mogeljji: bleok te 

zijn interpreteerbare ESR signalen te meten. 

4.1.Reinigingsmethoden-tot nu toe bekend 

Besproken worden de methoden van Henkels (11),Eckart (12), en van Kozy

. rev (13). 

A.Henkels 

Henkels zuiverde zijn seleen in de volgende stappen: 

1-destillatie van sele0n onder normale druk~ 

2-oxidatie in dampvorm tot seleendioxide, 

3-sublimatie van het seleendioxide,gevolgd door reductie door 

ammoniak tot elementair seleen, 

4-destillatie van seleen in een kwartstoestel,gevolgd door con

densatie en afschrikken in gedestilleerd water. 

Het oorspronk.eliJ1rn uitgangsmateriaal bevatte ongeveer 7 ppm verontrei

niging. 

B.Eckart 

Eckart ging uit van chemisch gezuiverd seleen.Hij paste hierop onder een 

druk van 10 mm kwikdruk gefractioneerde destillatie toe.Hij bracht het se

leen in een kolf van pyrex,waar het op een temperatuur van 450 graden ver

hit werd.Het dampvormige seleen doorliep een buizenstelsel om daarna door 

een soort zeef te gaan.De hier gevormde druppels werden afgeschrokken en 

ender vacuum opgevangen.Het proces werd een paar maal herhaald. 

Na iedere keer werd een spectraalanalyse van het seleen gemaakt.Het bleek 

dat na viervoudige gefractionee.rde destillatie van het seleen de veront

reinigingen van het uitgangsmateriaal niet meer aantoonbaar waren.Het 

was echter zo,dat b~ langdurige herhaling van het proces extra veront

reiniging uit hot glas vr:ij kwam,zodat het proces ergens een optimum heeft. 
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C.Kozyrev 

C.1.Reiniging op niet vluchtige bestanddelen 

Het reinigingsapparaat van kwarts bestond uit twee cilindervormige ruim

tes,die met elkaar via een buisje verbonden waren.Aan de ene ruimte was 

de toevoer naar de kryoabsorptiepomp.Aan de andere ruimte was een buis 

bevestigd,die aan een zijde afgesloten was.Beide ruimtes zaten in een oven. 

In de ene ruimte werd 500 gram seleen gebracht op een temperatuur van 225 

graden.Na 15 dagen bleek al het seleen verhuisd te zijn naar de andere 

ruimte,die een temperatuur van 170 graden had.In de oorspronkelijk gevulde 

ruimte bleven de vaste,niet vluchtige verontreinigingen achter in de 

vorm van een donkere aanslag op het kwarts. 

C.2.Deoxidatiemethode 

c.2.1.Eerste methode 

Het seleen van onder paragraaf c.1. werd in een kwarts ampul gedaan(tem

peratuur 350 graden),welke verbonden was met een zig-zag buis(temperatuur 

700 graden).Deze mondde uit in een grotere kwarts ruimte,die op een tempe

ratuur van 250 graden gehouden werd.Aan deze ruimte zat de toevoer naar 

de vacuumpomp en een buis naar een opvangruimte voor het seleen.De tempe

ratuur van beide buizen was respectieveljJ"k 200 en 225 graden. 

Kozyrev ging ervan uit,dat in de dampfase bij 700 graden de reactie 

Se+ 02 ........ Se02 
optimaal naar rechts lag.Het seleendioxide werd door de pomp weggezogen, 

daar dit een duizend maal grotere dampspanning heeft dan het seleen (bij 

200 graden pd 1 d. "d = 10 mm kwikdruk). - amp,se een ioxi e 
Het seleen verdampte onder in de am.pul,doorliep de hete zig-zag buis en 

werd in de opvangruimte opgevangen~Om te z.orgen dat het seleendioxide 

zich niet met het seleen vermengde als neerslag,werden de temperaturen 

boven in ~et apparaat rond de 200 graden gehouden.Het proces werd in zijn 

geheel vijf maal herhaald. 

De elektrische weerstand,door Kozyrev gemeten,was ongeveer een factor 

104 groter dan die van het seleenuitgangsmateriaal (108 i.p.v. 104 Ohmcm). 

C.2.2.Tweede methode 

Deze method0 was eenvoudiger als die van onder c.2.1.Het seleen werd in 

een van te voren vacuum (10-5 mm kwikdruk) gezogen ampul gedurende twee 
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uur afgesloten in een oven verhit op 700 graden.Daarna volgde afschrikken 

in vloeibare stikstof. 

Het principe van de zuivering was het volgende : in de dampfase zit hoofd

zakelijk seleendioxide,daar de oplosbaarheid hiervan in seleen bij 700 gra

den zeer gering is.Derhalve zal bij afschrikken het seleendioxide zich 

voornamelijk afzetten op de kwartswand. 
6 De elektrische weerstand was in de grootte orde van 10 Ohmcm,dus een fac-

tor 102 a 103 groter als die van het seleenuitgangsmateriaal. 

4.2.Seleen-1 

Met de eerste seleenreiniging werd op 19 november 1969 begonnen.Het ge

bruikte seleen was van het merk Johnson Matthey,London ( katalogusno.J.M. 

781,lab.no. SH 268,vaste verontreiniging 1 op 105 atomen).Het seleen be

stond uit korrels van ongeveer 3 mm doorsnede. 

Het kwarts toestel,waarmee het seleen gereinigd werd,staat in figuur 4.2 

afgebeeld.Het was aan slijpstuk H van de pompopstelling (fig.3.2.) beves

tigd.De re1n1g1ng kende de volgende fasen: 

1-Het lege kolfje werd gedurende 5 uur op een temperatuur van 640 

graden in een oven onder vacuum uitgestookt~ 

2-Het seleen werd in het kolfje gebracht en op kamertemperatuur 

6 -4 ' -5 gedurende uur af gepompt bij een vacuum van 10 a 10 mm 

kwikdruk. 

3-In 25 minuten werd het seleen verwarmd tot 190 graden.Gedurende 

23mm 

0 2 4 cm 
I n I a I 

</J 21' mm f nw. 

,figuu:r 4.,2. 
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6 uur werd het op deze temperatuur uitgestookt. De hoeveelheid gas 
5 die vrijkwam was: I atoom zuurstof op 10 atomen seleen. 

4-Bij verhitting tot 300 graden waren er drukstootjes waarneembaar 

op de piranimanometer (figuur 4.2 A ). 

5-Een paging om het seleen over te sublimeren mislukte. Daarom werd 

het apparaat met gesloten kranen van de vacuumopstelling gehaald en 

gekanteld. De druk was toen kleiner dan I0-3nnn kwikdruk. 

6-Na het vullen van de preparaatbuisjes met vloeibaar seleen, was de 

druk opgelopen tot 7 x I0-3mm kwikdruk. Vermoedelijk hebben de 

kranen waarmee het apparaat afgesloten was een beetje ingelekt. 

7-Bij een druk van I0-5nnn kwikdruk werden de preparaatbuizen afge

smolten. 

De preparaatbuizen waren gemaakt van zuiver kwarts, waarin zelfs bij de grootst 

mogelijke gevoeligheid van de ESR spectrometer, geen ESR-signaal te detecte-

ren was. 

Het seleen is gemeten met systeem 1 (zie hoofdstuk 3). Er was geen enkel ESR

signaal te detecteren. 

Aangezien er tijdens het vullen van de preparaatbuisjes mogelijk lucht bij 

het seleen gekomen was (zie boven onder 6-), werd verder gegaan met een 

andere seleen reinigingsmethode. 

Een half jaar later is dit seleen nog met systeem 2 gemeten. Er was een heel 

klein Sampath signaal detecteerbaar en tevens een breed signaal, dat dezelfde 

eigenschappen had, als het signaal dat vroeger binnen onze groep aan seleen 

gemeten was (zie hoofdstuk 1, paragraaf I.I). 

4.3. Seleen-2. 

Met deze reinigingsmethode werd gestart op 20 januari 1970. Het seleen was 

van dezelfde voorraad als dat van onder de vorige paragraaf. 

Het kwartstoestel waarmee het seleen gereinigd werd staat afgebeeld in fi

guur 4.3. Het was eengewijzigde modificatie van het apparaat, dat door Kozyrev 

gebruikt was (zie onder paragraaf 4.1- c.2.1). 

Het toestel werd aan slijpstuk H aan de pompopstelling gemonteerd. Het rei

nigingsproces kende de volgende fasen: 

1-Het lege kwartstoestel werd aan de opstelling gedurende 2 uur uit

gestookt op 800 graden. 

2-50 gram seleen werd gedurende twee uur uitgestookt op 180 graden. 

De druk werd I0-5mm kwikdruk gehouden. 
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c 
Omm 

O 2 4 cm 
I I I ft I 

l ..... -· 
I : 

-.;-I+-

~ 2/J mm inw. 

Figuur 4.3. 

3-0mdat bij de vorige reiniging bleek, dat bij het smeltpunt een 

grote hoeveelheid gas vrijkwam, werd over o2 op 700, over o1 op 

210 graden gebracht. Bij het i>melten van seleen waren drukstootjes 

waarneembaar (maximale druk 30 x l0-5nun kwikdruk). 

4-Na ongeveer een half uur werd de onderste oven op 430 graden ge

bracht. 

5-Na twee en een half uur was al het seleen over gedestilleerd in de 

ruimte A en D. 

6-De ovens werden uitgezet. Het seleen werd naar ruimte B gebracht 

door in ruimten A en D harder te stoken. 

7-Daar tijdens het proces -zie onder 3- de druk nog iets opliep werd 

het seleen nogmaals gedestilleerd. 

8-Bij een druk van I0-5
nun kwikdruk werden vier preparaatbuizen gevuld. 

De ruimten A en D waren gedurende het proces verwarmd tot respectievelijk 200 

en 180 graden Celcius. 

Met systeem is geen Sampath, wel een breed signaal gemeten (zie hoofdstuk 7), 

(25). 
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In september zijn nogmaals 4 preparaten van de bewaarde seleenvoorraad ge

maakt, en gemeten met systeem 2. Het bleek dat er nag wel degelijk zuurstof 

in het seleen aanwezig was, omdat er een klein Sampath signaal gemeten werd. 

4.4. Seleen-3. 

Met deze reiniging werd op 7 juni begonnen, en wel omdat de resultaten van het 

seleen-2 nog niet geheel reproduceerden. 

De oude seleenvoorraad dreigdevp te raken. Het hier gebruikte seleenuitgangs

materiaal was van een andere voorraad (merk Johnson Matthey: J.M.781, labno. 
5 85006, vaste verontreiniging op 10 atomen). Het seleen bestond uit korrel-

tjes van verschillende diameters (gemiddeld 3 mm doorsnede). 

De reiniging bestond uit twee delen: reiniging op vaste stoffen en reiniging 

op zuurstof. De hiervoor benodigde kwartsapparaten staan afgebeeld in de 

figuren 4.4 en 4.3. 

- Reiniging op vaste stoffen: 

Omdat er onder in het kolfj e van onder de vorige paragraaf nog em1 zwarte aan

slag te zien was, nadat het seleen overgedestilleerd wasi werd het seleen eerst 

gereinigd op vaste stoffen. De methode is ongeveer identiek a.an die welke be

schreven staat onder paragraaf 4.1.-C.l. De reiniging kende de volgende fasen 

1-Het kwartstoestel (figuur 4.4) werd gedurende. 4 uur op 850 graden aan 

de pomp uitgestookt. 

Figuur 4.4. 

01, 02 : ovens ; a : verbindingsbuis tussen rechter (R) 

en linker (L) kamer • 

2-Het seleen is daarna in ruimtc R gebracht.De ovens o2 en o
1 

werden gebracht respectievelj,J"k op 250 en 18CJ graden.B:\j het 

smelten van het selecn steeg de druk iets. 

3-Gedurende drie dn.gen en nachten ( 's nachts pompte de kryo

absorptiepomp) pompen was al het seleen irerhuisd naar kamer Ii. 
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In kamer R bleef een zwarte aanslag in de vorm van enkele 

ringen en vlekken achter op het kwarts. 

4-De ruimte L werd onder een vacuum van 10-5 mm kwikdruk afge

smol ten van de toevoer naar de pomp en ruimte R. 

-Deoxidatiemethode: 

Het apparaat voor de deoxidatie was op enkele detailveranderingen na 

identiek met dat van figuur 4.3. Op 11 juni is het kolfje van hierboven 

aan tuitje E aan het deoxidatietoestel aangesmolten. 

In het kort volgen hieronder de belangrjjkste fasen van de zuurstof

reiniging( zie ook paragraaf 4.3). 
1-Na het uitstoken van het lege toestel gedurende twee uur op 

800 graden,werd het seleen,na smelten in het kolfje aan buis 

E,gebracht in kolf B.Daarna kregen de ovens o2 en o
1 

de tem

peraturen van respectievel~"k 700 en 450 graden Celcius. 

2-Hadat het seleen overgedestilleerd was,werd het proces nog 

vier maal herhaald.De druk werd steeds op 10-5 mm kwik

druk gehoudea. 

3-B:ij een druk. van 10-5 mm kwikdruk z~n vier preparaatbuizen 

afgesmolten.Naderhand z:ijn deze b:ij de glasbl.azer ver1Ueind 9 

om een zo klein mogelijke lege ruimte boven het seleen te 

hebben,vanwege belvorming. 

Op 29 juni z:ijn nog vier preparaten van de bewaarde voorraad gemaakt. 

Alle preparaten z:ijn gemeten met systeem 2. 

Er was geen detecteerbanr Sampathsignaal.Het brede gemeten signaa.l 

vertoonde gelijkenis met de signalen,die eerder binnen onze groep 

gemeten zjjn(zie paragraaf 1.1) en die niet uitgelegd konden worden 

als z:ijnde afkomstig van de polymerisatie van seleen. 

Aan dit seleen heeft W.Jeuken (14) ook de elektrische geleiding 

bepaald.Het zal blijken dat de elektrische geleiding een goede ma.at 

is voor kwalitatieve detectie van zuurstof( zie paragraaf 9.1). 

O:pmerking: 

B:ij het smelten van het seleen onder in de kolf B van het de

oxidatietoestel,zette het seleen ongeveer 15 % uit,wat de reden 

was,dat het apparaat een keer geexplodeerd is.Toen moest 

ook de reiniging van seleen op vaste stoffen opnieuw ge-

daan worden. 

Om het euvel van uitzetten te vermijden,werd het seleen zeer 

s:nel v•:.rwar:md tot in de vloeibare fase,zodat eerst het seleen 

aai1 de k:wartswand smol t. 
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4,5,Seleen-4 

Om een inzicht te verkrijgen in de wijze,waarop vermoedelijk zuurstof tij

dens het reinigingsproces inbouwde,werd de deoxidatiemethode van Kozy

rev geheel verlaten,De seleenreiniging werd in stapjes opgebouwd, 

In de periode van 15 september tot en met 6 oktober werd de invloed 

van de korrelgrootte van het seleen,van het ontgassen in de vloei-

bare f'ase en van de duur van ontgassen in de vaste fase op bet ESR 

aignaal onderzocht met een twaalf'tal preparaten,Het seleen werd voor 

alle preparaten op identieke wijze gemeten:Eerst het ESR signaal bij ka

mertemperatuur,vervolgens het signaal,direkt nadat het seleen snel ver

warmd was tot op 350 graden,In het kort volgen hier de resultaten .. 

a-Invloed van de korrelgrootte 

Seleenkorrels,die grof gemalen waren,gaven een kleinere Sampathpiek 

als die,welke fijn gemalen waren,Dit zou te verklaren zijn,doordat bij 

fijn gemalen seleen veel zuurstof aan het oppervlak gaat zitten,Bij 

fijn gemalen seleen zal waarschijnlijk de extra opgebrachte hoeveel

heid zuurstof' veel groter zijn dan de hoeveelheid zuurstof',die zich 

nog in de grove korrels bevindt. 

b-Invloed van het ontgassen in de vloeibare fase 

Seleen,dat bij 350 graden uitgestookt was,gaf een kleiner en meer re

produceerbaar breed ESR signaal,dan het seleen dat alleen in de vas

te fase uitgestookt was,Het brede ESR signaal was identiek met dat 

van seleen-1 en seleen-3. 

c-Invloed van duur van ontgassen in vaste fase 

Seleen,dat 5 minuten werd ui.tgestookt op 180 graden,gaf een kleiner 

ESR signaal,dan het seleen,dat een half uur uitgestookt was op 180 

graden.Men zou verwachten,dat,als seleen langer uitgestookt werd, 

er minder zuurstof in zou zitten,dan bij seleen,dat slechts gedurende 

korte tijd uitgestookt werd. 

Toen deze resultaten bekend waren,werd op 8 oktober met een nieuwe se

leenreinigingsmethode gestart,Het seleen~tgangsmateriaal was hetzelf

de als da t van onder paragraaf 4.2. We hebben seleen van deze voorraad 

gebruikt,oadat er slechts weinig nodig was en omdat het vermoeden be

stond,gezien de ESR resultaten van onder paragraaf 4.3 met ander seleen, 

dat dit seleen meer zuiver,wat aeleendioxide betreft 9 was, 

Er werd voor gezord,dat het vacuum 10-5 mm kwikdruk bleef ~Het restgas 

werd verdund met TL argon(zie figuur 3.2). 

Dit laatste gebeurde als volgt:nadat het systeem vacuum gepompt was, 

wer1,na 9!sluiting van de kranen naar de pomp,TL argon in het vacuum 

gezoge:r: systeem gelaten.Dit werd dan weer afgepompt ( zgn, "s::poelen 

met argon"). 
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Het geheel nieuwe van de hier toegepaete reinigingsmethode was,dat 

het verwarmen in de vaste fase gebeurde met een snelheid van ongeveer 

14 graden per uur tot 180 graden.Hierbij is aan het volgende model ge

daohti 

se ••••• se + 02 ~ se ••••• seo2 
fysische 

binding 

met v1 en v2 vormingssnelheden. 

v2 --- Se02 + Se •••• se 
chemische 

binding 

De fysische binding kan men onderscheiden in een zwakke en een ster-

ke binding.De eerste is te verbreken door aan het seleen te pompen, 

de tweede door daarbij tevens seleen te verwarmen.De zuurstof ,die bin

nen de korrels zit wordt ook tot de fysisch sterke binding gerekend. 

De belangrijkste grootheid is de diffusiesnelheid van de zuurstof in 

de vacuumopstelling.Deze wordt bepaald door de pompcapaciteit en de 

stromingsweerstand van het glaswerk en de diffusieweg in het glaswerk. 

Willen we de fysiech gebonden zu~stof effectief verwijderen,dan moet 

de diffusiesnelheid groter zijn dan de vormingssnelheden v1 en v2 van 

bovenstaande reactie.Dit wil zeggen,we moeten vrij langzaam al pompend 

de temperatuur verhogen.Een keuze is gedaan voor een temperatuurstijging 

van ongeveer 14 graden per uur. 

De chemische binding is te verwijderen,door het seleen te sublimeren. 

Het seleendioxide,dat een duizend maal grotere dampspanning heeft 

dan seleen,wordt weggepompt. 

Opmerking: 

Naast de zuivere Se02 binding is er nog een binding mogelijk, 

waarbij zuurstof tussen de ketens gaat zitten,dat dan later 

eventueel aan de uiteinden van seleenketens kan gaan zitten. 

Dit is waarschijnl:ijk de reden,waarom andere reinigingsme

thoden geen "goed" resultaat hadden. 

Het seleen werd in een mortier aan de lucht gemalen tot ongeveer op 

een derde van de oorspronkelijke korrelgrootte.Er werd niet geselec

teerd op de grootte van de korrels. 

De reiniging omvatte de volgende stappen: 

1-Het kwartsap paraat werd gedurende 3t uur uitgestookt op 

700 graden,evenals de preparaatbuizen,aan de vacuumopstel

ling.Het reinigingstoestel staat afgebeeld in figuur 4.5. 
2-Na spoelen met TL argon is onder a~gon atmosfeer het kolfje 

met seleen gevuld. 

:s-!Ia drie keer spoelen met argon is seleen gedurende 10 uur 

afgepompt op kamertemperatuur bij 10-5 mm kwikdruk. 
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""·A 

Figuur 4.5. 

A : slijpstuk. 0 oven. 

4-Met een temperatuurstijging van 12 a 16 graden per uur is de 

volgende dagen het seleen verwarmd bij een druk van 10-5 mm 

kwikdruk.'s Avonds werd de oven afgezet,'s morgens weer aan

gezet.Het seleen werd dan met een temperatuurstijging van 30 

a 40 graden per uur verwarmd tot een temperatuur,die ongeveer 

15 graden lager lag,dan die waarbij 's avonds te voren de o

ven werd uitgezet.De kryoabsorptiepomp zorgde 's nachts voor 

een vacuum van 10-5 mm kw:tkdruk. 

5-Bij een temperatuur van 185 graden werd het seleen nog een 

uur lang uitgestookt. 

6-Twee preparaatbuizen werden met deze seleen korrels gevuld. 

(ESR resultaat:breed signaal bij kamertemperatuur,g~&n Sam

pathsignaal). 

7-Nadat het seleen van 185 naar 220 graden verwarmd was met een 

temperatuurstijging van 20 graden per uur,werd het gedurende 

2t uur uitgestookt op 350 graden. 

8-Vier preparaatbuizen zijn met vloeiba~r seleen gevuld en afge-

smolten. 

Het was riogel\jk met dit seleen een ESR signaal te meten,dat een analoog 

gedrag had als het gemeten polymerisatiesignaal van zuiver zwavel (26). 

Van di t seleen 5.s ook de elektrische geleiding bepaald( 14). 
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5.Preparaten met jodium gedoopt zwavel 

5.1.Reiniging 

B~ de eerste meting van met jodium gedoopte vloeibare zwavel,was er 

reeds bij kamertemperatuur een smalle piek te zien( A H = 9.5 ±. 0.8 Oe, 

g = 2.008 ± 0.004).Bij temperaturen in de buurt van de 450 graden ver

dween dit signaal.Bij afkoeling tot kamertemperatuur reproduceerde het 

aignaal min of meer.De grootte van het signaal neemt op niet lineaire 

wijze toe met de jodiumconcentratie. 

Als een preparaat langdurig op hoge temperatuur geweest was,bleek na 

afkoeling de kleur van oker ( lage doop) tot diep donker bruin (hoge 

doop) te varieren.Na enige dagen kon man bij de lagere doops goed zien 

dat er op sommige plaatsen van het kwarts van de preparaatbuis zwar-

te plekken zaten.Soortgeljjke vlekken worden bij zwavel toegeschreven 

aan koolstofverbindingen (15,16).Zuiver zwavel wordt op koolstof gerei

nigd met de methode van von Wartenberg (16). 

Hierbij wordt in kokende zwavel ( T = 450) een kwartsvinger (elektrisch 

verwarmd op T = 750) gestoken.De op de kwartsvinger neergeslagen kool

stof wordt na een poosje verwijderd.Het proces wordt herhaa.ld, tottlat 

geen koolstof meer neerslaat.Daarna wordt het zwavel onder vacuum lang

zaam overgedestilleerd. 

Het door one gebruikte zwavel was van het merk Johnson Matthey (kata

logus nr. J.M. 775, labnr. 57352, verontreir..iging 2 op 10
6 

atomen) en 

vertoonde na langdurige verhitting geen koolstof signaal,zodat de metho

de van von Wartenberg niet toegepast hoefde te worden. 

Op een mengsel van zwavel en jodium is de methode van von Wartenberg 

niet toepasbaar,daar jodium een veel hogere dampspanning ( bij 183 graden 

reeds 1 atmosfeer) heeft dan zwavel~Eij het overdestilleren zou al het 

jodium af gepompt worden. 

Het jodium was van het merk E.Merk,Darmstadt (katalogusnr. 476,labnr. 
4 411343,verontreiniging 1 op 10 atomen) en was dubbelgesublimeerd. 

Er is geprobeerd een ESR signaal van dit jodium te meten,doch zonder 

reaultaat. 

Meervoudige jodiumdestillatie bij een temperatuurverschil van 20 graden 

in een van te voren vacuum gepompte ruimte leverde ook geen beter re-

sul taa t op.dan met het uitgangsmateriaal.Het smalle ESR signaal zou waar

schljnl:ijk afkomstig zijn van een koolstof verbinding in het jodium,die 

ongevee~ dezelf de da.mpdruk heeft als het joaium en goed oplosbaar is 

Wegens tijdgebrek - een uitvoerig onderzoek naar een juistere reinigings

ru.eth.011·; zou enige maanden t:ijd kosten - hebben we genoegen moeten nemen 
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met dit extra ESR signaal. 

5.2.Vervaardiging van de met jodium gedoopte zwavel preparaten 

In tabel 5.2. staan de verschillende doopconcentraties vermeld,welke 

tftbruikt 7.\jn.BjJ de vervanrdiging van de twee preparaten met de laagste 

jodiumtoevoeging,werd gebruik gem.as.kt van een buffervoorraad van zwavel 

met ongeveer 4 gewichtsprocent jodium.Door hiervan een gedeelte met 

zwavel te verdunnen,kon op redeljjk nauwkeurige wijze de jodiumconcentra

tie bepaald worden. 

preparaatoode ~sewichts-orocent atog_mJ)rocent 1 atoom jodium op ..... 

inet symbool jodiumdoop jodiumdoop atomen zwavel 

2 • 0.026 ±. 0.008 0.007 ±. 0.002 15200 ±. 4700 

3 v 0.34 ±. 0.06 0.09 ±. 0.02 1150 .±. 200 

4 0 2.25 ±. 0.08 0.58 ±. 0.02 172 ±. 6 

5 A 5.6 ± 0.2 1.48 ±. 0.05 67 .±. 2 

6 0 10.9 ± o.4 3.0 ± 0.1 32 ± 1 

7 0 17.0 ±. o.6 4.9 ±. 0.2 19.3 ± 0.7 

8 • 27.7 ±. o.8 8.7 :!:. 0.3 10 .. 4 .±. 0.3 

tabel 5.2.Codering van de met jodium gedoopte zwavel prepa

raten. Zuiver zwavel heeft de code 1. 

Bij het ma.ken van de preparaten werden de volgende handelingen verricht: 

1-De preparaatbuis,met daaraan vast versmolten aen slijpstuk, 

werd afgewogen op een Mettlerbalans( nauwkeurig afleesbaar 
-4 ) tot op 10 gram , 

2-In een handschoenenkast,waar gezuiverde stikstof door stroom

de, werd het potje met jod:ium opengemaakt en een hoeveelheid 

jodium met een kunststof pincet in de preparaatbuis gedaan.De 

hoeveelheid jodium werd op het oog geschat, 

3-0pnieuw wegen op de Mettlerbalans, 

4-In de handschoenenkast werd het potje met zwavel opengemaakt. 

Een beetje zwavel werd met een kunststoflepel in de prepa

raatbuis gebracht boven op het jodium, 

5-Wederom wegen op de Mettlerbalans, 

6-De preparaatbuis werd met het slijpstuk gemonteerd op de pomp

opstelling van figuur 3.2.Daarna werd het vacuum gepompd en 

met argon gespoeld. 

7-Na ongeveer 8 minuten pompen werden de koelvallen met vloei• 

bare stikstof gevuld.Een dewar met vloeibare stikstof werd 

~m de preparaatbuis geplaatst. 
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8-Na nog een half uur pompen,werd het preparaatbuisje afgesmol

ten, 

9-Het jodium werd met de zwavel vermengd door om de preparaat

buis een spiraaltje van kanthaaldraad aan te brengen,dat elek

trisch op een temperatuur van ongeveer 160 graden werd verwarmd. 

10-In de vloeibare stikstof werd het preparaatbuisje tot een 

lengte van 3 a 3t cm ingekort. 

Tijdens het verplaatsen van het preparaatbuisje van de handschoenenkast 

naar de Mettlerbalans,werd het slijpstuk aan het preparaatbuisje af

gesloten,om te voorkomen,dat er stofdeeltjes in het buisje kwamen. 

Van ieder in tabel 5.2 vermelde jodium doop werd op deze wijze een pre

paraat gemaak.t. 

De mogelijke fouten,die bij bovenstaande procedure gemaakt werden,zijn: 

-fouten bij de weging (in totaal ongeveer 5x1o-4 gram), 

-fouten,doordat er iets jodium werd weggepompt.Om dit zoveel mogelijk 

tegen te gaan,werd eerst de preparaatbuis met jodium,daarna met zwa

vel gevuld.De jodiumdamp vermengde zich vrij goed met hetzwavel.De ko

lom zwavel in de preparaatbuis was veel groter,d&n die van het jodium. 

Om een indruk te krijgen van de grootteorde van het te wegen gewicht 

van de preparaatbuis,Retzwavel en het jodiurn,volgen hier een paar ge

tallen. 

gewicht preparaatbuis+slijpstuk circa 12 gram, 

gewicht zwavel circa o.4 gram, 

gewicht jodium( doop 0.026 gew°.h) -4 1.37x10 gram, 

jodium(doop 27.5 gew.%) -1 gewicht 1.14x10 gram, 

minimaal af gewogen hoeveelheid jo-

dium(doop 2.25 gew. %) -2 1.32x10 gram. 

Er zijn in het totaal een veertiental preparaten gemaakt,waarvan 250 ESR 

signalen werden opgenomen.Hiervan waren190 spectra van het polymerisa

tie signaal,een dertigtal spectra van het smalle signaal en een dertig

tal nullijnen.Na selectie bleven zeven preparaten over en ongeveer 120 

polymerisatie spectra,die in dit verslag verwerkt zijn. 
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6.Bepaling van het absoluut aantal spins in vloeibaar seleen en met jo

dium. gedoopte vloeibare zwavel 

6.1.Ijkpreparaten 

De ijkstof DPPH (Fluka Purum) is in vaste toestand btj kamertemperatuur re

delijk stabiel.Voor het aantal spins Nb geldt: 

Nb _ S mb.Na 
- h M 

waarin mb de massa DPPH in de preparaatbuis is (in kg), 

( 6 26 -1) Na het getal van Avogadro .023x10 kmol , 

M het molekuulgewicht van DPPH (394 kg/kmol), 

Sh het spingehalte van DPPH ( = 0.96 ± 0.01 ). 

••• 6.1.a. 

Het spingehalte werd op de afdeling scheikunde biamperometrisch bepaald 

met een onnauwkeurigheid van 1%. 

Formule 691.a wordt,na invulling van de konstanten: 

Nb = mb ( 1.47 ± o.01)x1024 
·~-6.1.b. 

Er waren twee DPPH preparaten aanwezig (15).0mdat er een fout gemaakt 

was bjj het bepalen va; de
1 

mwsa DPPH in een van deze preparaten,z:ljn 

twee nieuwe ijkprepar DPPH materiaal werd in de preparaatbuis 

afgewogen op een microbalans ( nauwkeurig op 2x1o-6 gram).In tabel 6.1 

staan de staan de resultaten vermeld.Preparaten 1 en 2 ztjn vroeger door 

G.Mulder gemaakt (15). 

pre pa- af gewogen rel.verhou- rel.verhouding!gecorrigeer- Aantal spins 

raat massa DPPH ding massa ESR sigl!,:;_al de massa Nb 

1 4 -6 0.186 0.141 8 -6 1.98 o.02x1017 19 x10 gr. 13 x10 gr. + -
2 458 o.439 o.484 445 6,51 ± 0.07 

3 603 0.579 0.650 585 8.62 ± 0.09 

4 1042 1 1 1010 1.51 ±. o.01x1018 

tabel 6.1. 

Met behulp van het gemeten ESR signaal van DPPH (tabel 6.1 kolom 4) wer

den de afgewogen massa's gecorrigeerd.Voor de laatse 3 preparaten werd 

de gemiddelde verhouding bepaald tussen de relatieve massa verhouding en 

de relatieve verhouding van het ESR signaal.Zo werd een correctie factor 

van 0.97 bepaald.Door hiermee de afgewogen massa te vermenigvuldigen 

werd de gecorrigeerde massa berekend. 

In tabel 6.1 is een groot verschil te zien tussen de relatieve massa ver

houding en <'k :re1atieve verhouding van bet ESR signaal van preparaat 1. 

Vermoedel~'k is ce mas~a van dit preparaat fout afgewogen.De gecorrigeerde 

massH werd bepaald door vermenigvuldiging van de relatieve grootte van het 

ESR sig:u~al (0.141) met de gemiddelde verhouding voor de laatste drie pre-
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paraten van de gecorrigeerde massa en de grootte van het relatieve ESR 

signaal. 

Met behulp van formule (6.1.b) werd het aantal spins,Nb, in het preparaat

buisje berekend.De fout in de gecorrigeerde massa wordt op 3 % geschat. 

De totale fout in het aantal spins bedraagt 4 %. 

6.2.Absolute ijking 

In deze paragraaf komt een formule ter sprake, die gebruikt is voor de ab

solute ijking.De fouten,die mogeljjkerwijze gemaakt werden bij de relatieve 

ijking worden in de volgende su'l:>paragraaf behandeld. 

6.2.1.Bepaling van het aantal spins in een TE 104 trilholte 

Bij de absolute ijking is gebruik gemaakt van DPPH preparaat 1.Het :ijkprepa

raat werd in kanaal 1 van de TE 104 trilholte geplaatst (zie hoofstuk 3). 
Het te jjken preparaat zat in kanaal 2.Beide preparaten zaten in een dewar. 

Uit het gemeten ESR signaal ( ~(H)) werd door twee maal integreren de 

intensiteit I bepaald volgens: , 
oo oo H 

I~- J F(H)d.H = I d.H' JF• (H)dJ! ' 
tF(H) -eo -o0 

met F'(H) = dH : de hoogte van het gemeten signaal ter plaatse H. 

Het absoluut aantal spins (No) per preparaatbuis werd bepaald met formu

le (1) 

••• 6.2.1.a. 

De index o slaat op onbekend,de index 'b op bekend.Verder is in deze for-

mule: Nb : aan tal spins van DPPH ( % 4% ) , 

fl> 
T 

I 

g 

verster~..ingsfactor 

absolute temperatuur 

intensiteit 

g-waarde 

fkan:kanaalcorrectie = 
I ::tn kanaal 2 
I-in kanaal 1 

f (o):compressiefactor=1.1 comp 
f l(o): volumef'actor::;;; o.45, 

VO 

gb = 2.001, 

Tb = 300 .. 

( < 1%) t 

(~2%)' 

( a %) ' 
( < 1%)' 

< 1 a. 2 %) , 

(systematische onzeker
( 1 a 2%)\heid zie (1) ), 

Bij de defenitie van bovenstaande variabelen is tussen haakjes de mogelijk:e 

fout weergegeven( 1), ( 15) .De fout in de intensi tei t I wor·dt a% gesteld. 

De totale grootste mogelijke fout bij de ijking vinden we door optellen van 

al deze fcuten.Deze bedraagt (13 + a)%. 

Ret ::i.anta:t z<pins pe;c :preparaatbuis wordt omgerekend in aantal spins in 

kmol ~pe~:· k;~ met f'ormule: 
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= 1;!' x o.118x10-19 

met Ns aantal spins per preparaatbuis, 

N aantal spins in kmol/kg, 

V volume preparaatbuis = 1.4x10-7 m3, 

••• 6.2.1.b. 

1 dichtheid in kg/m3 , voor zwavel zie(19),voor seleen zie (20). 

6.2.2.Fouten bij relatieve ;jlsing. 

Er volgt een korte opsomming van mogel:ijke fouten,die gemaakt kunnen worden 

bij de relatieve :ijking van het ESR signaal. 

-Bij de seleenmetingen kunnen we last hebben van het skinneffect~Berekeni.n

gen tonen aan dat de skinndiepte veel groter is dan de preparaatdiameter(1). 

-De compressie van het elektromagnetische veld door het preparaat bleek 

temperatuur onafhankel:ijk te zijn.Derhalve is de compressiefactor voor alle 

temperaturen dezelfde. 

-De fouten,gemaakt bij de correctie voor de kwaliteitsfactor,en de rela

tieve nauwkeurigheid van de versterkingsfactor warden op 2 % gesteld~(1). 
-De fout in de bepaling van de intensiteit ( evenredig met A (AH)

2 ,met 
P.P 

App:de hoogte van top tot top van het ESR signaal) wordt bepaald door de 

nauwkeurigheid,waarmee hoogte een breedte van het ESR signaa~ bepaald 

kunnen worden;Voor zwavel1 seleen-4 en met jodium gedoopt zwavel waren 

deze respectievelijk: 10% , 15-20%(resp.hoge en lage temperatuur),en 10-

15 %( resp. hoge temperatuur,en lage temperatuur voor hoge jodiu.mdoops). 

6.3.Bepaling van het aantal SEins y22r vloeibaar zwavel 

Het aantal spins van vloeibaar zwavel was absoluut ge:ijkt door G.Mulder(15) 

bij drie verschillende temperaturen. met jjkpreparaat 2. 

Wij hebben het aantal spins van zwavel met 0.026 gewichtsprocent jodium 

bij T = 293 en T = 372 °c absoluut gejjkt .. Verge1ijking met het aantal spins 

van zwavel leverde b:ij deze temperaturen een verschil van meer dan 50 % 
in aantal spins.Het aantal spins van met jodium gedoopte zwavel is theo

retisch berekend(zie hoofdstuk 8)6Uit deze berekeningen volgt dat voor 

een temperatuur van 320 ° C het aJrntal spins binnen 1 % zowel van zwavel 

als van met jodium gedoopt zwavel aan elkeer geljjk z:ijn.Een relatieve ~'king 

van zwa.vel met 0.026 ge,·l .}j jodium en zwavel bjj T = 320 °c t:oonde aan da t 

het aantal spins voor beide preparaten ewengroot is. 

Fret ven:1oeden bestond dat er e2n fout gemac:kt was b:ij het afwegen van het 

DF?E :nE. teriar,1 van een v-2n de 5jkprepara ten.Er ZJJn 2 nieuwe :ijkprepara ten 

·ce:c zwave1 werd opnieuw getpct ,nu met ijkpreparaa t 1 'zie para-
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Met behulp van formule (6.2.1.a) werd het aantal spins voor zwavel bjj 

297° c bepaald.De diverse term en in deze formule hadden de volgende grootte: 

To :: 570 ; go = 2.023 (1), 
4 

80.97, Io = 8.3x10 . Ib = ' 
~o = 1000 ; ,. b = 2, 

De kanaalcorrectiefactor werd bepaald door van zowel een strong pitch pre

paraat als van een DPPH preparaat in een dubbele trilholte het ESR signaal 

te meten in kanaal 2 en kanaal 1.Met beide preparaten werd een even grote 

factor gevonden. 

Het aantal spins bij 297 ° C was 6.38x1016 spins per preparaatbuis.De maxi

maal mogel:jke fout bij deze jjking bedraagt 25 %. 

Bij de ijking bleek tevens dat we voor de temperatuur hebben moeten corrigeren. 

6.4.Bepaling van het absoluut aantal spins van vloeibaar seleel.l::. 

Zowel het aantal spins van seleen-2 als dat van seleen-4 werden absoluut 

geijkt,door het ESR signaal relatief te vergelijken met dat van zu:i..ver zwa

vel. 

6.4.1.Seleen-2 

Op deze wjjze is voor le temperaturen 305 ° C (meetpunt 10,fig.7.5) en 

475 ° C (meetpunt 2d,fig 7.5) het aantal spins van seleen-2 absoluut gejjkt. 

Het absoluut aantal spins per preparaatbuis was 9.ox1016 (305°c} en 

5.3x1017 (475 ° C).De mogelijke fout bij de relatieve bepaling van het 

aantal spins van seleen-2 bedraagt ongeveer 35 %.Deze fout is zo groot, 

omdat het ESR signaal niet geheel reproduceerdeeDe maximale mogelijke fout 

bij de absolute ijking bedraagt 50 %( zie paragraaf 6.2.1 en 6.2.2). 

6.4.2.Seleen-4 

Op dezelfde wtjze als btj seleen-2 werd voor seleen-~ b~ 410 graden het aan

tal spins absoluut geijk.t .. i~'e vonden hiervoor 5.13x1017 spins per preparaat

buis.De ma:x:imaal mogelijke fout in het aantal s:pins vai seleen-4 bedraagt 

30 % (voor hoge temperatuur) tot 35 % (voor lage tem?eratuur). 

Bij controle bleek,dat de compressie van het elektromagnetisch veld voor 

seleen dezelfde was als voor zwavel. 

6.5.Benaling van het absoluut aantal spins voor met jodium gedoopte vloei-

Naast een absolute ijking van het aantal spins,zoals bij seleen,door de ESR 
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signalen relatief te vergelijken met die van zwavel,zijn ook twee abso-

lute ijkingen aan met jodium gedoopt zwavel verricht. 

In tabel 6.5 staan de waarden van het absoluut aantal spins van met jodium 

gedoopt zwavel volgens de eerste procedure vermeld. 

Voor de dichtheid van met jodium gedoopt zwavel,werd die van zwavel ge

bruikt (19). 

gew.% I t° C 1000/T (K-1) Ns N (kmol/ka-) N (zwavel (1) ) 

0.026 197 2.128 1.79x1015 1.2x10-~ 1.ox10-8 

0.026 276 1.820 3.61x1016 2.5x10-7 2.5x10-7 

5.13x1016 3.6x10-7 M 

0.026 292 1.770 3.5x10- 1 

5.6 292 1.770 5.36x1016 3.7x10-7 3.5x10-7 

0.026 352 1.600 2.73x1017 1.9x10 -6 1.9x10 -6 

tabel 6.5. 

Met behulp van formula (6.2.1.a) werd het aantal spins berekend voor de 

twee absolute ijkingen.De gegevens hiervoor staan in tabel 6.6. 

i;;ew.% I t° C 1000/T (K-1) Ns iN (kmol/kg) N (zwavel) (1). 

0.026 293 1.767 5.27x1016 3.68x10-7 3.56x10-'1 

0.026 372 1.550 3.96x1017 2.97x10 -6 2e95x10 -6 

tabel 6.6. 

De maximaal mogelijke fout in het aantal spins varieert van 20 % ( lage 

jodium doop concentraties,en hoge temperatuur voor hoge doops) tot 25 % 
( lage temperatuur voor hoge doops). 

De twee absolute :ijkingen van tabel 6.6 warden gedaan om de ijkingen van 

tabel 6.5 te controleren.De resultaten lagen binnen de meetnauwkeurig

heid. 

I 
/ 
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?.ESR resultaten en berekening van polym.erisatieparameters van seleen 

z.1.Inleiding 

Paragraaf 7.2 handelt over de ESR metingen van vloeibaar seleen.In para

graaf 7.2.1. komen de zuurstofsignalen van seleen-1 en seleen-3 ter sprake. 

Deze worden ook vergeleken met de ESR metingen aan seleen-2.0m historische 

redenen-het eerste min of meer reproduceerbaar ESR sigaal van seleen,dat 

een analoog gedrag had als de ESR signalen van zwavel,was dat van seleen-2-

worden in de volgende paragrafen de ESR resultaten van seleen-2 behandeld 

met die van seleen-4. 

In paragraaf 7.3 worden de polymerisatieparameters uit het gemeten aantal 

spins berekend. 

7.2.ESR metingen 

7.2.1.ESR metingen aan met zuurstof verontreinigd seleen 

7.2.1.1.Seleen-1 

De ESR signalen van seleen-1 waren identiek aan die~welke vroeger binnen 

onze groep gemeten waren (8).De intensiteit van het signaal were bij toe

nemende temperatuur kleiner.De lijnbreedte en de g-waarde varieerden van 

AH = 400 Oe en g = 2.08 b}j lage temperatuur tot AH = 240 Oe en g = 2.02 

bij hoge temperatuur.Naast dit brede signaal was er een Sampathsignaal(5) 

aanwezig ( 4 H :.: 10 Oe en g ==- 2.0036). 

7.2.1.2.Seleez:-3 

Het ESR signaal van seleen-3 had een bijna temperatuuronafhankel~'ke lijn

breedte (A H=400 Oe).De g-waarde was preparaatafhankeljjk en varieerde 

tussen de 2.09 en 2.03.De intensiteit van het signaal nam btj toenemen

de temperatuur toe.Bij hoge temperatuur echter werd het signaal kleiner. 

7.2.1.3.Seleen-1,seleen-2 en seleen-3 

Bij ongeveer 400 graden was de intensiteit van het signaal van seleen-1, 

seleen-2 en seleen-3 ongeveer even groot.De temperatuurafhankeljjkheid 

van de intensiteit van seleen-2 lag tussen die van seleen-1 en seleen-3 

in. 

Bij seleen-2 werd bij 165 graden in de vaste fase een signaal gemeten.Bij 

seleen-1 en seleen-3 was het mogel,jjk reeds bij kamertemperatuur een 

breed s~gnaal te meten. 
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z.2.2.Het ESR signaal van seleen-2 en seleen-4 

7.2.2.1.Seleen-2 

Het gemeten ESR signaal van seleen-2 staat afgebeeld in figuur 7.1.Van 

het recorderplaatje b werd met de hand de ruis uitgemiddeld en het lege 

trilholte signaal a afgetrokken.Op deze wijze werd het ESR signaal c be

paald. 

dF(H) 
clH 

f 

25"00 

Figuur ?.1~ 

3000 3500 

AH=360 Ot. 
g-w-=2.009 

l=30s•c 

Het ESR absorptiesignaal ( in relatieve een-

heden ) van seleen-2 als functie van het magnetische veld. 

a : de met de ruis uitgemiddelde null:ijn. b : het met de ruis uitge

middelde signaal. c : het verschil van b en a • 

z.2.2.2.Seleen-4 

De l:ijnbreedte van het ESR signaal van seleen-4 was een factor twee gro

ter dan bij seleen-2.De hoogte van het ESR signaal was ongeveer een factor 

4 kleiner dan b:ij seleen-2. 

Het ESR signaal staat afgebeeld in figuur ?.2.Het signaal c werd ver

kregen door van het recordersignaal b het signaal a van de lege tril

hol te af te trekken. 

7.2.3.Lijnvormanalyse van seleen-2 en seleen-4 

Om de lijnvorm van het ESR signaal te bepalen,werd door de meetpunten van 

een signaal met behulp van de methode der kleinste kwadraten (21) de beste 

G9.11ss lijn en (;.~ besi;e Lorentz ljjn gelegd.Uit de grootte van het restresi

du voor de Gauss lijn Cs2 ),voor de Lorentz l:ijn (s2 ) en de variantie van de 
g 1 



T:.410•c 

f 
~) AH:s900 Oe. 
o\H 

3500 ~000 

----· HlOe.) 

Figuur ?,2..,~ Het ESR signaal van seleen-4, a : de met de 

ruis uitgemiddelde nullijn; b : ESR signaal; c : vijf maal het verschil 

van b en a. 

ruis (s
2

) kan men volgens een bepaald kriterium bepalen,welke lijnvorm het r 
beste past bij het gemeten spectrum.In tabel 7,2.3. staat dit kriterium 

vermeld, 

iterium voorwaarde 

1 

2 

3 

e 

Lijnvorm zeker Lorentz 

Onzeker welke lijnvorm,echter Lorentzlijn past beter 

bij de meetpunten dan de Gaussl .. n 

Het is onmogelijlt een uitspraak te doen over de lijn-

vorm 

tabel ?.2.3~ Kriterium lijnvorm. 

?.2.3.1.Seleen-2 

In figuur 7.3 staat een plaatje van de l:ijnvormaanpassing.Door de meetpun

ten is de beste erbij passende Lorentz en Gauss lijn getekend.Voor het rest

residu voor deze Lorentzlijn,Gausslijn en voor de variantie van de ruis geldt: 

s2 = 2.3 ; s2 = 4.6 ; s2 = 1.7. 1 g r 
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+1 

-1 

1 

• 

Seleen-2 

T=305 o 

28-1-70. 

Figuur 2.:.la. Lijnvormanalyse voor seleen-2;T=305 ° c. 

Volgens kriterium 2 van tabel 7.2.3 kunnen we zeggen,dat de Lorentzlijn 

beter bij de meetpunten van het spectrum past dan de Gausslijn. 

?.2.3.2.Seleen-4 

• 

Er wordt verwezen naar (1).De Lorentzljjn pastte beter bij twee spectra dan 

de Gausslijn. 

?.2.4.De l:ijnbreedte van het ESR signaal 

De lijnbreedte (AH) van het ESR signaal van seleen-2 en seleen-4 staat 

in figuur 7.4 uitgezet tegen 1000/T (K-1).De ]jjnbreedte van seleen-2 va

rieerde van preparaat tot preparaat. 

De gemiddelde kwadratische fout van de lijnbreedte van seleen-4 was 80 Oe. 

7.2.5.Het gemeten aantal spins 

Het aantal spins van seleen-2 en seleen-4 werd absoluut geijkt,door de sig

nalen relatief met die van zwavel te vergelijken(zie hoofdstuk 6).De nauw

keurigheid in de bepaling van het aantal spins wordt voor seleen-2 op 50 % 
,voor seleen-4 op 30-35°fe geschat.Het aantal spins ( in kmol/kg) van seleen-2 

en seleen-4 staat in figuur 7.5 uitgezet als functie van 1000/T(K-1). 
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e ,, 
6H 
(O..} 

'~ ,., 
',~ ., a,b,c,d : verschillende prepa

rate~. (seleen·2) 

l ' ',• 
' I 

1 b : d.d. 19-1-1970 

2 b : d.d. 28-1-1970 
a~ ' ,___ 'I\. e : aeleen.-4 

'----~ '° ', --&tt ' I 
X----:------- ', 

•·----~------~t-1-••• ------------x 
~~ .. 

a ----.-. ~(K..t) 
l0'-~...._----1L-.__....___.L...-__,.____.~__..~__.~_....~_,,~_._~--~~~--

u. .... '·' l.8 a.a 1.1 2.'t 
Figuur 7.4, De lijnbreedte van seleen als tunctie van 

1000/T (K-1),voor vier verschillende preparaten,gemeten op verschil

lende dagen. 

IO-Y 
N 1 . Seleen-2 . 

(~) 2 . Seleen-4. . 

t~ 

_._.,. ~(K-') 

1.4 1.1 2.0 2.2 2.4 

Figuur ?.5L _ Het aantal spins (kmol/kg) voor seleen 

als functie van 1000/T (K-1). ' 
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z.2.6.g-wa.arde 

De g-waarde van seleen-2 lng tusaen 2.09 en 1.93 met een mogeltjke fout van 

2 %.De g-waarde was preparaat afhankelijk. 

De g-waarde van seleen-4 bedroeg 2.03 ± 0.02. 

Zowel de g-waarde van seleen-2 als die van seleen-4 waren nagenoeg tem

pera tuuronafhankelijk. 

7.3.Berekening van polymerisatieparameters volgens het polymerisatiemodel 

In het kort wordt aangegeven,hoe de polymerisatieparameters - de gemiddel

de ketenlengte Pn en de evenwichtskonstanten K1 en K2 - bepaald zijn uit 

het aantal spins en de gewichtsfractie polymeer van Briegleb (9). 
Combinatie van vergelijkingen (2.1.c),(2.1.d),(2.1.e) en (2.1.f) geeft: 

M 

pn = 2 rfl 'f 
N2 

K2 = 4M0 y - 2N 

2 
K1 = 'f> ( 1 _ 'f ) ( 

De berekeningen werden met behulp van een rekenprogramma uitgevoerd. 

7.3.1.Korte opmerking over seleen-2 

Het zal bljjken dat de gemeten ESR signalen van seleen-2 niet afkomstig 

zijn van polymerisatie.Het is derhalve niet geoorloofd het polymerisatie

model toe te passen op de ESR resultaten van seleen-2. 

Om historische redenen zal echter toch de gemiddelde ketenlengte en de 

evenwichtskonstante K2 van seleen~2 berekend worden. 

7.3.2.De gewichtsfractie polymeer 

Willen we polymerisatieparameters bepalen, dan is naast het gemeten aantal 

spins nog een gegeven nodig.We gebruiken als extra gegeven de gewichts

fractie polymeer,die door Brieileb gemeten werd (9). 

De gewichtsfractie polymeer is slechts bij bepaalde temperaturen bekend. 

Daar wij bij de berekeningen van de polymerisatieparameters gebruik maak

ten van een rekenprogramma is door de meetpunten van de \f van Briegleb 

volgens de methode der kleinste kwadraten de beste aanpassing bepaald. 

Het volgende verband werd aangenomen tussen de ~ en de absolute temperatuur: 

Tln ( ap ) = a.0 + a 1 T + a 2 T2 + a
3

T3 ••• 7. 3. d. 

met a0 t/m 
3 

nader te bepalen aanpassingskonstanten. 
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We definieren m = graad van aanpassing = aantal constanten - 1, 

met 

In 

RR =" f £ (\f - ~112'"" -V n-m-1 
RR restresidu van aanpassing, 

n . . 
"i: 

aantal meetpunten van Briegleb ( = 10 maal 7 ), 

de door Briegleb gemeten waarde, 

" : de volgens (7.3.d) berekende waarde. 

tab el 7.3.2 staat de aanpassing vermeld voor m = 3,2 en 1. 

m=3 m=2 'm=1 

ao -770 ±. 42 -636 ±. 41 -405 ± 44 

a1 +1.74 ±. 0.08 +1.06 + 0.08 +0.31 ± 0.09 
-(1.6 + o.2)x10-3 -Co.56-± o.19)x10~ , a2 ---- 6 

a'3 +(0.5 ± o.5)x10- --- ---
RR 0.0471 0.0467 0.0493 

tabel 7.3.2. 'f aanpassing. 

We zien dat voor m=3 de standaarddeviatie voor a
3 

even groot is ala a
3 

zelf. 

We hebben met een graad te veel aangepast.Het restresidu voor de m=1 aan

passing is groter dan die voor de m=2 aanpassing.Derhalve geldt voor de 

beste 'f aanpassing: 

met 

a2 = 
a1 = +1.06 ±. 0.08 

-(56 ±. 19)x10-5 

In tabel 7.3.3 staat de door Briegleb gemeten waarde van~ en de met (7.3.r) 

berekende waarde van ' • 

temperatuur \P van Briegleb lP berekend met(7.3.f) 

120 oc o.47 + 0.08 o.46 -
220 0.59. 0.05 0.60 -
300 0.72 + o.o4 o.69 -400 0.77 + 0.05 0.77 -
500 0.82 + 0.03 0.82 -
600 0.85 + 0.03 0.855 -
650 0.87 + 0.02 0.865 -
tabel 7.3.3. 

z.3.3.De gemiddelde ketenlengte Pn 

De gemiddelde ketenlengte voor seleen-2 en seleen-4 werden volgens formu

la (7.3.a.)berekend.De gemiddelde ketenlengte staat in figuur 7.6 uitge

~et als fu.nctie van de temperatuur(° C). Tevens staan in deze figuur de 
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1:seleen-4 

2:seleen-2. 

berekend met K1 en K2. 

•:seleen-4,berekend uit N en 'f. 
l:seleen-2,berekend uit N en 'P. 
!: seleen volgens Maasen e.a. (18). 

. . .... 
I ·,--. . 

-·-- 2. • • • I .,, • 

I 
I 
! 
I 
I . 

figuur 7.6. De gemiddelde ketenlengte ale functie van de 

temperatuur in graden Celcius. 

waarden van de ketenlengte volgens Massen e.a. (18). 

Nemen we aan dat voor de evenwichtskonstante K2 de wet van van 't Hoff 

geldt: 

met AH2 

AS2 

R 

T 

AH2 AS2 
K2 = Mo exp( - RT + R ) 

de dissociatiewarmte van de Se-Se binding in een keten (cal/mol) 

entropieverschil ( oal/mol.K), 

de gasKonstante= 1.985 (mol K/cal), 

de absolute temperatuur. 

dan valt af te leiden uit formules (2.1.g) en (2.1.h),dat geldt: 

pn 4H2 4g, 
ln ( "fi ) p= 2RT - 2R • • • 7 • 3 • 3 • b • 

Als de waarden van n~ logarithmisch uitgezet worden,zal men een gra-

fisch b~~ld kr5jgen van de reactiewarmte4H2.In figuur 7.7 is dit gedaan 

VO('T seleen-2,seleen-4,verder seleen,gemeten door Hassen e.a.(18), 

Keezer(3),Eisenberg e.a.(22), en voor zwavel (1). 
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1:eeleen-2. 
2:Maesen e.a. 
3iKeezer. 
5:Eisenberg e.a. 
6:seleen-4. 
4:zwavel(1). 

1.2,. l.'t 
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figuur z.z. De gemiddelde ketenlengte gedeeld door de wortel uit de 

gewichtsfractie polymeer voor seleen en zwavel als functie van 1000/T. 

In grafiek 7.7 is hct verschil in reactiewarmte tussen de diverse auteurs 

duidelijk te zien. 

z.3.4.Berekening van K1 en K2 

K1 en K2 werden uit het aantal spins en de gewichtsfractie polymeer be

paald volgens formule (7.3.c) en (7.3.b). 

?.3.4.1.Seleen-2 

Voor seleen-2 is alleen de reactiekonstante K2 berekend.Met behulp van de 

methode der kleinste kwadraten zijn de reactiewarmte AH2 en het entropie

verschil 4S2 berekend.De waarden staan in tabel 7.3.4& 

seleen-2 

Keezer 

Eisenberg 

?-!assen 

l zwa.vel 

tabel 7.3.4. 

A H2 ( kcal/mol) flS2 ( cal/mol.K) 

11 

22 

23 

39 .. S 

35 

-25 

-7·3 
16.4 

21 

16 
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We zien dat het entropieverschil negatief is.De entropie is een maat voor 

de wanorde.Een negatief entropieverschil houdt in dat de wanorde aan de 

reohterkant van de vergeljjking 

Se~ . 
1+J 

Se* + Se* 
i j 

• •• 2.1.b. 

kleiner is dan aan de linkerkant.Volgens de reactie - deze beschrijft het 

polymerisatie proces - zou dat net andersom zijn.Dit is de reden geweest 

waarom het ESR signaal van seleen-2 niet afkomstig kon zijn van de poly

merisatie. 

7.3.4.2.Seleen-4 

De met formula (7.3.c)berekende waarden van K1 warden als functie van 

de absolute temperatuur aangepast volgens: 

K1 ( ~ T T2 ) = exp T'-' + a1 + a2 + a3 
met a0 t/m 

3 
nader te bepalen aanpassincskonstanten. 

De resulteten voor 4,3 en 2 konstanten aanpassing staan in tabel 7.3.5. 

m = 3 m = 2 m = 1 

ao (57.7 ±. o.3)x103 -(27.9 ± o.3)x103 -(15$8 ± 0#9)x103 

a1 -386 ±. 1 49.1 ±. 0.5 7.8 ±. 1.6 

a2 (698 + 1)x10-3 -(34.8 ±. o.9)x10-3 ---- 6 
a3 -(409 ±. 2)x10- --- ---__ , 
RR o.658 o.654 0.98 

tabel 7.3.5. K1 aanpassing voor seleen-4. 

Soortgeljjke berekeningen voor de K1 voor zuiver zwavel(zie hoofdstuk 8) 

toonden aan dat het restresidu voor de m = 1 aanpassing ongeveer 10 maal 

groter was dan voor de m = 2 aanpassing.Hier was de m = 3 aanpassing de 

beste.Voor seleen-4 nemen we,gezien het geringe verschil in restresidu 

voor de verschillende aanpassingentaan dat ook K1 de wet van van 't Hoff 

volgt (m = 1 aanpassing).Dan geldt: 

.6H1 = -Ra0 reactiewarmte (cal/mol), 

AS1 = Ra1 het entropieverschil (cal/mol.K). 

In tabel 7.3.6 staan de waarden van.6H1 en4S1 vermeld. 

4 H (kcal/mol) AS (cal/mol.K) 

K1 AH1 = 31 ±. 2 As1 = 15 ±. 3 
K2 4H2 = 29 ±. 2 4S2 = 5 ±. 3 

tabel 7.3.,6. 

We hebben aangenomen dat de reactiekonstante K2 de wet van van 't Hoff 



- 41 -

volgt (7.3.3.a) .De berekende waarden van A H2 en A S2 volgens de methode der 

kleinste kwadraten staan vermeld in tabel 7.3.6. 

?.3.5.Kinetische parameters van seleen-4 

Er wordt verwezen naar (1).De aktiveringsenergie en de preexponentiele 

factor van de reactiesnelheidskonstante (formule 2.3.k) waren respectie

velijk 6.3 ±. 0.7 (kcal/mol) en (2.5 ±. 1.5)x1014 (kg/kmol.sec). 

?.4.Discussie 

In hoofdstuk 9 w-0rdt behandelt in hoeverre er nog zuurstof in zeleen-4 

kan zitten. 

Dat er in seleen-2 zuurstof zit,kan men behalve uit het negatieve entro

pieverschil,behorende bij K2, ook zien uit het feit dat ae ESR signalen 

niet helemaal reproduceerden.Als functie van de tijd werd het signaal 

kleiner bij hoge temperatuur.Dit is te zien in figuur ?.5.Het ~"kpunt 
d 2 heeft meer spins als het meetpunt 13,dat 4 uur later gemeten was. 

In figuur 7.4 staat de lijnbreedte afgebeeld.Deze is voor seleen-2 niet 

erg reproduceerbaar.Een mogelijke oorzaak hiervoor is z.uurstofverontreini

ging. 
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8.ESR metingen en polymerisatieparameters van met jodium gedoopte vloeiba

re zwavel 

In dit hoofdstuk komen het ESR signaal,de ljjnvormanalyse van het ESR sig

naal en de ljjnparameters van het polymerisatiesignaal van met jodium ge

doopte vloeibare zwavel ter sprake.In paragraaf 8.4 worden polymerisatie

parameters bepaald.Paragraaf 8.5 handelt over het smalle,op het polymeri

satie signaal gesuperponeerde ESR signaal.Het hoofdstuk wordt met een dis

cussie af gesloten. 

8.1.Het ESR signaal 

In figuur 8.1 is het signaal gegeven voor een doop van 0.026 gewichts % 
gemeten bjj T = 325 ° c.om het oppervlak te bepalen voor het brede ( = po

lymerisatie)signaal,werd eerst het signaal symmetrisch gemaakttdoor het 

link.er deel van het ESR signaal te spiegelen t.o.v. het snjjpunt van het 

signaal met de H-as.Op deze wijze werd de gestippelde kurve verkregen. 

Dit werd gedaan voor alle 120 polymerisatiesignalen,die in dit verslag 

verwerkt zjjn. 

__. ... .-··· 
" -···-·· ~ -.. .-..-. ... 

--.- HCoc..) 
'31~ 

Figuur 8,1. Ret ESR-signaal voor zwavel met 0.026 ge

wichtsprocent jodium bij T=325 graden.Kurve 2 ontstaat door het lin

ker deel van kurve 1 te inverteren t.o.v. punt A (sntjpunt van lijn 

4 en kurve 1).0p deze manier wordt het polymerisatiesignaal gevonden. 

8.2.lijnvormanalyse 

'loor jod.iu.mdoops van 0.026 gew., % (t = 325 °c) en 17.0 gew. % (t = 364° C) 

is een 1~JnvQ:rnianalyse van het ESR signaal gedaan (zie ook paragraaf 7.2.3). 

De bi,jb,.':h.orende plaatjes staan afgebeeld in figuur 8.2 en 8.3.In tabel 8.2 
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Figuur 8.2. Lijnvormanalyse 

wichtsprocent jodium , T= 325° c. 
ci 19(.t-') ( 
d ti re.l.ee~~.) 

f -~ 
l..V"Ct\1W. ,~ " .. ,~ 

doop 0.026 gew.% I, 
0 T=325 C. 

datum : 4-12-70. 

voor zwavel met 0.026 ge-

doop 17.0 gew. %, 
T=364 o c., 
datum 10-12-70. 

Figuur 8.~. Lijnvormanalyse voor zwavel met 17.0 ge

wichts_procent jodium. T= 364 ° c. 
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staan het restresidu voor de beste Lorentzlijn,voor de beste Gausslijn en 

de standaarddeviatie van de ruis voor beide spectra. 

do op T (° C) s2 s2 s2 
1 g r 

0.026 325 0.27 29.1 0.27 

17.0 364 5.5 51.7 5.1 

tabel 8.2. 

Uit tabel 8.2 en kriterium 1 van tabel 7.2.3 volgt dat beide signalen zeker 

een Lorentzprofiel hebben. 

8.3.Ll;jnparameters van het polymerisatiesignaal 

Boven de 525 graden was het niet meer mogel~'k metingen aan met jodium ge

doopte vloeibare zwavel te verrichten,vanwege spontane belvorming in het 

preparaat. 

De metingen aan hoge doops werden voor lage temperatuur onmogeljjk~omd::;it 

de lijnbreedte zo groot was. 

In figuur 8.4 staat de lijnbreedte van het ESR signaal uitgezet als functie 

'100 
6HCoel 

l ... _. 
-·--;--- -· 

\ ·---... -o--.... ---. 0 -0--1 ---. & _, __ ., 
... .__. __ 1 

••' 

" '-~--~ ..... ~--'---~--~ ........ ~_.~---.__~ ..... ~--~--"--~--~~ 
u L., •·• Lt i.o a.i i,t 

Figuur 8.4. De ltjnbreedte van zwavel (1),en zwavel met jo

dium ( 2 t/m 8) ala functie van 1000/T ( K-1 ).Voor de symbolen, zie 

tabel 5 .. 2 .. 
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10 ............. __..___,__.,~.__ ....... ......1r.-.~-r.~.1--...--iL.-...L..--'--' 
LO VJ. 1.lf 1.• 1.8 J.O U 1.'1 

Figuur 8.5. Het absoluut aantal spins ( kmol/kg ) voor 

met jodium gedoopte zwavel ( 2 t/m 8 ) en zwavel (1) als functie 

van 1000/T (K-1).De getrokken lljnen zijn volgens het model berekend. 

Voor de symbolen en codering, zie tabel 5.2. 
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van 1000/T (K-1).De kodering van de meetpunten is dezelf de als in tabel 

5.2.De gestippelde lijn 1 aangegeven met nr 1,correspondeert met de gemeten 

curve voor vloeibaar zwavelC1). 

De gemeten waarden van het absoluut aantal spins (in kmol/kg) is in figuur 

8.5 uitgezet.De maximaal mogeljjke fout in het aantal spins is 20-25 % (zie 

hoofdstuk 6).Tevens zijn krommen getekend,behorend bij het theoretisch bere

kend aantal spins (zie paragraaf 8.4). 
In figuur 8.6 staat de g-waarde van het ESR signaal uitgezet als functie 

van de jodiumconcentratie ( gew.%).De g-waarde is enigszins temperatuur 

afhankelijk en wel bij kleine jodiumconcentraties ms deze b~ lage tempera

tuur kleiner dan bij hoge temperatuur.Bij hoge jodiumconcentraties is dit 

omgekeerd.De over alle meetpunten gemiddelde g-waarde bedraagt : 2.023 ±. 
0.005. 

a.oal1--....'--~~......J---~~~~-L~~~~~-!':;:-~~~~-:i~~~~~-::"':::--~~~~ 
o ao ,,. 21 2S 

_ __,.._9ew. % 12-
Figuur 8.6. De g-waarde van zwavel met jodium , als 

functie van de jodiumdoop in gewichtsprocent. 

8.4.Berekening van polymerisatieparameters. 

In deze paragraaf worden de reactiekonstanten K1 ea K2 voor zuiver zwavel 

berekend.,?•~t:t be~1u.lp hiervan zal het mogeliJ'k bl:ijken het aantal spins theo~ 

retisch te berekenen. 
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De invloed van de keuze van K. op het aantal berekende spins wordt be
J 

keken.Tevens wordt geprobeerd om K. uit het gemeten aantal spins te 
J 

berekenen. 

De gemiddelde ketenlengte en de gewichtsfractie polymeer worden zowel 

uit het gemeten aantal spins als met behulp van K1 en K2 berekend. 

Tot slot worden de kinetische parameters bepaald. 

8.4.1.Berekening van K1 en K2 van zuiver zwavel 

Willen we de ketenlengte uit het aantal spins berekenen,dan is er nog 

een gegeven nodig.Bij zwavel en seleen was dit gegeven de gewichtsfractie 

polymeer.Deze is van met jodium gedoopt zwavel slechts voor bepaalde 

doops bekend.Daarom werd hier als extra gegeven gebruikt de reactiekon

stanten K1 en K2 van zuiver zwavel.Tevens zijn we dan in staat om het 

aantal spins theoretisch te berekenen (zie paragraaf 8.4.2). 

K1 en K2 voor zuiver zwavel zijn berekend uit het gemeten aantal spins 

met de gewichtsfractie polymeer,bepaald door Gee (,2) en gemeten door 

Schenk ( 'fm) (1).We noemen deze respectieveljjk K1( 'f2),K1( '(m) en 

K2( \f2),K2('f m). 

Analoge formules als in paragraaf 2.1 zijn af te leiden voor de polyme

risatie van zuiver zwavel.Uit combinatie van 2.1.c,2.1.e en 2.1.f kan 

men voor K1 en K2 afleiden: 

2 N )2 ( 2 MO\f - N )7 K1 = 'f( 1- ., ) ( - en 
MO 2M0 \(> 

K2 = 
N2 

4M0 tp -2N • 

De gewichtsfractie polymeer (f m is alleen bekend tussen de 190 en 400 

graden.Hoe deze buiten dit temperatuurinterval geextrapoleerd wordt 

is te vinden in paragraaf 6.3.1 van (1). 

K2 werd aangepast volgens de wet van van 't Hoff (zie hoofdstuk ?), 
en wel volgens: 

RTln( ~) = - 4H2 + As2T. 
Er was een keuze gogelijk : of K2 of K1 volgens de wet van 't Hoff aanpas-

sen.We hebben dit gedaan voor K2. 

In tabel 8.4.1.1 staan de waarden van de reactiewarmte en het entropie

verschil van K2( 'f 2) en K2( 'fm) .Tevens is het restresidu van de aan

passing vermeld. 

De aanpa.ssing van K2( "m) gebeurde alleen voor de meetpunten,d.ie in 

het tem:pera.tuur interval van Schenk lagen.De aanpassing van K2(lf 2) 
0 gebeurde 'tl'oor alle meetpunten met een temperatuur hoger dan 159 c. 
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K2( 'f 2) K2( 'Pm) 
(kmol/kg) (kmol/kg) 

AH2 
35.5 ± 0.3 35.7 ± o.6 (kcal/mol) 

/lS2 16.6 ± 0.5 17.8 .:t. 1.1 
(cal/mol.K) 

RR 0.714 o.416 

tabel 8.4.1.1. 

K1 werd voor alle meetpunten aangepast volgens: 

) 2 3 Tln(K1 = lo + 11T + 12T + 13T 

In tabel 8.4.1.2 zijn de aanpassingskonstanten en het restresidu vermeld 

met 4,3 en 2 aanpassingskonstanten (m = 3,2 resp. 1). 

f m m = 3 m = 2 m = 1 
Lo -(17.0 ± o.1)x1o+J -<20.4 ± o.1)x1o+J -(18.4 ± o.1)x10+3 

11 +2.8 .:t. 0.2 19.1±0.2 11.9 ± 0.2 
0.2 +(19.1 + o.3)x10-3 -(5.6 .±. o.3)x10-3 ----
113. 

- 6 
-(12.0 + o.6)x10- ---- -----

RR 0.062 0.14 0-6'S 

l.f 2 m = 3 m = 2 m = 1 

lo -(19.0 ± o.2)x10+~ -(22.5 ± o.2)x1o+J -(18.6 ± o.2)x10+3 

11 8.8 ± 0.3 25.2 ±. 0.3 12.2 ± 0.3 

12 (14.6 ± o.7)x10-3 -(10.1 ± o.6)x10-3 ----
13 -(1.2 ± o.1)x10-5 ---- ----
RR 0.15 0.21 0.91 

tabel 8.4.1.2. 

De beste aanpassing is die met 4 aanpassingskonstanten.We kiezen 

de gewichtsfractie polymeer,gemeten door Schenk ,als beste waarde voor 

de gewichtsfractie polymeer,omdat: 

_,m bij alle berekeningen het beste blijkt te voldoen (1), 

- ipm gemeten is, lf 2 theorE:tisch geconstrueerd is. 

Wil men weten hoe groot de reactiewarmte en het entropieverschil 

van K1 zijn,als men K1 de wet van van 't Hoff laat volgen,dan moet men 

voor de m = 1 aanpassing de konstanten .10 en 1 1 met een factor 

1.,985 ( = R) vermenigvuldigen.De resultaten staan in tabel 8.4.1.3. 

K1('f' 2) K1(tpm) 

A H1 36.9 t.. o.4 36.4 .:t. 0.2 kcal/mol) 

1 J:>. S1 24.2 ±. o.6 23.6 ± 0.3 cal/mol.K) 

tabel 8.4.1.3. 
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Bij de berekening van de polymerisatieparameters is gebruik gemaakt van 

de beste K1 aanpassing.We noemen deze K1 ' ( 'f m). 

8.4.2.Berekening van het aantal spins m.b.v. K1'(¥m) en K2(f m). 

Met behulp van de evenwichtskonstanten K1'(,m) en K2(~m) van zuiver 

zwavel (paragraaf 8.4.1) en de aanname voor de "evenwichtskonstante" 
1 Kj ( =2'iC2 ,zie paragraaf 2.2,onder aan blz.7) zjjn we in staat het aan-

tal spins ( in kmol/kg) van met jodium gedoopte vloeibare zwavel te be

rekenen. 

In het kort volgt hier de rekenmethode. 

Willen we het aantal spins berekenen ( formule 2.2.n),dan moeten we 

1.I] en p kennen.We geven p een waarde tussen 0.5 en 1.We lossen [Il 

op uit vergelijking 2.2.q.Vervolgens bepalen we de waarde van (vergeljj

king 2.2.1 anders schrijven) fy: 

fy = (1-p)
2 

( 8 ~PB - M0 ) + pK2 ( 1 + ~i! )2 

We laten p nu zodanig varieren tussen 0.5 en 1,dat fy steeds dichter 

bij de waarde nul komt,waarbjj we bij elke nieuwe waa:rde van p eerst de 

r -11 waarde van I] bepalen.Is fy kleiner dan 10 geworden,dan accepte~en 

we de b~oehoreade waarde van pals oplossing.We noemen deze p'.Door 

p' in formule (2.2.n) in te vullen,volgt dan de waarde van het aantal 

spins. 

In f'iguur 8.5 is het berekend aantal spins ( in kmol/kg) uitgezet 

ala functie van 1000/T (K-1).De verschillen in aantal spins voor verschil

lende jodiumdoops komen duidelijker naar voren in tabel 8.4.2. 

Bij lage temperaturen neemt het aantal spins toe met de jodiumconcentra

tie, terwtjl bij hoge temperatuur het verschil in aantal spins zeer gering 

is. 

8.4.3.De invloed van de keuze van K .• De onbekende Kj_t!! 
J 

In het rekenprogramma dat het aantal spins uitrekent(zie in het kort 

paragra:tf 8.l~.2) m.b.v K1'('t m) en K2('t m) is voor de "evenwichtskon

stante" K. aangenomen: 
J 

K k 
.; = 2K2 ... 

••• 8.4.3.a • 

-lt +4 waarbij de variatiekonstanie k waarden kreeg tussen 10 en 10 • 

In tabel 8.4.3 is het aantal spins voor verschillende waarden van k 

ui tgeze-!; voor drie ''erschillende jodiumdoops.Het blijkt da t de invloed 

van k op het aantal spins gering is.Dit komt doordat er in de formules 

(2.2.i t/m m) niet K. maar K.(I] als variabele zit.Bij invoering van k 
J J 

komt er i..p .. v.[I 1, k[I} te staan. 



;~: . .i.ntal spins bij verschillende doop toevoegingen. 

PC) 1 QQr'> /rn o.ooo 0.026 0.34!+ 2.25 ).6 10.9 n. o 27.5 . v/ ,_ 
' -

li,.5 2.392 0.594:io-13 0.259w-9 0 • 5 6l.i. ll'"""9 0.905Ja-9 o.11oia-B o. 122io-B 0.127io-B 0.125~ 

11 )C 2.364 0.245J0-9 o.~·45l!l-9 o. Tr::,7Yr9 o. 12oio---B o. 144ia-B o. 159io-B 0.165.io-B o. 162m-B 
1 r !::;, 2.33G 0 • 61.i. (, :icr-9 o.740:io-9 0.109~ o. 158io-8 o. 187 ia-8 o.2o6xr-f3 0.213m-8 o.2o8ia-S •)/ 

160 2.310 o. 109io-1? o. 11 5ir:r-J\ o. 150io-8 o.20Tg-8 0.243io-£3 0.265»-8 0.273~ o.266ia-B 
165 2. 2C,3 0.16!1~ o. 169io-G 0.203~ o.27ol0'""8 0.313io-f3 o.34ow-S o.349in-S o.34oio-B 
::o 2.257 0. 23 5 l()'"f', o. 23Em-.C o.273r'3 o. 350ia...8 o.401~ o.433io-E· o.443io-B o.430~ 
1 ~:"5 2.232 " J?i~, p J ...,...,(;~ o. 363icr-B o.45oio-E, o.51cio-J3 o. 543ia-£ 0.560~ o.541r-G v. ... ';{]"-' . • ..)c.. ./ 

180 2.2oG o. 439v-G O. L~42ir3 0 4~P,ia-f1 o. 576ia--B o. 646ia-B 0.691~ o. 703iq-£ o.678io-8 
185 2. 1D3 o. 5t33,......l) o. 586,,_8 o:6~3--B O.T:n,-B 0.815,,_8 o.866--8 o.87 9vi-B o.846,_.8 
195 2. 1 Ji 0.907~ 0.991.iir-B o. 103io-7 o. 117'Jfl"-7 o. 12810"-7 o. 134v-7 0.135](1"'"7 o. 1301r-7 
205 2.092 o. 16ol!f'··7 o.161 1ir--7 0 • 1 6 5 io--'"t o. 182l0'"" 7 o. 196:io-7 0.2o4xr-7 0.205.,...7 o. 195m-7 
215 2. ol~9 o. 252]G'-7 0.2)3)0"-·7 o.258l()"-7 0.278m-7 0.295:o-7 0.305.,...7 0.305m-7 o.289io-7 
225 2.008 o.386 . .-:r 0 ... 0., •? _Q..:JID-j_! l2.: 41 6.,._ '7 o.437,,_7 o.449,,_7 o.447--7 o.422._.7 •.?,'-~ 
250 1. 912 0.1D2llr...6 ~1.-,~02 -- 0.103¥ - o.106m-£ o. 109J.0-6 O. 11 Oio-6 0.109~ o. 102io-fJ 
275 1 .825 (). 24 0 J)-6 Io. 24oia--CJ o.241 1a-6 o.246xr-6 0.250ia-6 0.249~ o. 243io-JS o.226io-6 
302 1. 745 o.51R1ir-£ o. 518l!r...6 0.519»-6 o. 524xr-6 0.527m-6 o. 522io-6 o.507yy-£) o.467ia-6 
325 ' f.•o':l o. 1 o4llr"'; o. 1 Oltv-5 o.104l?"""'5 r' ~o4 r; o. 10410"'-5 o. 102io-5 o.991ia-6 0.909io-6 .• v jc._ Jo ' JO-/ 

350 1. 605 o. 19'.:ill)"-5 0.195m-5 o. 195Jlr5 o. 195ltr""'5 0 194 5 o. ~ 90.,...5 o. 183:io-5 o. 167 io-6 • . i.o-

375 1. 543 0 3ur, 5 0.347m-5 0.347io-5 0.347:ro-5 a. 341.i,:ur-5 0.335m-5 0.]22m-5 o.294m-5 • ·I Jr 
'-4+~)() ; • 4":6 (\ 5f':)1il"-5 o. 589~5 o. 589]0-5 0 t:;P"" c.: o.581m-5 0.566m-5 o. 543la'-5 o. 494xr-5 • ./\.--' t J,O-·.J 

425 i . !+ 33 o. 9)t'.1rr-5 o. 958m-5 o. 957 :io-5 0 ,-.r·), i:: 0. 91}2 m-5 o. 91610-5 o.878l0"""5 o. 'f 97 io-5 • ~:.J'-r.10"''"') 

45:; .., ~ ' ('_',,...) o. 151jl0"-4 0. 1 50io--1+ 0 , c:-.) .J+ o. i 49io-'tt ) ,u.~ 4 0. 1 4. 3:iQ••J~ r, 13'"" ro-4 0.124~ i. jC.'J . • l )\.. II' L~ i : 10"'-
-· I r 

475 1. 337 o.227io-Jt 0.227 io-4 0. 22610--l~ o. 225m-c4 o.222ioJi o. 216io-4 0.207 ia--4 o., 88io--4 
50() 1 • 2J!i o. 33: io-4 o. 331 ro-l~ o.33oioJt 0.329xr-h 0. 32 5 v--.4 o. 317 io-4 o. 3ol+io-4 0.276~ 
525 1.2)3 o.1.i.67io-4 o.l~67 io-4 0 • 467 :io-1+ o.466i.o-4 .9...:...~62»-l+ o.451io-J+ o.434m-.h o.395io-1f 

tabel8.4.2. '; het r-umtal spins ( krnol/kg ) voor met jodium geG.copt zwa.vel ( doop in gewi.chts.-
:procent). 

----------------------- -- ------

VI 
0 



l~.vtal spins van met jodium gedoopt zwavel in kmol/kg. 
-~ 

cloop t k k= lll4 k=10 k=1 k=0.1 k=ir4 
~ 

0.026 145 2.5859:¥)-10 2. 5859:io-10 2. 5859»-10 2.5859:io-10 2.5825:io-10 
150 4.4461]0'-10 4.4461io-10 4.4461:ra-10 4.4461:io-10 4.4427:ra-10 
195 9. 9079w-9 9.9079io-9 9.9079:io-9 9.9079..,_..9 9. 9075..,.-9 
325 1 • 037910"..6 1 • 0379io---C) 1.0379r-6 1. 0379»-6 · 1. 03 78xr-6 
500 3.3055:io-5 3.305510-5 3 .3055.11)-5 3.3055:io-5 3.3o48:io-5 
525 1+. 68621a···5 4. 686210'-5 4.6862»"""5 4. 6862..,...5 4. 6851 io-5 

-· 
).6 1 l+) 1. 0975io-9 1.09·7510"""9 1. 0975:io-9 1.0975-9 1. 0973:io-9 

150 1.4387la""9 1.4387»-9 1. 4387 :r-9 1. 4 387 :ra-9 1 • 4 384:ia-9 
19/ 1.2750~ 1.2750r8 1 .2750m-8 1.2750m-8 1.2737ia-8 
32) 1 • 041 510""'6 1.0415~ 1.o415~ 1.0415~ 1.0276xr-6 
500 3. 2536lD'~5 -~ 2r.36 5 3.2535io-5 3.2525:ra-5 3.134210"""5 .J. ·" m--
525 1.+ • 627811t·~ 5 4. 62781G-5 4.6276io-5 4.6254.-5 4.438811'-5 

,._,,_, .,,,.,,. _ _..,. 
-~ 

27.5 145 1 • 24G0r9 1.2480m-9 1.2480xr-9 1 • 2480:io-9 1.2479,10'-9 
1)0 1 • 6166llt--) 1.616610"""9 1 • 61 66]1)-9 1. 6166:io-9 1.6164io-9 
19) 1 • 2970wJ3 1 • 297oy,-B 1.2970Jf1'..B 1.2970.,....B 1.296oio-B 
J?.5 9.092010-7 9.092010"""7 9. 0920.ia-7 9.0918.-7 8.8904!0-7 
)00 2.7600rr-5 2. 7600»-5 2.759Br-5 2. 7584.,....5 2.4589.,....5 
~25 ' 9l~Tr ,. 3.947610"""5 3. 9li.73ll!'"".5 3. 9442xr-5 3.46711)-5 .) • JG-) 

tabel 8.4.3 •. : Het aantal spins ( kmol/kg ) voor :met jodium gedoopte zwavel voor 
verschillende waarden van de variabele var1atiek.onsta.nte k.De opgegeven jodiumdoop is in 
gewichts:procent. 

I 

\JI 
-l. 



- 52 -

[IJ wordt opgelost uit vergelijkin (2.2.m) en heeft de rootte: 

(Il = -1- (k-1) + ~1+ (k-1))
2 

+ 8I k2(1-p)~~ ••• 8•4•3.b. 
4k~m-

Nu is voor een doop van 1 gewichtsprocent: 
-4 -4 -13 I t;: 10 ; p r...1; 1-p "::. 10 ;voor lage temperatuur K2?C.10 ,voor hoge 

0 

tempera tuur K2 % 1 o-5: 
Uit grootte orde berekeningen aan formule (8.4.3.b) blijkt 1 dat [IJ bij

na omgekeerd evenredig is met k.Als k heel klein en de temperatuur 

hoog is,dan geldt dat CIJbij benadering omgekeerd evenredig is met k2• 

We kunnen voor kleine waarden van k afwijkingen vinden,zoals in tabel 

8.4.3 te zien is. 
. 4 

Voor k=10- vinden we minder spins voor hoge doops dan voor k=1.We heb-

ben echter meer spins gemeten,dan voor k=1 berekend werd.De waarde van 

10-4 voor k l\l"kt onwaarschijnlijk. Uit reactievergel~'kingen (2.2.d) 

en (2.2.e) is te zien,dat dan jodium minder makkelijk aan de ketens gaat 

zitten,hetgeen onwaarschijnl~1t is. 

De grootte van k heeft weinig of geen invloed op het berekend aantal 

spins daar krIJ voor een doop bijna onafhankelijk. van k is.We nemen 

voor k de waarde 1,d.w.z. 
1 

Kj =m • 
8.4.4.Poging tot berekening van Kj uit het gemeten aantal spins 

Als we het aantal spins kennen,zijn we in staat met behulp van formules 

(2.2.i t/m m) Kj te berekenen(K4 wordt oneindig groot verondersteld). 

De volgende formules kan men dan afleiden: 
K2 8 2...:a_ 

M0 = 8 if-i p - N 4K2 ••• 8.4.4.a, 

C 1 N .1::£... 1 a = Kj I = 2K2p - ••• 8.4.4.b, 

1 ~ •• 8.4.4.c. 

Uit (8.4.4.a) is p te bepalen als functie van (N,K1,K2,M0 ).Met behulp 

van ~8.4.4.b) en (8.4.4.c) volgt dan de waarde van K .• 
J 

We stelden dat 
1 

Kj = fil • 
K2 heeft een waarde tussen 10-6 en 10-12.Volgens (8.4.4.c) moet dan de 

-6 -12 noemer ( IcJa - N ) tuasen 10 en 10 liggen.Dit betekent dat N en 

Iof a in de eerste 6,respectievelijk 12 cijfers hetzelfde moeten zijn en 

pas daarna van elkaar mogen verschillen.Hieraan wordt niet altijd vol

daan, orr~da t: 

-de berekeningen uitgevoerd zijn m.b.v. een computer,die met getallen 

~,:::.:1 ,: ; '~\:!fers werkt .. We moeten dan rekening houden met afrondingsfou-
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ten, 

-als a en N iets afwijken van de theoretische waarde,de noemer van 

(8 ) -6 -12 .4.4.c niet tussen 10 en 10 zal liggen,maar bijvoorbeeld gro-

ter kan zijn dan 10-6.Kj kan zelfs negatief worden. 

Het was onmogelijk om op deze wijze K. te bepalen uit het aantal gemeten 
J 

spins en de evenwichtskonstanten K1 en K2 van zuiver zwavel. 

8.4.5.Berekening van de gemiddelde ketenlengte P en de gewichtsfracn 
tie polymeer '4'uit het gemeten aantal spins en de evenwichts-

konstanten K1 ~ ( 'f m) en K2( 'f m) 

8.4.5.1.Berekening van P en 
11 

m.b.v K1'( 1fm) en K2(1fm) 

Met behulp van de rekenprocedure van paragraaf 8.4.2 zijn we in staat 

p en Cil te berekenen ui t K1 ' ( 'f m) en K2( 'f m) .Door deze waarden in de 

formulas (2.2.o) en 2.2.p) te stoppen kunnen we de theoretische waar

de respectievelijk van de gemiddelde ketenlengte en de gewichtfractie 

polymeer bepalen. 

De berekende waarden van Pn en 'I zijn uitgezet respectievel~"k in figuur 

8.7 en 8.8 als functie van de temperatuur ( ° C).De kurve,met nr 1 

aangegeven, duidt op zuiver zwavel. 

8.4.5.2.Berekening van P en 1f> uit het gemeten aantal spins 
11 

We kiezen naast het gemeten aantal spins als extra gegeven de evenwichts

konstante K2('f m) van zuiver zwavel. 

Uit vergelijking (2.2.n) en (2.2.q) lossen we p en [I7 op als functie 

van (N,K2,I ).Door deze waarden in vergelijking (2.2.o) en (2.2.p) in 
0 

te vullen,vinden we de waarden respectievelijk van de gemiddelde keten-

lengte en de gewichtsfractie polymeer uit het gemeten aantal spins. 

De zo berekende waarden van Pn en ~ zijn respectievelijk in figuur 8.7 

en 8.8 uitgezet.De symbolen van de meetpunten ztjn dezelfde als in tabel 

5.2. 
De grote afr.ijking· in de ketenlengte t.o.v de theoretisch berekende 

waarC!.e bij hogere doops,komt doordat het gemeten aantal spins afwijkt 

van het theoretisch berekende aantal. 

De gewichtsfractie polymeer is evenred.ig met N
2

.Bij lage temperatuur 

voor hogere doops hebben we meer spins gemeten dan berekend was.Hier

door wijkt bjj d.eze temperatuur en doop de lp veel af van de theoretische 

waarde en kan zelfs grater dan 1 worden( deze punten ztjn niet getekend). 
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• . . ·----·----• 

9 

v 

----------------~~~------s 

Figuur 8.z. De gemiddelde ketenlengte van: 

zwavel ( 1 ) , berekend met K1 en K2 voor 't ( schenk) , 

zwavel met jodium ( 2 t/m 8 ) , volgens paragraaf 2.2 berekend. 

Voor code~ing en symbolen , zie tabel 5.2. 
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Fi~ur 8.8. De gewichtsfractie polymeer als functie van T , 
voor zwavel ( 1 ) : berekend met K1 en K2 met lp (schenk) t 

zwavel met jodium ( 2 t/m 8 ) : berekend volgens paragraaf 2.2. 

Voor de codering en symbolen , zie tabel 5.2. 

8.4.6.Kinetische parameters 

Uit de lijnbreedte van het ESR signaal werd volgens formule ( 2.3.j) 

de reactiesnelheidskonstante ~·van het ring-additie model bere

kend.De waarden van~· staan in figuur 8.9 uitgezet als functie 

van 1000/T (K-1).De symbolen van de meetpunten zijn dezelfde als van 

in tabel 5.2.In de grafiek staan tevens de reactiesnelheidskonstante 

voor zwavel (nr. 1) en seleen-4 (nr. 9) vermeld. 

Met behulp van de methode van de kleinste kwadraten werden uit de meet

punten de aktiveringsenergie E' en de preexponentiele factor k
0
b' van 

de reactiesnelheidskonstante berekend.De resultaten staan in tabel 

8.4.6. weergegeven.Tevens is in de tabel het restresidu van de aanpassing 

vermeld. 

In het algemeen kan men zeggen ,dat volgens tabel8.4.6. de aktiverings

energie afneemt met stjjgende jodiumdoop en dat er in de preexponentie

le factor een minimum zit bij ongeveer 6 gewichtsprocent jodiumdoop. 

~at de aktiveringsenergie afhangt van de jodiumdoop kan een belangrij-
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·-......... ......... _ ·-· ----. ' 0- o _ 
o-.....o 

-0 ......... _ 
--·1 

Figuur 8 .• 9.- De reactiesnelheidskonstante voor 

zwavel ( 1 ) , zie ook (1), en zwavel met jodium ( 2 t/m 8 ), 

en seleen-4 ( 9 ), berekend volgens paragraaf 2.3. 
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gew.% I kob ' E' RR 

0.026 (2.~ ±. o.3)x1012 5.31 ±. 0.06 0.038 

0.344 (1.7 ±. o.2)x1012 4.81 ±. 0.06 0.047 

2.25 t1.5 .t o.2)x1012 4.4 ± 0.1 0.047 
5.6 

1~ 

(0.73 ±0.06)x10 c :3.24 ±. 0.08 0.039 
10.9 (1.3 ±. 0.1)x1012 

3.54 ± 0.07 0.031 
17.0 t . ) 12 1.2 ±. 0.1 x10 2.7 ± 0.1 0.028 

27.5 (1.8 ±. o.2)x10 12 2.4 ±. 0.1 0.030 
0.0000 (1.2 + o.1)x101 ~ 4.49 ±. 0.06 0.075 

tabel 8.4.6. E' in kcal/mol,k
0
b' in kg/kmol.sec. In de 

laatste rlj staan de waarden van E'en k
0
b' van zwavel. 

ke konsekwentie hebben.Het ring-additie model geldt voor reactie (2.3.a). 

De afhankelijkheid van de aktiveringsenergie E' met de jodiumdoop,bete

kent dat de reactiekonstante K3 = ~ eveneens afhangt van de jodium

doop.In paragraaf is aangetoond,dat de invloed van K. op het aantal 
J 

spins te verwaarlozen is.Het is mogeljjk9dat de reactiekonstente K1 

afhangt van de jodiumdoop, en wel zo, da.t bjj jodiumtoevoeging de rin

gen makkelt"ker openbreken.Op de konsekwentie hiervan wordt niet veruer 

in gegaan(1). 

8.5.Het smc.lle ESH signaal,dat rechts op het ;polymerisatienignaal ge-

superpo:neerd is 

Er zijn eniGe metingen verricht aan het smalle ESR signaal,d~t rechts 

(.:e ir.druk ( .. ~),_t het ao.ntalspins hee: t'le:i :!ig temperatuurafhanlre:ljjk. was • 

• Bij 1+50 grad.er. ech ter verdween het signa::cl in 

geheel .De lijnbrec·dte i'tas vr5jwel 

konstar:t e: weJ 

Dit sig:'.'laa~ z.nv kunnen worden toe-:·esc~ reven .s.an koolstof ,omJ.at een 

d.~r.:;el~.)::. s:: 10 Oe, g = 2.J1) oak b~ zwavel net koolstof7er-

?,nalyse 't'°:;.n. het sigr '1.al bJ.iJ"kt, 

. . . Ul.T, ~. : e signaLm, 

~-12 Oe breed, g = 2.Ja35 ± 0.0005) 
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cl FCH) { ) cl.H hl.ee.t\k. 

van het 

A 27.5 
B 27.5 

Figuur 8. 10, Het saalle ESRsignaal,dat rechts op de flank 

polymerisatiesignaal zit. 

% I;T=287°C;versterkingsfactor=1600;frekwentie=9.164 GHz, 

'< I; T=235°C ;versterkingsfactor=1600; frekwentie=9.164 GHz, 

G ·1r~.9 , I;l':;::197°G;versterkingsf'actor=4000;frekwentie=9.163 GHz. 
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ding op het uiteinde van een keten met J~ en Br; .Er zou dan een pa

ramagnetisch centrum ontstaan. 

Het signaal wordt toegeschreven aan een signaal dat van koolstof af

komstig is en aan een signaal dat gerelateerd zou kunnen worden met 

J~.Een nadere analyse van de temperatuurafhankel~lcheid van het sig

naal moet nog gedaan worden. 

8.6.Discussie 

Tussen het gemeten aantal spins en het berekend aantal spins bestaRt 

b~ lage temperatuur voor hogere dooptoevoeging een discrepantie,die 

groter is dan de nauwkeurigheid,waarmee het aantal spins bepaald is 

( hier 3C°fe zie paragraaf 6.5).Hiervoor zijn enkele oplossingen mogelijc: 

- Bij de omrekening van het aantal spins per preparaat buis naar het 

aantal spins in kmol/kg is voor de soortelijke massa die van zuiver 

zwavel gebruifct. 

- Uit de·berekeningen van de reactiesnelheidskonstante zou volgen~dat 

K1 afhankelljk is van de jodiumdoop.Een mogelijke invloed hierva.x;. op 

het aantal spins lijkt niet uitgesloten. 

- In (1) is het feit bediscussieerd ,dat naast de ringen en ketens van 

zwavel,die meedeen aan de polymerisatie,er nog een andere modificatie 

zou bestaan : het katena S-8 zwavel.Met behulp van ESR metingen aan 

vloeibaar en afgeschrokken zwavel en Be hiermee verkregen resulta

ten,is een nieuwe modificatie " het R-C8 polymeer" voorgesteld, 

die de eigenschappen heeft,die tot nu toe aan het katena S-8 werden 

toegeschreven (1). 

Het is mogelijk dat jodium zich met deze modificatie verbindt.Wil men 

het aantal spins theoretisch bepalen,dan zou men eerst een model moe

ten opstellen waarin het R-c8 polymeer naast de "normale" polymeren 

voorkomt. 

Uit de goede overeenstemming in het gemeten en berekend aantal spins 

voor de twee laagste jodiumdoops,mag geconcludeerd worden,dat het poly

merisatiemodel van vloeibaar zwavel mag worden toegepast op met jodium 

gedoopte ·vloeibare zwavel. 
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9.Nabeschouwing 

9.1. Vergeltjking reinigingsmethoden 

Het was voor het eerst mogelijk van seleen-4,dat gereinigd was volgens de 

in paragraaf 4.5 vermelde methode,een ESR signaal te meten,dat interpre

teerbaar was als z:ijnde afkomstig van de polymerisatie.Het essentieel 

nieuwe bjj de seleenreiniging was,dat het seleen in de vaste fase ontgast 

wordt,terwjjl de temperatuur langzaam opliep( ongeveer 14 graden tempera

tuurstjjging per uur).Het eventueel aanwezige seleendioxide werd afgepompt. 

De vaste verontreinigingen warden verwjjderd,door het seleen bij 350 graden 

over te sublimeren. 

In paragraaf' 4.5 wordt voor de zuurstofbinding een model gegeven.Het zal 

meteen duidelijk zjjn dat de methode van Henkels,Eckart en Kozyrev om 

seleen te reinigen onvolledig zijn(zie paragraaf 4.1).Wil men vast houden 

aan de methode van Kozyrev,dan zou deze het beste vooraf gegaan knnnen 

worden door bovenvermelde methode. 

Abdullaev e.a. hebben de elektrische geleiding van seleen (zowel ireront,

reinigd als gedeoxideer~) gemeten (23).Het blijkt dat de geleiding een 

goede maat is voor het al dan niet vrjj van zuurstof zijn van seleen.Is 

seleen gedeoxideerd,dan vertoont de geleiding geen sprong bij het smelt

punt van seleen(220 °c).Is er zuurstof aanwezig,dan vindt er een sprong 

van 103 plaats in de elektrische geleiding.Van het seleen-3 en seleen-4 

heeft w.Jeuken de elektrische geleiding bepaald (14).Zijn metingen zijn ge

geven in figuur 9.1. 

De elektrische geleiding die door W.Jeuken gemeten werd,vertoont een ana

loog gedrag als functie van de temperatuur met de geleiding,door Abdul

laev gemeten(31).We zien dat seleen-4 geen sprong in het geleidingsvermo

gen vertoont bij het smeltpunt (Tm),zodat we kunnen zeggen,dat in seleen-4 

geen zuurstof meer aanwezig is. 

Het seleen-3 heeft vijf maal het proces c.2.1 van Kozyrev doorlopen.Kozprev 

zegt dat dit reinigingsproces het beste is.Het seleen-3 vertoont wel een 

sprong bij het smeltpunt,zodat hier sprake is van zuurstofaanwezigheid in 

het seleen. 

De vraag is nu,~oe zuiver is seleen-4? 9 m.a.w. wat is de invloed van de· 

eventueel nog aanwezige zuurstof op het ESR signaal?Uit het geleidings

vermogen rond het smeltpunt zien we dat er geen zuurstof meer aanwezig is. 

Je sprong schljnt een goed kriterium te zijn voor zuurstofverontreiniging, 

alhoewel men niet precies weet waarom (23). 
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figuur 9.1. Het geleidingsvermogen (CS*) van seleen-3 (1) en 

seleen-4 (2) volgens W.Jeuken (14). 

9.2.De reactiewarmte AH2 van seleen. 

Een vergeljjking van de waarden voorAH2 en AS2 van seleen voor de verschil

lende auteurs (zie tabel 7.3.4 en 7.3.6) en onze metingen,leert ons dat 

er grote verschillen onderling zijn.Bovendien is een negatief entropiever

schil niet mogelijk ( zie paragraaf 7.3.4.1). 
De grote waarde van AH2 van Massen e.a. l~X:t onwaarschijnlijk,omdat een 

schatting voor de waarde van AH2 uit de viscositeit ( zie 1 paragraaf 2.1+) 

aantoont dat 39.5 kcal/mol zeker buiten het interval van.AH2 ligt. 

We kunnen zeggen 1 dat ons seleen-4 1 dat kwalitatief op zuurstofverontrei

niging gecontroleerl\~ m.b.v. geleidingsmetingen,zuurstof vr~ :fa. 

9.3.Sampath signaal bhl verontreinigd seleen. 

Het smalle (~HZ10 Oe) Sampath signaal bij sommige seleenpreparaten,waar 

nog zuurstof in aanwezig was,zou afkomstig kunnen z~n van negatief geladen 

zuurstofmolekulen ( o; ) aan de uiteinden van seleenk.etens.B~ een bepaal

de temperatuur verdwjjnt het elektron aan dit molekuul en dat is de reden 

waarom boven een bepaalde temperatuur geen detectie van het smalle sig

naal mogeljjk is. 

Het Sampath signaal is te vergelijken met het smalle signaal,gevonden bij 

de ru.et joo.ium gedoopte zwavel metingen (24). 

--------------------
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