
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een onderzoek naar de temperatuurafhankelijkheid van de chlooromringing van Ti3+ in een
eutektikum van Li Cl en K Cl met behulp van e.s.r.

Beukema, N.

Award date:
1969

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e232eae1-ba45-4680-8f44-d0062e13e4c0


Een onderzoek naar .. d~ .. 1~mpe ra tu u rafh§:pke1 i.:! kh ei 9 ..... !!gL§.~ .. .,.W.:1:.25?.!:.2.!!!::. 

ringing van Ti3+ in een eutektikurf!._.!._aï~;__ I,i Cl en K .Q.L..~ behu1.E, 

~--e.s~r .. 

Verslag van het afstudeerwerk door 

N. Beukema, verricht in de aect:i.e 

Fysische Analysemethoden ond'9r lei-

ding van Prof~ Dr .. P .. van der Leeden •. 

Teahnis~he Hogeschool 

Eindhov~:mt juni 1969~ 



Inhoud 

1. Samenvatting 

2. Inleiding 

3. Theorie van de g-waarde voor een 3d 1-konfigur'atie in een 

E!!S:• 
1 

2 

kristalveld 4 

3.1. Tetraëdrisch kristalveld met tetragonale verstoring 4 

3.2. Oktaëdrisch kristalveld met trigonale verstoring 6 

4. Het maken van preparaten 8 

4.1. Bereiding van een eutektikum 8 
Maken van het e.s.r.-preparaat 9 
De "glove box" 10 

4.2. Het eutektikum 11 

Maken van het preparaat 11 

5. Metingen 13 

De Ti3+-signalen 13 

Stoorsignalen 14 

Temperatuurafhankelijkheid van het tetraëder signaal 15 

6. Konklusie 20 

Literatuur 21 

Bijvoegsel (fig. 5.1 t/m fig. 5.10) 22 



- 1 -

1. Samenvatting. 

De interpretatie van de optische metingen aan Ti3+ in een eutektikum 

van Li Cl enK Cl*) door Gruen en McBeth1) leidt tot de konklusie dat 

boven de ~ 400°C de chlooromringing in toenemende mate tet~aëdrisch 

wordt. 

In dit afstudeerwerk is getracht met behulp van e.s.r. de overgang 

van oktaëdrieche- naar tetraëdrische omringing aan te tonen. Grote 

aandacht moest beeteed worden aan het watervrij maken van de prepa

raten. 

•) Het eutektikum bestaat uit 45,0 gew% Li Cl en 55,0 gew% K Cl. 
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2. Inleiding. 

Uit optische metingen aan Ti3+ in een eutektikum van K Cl en Li Cl 

kan afgeleid worden dat het Ti3+ion niet alleen in een oktaëdrische 

Cl- omringing voorkomt maar bij temperaturen boven de + 400°C ook 

in een tetraëdrische Cl- omringing1) voorkomt. Dit geeft dan aanlei

ding tot het evenwicht: 

Uit quanturnmechanische berekeningen met behulp van kristalveldtheo

rie is het mogelijk de g-waarde van het e.s.r.-spektrum voor een 

oktaëdrische- respectievelijk tetraëdrische omringing te voorspellen. 

Tot op heden zijn in de literatuur geen e.s.r.-metingen aan de tempe

ratuurafhankelijkheid van de omringing bekend. Enerzijds kan dit het 

gevolg zijn van het feit dat het technisch zeer moeilijk is e.s.r.

metingen bij temperaturen boven 500°C te verrichten. Anderzijds door 

de eis dat de preparaten praktisch volledig watervrij moeten zijn. 

Het laatstgenoemde komt voort uit de drie volgende chemische mecha

nismen: 

a) Het Ti3+ion wordt door water geoxideerd; 

b) Het is niet ondenkbaar dat water het Cl-ion gedeeltelijk of ge

heel als ligande verdringt; 

c) Het water reageert met Li Cl waardoor het hydroxide Li OH wordt 

gevormd. Dit hydroxide tast echter de kwartswand van de preparaat

buis aan2). Hierdoor treedt mechanische verzwakking van de prepa

raatbuis op. Door dit mechanisme kan bij faseovergang van vloei

baar naar vast barsten van de preparaatbuis optreden. 

Hoewel tijdens het afstudeerwerk een hoge temperatuurinrichting tot 

?00°C ter beschikking stond, en de laatste maand in onze groep een 

hoge temperatuurinrichting tot± 1100°C is klaargekomen3 ), is er om 

de volgende reden niet rechtstreeks als funktie van de temperatuur 

gemeten. 

Wanneer het eutektikum in gesmolten toestand verkeert wordt de kwa

liteitsfaktor van de trilholte volledig gedempt. Waarschijnlijk is 
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dit het gevolg van de hoge diëlektrische konstante van de smelt. 

Bij gebruik van ka.pillairen in plaats van de standaard preparaat

buizen (binnen diameter ,±. 3 mm) kan deze demping aanzienlijk geredu

ceerd worden. Op korte termijn waren dit soort ka.pillairen (para

magnetisch zuiver) echter niet beschikbaar. Om deze reden zijn wij 

er toe gekomen de preparaten na verwarming tot zekere temperatuur 

af te schrikken in vloeibare stikstof. 
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1 3. Theorie van de g-waarde voor een 3d -konfiguratie in een kristalveld 

4) t/m 6). 

3.1. Tetraëdrisch kristalveld met tetragonale verstoring. 

Het is bekend uit de groepentheorie dat de vijf d-banen in een tetra

ëdrisch elektrostatisch veld opsplitsen in een groep van drie en een 

groep van twee. Het baandoublet ligt beneden het baantriplet zoals 

aangegeven in fig. 3.1.1. In deze figuur is eveneens het gevolg van 

de kleine tetragonale Jahn-Teller-verstoring, een kleine afplatting 

van de tetraëder, aangegeven voor wat betreft de baandoublet. (Voor 

onze afleiding is de splitsing van het baantriplet niet van belang.) 

De bijbehorende golffunkties zijn aangegeven met 1 m1~ • 
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Als voorkeursas voor de golffunkties is de as genomen waarlangs de 

tetraëder wordt afgeplat (z-as), terwijl is aangenomen dat door deze 

Jahn-Teller-verstoring 1 0 > de laagste energie krijgt. 
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Beschouw nu he.t grondniveau dat door één elektron wordt bezet. Zonder 

spin-baan-koppeling wordt dit niveau aangegeven met I o,t ') en 1 o,-t>, 
waarbij het paar getallen binnen iedere "ket" de waarden van respek

tievelijk m1 en m
6 

voorstellen. Met spin-baan-koppeling treden er 

echter kleine veranderingen in de grondtoestand op. Bijmenging van 

enkele niveaus op afstand 6 E ~ f:l geeft in eerste orde voor de 

golffunkties van het gronddoublet: 

\ r;-' _1._ 1 ' _..L > Vf ~ \ '2.. 

en \ 0\.-..L > - vr .1_ \ -t .l. ~ 
ll., l. 6 _')'2../ 

Waarin ~ de spin-baan-koppelingakonstante is terwijl verder wordt 

verondersteld dat }.. <.<. fl. . 
Vervolgens wordt het effekt van een magneetveld onder·zocht. De stoor 

hamiltoniaan is: 

Deze storing splitst het oorspronkelijke kramersdoublet in twee niet 

ontaarde niveaus waarbij de opsplitsing afhankelijk blijkt te zijn 

van de richting van het magneetveld H t.o.v. de tetragonale as. Dit 

geeft tabel 3.1.1. 

magneetveld H opsplitsing öE g-waarde -
(H,o~o) 1.~ H ( \- ~) "d~=1..(\-1f) 

(o~H~o) 't~H (\- ~) 'à~=?..{t-r) 
(c'>o~H) '2..~\-\ ~"':::: 1.. 

tabel 3.1.1. 
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De g-waarde vertoont dus axiale symmetrie. Voor een poedervormig- of 

vloeibaar preparaat wordt een gemiddelde g-waarde gedefinieerd volgens: 

Voor het b-ovenstaande geval levert dit: 

3.2. Oktaëdrisch kristalveld met trigonale verstoring • 

. Nu wordt een trigonale Jahn-Teller-verstoring verondersteld die ont

staat doordat de oktaëder langs een der drietalliga assen wordt samen-

gedrukt. Deze as wordt als voorkeursas genomen (z-as). Een dergelijke 

trigonale verstoring komt in de praktijk bij veel Ti-zouten voor. 

Het bijbehorende energieschema wordt gegeven in 

I 

lf:lE::{j 
I 
I 

Het grondniveau is weer \ 0 > . Zoals in paragraaf 3.1 mengt de spin

baan-koppeling l o,t> met niveaus die f1 ,-t>bevatten terwijl I o,-t) 
wordt gemengd met l-1,t;>. In dit geval moet echter in rekening wor

den gebracht dat ~<< fl , zodat de bijmenging van\ 0 > met de twee 

niveaus vlak boven het grondniveau veel groter is als met de twee ni

veaus met aE~~ • Deze beschouwing geeft het volgende benaderde 

resultaat voor de golffunkties van het grondniveau: 
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-V (b+1)'1..+ '2..~'1..· 
l. 

Introduktie van een magneetveld geeft nu de volgende waarden voor g: 

of met 

~'X= ~"0 =- V ( h+ E )~+ ,_ 'h'C, 
1.. 

behulp van formule (3.1.2.): 
5~ _1 

'} "~"" ; vr ~~: t, ,_ ... + ü .. • 
\ +-
3 

_, 

+\ (3.2.2.) 

Tot slot van dit hoofdstuk dient vermeld te worden dat bovenstaande 

resultaten zijn afgeleid voor zuiver elektrostatische kristalinter

aktie. Daar we in de praktijk echter nooit met dit geval te maken heb

ben behoeven deze resultaten nog korrekties. Dit is o.a. het onder

werp van de 11ligandenveld theorie". Op deze plaats zal hier echter 

niet dieper op worden ingegaan. De formules (3.1.3.) en (3.2.3.) zul

len in hoofdstuk 5 op de experimentele resultaten worden toegepast en 

daar waar mogelijk zullen tegenstrijdigheden met de beschreven kris

talveld theorie worden gesignaleerd. 
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4. Het maken van preparaten. 

Door De Boer2) is een methode beschreven om zowel Ti c1
3 

als een eutek

tikum van Li Cl en K Cl te maken. Dit in verband met de vervaardiging 

van optische preparaten. De beschreven methode ter vervaardiging van 

Ti c1
3 

is zonder meer ook bruikbaar bij de vervaardiging van e.s.r.

preparaten. Het door ons gebruikte Ti c1
3 

is dan ook op deze wijze 

door De Boer vervaardigd. De beschreven methode ter vervaardiging van 

het eutektikum van Li Cl en K Cl is echter voor e.s.r.-preparaten niet 

bruikbaar vanwege het verschil in afmetingen van de preparaten. Om 

deze reden is er dan ook vanaf gezien het eutektikum volgens deze me

thode te maken. In het volgende zullen twee uitgeprobeerde methodes 

ter vervaardiging van een e.s.r.-preparaat worden besproken. 

4.1. Bereiding van een eutektikum. 

Voor de zouten Li Cl en K Cl werd gebruik gemaakt van kommercieel ver

krijgbare chemikaliën van grote zuiverheid. Hierop werd geen verdere 

zuivering toegepast. In de juiste verhouding worden deze zouten in een 

platina achaaltje gebracht dat in een oven tot 800°C wordt verhit. Dit 

gesmolten mengsel wordt nu aan de lucht op een stuk platina-rhodium 

blik uitgegoten tot een dunne korst die gemakkelijk door verwringing 

van het blik losgemaakt kan worden. Dit gestolde eutektikum moet nu 

direkt in een 11glove box" worden gebracht vanwege de hygroskopische 

eigenschappen. In deze "glove box" is een "droge" lucht of stikstof

atmosfeer voorhanden. Hier zal echter apart op in worden gegaan. Ver

volgens moet het gestolde eutektikum in de "glove box" met behulp van 

een mortier worden verpulverd. 

Ter droging wordt dit poeder dan in een schuitje gebracht dat staat op

gesteld in een pyrexbuia. Deze buis ia verder aan de uiteinden voorzien 

van slijpstukken en kranen zodat een gas kan worden doorgeleid. Het 

schuitje wordt nu met buis en al in een buisoven gelegd. Deze buisoven 

moet wel zo zijn gekonstrueerd dat opening overdwars mogelijk is, Dit 

met het oog op de kranen en slijpstukken aan de buis. Deze oven wordt 

nu op een temperatuur T = + 300°C gebracht waarbij er in ieder geval 
0 -

voor moet worden gewaakt dat T
0

<: 352°C (de smelttemperatuur van het 

eutektikum). Tijdens deze verwarming wordt gedroogd H Cl-gas doorge

voerd2). Dit gas wordt verkregen uit een gascylinder en gedroogd door 

het door twee gaswasflessen met gekoncentreerd H2so4 en een droogtoren

tje met silikagel te leiden. 
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Om de reactie van H Cl met het poedervormig eutektikum veel effektie

ver te maken werd besloten in de bovenbeschreven pyrexbuis een gesin

terd glasfilter (G 1) aan te brengen en de buis vertikaal op te stel

len. Het poeder werd nu rechtstreeks in de buis gebracht zodat een 

"bed" ontstond dat gedeeltelijk "fluid" en gedeeltelijk "fixed" werd. 

Als spoeltijd werd een tijd van enkele uren aangehouden. Om wegblazen 

van het allerfijnste poeder te voorkomen werd boven in de buis een 

prop glaswol als filter aangebracht. 

Maken van het e.s.r.-preparaat 

In de "glove box" wordt het eutektikum me:!; het Ti c1
3 

in een preparaat

houder gebracht. De preparaathouders zijn gekonstrueerd als aangegeven 

in fig. 4.1.1. Hierna wordt deze afgesloten. Buiten de "glove box" 

glazen stop 

slijpstuk B34 

kraan 2,5 mm 

voor 

over-

gang 

preparaatbuis 

van paramagnetisch 

zeer zuiver kwarts 

kan deze worden afgepompt, ont

gast, gesmolten en kan het pre-

paraat worden afgesmolten. 

Op deze wijze zijn enkele pre

paraten gemaakt. Het bleek echter 

dat de atmosfeer in de "glove 

box" nog zo nat was dat het uiterst 

hygroskopische Ti c1
3 

zeer snel 

van de voorraadfles in de prepa

raathouder gebracht moest worden. 

In deze tijd zag een gedeelte van 

'het Ti c1
3 

kans te reageren met 

H2o. Verder blee~ het ontgassen 

in deze zeer dunne preparaatbuis

jes grote moeilijkheden op te 

leveren. 

Bij de overgang vloeibaar/vast 
' barstten de preparaten meestal. 

Er zijn pogingen gedaan dit tegen 

te gaan door de preparaten zeer 

langzaam af te koelen in een speciaal hiervoor gekonstrueerd buisoventje 

met goed bepaalde temperatuurgradiënt. Op deze wijze was het mogelijk de 

stolzone langzaam en gekontroleerd te verplaatsen. Deze methode gaf echter 

nauwelijks betere resultaten. 
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Toch is op deze wijze ~~n preparaat met Ti 01
3 

verkregen waaraan een 

aantal metingen konden worden verricht. Dit preparaat sneuvelde echter 

na enkele malen afschrikken. 

De "glove box" 

Ter beschikking stond een perspex "glove box". Deze vertoonde de volgende 

nadelen: 

A. De wanden konden niet worden verwarmd zodat het een zeer langdurig 

proces was om al het water van de wand te verwijderen. 

B. De box kon niet vacuum worden afgezogen, dit gold eveneens voor de 

sluis. 

c. Het perspex vertoonde haarscheurtjes terwijl tevens lasnaden gemak

kelijk lek raakten. 

Om deze nadelen zoveel mogelijk op te heffen moest een methode worden 

gevonden om zo snel mogelijk de lucht in de box te drogen terwijl deze 

lucht tevens een kleine overdruk moest hebben om lekkage van buiten 

naar binnen te beperken. Als chemisch droogmiddel kwam aleen P2o
5 

in 

aanmerking vanwege het kleine toegestane waterresidu. Dit P2o5 werd niet 

in poedervorm maar in korrelvorm gebruikt om verstikking te voorkomen. 

Daar het duidelijk is dat de droging des te affektiever zal zijn naar

mate de lucht in de box turbulenter is en het praktisch onmogelijk is in 

de box zelf met behulp van een ventilator een dergelijke grote turbulen

tie op te wekken, werd naar een andere methode gezocht. Hiertoe zijn 

stromingsmetingen gedaan aan een droogtorentje met P2o5• Het bleek nu 

dat de relatieve droging konstant bleef in een stroomgebied dat tenmin

ste liep van enkele tientallen liters per uur tot enkele duizenden li

ters per uur. Dankzij deze eigenschap was het mogelijk om door middel 

van een rondpompsysteem via enkele droogtorentjes met P2o5 (stroom

snelheid ~ 500 liters per uur) een vrij effektieve en snelle droging 

te verkrijgen. Wel moest in een parallelschakeling droge perslucht wor

den toegevoerd om de kleine overdruk te handhaven terwijl een verbinding 

met de buitenlucht was aangebracht via een slot met parafine olie. 

Tot slot van deze paragraaf dient vermeld te worden dat ook proeven zijn 

genomen met droging van stikstof uit een gascylinder. Deze stikstof 

werd via een koelval die in vloeibare stikstof was geplaatst en een 
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opwarminrichting door de box gespoeld. Dit gaf in ons geval echter 

geen bete~e resultaten terwijl deze procedure aanmerkelijk duurder 

is als de boven beschreven droging met P2o5
• 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de in deze paragraaf 

beschreven methode niet voldeed. Besloten werd naar een geheel ande·re 

methode te zoeken. 

4.2. Er werd gekozen voor een opzet geinspireerd door Herzog, Dehnert en 

LÜhder7>. Alle handelingen zouden zich moeten afspelen in glazen kol

ven en dergelijke die 6f vakuum waren gepompt, 6f gevuld waren met 

zuivere, droge argon. Dit argon was voorhanden en hoefde niet verder 

gedroogd of gezuiverd te worden. Het Ti c1
3 

zat reeds in een glazen 

kolf met kraan ( 10 mm) en slijpstuk. 

Het eutektikum 

De werkwijze werd nu als volgt. Breng afgepaste hoeveelheden Li Cl en 

K Cl in de reeds eerder besproken buis met gesinterd glasfilter G 1. 

Aan deze buis is nu echter een tussenstuk toegevoegd met een kraan 

(6 mm) en slijpstukken zodat later het poeder verwijderd kan worden 

via deze kraan. Nu wordt het procedé beschreven in paragraaf 4.1 wat 

betreft het spoelen met droge H Cl en verwarmen van het "bed" toege

past gedurende enige uren. Dit poedermengsel wordt dan in een aantal 

verschillende glazen kolven met kraan en slijpstuk gebracht. Deze kol

ven zijn echter eerst in vakuum met behulp van een gasvlam uitgestookt 

en daarna gevuld met "schone argon". 

Maken van het preparaat 

De kolf met eutektikum kan nu met behulp van een verbindingsstuk met 

slijpstukken aan de kolf met Ti c1
3 

worden bevestigd. Hierna volgt 

enige malen vakuum pompen respectievelijk argon toevoegen. Nu kan door 

opening van de kranen aan de beide kolven en enig schudden wat Ti c1
3 

bij het eutektikum worden gebracht. Bij deze handeling is nauwkeurige 

dosering van de hoeveelheid Ti c1
3 

niet mogelijk. 

Vervolgens moet het nu verkregen poedermengsel uit de kolven in de 

preparaatbuizen worden gebracht terwijl tevens het ontgassingspro

bleem opgelost moet worden. Dit laatste blijkt vrij goed verholpen 



- 12 -

te kunnen worden door slechts een stukje preparaatbuis van ~ 5 cm 

te nemen en dit te verlengen met kwartsbuis met binnen diameter 

~ 8 mm. Op deze overgang nauw/wijd kunnen dan vrij gemakkelijk de 

gasbellen uit de vloeistof worden weggestookt met behulp van een 

gasvlam. 

Bij dit ontgassen en smelten trad een vreemd verschijnsel op dat tot 

nu toe niet is verklaard. De vloeistof bleek namelijk een lichtgroene 

kleur te hebben i.p.v. violet. Als verklaring werd eerst aangenomen 

dat er sporen wolfram in het Ti 01
3 

aanwezig zouden zijn die deze 

kleur kunnen veroorzaken. Dit wolfram zou dan afkomstig moeten zijn 

van de wolfram gloeidraad die bij de bereiding van Ti 01
3 

werd gebr~iktv 

Deze veronderstelde wolframsporen bleken echter chemisch niet aantoon

baar te zijn. 

Tot besluit dient vermeld te worden dat de preparaten die volgens deze 

methode werden vervaardigd niet meer zo gemakkelijk barstten. Dit duidt 

er dus op dat de reactie van Li OH met de kwartswand deee wand sterk 

verzwakt. 
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5. Metingen 

Gemeten is met een Varian e.s.r.-spektrometer type VA 4502. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van de bijbehorende lage temperatuurinrichting. Op deze 

wijze kon bij een temperatuur van -180°C worden gemeten. Een dergelijke 

lage temperatuur was absoluut vereist daar anders geen Ti3+_signalen 

werden gemeten. 

De Ti3+_signalen 

Zoals reeds eerder werd vermeld hebben Gruen en McBeth1 ) optische me

tingen aan Ti c1
3 

opgelost in een eiltektikum van K Cl en Li Cl gedaan. 

Enige resultaten uit 1) voor ons van belang zijn in tabel 5.1 samen

va • ge t 

temperatuur ~ oktaëder ~ tetraëder 

4oo0 c -1 10000 -1 
13000 cm cm 

1000°C 
-1 7000 -1 

12000 cm cm 

tabel 5.1. 3+ 
Met behulp van deze gegevens en het gegeven dat voor Ti als vr1J 1on 

\ -1 geldt dat de spin-baan-koppelingakonstante A = 150 cm kan uit for-

m ule 3.1.3 voor de tetraederstruktuur tabel 5.2 worden samengesteld 

temperatuur g-waarde berekend voor tetraëder 

400°C 1 ,94o 

1000°C 1 '914 

tabel 5.2. 
Voor de oktaëderstruktuur is het niet mogelijk een dergelijke tabel 

samen te stellen daar de waarde van ~ niet bekend is. Uit de weinige 

metingen die aan Ti3+_zouten zijn gedaan is alleen bekend dat voor~ 
-1 -1 waarden van enkele tientallen cm tot enkele duizenden cm worden 

6) gevonden • 

Eerst wordt in. fig. 5.1 een overzicht getoond van de gevonden signalen 
0 -bij een afschriktemperatuur van 1000 C. De tetraeder piek blijkt een 

vrij smal (65 G) signaal te zijn bij g = 1,95 terwijl vermoedelijk 

door de grote koncentratie Ti3+ de oktaëderpiek zeer breed (14oO G) 

is met g = 1,73. 
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In paragraaf 3.2 werd voor de oktaëderstruktuur formule 3.2.3 afgeleid. 

Daar zoals reeds eerder werd opgemerkt b niet bekend is, kan met deze 

formule g niet berekend worden~ Het is echter wel zinvol om de nu gevon

den experimentele g-waarde in formule 3.2~3 te substitueren en op deze 

wijze de waarde van b te berekenen. Dit geeft b = 800 cm-1• Deze 

waarde ligt in ieder geval in het gebied van bekende b -waarden voor 

Ti3+_zouten. 

Stoorsignalen 

Naast de Ti3+_signalen werden echter nog andere signalen gemeten. Een 

groep van zes vrijwel equidistante signalen bleek de hyperfijnsplitsing 

van Mn2+ te zijn. Dit Mn2+ zit als verontreiniging in het Li Cl. In ta-
2+ bel 5.3 zijn de g-waarden voor deze Mn -signalen gegeven en tevens de 

kode waarmee deze signalen in het vervolg zullen worden aangegeven. 

M1 g = 2,15 :!:. 0,01 

M2 g - 2,09 + 0,01 

M3 g = 2,03 :!:. 0,01 

M4 g = 1,98 :!:. 0,01 

M5 g - 1 '92 !. 0,01 

M6 g = 1,87 ±.'0,01 

tabel 5.3. 

De naumkeurigheid in g wordt voornamelijk bepaald door de optredende 

superpositie van meerdere signalen. 

Met behulp van de "Spin Hamiltoniaan": 

,.. " "" 
Hs = ~~ti · ~ + A 1· ~ (5.1) 

2+ zijn de waarden van g en A bepaald voor Mn in deze konfiguratie. 

De resultaten zijn vermeld in tabel 5.4. 

g = 2,010 !. 0,005 

-1 cm 

tabel 5. 4. 



- 15 -

Verder zijn nog enige stoorsignalen waargenomen waarvan de herkomst 

onbekend is. Deze signalen zijn aangegeven in tabel 5.5. 

kode g-waarde vermoedelijke oorzaak 
I 

01 2,00 kranenvet 

02 + 1,95 eventuele wolfram verbindingen 

03 + 1,87 eventuele wolfram verbindingen 

tabel 5.5. 

Er zal niet dieper op de aanwezigheid van de genoemde stoorsignalen 

worden ingegaan daar de aanwezigheid van deze signalen voor de g

waarde bepaling in ons geval niet belangrijk zijn. In alle gevallen 

blijkt zelfs 0 2 , hoewel gedeeltelijk samenvallend met het tetraëdrisch 

Ti3+_signaal, onderkenden/of verwaarloosd te kunnen worden. 

Temperatuurafhankelijkheid van het tetraëder signaal 

Uit fig. 5.1 is een schatting te maken van de koncentratie verhouding 

van de tetraëderkoÖrdinatie t.o.v. oktaëderkoÖrdinatie. Bekend is dat 

voor een e.s.r.-signaal de volgende formule geldt: 

1.. 

N = "" • ( b \-\TT:') •. A'ff (5.2) 

met: ~~ = aantal spins 

o( = evenredigheidakenstante 

AH,.f = lijnbreedte 

Arp = lijnamplitude (van piek tot piek). 

Nu is o( nog afhankelijk van de lijnvorm van het e.s.r.-signaal. Er 

wordt aangenomsn dat deze lijnvorm voor zowel de tetraëder- als okta

ederpiek gelijk zullen zijn. Dit levert tabel 5.6. (Zie volgende blz.) 
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ll Hf'f (oktaëder) 1400 G 

A'fi> (oktaëder) 83 mm 

~ tl?? (tetraëder) 65 G 

An (tetraëder) 156 mm 

NoKT/ N,.?.ï~ 247 

tabel 5.6. 

Uit deze tabel is te zien dat de koncentratie oktaëder koÖrdinatie de 

koncentratie tetraëder koÖrdinatie verre overtreft. Het is duidelijk 

dat de som van deze beide koncentraties konstant moet zijn. In dit ge

val zal een variatie in de koncentratie tetraëder koÖrdinatie echter 

nauwelijks invloed hebben op de koncentratie oktaëder koÖrdinatie zo

dat het zin heeft in het volgende deze konstante oktaëder koÖrdinatie 

niet meer te beschouwen. Door deze beperking is het mogelijk het in

teressante gebied 1, 70 ~ g '- 2, 20 beter te beschouwen. Dit gebeurt 

in de figuren 5.2 t/m 5.10. 

De bijbehorende geselekteerde metingen zijn aan verschillende prepa

raten gedaan. Deze preparaten zijn echter alle gemaakt uit dezelfde 

kol~. Er blijken echter onderling nog verschillen op te treden die zijn 

terug te voeren tot optredende variaties in mengverhouding van de kom

ponenten. Deze variatie in mengverhouding kan optreden doordat er ver

schil in poederfijnheid van de diverse komponenten bestaat. 

Het ingestelde "signaal level" (schaalwaarde) van de metingen 5.2 t/m 

5.10 ia niet konstant gehouden. Om onderlinge vergelijking mogelijk te 

maken wordt overgegaan op een gereduceerde amplitude A* • Deze groot-pp . 
heid wordt gedefinieerd als de amplitude bij "signaal level" 630. In 

tabel 5.8 wordt een samenvatting van de metingen 5.2 t/m 5.10 gegeven 

terwijl in tabel 5.7 alle gegevens zijn verzameld die konstant bleven. 
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modulatie amplitude 800 

R.C.-tijd 1 sec 

verzwakking vermogen 5 db 

minimum veld 2963 G 

maximum veld 3861 G 

sweep tijd 5 min 

meettemperatuur. -180°C 

g-waarde tetraëder 1,96 =- 0,01 

tabel 5.7. 
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meting 5.2 5·3: 5.4 

preparaat 10 10 18 

frequentie 9157,71 M Hz 9157,68 M Hz 9157,32 M Hz 

afschriktemp. - 8oo0 o -
signaal level 630 630 630 

fJ H"? - 63 G -

"A P? - 134 mm -
A;~ - 134 mm -

N/.o~ =(b~)7~ - 530 -

meting 5.5 5.6 5.7 

preparaat 18 18 18 

frequentie 9155,82 M Hz 9157,89 M Hz 9157,71 M Hz 

afschriktemp. 8oo0 o 1150°0 400°0 

signaal level 320 400 630 

b. Hr? 60 G 69 G 77 G 

All? 118 mm 127 mm 84 mm 

A;~ 232 mm 200 mm 84 mm 

N~ t * ~~:.~o< =(àHpp)·Aw 830 950 500 

meting 5.8 5.9 5.10 

preparaat 19 19 19 

frequentie 9150,45 M Hz 9151,50 M Hz 9151,68 M Hz 

afschriktemp. - 700°0 1000°0 

signaal level 200 125 125 

ö H1-r 63 G 57 G 58 G 

Ar? 208 mm 203 mm 203 mm 

A;? 655 mm 1020 mm 1020 mm 

N~,~=-{b~)~t\~ 2600 3300 3430 

tabel 5.8. 
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Bij deze meetresultaten zijn de volgende opmerkingen te maken: 

I. Het preparatieve proces is kennelijk nog dermate ongekontroleerd, 

dat grote verschillen tussen de preparaten onderling optreden. 

Dit wat betreft de mengverhouding van de komponenten en het toe

vallig optreden van afschrikverschijnselen na het ontgassen bij 

sommige preparaten. 

II. Bij 400°C treedt al tetraëderkoÖrdinatie op. In het temperatuur

gebied 400°C ~ T ~ 1150°C is een toename van dit verschijnsel 

te bespeuren. Afschrikken vanaf 1150°C, meten (meting 5.6), ver

warmen tot 4o0°C en opnieuw afschrikken (meting 5.7) laat een 

duidelijke afname van het tetraëder signaal ziene 

III. Er is geen duidelijke regelmaat in het verloop van de lijnbreedte 

AHTf te bespeuren. 

IV. Er is een "afwijking" te bespeuren tussen de theoretische g

waarden uit tabel 5.2 en de gemeten g-waarde. Verder blijkt 

geen temperatuurafhankelijkheid op te treden binnen het door ons 

onderzocht temperatuurinterval. 
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6. Konklusie 

Ontwikkeld is een methode ter vervaardiging van e.s.r.-preparaten 

van Ti3+ in een eutektikum van Li Cl en K Cl. Deze methode levert 

preparaten die voldoende vrij van water zijn zodat o.a. geen aan

tasting van de kwartswand optreedt. De juiste dosering van Ti c1
3 

en de verkrijging van een voldoende homogeen poedermengsel in de 

preparaatbuizen levert echter nog problemen op. 

Naast aanwezige stoorsignalen werden bij -180°C twee signalen ge

meten die aan Ti3+ worden toegeschreven. Deze signalen werden ge

vonden nadat een afschrikbehandeling op de preparaten was toegepast. 

Zij waren niet aanwezig bij kamertemperatuur en slechts bij sommige 

preparaten zwak aanwezig bij -90°C. Het tetraëdersignaal verloopt 

wat intensiteit betreft zoals verwac~t naar aanleiding van de metin

gen van Gruen en McBeth 1 ). Substitutie van de resultaten van Gruen 

en McBeth in een, volgens de kristalveldtheorie afgeleide, formule 

voor de g-waarde leidt tot resultaten die afwijken van onze metingen 

hetgeen niet behoeft te verbazen. Dit geldt zowel de numerieke waarde 

van g als het temperatuurverloop van de g-waarde. Tevens werd een 

schatting gemaakt van de verhouding tetraëderkoÖrdinatie t.o.v. okta

ederkoÖrdinatie. 

Ten behoeve van verdere metingen wordt aangeraden de volgende punten 

in acht te nemen: 

A. Vervolmaking van de preparatieve methode zodat dosering van Ti c13 
en homogeniteit van het poedermengsel beter heinvloed en geregeld 

kunnen worden. 

2+ B. Verwijdering van de in het Li Cl aanwezige Mn -zouten. Tevens een 

analyse van de andere stoorbronnen en eventueel waar mogelijk zui

vering. 

C. Metingen uitvoeren bij temperaturen lager als de tot nu toe gebruik

te. Hierdoor zal waarschijnlijk een lijnversmalling optreden (spin

rooster relaxatie). In dit licht bezien zal het hoogstwaarschijnlijk 

geen effekt sorteren pogingen te doen de preparaten rechtstreeks 

bij hoge temperaturen te meten • 

• 
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