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Hoofdstuk 2: 

Van het onderzoek aangaande het oppervlak van vaste stoffen 

en vooral hun gedrag in contact met een gasfase wordt veal 

werk gemaakt. 

In beschouwingen met betrekking tot heterogene katalyse 

hebben de opvattingen over de structuur van het oppervlak een 

sleutelpositie. 
Ondanks de grate hoeveelheid experimenteel materiaal is 

er nog maar weinig houvast wat de bepalende factoren betreft. 

De meeste opvattingen zijn geen lang leven beschoren • 
. tv 

Ook J.tet" volgende niet. 

In'l961 kondigde Stone 6) aan,dat hij had aangetoond, 

dat kristalveldstabilisatie een belangrijke factor was bij 

de adsorbtie verschijnselen van zuurstof aan nikkeloxide. 

In 1962 zette hij zijn idee§n hierover uiteen op de con

ferentie over chemisorptie en katalyse te Belfast. 

Aangezien in zijn verklaring enkele onduidelijke punten voor

kwamen werd mij opgedragen zijn beweringen te verifieren. 

Gegevens over zijn meetmethode ontbraken. 

Er werd een apparatuur ontworpen,waarin zeer kleine desorpties 

gemeten kunnen worden. Ook werd een nikkeloxide bereid,dat rede

lijk stoecheometrisch was, en een groot oppervlak had. 

De theoretische veronderstellingen werden aan de experi

menten getoetst.In het begin van 1963 kwam er een uitvoerige 

publicatie van Stone. De experimenten daaruit werden herhaald. 

De metingen stemden goed overeen.Toch voldeden zijn en onzte 

experimenten niet aan de theorie. 

De ~api tale.'\fout van Stone bleek te zijn,dat hij zich niet 
,_../ 

expliciet ekenschap gaf van de bestralingsint~iteit. 

Ook de theorie bleek niet houdbaar te zijn. 
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IV. Theoretische grondslagen. 

De tot nu toe gebruikelijke verklaring van de waargenomen 
verschijnselen gaat uit van de kristalveld benadering van 
een nikkel ion aan het oppervlak van vast nikkeloxide. 

~ Daart6e beschouwen we eerst een vrij nikkel ion en vervol
gens het nikkel ion in een okt•aedrische, respectievelijk 
tetraedrische omringing van zuurstof ionen. 

IV. A 1. Het vrije nikkel ion. 

Het Ni++ ion heeft de elektronen configuratie: 

(IS/' ( 1. s/' (~)l (dsl {J~) 6 (J c(jcf' (!) 

Dit is de argon configuratie, vermeerderd met een onvolledig 
gevulde .. ~ d -schil. 

Het nikkel ion wordt gekarakteriseerd door Russel-Saunders 
koppeling. We zullen ons dus eerst moeten bezighouden met 
bet energieschema van de Russel-Saunders termen. 

De best hanteerbare methode hiertoe is de centraalveld be
nadering van Condon en Shortley~ {1J t) 

Voor hat vrije Ni++ heeft de Hamiltoniaan met slechts eerste 
orde electrostatische intenactie (Russel Saunders) de vorm: 

A J ~ 
cr /J. 2 

' ZrzJ + £ ~.t fe= E. -- V'. ~ r 
(

0=/ J I>) I ~=I t;· i <.i"' f <l 
(J) 

Deze Hamiltoniaan is niet exact oplosbaar, doordaat de 
variabelen niet gescheiden kunnen worden. 
De c&ntraal veld benadering houdt nu het volgende in: 

Elk electron beweegt in een centrosymmetrisch veld, dat 
veroorzaakt wordt door de kern en de overige electronen. 
Onder deze zeer ruwe aanname kunnen we de eenelectron
functiesvan het achtelectronen systeem als "waterstof
functies" beschouwen. 

In de Schrodinger representatie zien onze een-electron
golffuncties er dus ala volgt uit voor het i~ electron 
in een 3d baan: 

of in ket notatie: 

Dit wordt in een configuratie van equivalente hl electronen 
gewoonlijk geschreven als I m/ > voor rhs .. ~ en I ml- > 
voor l'h.s. - t . 

Voordat we de mogelijke Russel-Saunders termen gaan bepalen, 
merken we ter vereenvoudiging bet volgende op: 

1e. De mogelijke termen voor een d IO-' configura tie zijn 
dezelfde als voor een d 6 configura tie. 

2e. De verschillen in termenergieen zijn voor beide confi
guraties gelijk ~ 

s 



V/e hoeven dan slechts (Jot/ te bekijken. 
3e.De volle schillen voor de argonconfiguratie z~Jn voor onze 

eerste orde electrostatische interactie irrelevant. 

Hat is nu voldoende om de twee electron determinant golffuncties 
voor d~ te bepalen. Deze zijn in tabel 1 opgesomd. 

De termgolffuncties z~Jn lineaire combinaties van daze deter
minant golffuncties. 

Voor onze eerste orde storingsrekening hoeven we de termgolf
functies nog niet te kennen. We hebben ze pas bij de kristal
veld benadering nodig. 

Het is echter dienstig om nu reeds te stellen, dat, onder het 
koppelingsvoorschrift van Russel-Saunders moet gelden: 

1e. De termgolffuncties zijn eigen functies van !/': (f, .. f:.t 
2e. " II " " " " " " " a."= (§., + ~l) .t. 

3e. " " " " " " II II " 
f:~ = (/,z ,..-fu,) 

4e. II II II " II II " II II tz = (l,z ... s:J:c.J. 

De eigenwaarden bij de operaties le t/m 4e voor een termgolf
functi~ noemen we L.J ,S~ ML J Ms 

Verder, zijn de termgolffuncties benaderde eigenfuncties van 
de Hactiltoniaan (~ 

Een gevolg van bovenstaande opmerkingen is het volgende 
f:J. i commuteert tdet •Jl {~) 

[f:.z i '1-f.} = () 

Eveneens 
• , 

Wan~eer we tussen twee toestanden van een term een matrix 
element van ~t willen bepalen, en we karakteriseren die 
toestanden door ll- 1 ML > , {.L, M/) 
re1p.j$J Ms > , 1~. ~' > J dan geldt: 

0 = ( L 1'4L 11: :z , .,./( I L ML ') = < L t"l, I i:-z "")( - "f.t. J.z I /.... ,A1t ') = 

{6) 

vloor zal dus gel den : < L Md 'Yt 1 t.. M" 1) = o 

i 
W~ hoeven dus slechts matrixelementen van l'c te bepalen 
t~ssen toestanden met gelijke M~ 

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor ~ en samenvattend 
z~jn er dus slechts matrix elementen ongelijk nul tussen 
to\estanden van gelijke f1s ~ .NIL . 

(~) 
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Tabel 1 

Determinant golffuncties voor d2 

i 1.,. o-) 

ML ·?.. p- 0 '"> 
j1+-1-) 

I 
. 1 

I 
I 

_...__ __ . __ ___......-.;_ . ·---,.,.-· --·-----· 



De eigenwaarde vergelijking: /JQ.7. l1 ')lt., - E cr ) ,. o 
"' <.;' 

splitst due op in een aantal kleine seculaire vergelijkingen. 
Nemen we bovendien nog in acht de "diagonaal somregel" dan geldt: 

p 

Z: E, = 
/l::t (d'j 

£, is een van de I' 
seculaire vergelijking. 

/J. 
eigenwaarden van at J = graads 

Uit tabel 1 kunnen we nu onmiddellijk de termen bepalen: 

/l~1-)- 'r; 
h+ 'I+) = 3p 

Beide hebben een toest~nd met M~ = c , M~.. = d 

in het vak M~... = a , M6 ,o aan te duiden met 
en de twee determinantjes 

(J,b) horen dus tot 'g .e.-

~ ..!f 

blijkbaar een 
In {1,oj blijft dan nog een determinant over, er is 

1/.J termt 

In {1,1) vinden we twee determinanten, er zijn dus twee lineair onaf
hankelijke termfuncties met HL= I J Ms .1 een ervan is een toestand van !;: 
de overblijvende moet dus van 1 P zijn. 

Met '~. 'O, 4r en JfJ zijn de vier toestanden in 1,D verantwoord. 

Met Jf ~ 3
fl de twee in (o., 1) 

Van (~ o) worden door de reeds gevonden termen vier toestanden 
geconsumeerd, en over blijft slechts 'r 

r;t 2 .._ «OJ hebben dus de Russel-Saunders termen: '~. <4F, 'D • .J P .e.... '$. 

Term energieen: 

In onze Condon en Shortley benadering kunnen we slechts spreken van 
term energieen, afgezien van een gelijke bijdrage aan alle termen. 
Deze uniforme bijdrage, afkomstig van onze een electron operatoren, 
en de negering van de volle schillen, speelt ons geen parten, aan
gezien we slechts geinteresseerd zijn in de relatieve ligging van de 
termen energieeh. 
Voor electronen van gelijke hf (.got ebld~ <.C?.j 

ill diagonaal element van de storingsterm ~ 

v {12) 
lei:. 

el < tn · hJ · I - I h?· lh ·) < "' J rn ) ' ' " 'it ' • .J ~.· :r, < ln'V. I Ins.; ) 

krijgt het 
de vorm: 

< th. m. I e). I > < .; • ' I; .t m,-. m...- "'-v·l /rJ.s.: > < m.s,. IITI.si ) = (gj 

J{tn;, m,iJ IC(m;, m"jd(nl~.-,hl.s.!) 

Waarin J en k respectievelijk de Coulom6- en exchange integraal 
voorstellen. 

·Deze integralen zijn gegeven in Racah parameters te vinden in ~) 



De termenergieen, onder voorgenoemde beperkingen, kunnen we 
vinden door toepassing van de diagonale somregel (_()) en de 
diagonaal elementen (fl) 

We duiden de som van de diagonaal elementen bij M, ~ M, 
aan met 

Dan is: £' ( 'ri) = T V .. (~,o l ; 
" I 

E{.JF): [ '(,· {4,1) 

"' .f" ;::, .,. '" i3 + 1 c 1 . 

Hieruit volgen de term energieen: 

E (t,S')- 11 + ly~ of. 7 c 
f ( 'q) = 4 1- 'i .tl f- .% c 

£ (lb)= ,q - .J ,.Q +- J. c 

£ (1,¢)= 11 + f .B 
£{JF)= II _t:f> 13 

Overeenkomstig de regel van Hu•d vinde~ we 3F ala 
grondterm. S en C kunnen _ uit spectra bepaald worden. 

In .V blz. 99, formula {~ 7<1) en ( "'. 79 tt) vinden we, dat voor 
de eerste overgangs reeks experimenteel ruwweg blijkt: 

!:3= 1"1~ rJJo h +- 9stn ~-' 

waarin n = ~- to> 
m ~ .t 

doordat voor 

d us: E "" II ..is- c,., -I 
(? f::l hy 00 C. !'I? _, 

t!'h _, 

177:0 ; AI::+; In=. 1 

/h:Jor ~·++ 

• A(.++ I>?- ..2 
J '-

Ten opzichte van de JF grondterm krijgen we dus het ter~
energieschema: fig. 1 

g 



~!E£.! 

Voorstelling van de te~ ~~:~g{~~~ volgend uit Racah parameters. 

IE(N'' ·r 

~.ooc 

~~ 
Ni++ in octalrische omringing. 
Liganden 0= 

o= 

A =z 113a c.,_, 
e. ~~ ~-' 

!:!~~-~ 

{te) 

Ni++ in tetraidrische 
omringing van o= 

o-= 

o::.. 

0""' 
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-
-Iv. A. 2. De Kristalveldsplitsing van Ni++ in oktaedriach en 

tetraedrisch veld. 

In M:O _, dat een steenzout rooster heeft, is elk nikkel ion 
omgeven door zes o= ionen. Op de manier, die in fig. 2 
is weergegeven. 

De nikkelionen bevinden·zich in de oktaedrische holten van een 
kubische dichte bolpakking van zuurstof ionen. 

We kunnen ons ook de situatie denken, waarbij de nikkelionen 
zich in de tetraedrische holten ophouden. Fig. 3 geeft hier
van een schets. 

Normaal, binnen een NiO kristal, hebben we oktaedrische om
ringing. 

In de. zogenaamde zwak veld koppeling veroorzaken de zes zuur
stof ionen een storingsterm in de hamiltoniaan (J.) 

De kristalveld benadering geeft zich slechts rekens<:hap van de 
aanwezigheid van zes electrostatische polen gegroepeerd volgens 
fig. 2, en neemt aan, dat de golffuncties van het centrale ion 
niet overlappen met die van de liganden. Vooral aan het laatste 
is in MO goed voldaan, wat tot uitdrukking komt in de geringe 
electrische geleiding, z.g. "~ip" geleiding, in stoecheometrisch 
nikkeloxide. 

De storingsterm in de hamiltoniaan vertegenwoordigt een intern 
Stark effect. De term bestaat uit een potentiaal, die transfor
meert ala een ~1 repre•entatie van de bij fig. 2 horende 
symmetrie groep 0~ 
In het tetraedrische geval eiaen we van de potentiaal, dat hij 
een basis vormt voor de R, representatie van ~' de symmetrie
groep, die hoort bij de omringing vam fig. 3· 

De storingsterm in de nieuwe hamiltoniaan (u) noemen we ~ 

ieL) 
r· 
' 

g~ 

r .. 
v 

De zwak veld koppeling houdt dus in ' f ~ {.:) < ,f ,.:~ 
de R~ssel-Saunders koppeling wordt niet ongedaan gemaakt. 

~~~ l$~, 
De H~o, ~..:_,, toestanden van een L term vormden een 
basis voor een irreducibele representatie van de oneindige 
draaiingsgroep g+ in onze centraalveld conceptie. 

De termtoestanden zullen eveneens een basis vormen voor een 
representatie van de imdergroep O,e. ~- '"" van de oneindige 
draaiingsgroep echter,meestal zal die representatie in onze 
symmetriegroep niet irreducibel zijn. 
Het ge volg hiervan is, dat de tL+, voudige ontaarding in de 
termen van het vrije nikkelion gedeeltelijk zal worden op
geheven. 

11 



We moeten dus achtereenvolgens onderzoeken: 

1e. De kristalveldpotentiaal. 

2e. De nieuwe groepen van termtoestanden van de kristalveld
spli.tsing. 

3e. De eerste orde energieen van deze. nieuwe combinaties van 
term toestanden na de splitsing. 

De kristalveldpotentiaal in oktaedrisch veld: 

Onder de premissen van de kristalveldbenadering moet de potentiaal 
een oplossing zijn van de differentiaalvergelijking van Laplace. 
Er is immers geen overlap met de liganden orbitals! 

In de plaats moet de potentiaal onder alle rotaties v~n de groep 
0..< in zichzelf overgaan, dus l{ is de ~f component 

in t?.c dus: 

1< tt~J ·~ f!,, ':1:, z:) = ~ f ~tr1 x.: , R.t.r·'J Y.· , R(f- ') -z,) ?tn-.. ; E- 0.e (1~ 

In verband met de bepaling van de eerste orde energieen, kunnen 
we het beste ~ ontwikkelen naar bolfuncties. 

t CIO f f (/,} ( 
We schrijven dus: \{ = '"' £.,. 1,..,. £..~ f(nl (~"<) Y1 ((3{:. rtJ ta) 

waarbij we de coordinaten van het if electron in een bolco~rdinaten
stelsel kiezen. 
In deze sommering is RoD(~"<) Y,/!B.:.c:r.) de grootste bijdrage, 
die echter voor alle toestanden dezelfde is. Voor onze beschouwing 
is deze term dus niet van belang. Physisch ·wordt de oplossingswarmte 
van het kation in het anionenrooster er door beschreven. 

We verheugen ons verder in de volgende beperkingen in de sommatie: 

1e. Ook in de kristalveld theorie, bij zwak veld koppeling, is 
het gedrag van a.dl overeenkomstig aan dat van ot.. • Het 
is duidelijk, dat de vervanging van de electronen in aA door 
gat en in de valle a/() .Jc~t bij tt" een omkering van de 
ladingen, en bijgevolg van de volgorde der gesplitste energie
niveaux bewerkt. 

2e. We hebben een configuratie van equivalente electronen. 
In een matrix element <~I VI ~:~ > zijn lp,> en IC/1'< > 
bolfuncties van dezelfde graad, en ~ zal dus even 

moeten zijn wil de integraal niet verdwijnen. 
De sommering wordt dus beperkt tot: }(' k ".. r 1

• rz l; 0. !: '. t:{, t:!, r4 
0 • !a ' '" .szr 

3e. Onze configuratie «~ levert een product representatie van 
maximaal vierde graad. Aangezien 1¥ ~) tot dezelfde 
representatie moet behoren als 1 ~) kan V~ maximaal 
slechts van de vierde graad zijn. 
De sommatie is dus beperkt tot: }: 4 

11 (h1J V (~n) 
0 ) ,,__ J "" 

Aangezien deze bolfuncties allen even zijn, hoeven we slechts 
naar de basis voor II, van 0 te zoe ken, dan zal dat tevens 
die van 11,~ in Ot, zijn. We kunnen dan ook onrniddellijk 
W~Jzen op de isomorfie tussen Td en 0 , zodat op enkele 
details na, al het beweerde ook voor ~ geldt. 



Verdergaande met het uitdunnen van de potentiaal sommering 
merken we op: y:; is in het bolsymmetrische, voor ons 
irrelavante deel onder gebracht. 

De karakters van de representatie op 
vinden ui t 

).(t~J : r/t.'" I~ .. {}lP 

,,~ f ~ 

\/(~;,) r. kunnen we 
~ 

Hierin is ~ de draaiingshoek, geassocieerd met het 
beschouwde groepselement, liever gezegd de beschouwde 
klasse van geconjugeerden. 

In tabel 2 zijn de karakters van 0 en Ttl( gege ven , en 
daarbij de karakters van de bolfuncties bij .l~-. 
in tabel 3. 

We zien onmiddellijk, dat ~t..,J slechts ~ en Ji, opspant, 
en niet ll,r 
Ook deze term verdwijnt dus uit de potentiaal. 

\, ' i 

,i 
! 
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Tabe1 2 

Karaktertabel voor 0 en Td 

. 
Td e ·~ J(t 66"'d 64 
eJ t c!Cd 3C.z. 6C:z.' 6C;, 

IJ, I I I I I 

,q3. I I I -I 
_, 

f" l -I ~ 0 0 

r; 1 0 -I -I I 

li J 0 -I I 
_, 

(m) 
Karaktertabe1 voor 1=2 van Y 1 in 0. 

0 6Cy 

1 

. 
i\ 



De kristalveldpotentiaal, althans het hoek afhankelijke 
deel daarvan, is blijkbaar een lineaire combinatie van 
de y.,tl'h) 

Ui t de negen " j functies" moeten we dus met de projectie ope
rator t H1 de basis a

1 
vinden. 

voor (/ E 0 : 4 • .! ll'f I II (y) y {4) 
I 'f 'v ' ~ · 

Omdat bij de rotaties van de j functies de geroteerde functies 
vaak als ongelukkige lineaire combinaties tevoorschijn komen, 
werken we liever met een ander stel basisfuncties. 

De negen ,, ? " functies zijn alle homo gene polynomen v~n qe 
graad vier. We nemen nu als bas~s-tuncties: 

Dit is geen lineair onafhankelijk stelsel, maar daarvan onder
vinden we geen hinder. 

Voor dit stel maken we de transformatie tabel in 0 en de door 
projectie hieruit gevonden basis voor ~' is vanwege het feit, 
dat alle functies even zijn, een basis voor &'? in o,e 

Dit proces is in tabel 4 weergegeven: 

We vinden dan: 

Dit moet een oplossing zijn van Laplace: 

V~,f~ 12.~(X~+,J~+-lil} 1- l.t)f{,(t,.:/"t~')=o 

I!: -.3 
A 

dit invullen: 

afgezien van een factor. 

We stellen nu ~: Q-1' omdat de factor door md.ddel van een 
spectroscopische parameter zal worden ingevoerd. 

(d) 

(qj 

(!J) 

Het resultaat van onze groepentheoretische berekening van\{ 
moet nu weer in bolfuncties worden vertaald. 



Tabel 4 -
'I~ransformatie tabel voor 0 en Td vaD f 1 t/m r5• 

~ 
j, /2. jJ /4 /s /6 /1 jcP }9 jto /tt /tt /ts jty Jts 

z.Jx 

e 
CJI 

2 

3 

't 
r 
6 

r 
J 

6&14, /i.. !I..Z) y4 

x,yz " ..!fZX ; 
-.:t-Z )( /z 
-Z X -}/ /J 
-Z - X .!:f /J 
!f-:Z-X jl 

• .!f :Z -X fl 
z 'X .!/ /J 
:Z -X -j f. 

-,j' X Z /2 
.!/ -)( :t 

I 

}J 

-Z Jt X jJ 
ZJ'-1( /J 
>'- _z Y /t 
J< Z-J ;, 

J X -Z /; 
L_y- >4-2 /2 
-><.Z..!f ;, 
- ~ -2 -.!:! ;, 
Z -!f X j.s 

-'Z.-.!f-X jJ 

I -¥-.!f Z ~ 
_)(.!:!-~If 
~ -_l.j-4-i ii 

tl+i2 

[. "/3 

C A, /~, t;llt 19 
E.~. /to 
g .4, jll 
C. fl, )n 

.I./I z'l 

/:;. p 
/.3 I~ 
p ;, 
;, /1 ;, J' 13 ;, 
/3 II 
j, ;, 
h j; 

;, p 
j; ·jJ 
jl /t 
/1 ;, 
p 
A 

p 
fl 

/t h 
;, /4 
/J /2 
~ ;,_ 
/z ;, 
fi I 
/2 ft 
/J h 
h }J 

~(f xJr . t)x ylz ;de, x~2 flz2 .c.-~ 2 ~vz .Yi:Z Z~Y 

/'f /r /6 /;. /rP l/9 /io ;,, jt2 fa py /tr 
/1 I j;;; /to /tl /ty 

I It- ;a /to /It -fy 
~/J 

I /'I /t/. jtfJ -/tr : l 

/" ;;~ a4h fit jlt jt.z jta -/Jr llnalu:r 
-/7 I /11 jto I'' jtY ! 

-/; jiJ. jlo /'1 -/tv 
/OJ /II j;; /c );r-
-/tY ,,, /b. /;o /tt 

jt j;o ll Jft iv 
-/1 I jlo /'t j? -jty ! 

-h lfhal:cxr C(Cli-J h jl1. ~'' /~<:> jtr ~-
/9 I /2 /o jlo -/tj 
-Is ;~~ jto jt;. -/13 
/5" j,, j1o /tl -}J 

;, /o /t.z ;,, -fv 

/6 /t• )). /n /tv 
-/s- ji, jto /tJ. jiJ ' 

ri~>a. lot[ a a~ j't 
~~tXf 

IS' jt; jtc /n jtJ 
I -ir j 

. 
/a j/1 j~o -)s-

I I 
19 jt). j11 jlo pr I 

I 
i1 ! I po /tl /a -h ! I . I 

-/v 11hOttDof t.ta~> /.If 
1 

l jto jJI /o -/n IM~k:f 

.:Jv , ·1 I .! 'to i /11 . ,,12 ~6 I .. 

:: 0 

.:: j ly2.y2 f. x 2;z2. ~ .!/ zz V 
I { t..'clu.n J = d 

= ..!. ( ''ate., ) 
..J 

= 0 
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In Ballhausen 3) p. 93 e.v. vinden we een lijst van bolfuncties 
tot (:. s-
We zien daaruit, dat (icPJ kan worden geschreven als (tg) 

-~ = Y., (o) ~- \/fv ( Yt) + Yy (-J{J) 

We hebben hierbij de bolfuncties in de vorm 
de :z- 't.r en in 0 hebben we de ~ - cu ale 

van quantisatie om 
genomen. 

Basisfuncties van de Russel-Saunders termen in het kristalveld 

We zullen dit nagaan voor de drie laag gelegen termen: 

'fJ 
(A Eerst wordt de splitsing van de ~ term beschouwd. Het hoek-

afhankelijke de.el van de term, waarvoor L = .t transformeert op 
dezelfde wijze als een ~enelectronfunctie bij L .. -~, due een 

~ functie. 

Wanneer we hierm~ee beginnen, vangen we twee vliegen in len klap. 
Uitgaande van de\beschouwing van een d electron komen we nl. 
tot de parametri~ering van de kristalveld matrix elementen voor 

d electronen, .Em vervolgen~, wanneer we de '.o golffuncties 
vertalen in ~ golffuncties, krijgen we de termopsplitsing. 

In het voorgaande hebben we al gezien, dat de representatie voor 

I-::;. in CJ3 + voor c>t ui teenvalt in t:;, ~ ~1' 

Met behulp van tabel 5, de transformatie tabel voor: 
~ 1 l. 

J(,;j,"X. ~ ){.J ,ifZ L... .<x 
,( ,.~ 

en de projecties .! a.. c 

of gequenchte banen.: 

Voor de twee dimensionale representatie 
1 e1 ..,> ... .!z2._ ,.~ 

Voor de drie dimensionale representatie 

14~ 1 > "' 'X:J 

( fx; 0 > = ,YZ 

/i:lf- 1 > = ,(:X. 

vinden we de basiefuneties 

(l.o) 

{! 1) 

11 
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Te.bel5 _...., __ Transformatietabel van re~le d-banen. 

i I I 
i 

)!'Z .:tl .z'l xy .j'J:. Zt{ 

>(2 y zt. xy !/:Z ~I( 

!I z2 x2 y~ Z.Ji.. X_y 
jJ .zl )/2 .'J1 zx .Ky 
;(J x2 .!/2 • zx ->:J -,)' z 
:.?2. )(2 ,y2 Zx XJ .!/:Z 

y2 .zl )(2 -J.Z -Z)( -xy 

!l· .z2 ;<1 -_j;( - Z>( - )I .!I 
z1 x<. !rl Zx .Ky J'Z 
z2 xl Jt2 -:r I{ - X.!f .,yr 

J). zl )(1 -><.J r-x.z -,j' .( 

.yl z2 ;cl. -.lly -X.Z _yz 

z2 x2 J'l -,}'.Z J'X -Zl( 

z2 "'J. .Y~ JZ -l.l'X -Z>< 
xJ. _yJ. z2 -zx -7y J<y 

J(l.. J'l zl Zr. --{y - ~.:t 

xz !:i Z' ;ly -JZ -XZ 

)( l .Jl. zZ -X.j -J.Z xz 
x;. !t'l- ;r1· -xy !;'Z -X 1 

f-· 

,J) )(J. .zt xy -11:2 -J1 
!ll XJ. 72. Xy xz ..!fZ 

;xl ;:l .. !/" .)t ?" j'l -X) 

~~ z2. Jl xz !JI Xj 

z2 y Jl.l 
-.Y~ - )() 2')( 

.zl ___ , ..!L.l ; )(~ I yr I(~ ~'f( . 

De projeoties, met behulp van tabel 2: 

J. ')(.2.-.,y:l- .z < 

- j( l. + 2J'2 
- z .2 

- x~-.:/-- r-.2zz 

ttz:j = JZ 2
_ r 

'f {xz-,yj = l(l_f 

i;;p (i) : xy 

t:lf/1) ~ Jt~ 

f.?r/J_j c .ZY. 

,een onafhankelijk stel: 

;J 



Ta11el 6 

Gequenchte banen in Ohresp. Td u1 tgedrukt in waterstoffuncties. 

vf{l.u > -\ 12-.a> 

\20) 

xy -rn { 1~9 - 11-t>~ 
lC;l -w { lt1) _ 11..-1>} 

Z t'..).., 

E!~ur 4 : Gequenchte d-banen. 

cl(J.l.) 

:z 
t 

!~__2 Energie schema van de eerate orde kristalveld splitsing. 

r--- - _, 
' ' \ 

,-

~abel 7 MatriX elementen voor d-electronen in o. 

<2 :!2./ VIZ ~2) :::: iJq 

.,,, ( 2 t 4 I V I l 1- l ) = .r O'f 

<J.:!?IVI1't1) =-ltil:1 
< j o' I V I l o > ::. 1- 0 9 

Alle overige elementen zijn nul. 



De ladingsverdelingen, die bij deze representatie horen, zijn 
in fig. 4 geschetst. Hierin zijn tevens de liganden aangegeven. 

We merken daarbij het volgende op: 

1e. De twee E'l 
gericht. 

banen: «z.. en ~.t_.;r.2 ~:.ijn naar de liganden 

2e. De drie ~~ banen zijn tussen de liganden georienteerd. 

De twee lr; orbitals zullen bij de geschetste ladingsverdelingen 
sterker door de liganden worden aangetrokken, dan de drie 
orbitals. 
We krijgen daardoor een opsplitsing van de vijf d banen als 
in fig.5. 
De kristalveld splitsingsparameter wordt nu gedefinieerd voor 

d electronen als de niveau afstand tussen de £1 orbitals 
en de ~~ orbitals. 
Volgens de definitie· noemen we deze afstand 1o iJ:t OJ A 

De defini tie is in di t geval ge baseerd op Ot. symmetrie en 
voor ~ electronen. 

De opsplitsing is zodanig, dat het "zwaartepunt" van de term 
op Z1Jn plaats blijft. 
Dit kan als volgt geargumenteerd worden: 
Wanneer we alle vijf orbitals volledig vuilen, d.w.z. vier 
electronen in de twee ~ en zes in de drie ~~ banen, 
dan krijgen we een ~ toestand. 
Deze heeft bolsymmetrie, en wordt niet gesplitst, met andere 
woorden, als we de afstand van de twee £1 banen tot het 
zwaartepunt ~ noemen en de afstand van de drie ~f banen 
tot de nergie van de vijfvoudige degeneratie noemen we y 
dan geldt blijkbaar: · 

I.! X.. f 6.,y "' e> 

X. .y :: io Dg (J.~) 

X ,. ~ .Og 

~ '= - "t .og . 

De afstand van een gequenchte orbital tot het "zwaartepunt" 
is de eerste orde kristalveld storingsenergie, en we kunnen 
dus direct onze diagonale matrix elementen voor de gequenchte 
banen opschrijven: 

<e1,z~l Vlt!Ltz-t>.,. (~.x 4-J'~IV~~:.( ~.x2.-::/> :- x.,. COg 

< i.tp ~.:t 1 vk. 1 tJ~ ><:t > = < t~~ .r ~ I V 1:. \ t~ 1 tt { 1 .,. < t).f x. z. J vi<. I t;.p "z > : - ~ o~ 

(taj 

Wanneer we onze gequenchte banen vertalen in een-electronfuncties 
van het waterstof type krijgen we tabel 6. 

Invullen van deze een-electronfuncties in de matrixelementen f~aJ 
geeft ons de matrix element en van V~ in waterstoffuncties, tabel 7. 
Met deze gegevens in de hand kunnen we de termsplitsingen aan
pakken. 



Eerste orde termsplitsing voor 'D 

A~naloog aan het « electron zal de ~ term zich splitsen in 
een groep van twee toestanden t en een groep van drie: ~~ 

I 
Nemen we de ~ component met symmetrie ~~~~ 
volgens tabel 6 aamengesteld uit: 

dan is deze 

Voor de 1
1J term zijn r .2 :n en J 2- <> dus 

We moe ten dus opzoeken I"-,~) E '4J :: ( ~ o 2o > ""'- It... ~ ML "\; > 

In tabel 1 treffen we voor ML = ~ Nl., = o drie determinantjes 
aan. De /~o~o> zal dus een lineaire combinatie van deze drie 
determinantjes zijn, die orthogonaal is met: /4~~o> 6 '~ 

(3i~o> e..3,: 

We kunnen de golffunctie bepalen door: 

1e. Tweemaal b:-,.. (C + ~-) toepassen op {..c,.o.f(o)"' l.z+ 'J.-) 

2e. Eenmaal b- ~ 13131) dat geeft (31~1> en vervolgens 
j- met als resultaat /3 1 ~ o) 

Tenslotte moet dan t~o~c) orthogonaal zijn met beide gevonden 
toestanden van respectievelijk ~~ a.... .J F en moet j2o ~o> 
genormeerd zijn. 

We vinden zod~ende: 

/2o ..2o) 

/2o-2o> 

.J. 
""' v~ 

{ Vi/o+ r> + (i l-<'"o->- \13 \1+ ~-) t 
: ~ {Vi \oi--r) 

De gequenchte termfunctie wordt: 

+ {i l-2.+ o-)- Vd l-1+_1·/ J. 

..!... { j,Ze ~o) + ( l o - l o) ~ = 
Vi. 

+ 1- ~+ 0-) - ~!"a ( 11 .. 1-) t- /-1+_1->) ~ 

In < 'Ej-c""-!t>J~'o\ Vft1 l" Vk.C~J/ 'ErtK~-~:~~e '.{) > kunnen nu de determinantjes 
uitgeschreven worden en de een electronfunctie matrix elementen 
worden berekend met tabel 7. 
We vinden dan: Energie van de '~ orbitals 

II 

Uit het"behoud van het zwaartepunt volgt nu: 

Termsplitsing voor ~P 

De drie componenten ten aanzien van het baanmoment van 
te we ten !f'.:c , 

8 P.'1 h.. a P'%. hebben de symmetrie van 
respectievelijk x . .:1 ~ z . 



In de tweede kolom van tabel 3 (beeld van x,~z ) zien we 
dat de2e drie basisvectoren in 0 het volgende karakter hebben: 

. OJ C.a b <;I 
-1 

Dit is juist T, in 0 en "'*; ..;,., o~ 
3 P geeft dan uitsluitend aahleiding tot r,1 

en er treedt dus geen vermindering van de degeneratie op. 

De termsplitsing van de JF grondterm. 

!Iet karakter van de F functies onder 0 en ~ vinden we weer 
ui t (ty) 
Reductie van de reducibele ~~ representatie levert ons de 
splitsing van de JF term. 

3 col 
--1 - ., 

Omdat de JF term uit twee~lectronfuncties bestaat en wel 
d functies, is de F representatie even ten opzichte van 

de oorsprong, in tegenstelling tot de een electronruncties 1 
In O..e en 7d splitst du4 3r in .;11~1 , .Jr,

1 
en Jl.;i 

De basisfuncties voor de drie representaties vinden we uit 
de transformatie tabel 8, waarin uitgegaan wordt van negen 
reele 1 rune ties. 
Van de gevonden basisfuncties nemen we lineaire combinaties, 
die onderling orthogonaal zijn. 
We doen dit met opzet om uiteindelijk combinaties van 
golffuncties te krijgen, waarbij de componenten slechts onder
ling matrix elementen ongelijk nul hebben. 

Welke restricties houdt dit in? 

Stel we willen een matrix element bepalen tussen /L f1L 
1 > ~ /L ~) • 

Ui t de patentiaal functie ((g) kennen we het matrix element 
expliciet, 

VM (VI I "' <' ' M.. I l ( \1{ 0 > +- if"! I Lj it > -1- VI I 4 - .If ) ) I L ML > 
L} L ...,. ..,.. 

Als we ons de integratie voor ogen atellen, zien we voor het 
~ afhankelijke deel: 

611 t'M/q - o.l (fJ · - ,· ~~'~t. <f 
v{P j = i ~ ~ dft 

D 

:nr 
' '1'/l I r '-.~,?' /tt?J _, 'ft' 

fl'f f. R e oty -=> 
0 

(.t'!J. 



Tabel 8 -----
Tranaformatie~abel voor relle f-functies. 

I /s-
titflt ,,,:( X.!JZ x-1- j x/'2 JIJ- J ,yr ~ z.3_-~ z.~oL X(l~.:f) .Y (x..t-.c-2) ~/.!:!%_ x:J) 

j:" ;; /;. p /Jt Is- /I It 

~I /t /J I /J. /t It /r !'t 
..2. j, -/J -/It /J. -/1 - -/r-. J.r 
3 / -I" /2 -/; -11 /.r -It 
't ;, -II{ -I) /.J -J~ -j.r /I 
.,- II /J -!If -/J. /" -/1 -Jr 
6 l' -I,J /'t iz -)6 11 -jr 

r I I+ f ja -17 -Jr /I 
J I /;; -ft. -fo It js- -I~ 

e..,. , -/ -/.J /;. I~ I• j.r I -11 
l :l -I, /J -jz )ii -/1. -Js- -l:t 
I 

,j -l -/It /J f;. /1 -/6 1 -/r 
if -/1 /It /J -/2 -/:J -/1 /r 
..j -It 12 -A jJ -jr -/1 -J~ 
6 -/ ;~ /¥ -jJ -Is- /r ;~ 

£'it /, -/z. -/J ;4 -/.r -It /1 
l /, -/1 p -/'1 -/.r /I. /1 
J /t P- -;J -/If Js- -It -It-

~I I -/, /J /J. -Itt -;, f jf 
2 -/, -) -/1 -/'1 ;, -js /;z 
4 - ;, -/2 ;~, /J js /t -I( 
"' - It -/2 -)'t -}1 }s- -/7 /I 

.f - ;, I+ -}J p -;, /6 -/s-
~ -J, -j/i -j.; -p ;, I• /r 

,&,4 "· : 1'9..z 7;.~: ?;~ T;z I ".ff ?i?J ~ '5 I 

~((.,f~ : X .!f-l.- )( : '.!- Jtl" .2. .!fJ-1~~-.l ~ .s J - r z" I x!Z'--.r ') .!1 {y.2_ ~1) I ~( ,yl-x J J . 
!!£!!-2 Gequenchte f-orbits. 

/t',r 1 > ~ r.7 { V'J t) -r y; Ya r-aJ i :;: 0 x + '- ;, .!:1 
1 -4_1' 1 ) = ~ { \f }.{ (-~ ~ ~ {i) ~ = ~ f .,_,• {II'( 

( i,f 0 ) = ~(11) 0 z t { i?J {•.l) } f. IP 
( tlf 0 ) = Vi ~ t- ~ .l == ~ ~ 

, if - I > - vi I Vj t H + v; r {C) j = "" X - ;_ 7, -.'1 ~ ty -I>=~ 1vs- ~(J_ vr Ya{-i)~ .. Jr-'r? 



Voor de gezochte lineaire combinaties van termgolffuncties gebruiken 
we due de stellen: 

1~111'> .R..ft I 3 ~ - '{ ~ > I L .~ ML M$) 

1 s 1 -i 1) l d 1 j ~ ) (t.o) 
1.31 01) 

l ~ 1 .!:11 ) Clh l 3 1 :;.t.1) 

Zodoende krijgen we de in tabel 9 weergegeven verzameling basisfuncties. 

We hoeven nu slechts voor twee toeatanden de niveau verandering te 
berekenen, bijvoorveeld: 
de 8~ toestand en e~n van de ~ toestanden. 

Met de "zwaartepunt" beschouwing vinden we dan de energie van de ~ 
toestanden. 

fl. ;aF _!_ f ~f E- = Vi l l J '1 ~ -! ) 

:;; ~ { ! ,_ .. 0 + > _ I o + - :~. -+-> j 

Voor de T2} nemen we bijvoorbeeld I T~ o) == ~ { I .31 2. 1 > + I o1 -21 >) 

£(~f) 

tenslotte: £ { 0q) = - (. D g 

(.:!~. 

We hebben de kristalveldsplitsing nu voor d
2 in Ot volledig berekend. 

De splitsing voor a~ in 0~ geeft hetzelfde beeld, maar met omkering 
van de niveau volgorde, of: 

Dg {c( .Q) ; - L-9 I {old') 
olf o~~ 

In tetraedrische omringing blijft alles qualitatief hetzelfde. We 
kunnen berekenen, dat: 

{Jo) 

Het totaalbeeld van de termsplitsing in oktaedrisch en tetraedrisch 
veld is weergegeven in fig. 6 
Hierbij is voor /)q gto C?lh-' ingevuld. k). 



Fig.6 "Orgel" schema volgens 4) 
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Fig. 7 : Reflectiespeotrum van NiO, bij lOoooc 

uit N*~)~ gevormd onder N2• 
Dit spectrum ~reert voor Dq 850 cm-1 
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De stabiliteit bij verschillende omringing. 

Wat kunnen we uit het voorgaande afleiden over de stabiliteit van de 
oktaedrische omringing ten opzichte van de tetraedrische? 

Niet veel, eigenlijk niets. 

Niet veel, omdat we slechts naar de toestanden van het centraal ion 
hebben gekeken. 
Eigenlijk niets, omdat het verschil in ligging tussen bijvoorbeeld 
de ~ orbits en de centraalion niveaux in verschillende omringingen 
veel meer uiteenlopen dan de kristalveldsplitsingen r). 

Wat er dan wel eens gezegd wordt, is samengevat in If) ia.l. . .a 
Hier wordt gebruik gemaakt van het"feit", dat de winst in kristalveld 
stabilisatie energie (C.F.S.E. gain) bij overgang van een tetraedrische 
omringing naar een oktaedriache GP, .v lJg bedraagt. 
Zo'n bedrag komt als volgt tevoorschijn: 

In een oktaedrisch veld, waar dus de vijfvoudige d ontaarding verminderd 
word t tot een tweevoudige ~ en een drievoudige ~~ kunnen we 
maximaal stabiliseren in de configuratie: 

Hiervan bedraagt de kristalveld energie: 

1.' /Jg 1 
0.-::.t 

::. /.Z /Jo 
~ol:.t. 

(!t) 

In het tetraedrische geval geldt analoog, met inachtname van de 
omgekeerde volgorde der gequenchte orbits: 

~ ;JJJ -:: L ~ t .1( 
6'(. idl' -, :z~ 

(.;a) 

Met kristalveld energie: 

De winst in kristalveld stabilisatie energie komt zodoende op ce~ iYt:l~t. 

Overgangswaarschijnlijkheden 

In het /V','O spectrum voor zichtbaar licht en het nabije infrarood, 
fig 7, vinden we de volgende overgangen terug ~;) 

.J J_ 
1o:ro h?jJ ll:lf 

__, ,,_~ 

J ll:f -) I E,f too h>f! 
-ta.ut. "'o. 

J 
112f ----') 

.a-
1'1 (,,a~ fnjJ' 

De overgangen zijn alle drie verboden. 

!6 



In de eerete plaate omdat het ot-~ 4 overgangen zijn. 
In de tweede plaate is ook het matrix- element voor de dipool 
over gang: 

IT, !r.)=o 
4 cJf 

(3~) 

De overgangen zijn dus Laporte verboden, het zijn steeds overgangen 
tussen toestanden van dezelfde pariteit. 

Tenslotte is de tweede overgang ook nog spinverboden. 
In de vaste stof komt van deze selectieregels tengevolge van rooster
trillingen niet veel tot uiting. De extincties van de drie banden 
verschillen dan ook niet veel 

...... 
~LExperimentele verwachtingen. 

Het voorgaande bestaat grotendeels ui t algemeen aanvaarde bescho.uwingen. 
De nu volgende concepties zijn van ,.!'to~ae t..t at. 'J zu". q J 

en de bijval is tot nu toe gering. 
Dit was zoals reeds eerder werd gezegd, de reden voor ons onderzoek. 
We beschouwen drie laag geindiceerde splijtvlakken van het nikkel
oxide fig.8 

In fig. 8 zien we, dat in het (1 oo) vlak het nikkel ion vijf liganden 
heeft en er wordt aangenomen, dat het nikkelion in de evenwichts
toestand iets gedaald is. 

Door adsorptie van een zuurstof ion kan de omringing oktaedrisch 
worden. De symmetrie is.v66r de stabilisatie door adsorptie 
vierkant pyramidaal. 
De energiewinst berekend ala in {.Jt;) bedraagt .! IJg bij overgang 
van het vierkant pyramidale kristalveld naar het oktaedrische. 

Wanneer het nikkel ion zich in een (11o) vlak aan het oppervlak 
bevindt, krijgen we de situatie, die in de middelste regel van 
fig. 8 is geschetst. 
De symmetrie is aanwankelijk , in gerelaxeerde toestand, ongeveer 
tetraedrisch en bij overgang, door adsorptie van twee o= 
naar de oktaedrische omringing bedraagt de winst in kristalveld
stabilisatie energie ~.If IJg zoals we a1 zagen. 

Tenslotte, wanneer het nikkel ion in een {1f1) vlak is gelegen, 
is de overgang bij adsorptie van drie liganden, van trigonaal 
naar oktaedrisch, wat een winst van ~1 ~ oplevert. 

We zien, dat de stabilisatie het grootst is aan het (.1-to) vlak. 
Daaruit wordt geconcludeerd, dat bij lage totaalbedekking tijdens 
adsorptie de (Ho) vlakken de voorkeur zullen genieten. 
De door Stone geobserveerde adsorptie warmte van ongeveer ~~ i~ 
per 91no.f komt hierbij overeen met de ~" t:Jg. 

tJ9= gto c~- 1 .;: ,>6 k&Lt _,.o. f!J?o-l 

De overige vlakken zullen zeer weinig bedekt worden. 



Fig. 8 : Geidealiseerde voorstel11ng van krista1v1akken 

van N10 aan het opperv1ak. 

De geadsorbeerde o= ionen zijn gearceerd. 
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spl1jtv1ak relaxatie adsorptie 



Dit was de eerste vooropstelling: De (H~ 
nikkelionen, die bij ad- en desorptie van 
oktaedrische omringing en omgekeerd gaan. 

vlakken bevatten de 
tetraedrische naar 

De tweede veronderstelling: De energie winst bij adsorptie is. zoveel 
groter dan bij alle overige vlakken, dat de {1-to) vlakken preferentieel 
zullen worden bedekt, als de bedekkingsgraad laag is. 

Nu volgt de derde veronderstelling, het mechanisme van de photo
desorptie. 

Mechanisme van de photodesorptie 

Stel we hebben een nikkelion in een (11o) vlak aan het oppervlak. 
Op de bovenbeschreven manier is dat oktaedrisch omringdgeworden. 
We gaan nu dat oppervlak bestralen met licht, waarvan de golflengte 
in de buurt van 6 3ti rn p ligt. 

Een deel van de beschouwde nikkelionen zal dan de overgang 811~1 ~ 
8~y. 

uit tabel 10 meemaken. 

Deze aangeslagen toestand, onstaan bij JnJ../( i.zf) k> (ef)-'-] -> "'; [{t.e,) "(€;)~) 
heeft juist de electronen bezetting 
tetraedrische omringing. 

, die hoort bij de $ 'I 

?;r IJ 

.3- ,, 
Intussen merken wij op, dat deze toestand 1, 11 genoemd wordt in het 
tetraedrische geval, maar dit is niet juist. 

In de eerste plaats bevat ~ de inversie niet, dus de ~ aanduiding 
is niet zinvol. 
In de tweede plaats transformeert de 6~ basis van Ot 
in Tt;;£ 

ala 

Dit doet verder aan de beschouwingen niets af of toe, het is een 
nomenclatuur kwestie. . 
We handhaven, voor de eenh~d met de literatuur, de verkeerde notatie. 

J 
De aangeslagen toestand ~~ in 01 zou dus grondtoestand in 
kunnen zijn. 
Dit kan bewerkstelligd worden door desorptie van de twee geadsorbeerde 
liganden.-
Hiermee is dan het mechanisme van de photodesorptie ten tonele gevoerd. 

Tot welk kinetisch beeld kan dit leiden? 

In onze experimenten gaan we nikkeloxide, dat met enkele procenten van 
een monolaag zuurstof is bedekt, bestralen. 
We doen er goed aan slechts de eenvoudigste aannamen Toazde ld.netiak 
te hanteren, daar we uitgebreidere veronderstellingen niet kunnen 
verantwoorden. 
De premissen zijn dan: 

1e. De desorptie snelheid zal evenredig zijn met het aantal van de 
adsorptieplaatsen die door de bestraling instabiel geworden zijn. 
Dus de desorptiesnelheid stellen we evenredig met de intensiteit. 

2e. De adsorptie, die naast de desorptie plaats vindt, daarvan nemen 
we aan, dat de snelheid evenredig is met de afwijking van het 
systeem ten opzichte van het danker evenwicht. 



Voor de waargenomen druk ~ geldt nu: 

{~) t<d~0~~ 
De eerste term in het rechterlid wordt onder de eerste aanname: 

Hierin is i.dL.r een constante voor een bepaalde golflengte en I de inten-
siteit van het geabsorbeerde licht bij die golflengte. 

i~ is dus een kwantum rendexment, maar betrokken op een onbekend aantal 
ionen. 

Onder de tweede aanname wordt geateld: 

In deze betrekking staat A voor de druk bij donker evenwicht. 

Nu is: 

(Lto) 

Oplossing homogene deel: 

(,Yt) 

Particuliere oploasing: 

Algemeen: 

(jo- A) = 

Beginvoorwaarde: 

t.., o ~ A . !" = 0 • 

.1:: - ~t- IL - ~t-) 
~ I ( i _ e ) = \ftc - .-Oo) ( 1 - e 
,cad" @aj 

Hierin is fioo de druk bij evenwicht onder bestraling. 

We hebben op deze wijze gevonden: 

1e. De afwijking tussen donker evenwicht en licht evenwicht is evenredig 
met de intensiteit. 

2e. Uit dit model volgt, dat de kinetiek voor de overgang van ~o naar ~~ 
door dezelfde relaxatie constante ~~ wordt beheerst als de overgang 
van }>00 naar p o 



;. 

Voor de kinetiek van de readsorptie na bestraling vinden we: 

voor 

of: 

De verwachting is dus, dat behalve de reedsgenoemde kinetische betrekkingen 
vooral een sterke afhankelijkheid tussen k~ en de goltlengte van het 
toege~•te licht zal blijken. 

Dan slechts is de veronderstelling Yan Stone gesteund. 



Hoofdstuk S" -------·· . 

Aanvanke1ijk was in bet geheel niet bekend onder welke amstan
digheden de fotodeeorptie kon worden waargenomen. 

De apparatuur moest dus een grote variatie in omstandigheden, 
ten aanzien van temperatuur en druk moge1ijk maken. 

A. Eisen 1 t~tellen aan de volled!i• ap~~~~ 

De apparatuur moet voorwaarden scheppen voor: 
1. Bereiding en voorbereiding van het nikke1oxide. 
2. Waarneming van de fotodesorptie. 
3. Yoor zover aan 1. en 2. geen afbreuk wordt gedaan, 

moet de apparatuur zo universee1 moge1ijk zija. 

B. Voldoeni!!L~ de ~e;earatieV!_!!!!!'!= 

Ret nikkeloxide moet soma in situ gevormd worden door ont1eding 
van basisch nikkelcarbonaat,nikke1hydroxide of ~ikkelnitraat, 
bij drukken beneden w-3 torr,en bij temperaturen tot eeoo c. 

Als het NiO a1 niet in situ bereid wordt,moet het toch in 
ieder geval in situ uitgestookt worden bij een temperatuur van 
minstens 450° C,en bij zo laag mogelijke druk. 

Bij ontleding van nikke1bydroxide ter bereiding van zoge
naamde .Teichner oxiden,moet minstens zestien uur een druk,k1e~er 
dan1o-~torr gehandhaafd worden. 

Ook in andere geva11en kan het nodig zijn, dat 'a nachts wordt 
doorgepompt. 

De pompen moeten zoals dat beet schoon zijn. 
Er mag geen verontreiniging,van hoe kleine partiee1druk ook, 
naar het adsorbens stromen. 
De kraakproducten van pompo1iln worden sterk geadsorbeerd. 

Voor de temperatuur bestendigheid van de apparatuur werd 
gezorgd door de voorzieningen: 

1. Gebruik van pyrex glas of roestvrij staal; 
2. Geen s1ijpstukken of niet temperatuurvaste verbin

dingen bij de te verbitten delen. 

.• 



Het pompgedeelte werd ala volgt gekozen• (zie fig. g ) 

1. Roterende oliepomp met gasballast. 
2. Twee tweetraps kwikdiffusiepompen in aerie. 

Deze aerie schakeling met een kraan van 8 mm. boring tussen 
beida pompen heeft de volgende opzeta 
a. Bij bedrijf van beide pompen werkt de eerste als "booster" 

voor de tweede zodat bij grote gasontwikkeling(ontleden, 
uitstoken) de hoogvaauUmpomp goed in werking blijft. 

b. Terugstroming van voorpomp olie damp wordt verminderd. 
c. Bij doseriJig van zuivere gassen kan de tweede pomp bui ten 

bedrij! blijven. 
De vloeibare stikstof val kan dan besohikbaar blijven voor 
het uitvriezen van verontreinigingen uit de dosis. 

d. Er hoeft geen aperventiel meer na de hoogvacuUm pomp te 
kome~. Dit is .de tweede maa.tregel ter vergToting van de 
pompsnelheid. 

3. Voor de vloaibare stikstofval werd het "Venema type" ge
kozen.Deze val beeft een geringe stromings weerstand en 
een goed condensatierendament. 
Het stikstof verbruik van daze val is vrij hoog. 
Aangezien de diffusiepomp niet ala nachtpomp wordt ge
bruikt, is dit geen bezwaar. 

4. De drukmeting van het besproken gedeelte gebeurde aan voor-
~ pompleiding en aan hoogvacuUmzijde met thermotrons van Lay

bold. 
De hoogvacuttm drukmeting werd verzorgd door een Philips 
penningmanometer. 

5. Aan de hoogvacuttmzijde is een slijpstuk aangebracht voor 
de gasdosering. 
De dosering van zuivere zuurstof gebeurde door verhitting 
van kaliumpermanganaat, dat bij c.a. 300° C ontleedt. 
Het is prettig, dat de ontleding pas bij zo hoge tempera
tuur begint. Het permanganaat is dan al aardig uitgestookt 
voordat het ontleedt. 

6. De pomp leidingen zijn vanzelfsprekend zo wijd mogelijk. 
7. De vierde pomp(!) in ons systeem is ean 5 l.sec. Varian 

ionengetterpomp. Deze voldoet evenals de kwikdiffusie
pompen aan onza reinheidseisen. 
Vardar ligt de enddruk van het systeem door deze pomp 
lager. Bij gebruik van de ionengetterpomp is de einddruk 
benedan 1o-<1 torr, terwijl met beida kwikdiffusiepompen de 
druk niet banaden 1o-' torr komt. 



Fig.9 Schema van d~ volledige apparatuur. 
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8. De toegang tot het laatste deel van het vacuUmsysteem,het 
analytische deel,wordt beheerat door een Varian ultrahoog
vacunmventiel met vf.itondichting. 
Dit ventiel heeft een grote doorlaat en is tot 150° C uit
stookbaar. d• gasafgitte is due gering. 

Wanne.,.we "op goed geluk" kleine desorpties willen gaan meten, 
dan kunnen we er zeker van zijn,dat het effect,zo al aanwezig, 
zich niet in zijn optimale vorm aan one zal voordoen. 

We moeten dus onder alle omstandigheden zeer kleine deaorpties 
kunnen waarnemen en liefst ook daarbij de kinetiek kunnen be
oordelen. 
Dit resulteert in de volgende eisen: 
1. Inlek en gasafgifte moeten zo klein mogelijk zijn.Ultrahoog

vacuttm eisen moeten in dit opzioht vervuld zijn. 
2. De drukmeting moet in een minimaal volume uitgevoerd worden 

om bij een bepaalde desorptie maximale drukveranderingen te 
krijgen. 

3. De drukmeter mag geen pompwerking aan de dag leggen. 
4. Een hoge gevoeligheid bij verschillende drukken in het ge-

_, -1. 
bied van 10 tot to torr is vereist. 

5. De responsietijd van de drukmeter moet zo klein mogelijk ziun 
tenopzichte van de karakteristieke tijden van het desorptie
proces. Slechta dan kunnen we de kinetiek beoordelen. 

6. De apparatuur moet optisch toegankelijk zijn voor de bestra
ling van het NiO. 

ad. 1.: _J 
Het is noodzakelijk dat we drukveranderingen van de orde ~ torr 
over een tijdsverloop van circa tien minuten kunnen waarnemen. 

-~ I Inlek en gaaafgifte mogen dan niet meer dan 1o torr.li ter sec. 
bedragen bij een volume van het analytische deel van 1 liter. 
Daartoe werden alle verbindingen in dit deel uitgevoerd met 

Varian "step flanges" ,en met u1 tatookbare glas-knar overgangen. 
Op een slijpstuk na is het gehele analytische deel uitstookbaar. 

De enddruk,die met de ionen~tterpomp in dit deel bereikt kon 
worden bedroeg minder dan 1o torr. 

• Aangezien de pompsnelheid hierbij maximaal 5 l.tseo. is, mo•ten _, I gasafgifte en inlek samen beneden 10 torr.l. sec. zijn. 



ad. 2.: 
Het was de bedoeling,dat het analytische deel van de ionengetter
pomp ge!soleerd zou worden door een tweede ultrahoogvacuUmventiel. 

Het ventiel was eohter lek en is nog steeds in reparatie. 
Daardoor bedraagt bet volume van dit deal nu circa 1 liter,terwijl 

de opzet was 0.2 liter. vijf 
Dit scheelt ons dus een factor~ in gevoeligheid. 
ad. 3.: 
In het algemeen kennen wij ale niet pompende meters: 

a. De Mc.Leod manometers; 
b. Dempingsmanometers van het Knudsen type etc. 

/ c. Membraanmanometers; 
d. Warmtegeleidbaarheidsmeters ale pirani-,thermokruis-,en 

thermistor manometers. 
Voor a.t/m c. is de absolute gevoeligheid bij drukken rond 

-.f. tc torr te gering. 
De typen a. en b. zijn bovendien te traag. 
Over blijft dus slechts d. 
ad.4.: 
Door geschikte uitvoering van een weerstandstype pirani meter{7) 
kon een hoge gevoeligheid tussen 10-1 en 1D-4 torr bereikt worden. 
De meter (fig. 1o ) bevatte een Wolframdraad c.a. 0.01 mm. dik, 
kwaliteit "blank" (Philips).De lengte bedroeg 250 mm. 
De puntlassen voor de bevestiging aan de gl~sdoorvoeren werden 
met een koper tussenlas uitgevoerd. 

De grootste zorg bij de constructie van deze meters is de 
instabiliteit tengevolge van mechanische triUingen. 
Bevredigende resul taten ontstonden pas ,,nadat d~ draad overspanning.th 

tussen de ondereteuningen klein genoeg waren. ~e draad werd 
vrij strak aangebracht, en aan bet onderste punu,van de glas
doorvoeren gehecht. 

e , 
Wanner de bevestiging niet aan het onderste punt plaatsvindt, 

is het mogelijk dat bij trillingen van dti draad een deel van het 
draadje door de doorvoeren wordt kortgesleten.Dit w~s de voor
naamste bron van instabiliteit. 

De strakheid en korte overspanningen\hadden ten.doel de 
eigentrillingen naar hogere frequenties te verschuiven',.waardoor 
de meter slechts voor tikachtige storingen ~evoelig ble~~· 

Verende ophanging is in dit geval niet ~ogelijk,aang$zien de { 
veren slap zouden moeten zijn tenopzichte ~ ·de zeer dunne en . . . ', 

slappe draad. 



De pirani is opgenomen in een brug van \Vheatstone ,fabricaat 
Bleeker,die gevoed wordt door een gestabiliseerde voeding 
P.E.4803 van Philips. 

De brug wordt als uitslagbrug gelxploiteerd.De brugstroom 
werd voor de grof installing gemeten met een lichtvlek galva
nometer en bij de desorptiemetingen werd een Kipp Micrograph 
gebruikt. 
ad. 5.: 

De gloeidraad van de pirani heeft een zeer kleine massa 
en bijgevolg ook een zeer geringe warmtecapaoiteit. 
De insteltijd van het instrument is daardoor zeer klein,van 
de orde 1 seconde. 
ad.6.: 

De optische toegankelijkheid is door gebruik van een glazen 
desorptie gedeelte verzekerd. 
In een nieuwe versie van de apparatuur kan wellicht de diameter 
van het vaatje vergroot worden en kan een vlakke bovenwand wore 
den toegepast. 

Het fotodesorptie verschijnsel moet volgens de ~ntwikkelde 
theorie optreden bij bestraling in de absorbtieband van 635nm. 

Bij andere golflengten moet het verschijnsel vele malen 
kleiner zijn. 

De vereiste intensiteiten blijken vrij groot te zijn. 
Als lichtbron werd gebruikt een 500 W "Aldis" diaprojector. 
Een grote moeilijkheid werd gevormd door de lichtfilters. 

Enerzijds werd een goed gedefinieerd e~mal spectraal- j 

doorlaatgebied gevraagd,maar anderzijds moest de intensiteit ~ 
ook voldoende blijven voor waarneembare desorptie. •\ 

In principe zijn 1nterferentie fiters,voorzien van absorb
tielagen voor hogere orde doorlaten ideaal. Ze kunnen ook 
grote intensiteiten verdragen,wanneer ze met de spiegelende 
zijde naar de liohtbron zijn gekeerd. 

De interferentiefilters,die aanwezig waren lieten een te \ 
kleine intensiteit door tengevolge van hun geringe halfwaarde 
breedte. De halfwaaitde breedte bedroeg bij daze filters 30 nm. 

Voor het golflengte gebied van 400 tot 700 nm werd een 
bruikbare filtermethode gevonden in 8) 

Elk filter bestaat hierbij uit twee componenten. 
De ene component bestaat uit een oplossing van een gekleurd 
anorganisch zout,die ala bovendoorlaatfilter werkt, de andere 
fungeert als onderdoorlaatfilter,in golflengtetaal. 



De zoutoplossingen bevatten koper- of koperammoniakionen in de 
onderdoorlaatfilters en chromaat- of bichromaationen voor de 
boven doorlaat filters. 

Door verhoging van de concentratie van de oplossingen, 
of door vergroting van de te doorstralen dikte wordt de absorbtie 
piek van de oplossingen vergroot. 

Dit heeft binnen bepaalde grenzen tot gevolg,dat de 
flanken van de piek evenwijdig aanr.zichzelf verschui ven. 
Op deze manier is het mogelijk een geweast golflengtegebied 
in te sluiten tussen de langgolvige flank van de kortgolvige 
piek, en de kortgolvige flank van de langgolvige piek. 

De grens van het doorlaatgebied aan de kortgolvige kant 
noemen we .Av • Di t is de golflengte ,waarbij de transmissie 2% is. 
Aiders gezegd,de golflengte,waarbij de optische dichtheid van 
het filter D=l.70. 

100 D=log. T . 

T= + .100 " 
1 

T= Transmissie 
Ii Opvallende intensi1eit 
It doorgelaten intensiteit 

Analoog noemen we de greas voor de langgolvige kant At- • 

In 8) vinden we een nomogram, waarin voor gekozen A~ en ~r 
de samenstelling van de componenten wordt aangegeven. 

Voor twee filters uit deze aerie is het doorlaat gebied 
spectrometrisch bepaald. ( :, fig. -1-1 en l'l.. ) 

De laatste tijd zijn we in staat:. de totale intensiteit ,die 
door de filters komt te meten met een arbitraire maat,door 
gebruik te maken van een thermozuil Kipp E 21 5304. 

Bij de eerste experimenteD warden de filters met enige 
willekeur samengesteld, aangezien 8) aan mij,nog niet bekend 
was. De doorlaatkromm.en zijn weergegeven in fig. 1a 
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Fig. 13 (bovenste figuur) : Doorlaatkrommen voor de filters A, B en C 

Fig. 11 (midden) 
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Fig• 12 (onder) 
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Hoofdstuk ~~. Meetresu.l taten. --- -

Er werd aan twee nikkeloxiden gemeten. het eerste,NiO I ,ward 

op een persoonlijke wijze bereid, het tweede daarentegen ward 

volgens 4) gevormd en wordt in het vervolg NiO II genoemd. · 

Van NiO I warden de fotodesorptie eigenschappen onderzocht, 

en het onderzoek van NiO II zal nog juist voor inlevering van 

dit verslag gereed komen. 

Nikkelnitraat pro analyse van ANALAR ward gedurende tien uur in 

een vacuUmdroogstoof bij 150° C gedroogd. 

Vervolgens werd het in een uitgegloeide platinakroes bij 

300°C onder een Argonstroom in een electrische potoven ontleed. 

Het product had een heldergroene kleur en bestond uit een 

vaste massa. 

Deze massa werd gedurende zes uur in een agaath kogel

mo~en gemalen,waarbij het nikkel oxide een bleekgroene kleur 

kreeg,als van bijvoorbeeld basisch nikkelcarbonaat. 

Het malen kan ondanks mijn voorzorgen verontreinigingen veroor

zaakt hebben, aangezien de mortiertjes niet ideaal schoonge

maakt kunnen worden. 

Het gemalen nikkeloxide loste niet merkbaar op bij over

gieten met 4n zwavelzuur.De ontleding is dus vrij volledig ge-

weest. 

In de apparatuur werd het NiO onder hoogvacuam tot 200°C 

verhit,waarbij de bleekgroene kleur iets helderder werd. 

Toen de kleur grijsgroen begon te worden ward de ontleding 

gestaakt. 

Er kwam bij dit verhitten vrij veel gas vrij.De druk 
-3 

steeg boven 10 torr en nam boven 150 °C weer af. 

In de vloeibare stikstofval ward een witte ring gevormd. 
\ 

Bij 2oooc ward de verhitting gestaakt,en onder constant 



houden van daze temperatuur werd uitgepompt tot 1o-?torr. 

Na afkoelen van het N10 tot kamer temperatuur ~lerd bij 
c.a. 1 torr technische zuuretot toegelaten, die een half uur 

met de vloeibare st1kstof val in contact geweest was. 

Nadat het N10 een half uur onder deze atmosfeer had gestaan, 

werd in vijf minuten met beide kwikdiffusiepompen de druk tot 
-~ 

1o torr verlaagd • 

. Daarna werd het ultrahoogvaauUmventiel gesloten en werd het 

stationnair worden van de pirani aanwijzing afgewacht. 

Ret analytische deel werd afgeschermd. Yerder dienden een 

Dewar met water om de p1ran1 en een bakje water om het desorp

tievaatje voor vertraging van de invloed van temperatuurveran

deringen van de omgeving. 

De projector moest steeds enige uren voor de metingen 

ingesohakeld worden, omdat de koellucht ervan lange de Wheat

stone brug streak. De thermo E.M.K's bij de aansluitingen van 

de brug zijn dan ook stationnair, zodat de drift van de brug

uitslag minimaal was. 

De kleurfilteroplossingen werden in kristall1seer schaal

tjes met 75 mm diameter en 50 mm hoogte gegoten. 

De eerste kleur filters, die gebruikt werden bestonden uit 

oplossingen, waarvan de juiste samenstelling niet precies meer 

bekend is. Ze werden "op het oog" eamengesteld, en de trans

missie werd ruwweg bepaald. 

Dit gebeurde met een lichtafbankelijke weerstand. Het geleidinas 

vermogen van de L.D.R. werd bepaald bij bestraling door de pro

jector vfa een interferentie f1lter,gevolgd door bestral1ng via 

interferent1efilter plus oploss1ng. 

Uit de verhoud1ng van de gele1d1ngsvermogens in beide ge

vallen werd de transmissie factor bij de betreffende spectraal

band gevonden. 

De totale traasmissie van de filters is niet bekend,aan

,gezien de bolometer nog niet voorhanden was. 
~ 



De gevoeligheid van de L.D.R. is te zeer golflengteafbankelijk 

om hieruit conclusies te kunnen trekken. 

De filters bestonden uita A. een kaliumchromaat oplossiDg in 

0,05 n. NaOH; 

B. een oplossing van jodium in tetra 

chloorkoolstof ; 

c. een waterige oplossing van nikkel 

slfaat en cobal;sulfaat. 

In fig. 14 zien we het verband tussen desorptie en tijd 

bij bestraling van NiO I via de filters A, B en c. 
De desorpties worden steeds in een arbitraire experi

mentele maat voor pV opgegeven. 

Deze is gelijk aan de brugstoom, afgelezen van de Micro 

graph recorder, herleid op de gevoeligheidsstand 0,5 microamp. 

volle schaal. 

Na ijking van de piranimanometer kan hieraan een waaree 

worden gegeven. Deze wordt echter niet gehanteerd om de indruk 

te vermijden dat er kwantitatieve metingen zijn gedaan. 

We weten immars niet hoeveel nikkeloxide er bij het desorptie 

proces betrokken is! 

Al onze experimenten dragen dus een vergelijkend karakter. 

In fig 1~~is het verloop van de desorptie, gevolgd door read

sorptie wwergegeven. ae overeenkomst tussen beide processen 

is zeer duidelijk. Dit stemt blijkbaar goed overeen met ons 

kinetisch model. 
1!' 

Tenslotte is in fig.tlvoor deze drie experiaenten 

het eerste orde gedrag van de fotodesorptie weergegeven. 

Ondanks een factor tien verschil in effect van A t.o.v. \ 

B en lJ verschilt de helling slechts twintig procent. 

itt 



Fig.14 Fotodasorptie van NiO I met de filters A,B en c. 
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Fig. 15tnemonstratie van de omkeerbaarheid van het proces. 
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Fig.l5: het verband tussen desorptie en tijd logarithmisch 

uitgezet, voor de filters·A, Ben c • 
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Voor de snelheidsconstante k d uit (46) vinden we: a s 
~ kads= 6,6 min-l bij filter A 

L kads= 0,5 min-1 bij de filters B en c. 



meting ~ de ~~~flen~te ~fhankelijkhe!~ met ~ !!~ecomponent

filters. 

Door veroudering van het monster nam de fotodesorptie af. 

dit ging gepaard met een readaorptie,die de voorafgaande de

sorptie in toenemende mate overtrof. 

Een nieuwe hoeveelheid NiO I kon tot nu toe merkwaardiger

wijze niet worden gereproduceerd. 

Er moest dus met hetzelfde monster worden doorgewe•kt. 

De desorpties waren te klein geworden om met beide filter

componenten gelijktijdig te worden onderzocht,maar wel konden 

de afzonderlijke onder- en bovendoorlaatfilters worden gebruikt. 

De resul taten hiermee zijn intabel 11 en 12 en · ~fig. 16 en 

~ 17 weergegeven. 

Na deze metihgen volgde een oponthoud van circa twee maanden, 
-3 

waarbij het NiO ongemoeid in een atmosfeer van10 torr zuurstof 

verbleef. Tevoren was het dus ongeveer vijf uur intermi tterend 

bestraald. De readsorpties waren in de 1aatste metingen ongeveer 

tweemaal zo groot als de desorpties(c.a. 60 eenheden readsorptee 
na 30 eenheden desorptie). 

Tengevolge hiervan daalde de druk in het systeem voortdurend. 

Door de slechte reproduceerbaarheid kon dit slechts als tendens 

worden geconstateerd. 

Na het oponthoud werd de omhulling van het desorptie vaatje 

verwijderd, en tot onze verbijstering was het bovenoppervlak 

van het nikke1oxide rose geworden,terwijl de rest de oorsprong

kelijke k~eur had behouden. 

Het gaf totaal geen fotodesorptie meer,zelfs niet wanneer 

slechts bet warmtefilter voor de lamp was~geplaatst. 

Ook na afpompen tot 101 torr en dosering van 6.-io~orr zuivere 

zuurstof,gevolgd door drukverlaging tot ~.10-~torr kwam bier

in geen verandering. 

De rose kleur bleef en de desorptie bleef weg. 



Reting van de 1ntens11e1tsafbankel1jkheid van N10 I kon 

hierdoor niet plaats vinden. 

Bij verwarming van het gehele monster met een bakje heet 

water trad wel desorptie op. 

Di t zegt weinig over het relevante oppervlak omdat hierbij het 

bele monster is betrokken. 

Toch is het wel een memorabel feit. 

We konden niet _verdergaan met de reclassering van dit oxide 

omdat ook nog een NiO van het door Stone gebruikte type moest 

worden onderzocht. 

Daarom werd de apparatuur belucht en gedemonteerd. 

Bij dit beluchten,dat langzaam werd verricht, werd het NiO 

achtereenvolgens geelgroen , bruingroen en tenslotte na enige 

uren grijsgroen. 

Bereidip~_yan- en met1nti!n ~ N10 II 

Bereiding: 

Uit een oplossing van pr,o analyse nikkelnitraat werd met ammo

niumbicarbonaat basisch'nikkelcarbonaat neergeslagen. 

Ret neerslag werd in een glazen filterkroes afgezonderd en 

tienmaal met een ammoni~bicarbonaat oplossing uitgewassen, 

hopelijk tot NO 3- vri'j •. 

Daarna werd het op een ~orlogeglas uitgespreid en in de vacuUm-
~ ~. ; : 

droogstoof gedurende drie uur bij 120°C onder vacuUm gedroogd. 

Vervolgens we:r;"d het basisch nikkelcarbonaat bij 500°C in 
. ' 

een ui tgegloeide/platinaloroes in een potoven gedurende twee uur 

gecalcineerd. 

De kroes xnet het grij,ze nikkeloxide werd in een exsiccator 

afgekoeld. :; 

In een aga:jii.th kogelmolen · werd het product vier uur gemalen. 
' i 

Debkleur veranderde hie~bij niet merkbaar. 

/ 



Van dit product werd het B.E.T. oppervlak bepaald.door mej. 

M. Kuyer.Het specifieke oppervlak bedroeg volgens deze meting 

3 5 m2per gram. 

Van het grijze product werd circa 0,7 gram op de bodem van het 

desorptievaatje uitgespreid,zodat de bodem juist bedekt was. 

Hierna ward de apparatuur hoogvacuilm gepompt en ward bet 

nikkeloxide door een vewarmingsmanteltje verhit. 

Bij 380°C begon de gasafgiftenmerkbaar toe te nemen,waardoor 

de penning aanwijzing tot 4.lo-7torr opliep. 

Gedurende 2,5 uur werd verhit bij een temperatuur van 450-500°C 

Tenslotte was de drpk beneden l0-6torr gedaald volgens de aan

wijzing van de ionengetterpomp,en werd de verhitting gestaakt. 

De kleur van het NiO II was 'grijsgroen gewoeden.Met de ionen

getterpomp werd het NiO na afkoeling tot 10-8torr afgepompt,waar

na op de bekende wijze zuurstof werd toegelaten. 

De volgende dag warden desorptiemetingen gedaan met de twee

componentenfilters en ~et de afzonderlijke componenten. 

Tevens werd de intensiteits afhankelijkheid gemeten door 

p1aats1ng van grijsfilters tussen lamp en desorptie vaatje. 

De grijsfilters bestonden uit orthochromatische 6x9 glasnega

tieven,die verschillend be1icht waren.De transmissies waren met 

de thermozui1 bepaald. 

Bij alle experimenten,ook bij NiO I was steeds tussen condensor 
t 

en objectief van de projector een krietalliseerschaaltje met 

water gep1aatst,dat als warmtefi1ter diende. 

De resultaten zijn weergegeven in tabe1 11 t/m 13 en fig. 

16 t/m 20. 

Hierbij zijn de vo1gende grootheden ingevoerd: 
V{PCD- l'o) 

I 
V(Pd:J - ?J 

IA 

A1s het energierendement van de fotodesorptie 

Als een quantum rendement van de desorptie 



Tabel ll:Fotodesorptie met bovendoorlaatfilters 

TUUr.- f.ho I NiO 1I. 

n~ Av mp I Y(Pob- Po) v~- Po) "('R.o - f'b) '{~-\b) V(~-&) V{Br# 
'l 1' 1\v :r "" 

lttA /JDo i,l 30 -14 6)3S'" fb5 3.So ()) 9 

3R $00 Lt,3 6o 1li q..z<P 14/.J.O 31to OJf 

411 ss-o lt)f- SJ> 1'2 0)2~ 1&oo .:lJo ~s-

se &:Po 4,6 Ja 11 0)1~ 6:;f>' 1fjo (}J(I 

Tabel 12:Fotodesorptie met onderdoorlaatfilters 

!i-

Tifk IUlO I !JtOJl 

h.~ ). I" YYI)l' I V(PC#) -Po) V(Poo -fcJ ~~- poJ V(.lbo - A,) V(~ -Po) V (h.o- FoJ 
:r I th I :t"A .. 

.2QB Soo O,:J. - - - 6s- .33o o;:; 

313 5"50 tJ,-:;. 1o 14 D.~:l.S"" .2.0o 2<Jo 01 s 

-410 6.2o -1,2 1f' H 0):21 /.( 6"o J&o oJ6 

~A 66o 2Jt 3& -i4 OJ J.o 3.2.5"" ~2.0 O,.!l. 

Tabel 13: Fotodesorptie met tweecomponent filters 

/1/C.O .IT 

Av r) r 
- I V(Poo - too) ty(fto- Pc V{~- .ho) ho ~ I 7 -;r 

t'< l(oo .;oo L{.So OJ 10 S'S' S~o 1/~· 

3 .SDo S"!"O $"2S' 0)14 Ito zgo ~b -

/.; $"6() 6:l,o .s-cRr OJfo l.oe;~ :l[jo ~S" 

j ro>o 66o 6:to ~d'o ~00 :?.s-o 0;4 

De intensiteiten zijn opgegeven in mV aflezing van de bolometer. 

De desorpties zijn in de gebruikelijke eenheden vermeld. 
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Fig.20: Verband tussen fotodesorptie en tijd voor NiO II 

Belichting via filter 4A ,reap. 4A en grijsfilter~ 

en 4A met grijsfilter 4. 
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Voor de snelheidsconstante kads uit(46) vinden we: 

k~ds.=0,4 min-l bij NiO II 

St 



De pirani werd aangebraeht iD een pompstel,dat bij dr.H. LaDd 

afd .• T .I.A. stond opgesteld,en waaraan een quadratische Me.Leod 
\ 

was verbonden. 

Deze Me. Leod manometer was on~orpen voor het drukgebied 

van 1 torr tot lo-4 torr. 

De druk werd ingesteld door een regelbare inlek in de voor

vacuUml.eiding tu.ssen 1 en 10-2torr en door "drosse1eD" van de 

hoogvacuUmpomp tussen 10-2 en 10-4 torr. 

De inv1oed van eondenseerbare gassen op de Me. Leod aanwijzing 

en van kwikdamp op de pirani werd door een v1oeibarelueht val 

opgeheven. 

De Wheatstone brug werd in een bepaalde stand gezet,en de 

druk werd zodanig geregeld, dat de bru.g 1D evenwicht kwa:m. 

Daarna werd de heersende druk met de Me. Leod manometer 

bepaa1d. 

De ijking gebeurde met een bru.gvoeding van 10,7 V. 

Bij die: 1· spanning komt bij een druk van 10-2 torr een evea

wiehts verstoring van de brug van 0,1 ohm juist overeen met 

een brugstroom van 10 schaalde1en op de Micrograph in stand 

5 microampere volle sehaaluitslag. 

Onze eenheden waren gebaseerd op schaaldelen Micrograph 

in de stand 0,5 microamp. volle schaal. 

Bij de desorptie metingen had de brug ook bovengenoemda 

ins telling. 

In fig. 21 is bet resultaat van de ijking te zien. 

Voor drukken rond lo-2 torr,ons werkgebied,blijkt de gevoeli~
heid te zijn: 1 "eeDb&id" = 3.lo-6torr. 

Met het volume van hat ana.J.ytischedeel op een 11 ter geaehat: 

V{PC'Jo -Po) eenheid= 3.10-6 torr.1i ter 



~ 

Fig. 21: ijkkromme van de anal7tische pirani,bij een brug

spanning van 10,7 V.Gevoe11gheidsstand van de brug 
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Hoofdstuk 7 

Bespreking van de meetresultate!'!• 

We zullen onze waarnemingen toetsen aan de verwachtingen die 

door de theorie zijn gewekt, en we zullen de resul tateu met 

die van Stoue vergelijkea. 

Er zijn voorspellingen gedaan ten aanzien van de kinetiek, 

van de intensiteits afhankelijkheid en de go1f1engte afbanke

~ 1ijkheid van de £otodesorpt1e. 

A. De kinetiek. 

In fig. 15 en 20 zien we, dat het mechanisme zowe1 bij 

NiO I als bij NiO II door ( 43) goed is weergegeven. 

De grote overeenkomst tussen readsorptie en desorptie 1 in 

fig. 15a bevestigt nog eens, dat de donkeradsorptie snelheids

bepalend is. 

Voor de snelheidsconstante kads vinden we: 

NiO I: kads= 0,6 min:1 

N10 II kads= 0,4 min:1 

B St t ff 0 5 . -1 ij one re en we aan: kads= , min. 

Ook de absolute grootten van de desorpties komen waarschijnlijk 

goed overeen met die van Stone,al weten we niet precies 

hoe groot bet bestraalde opperv1ak was en we1ke intensiteiten 

hi j ge bruikte • 

1 -3 Bij ons zijn de maxima1e desorpties van de orde 0 ml.s.t.p., 

b Q 1 - 4 10-3 . en ij atone tussen 0 en ml.s.t.p. 

Het specifiek oppervlak, in ons geval bepaa1d door stikstof 

adsorptie bij vloeibare stikstoftemperatuur,bedroeg 35 m2g-1 , 

v66r bet uitstoken, en bij Stone , 10 m2g-1 • 

Dit oppervlak werd bepaald door argonadsorptie bij vloeibare 

zuurstof temperatuur, en het is niet bekend of het nikke1oxide 

dan al uitgestookt is. 

Het uitatoken vindt plaats bij een temperatuur waarbij het 

sinteren a1 begint. 



Uit fig.l9 blijkt, dat de intensiteits afhankelijkheid 

kdes 
( 43): (Poo-Po)= x;d;- I s1echts met mate wordt gehoorzaamd. ~tt,7.L 

~ 
lM.t-czg,t 7 

Evenals Stone vinden wij, dat de e. evenredigheid slechts 
~./--, 

voor lage intensiteiten geldt. 

~-~2!!le~~te afhank~!!J~~~~-y~_de_!2tode!2~~!~· 

Bij de eerste experimenten net NiO I bleek,dat,wanneErfilters 

niet het volledige spectrum tussen 500 en 800 nm door1ieten, 

de dasorptie sterk afnam ( fig.13 en 14) 

Verder b1eek( tab. 11 en 12), dat de desorptie toenam, 

naarmate de grensgolflengte naar grotere golflengter: ·Terschoof. 

Bijvoorbeeld, wanneer van het "actieve deel -.ran het 2'ect:ru.. " 

(Stone) minder door de onderdoorlaatfilters werd weggefilterd. 

Ook NiO II gedroeg zich zo,wat onder- en bovendoorle~t

filters betrof. 

-Daarbij komt nog tab. 13,waarin we zien, dat de desorptie 

toenam, naarmate A de golf1engte,waarop het filter gecentreerd 
' 

was, groter werd. 

Op deze punten dus ook goede overeenstemming met Stone. 

Wij willen echter niet met deze waarnemingen volstaan, want 

de "quantum efficilncy" moet de doorslag geven. 

In tegenstelling tot Stone nemen we niet voetstoots aan, 

dat de doorgelaten intensiteit van een filter slechts door 

de tranamissie van dat filter wordt bepaald,en niet afhangt 

van de apectraalverdeling va n het lamplicht. 

We meten dus de totale doorgelaten intenaiteit van een 

filter in combinatie met de lamp,zoa1a die ook bij de foto

desorpties wordt gebruikt. 



'.'s'anneer «e van deze intensi tei t gebruik maken, en we dnlkken 

onze resultaten uit met behulp van de grootheden, die op blz.48 

zijn 1ngevoerd. 9 k:-ij~n we een andere indruk van het gemetene. 

Het blijkt d:\n, dat de rendementen in grote trekken conste.nt 

zijn, of zelf~ afnemen bij toenemende golflengte.(tab. 11 t/m 13, 

fig. 16 t/m 18 ) • 

Va..'1 een scherpe toe name van de acti vi tei t in de buurt van 

de bewuste d-a overgangen is geen sprake. 

E4n en ander geldt onder voorbehoud van: 

1: Lineariteit van de thermozuil in het gebied v~m 0,1 tot,_0,6 rN 

2: Constente gevoel:igheid (ongeveer) in het zichtbare spectrum. 

In geval va11 afwijkinaen van dit voorbehoud vervmchten we niet, 

dat de "zwe.rtkijker11 een· sprong in de gevoeligheid maal::t,die 

juist een spro~1g in het rendement bij 600 nm teniE:: t zou doen. 

Een end@r vcorbehoud,zo nodig, -kan zijn, dat onze nj_kke1-

oxiden niet voldocnde stoecheometrisch w2.ren. 

Een geruststelling op dit punt mogen we putten uit het feit, 

aat Stone een specialist is op dit gebied,en dat zijn NiO 

hetzelfde gedrag verto-on't ala het onze. 

.•. 



Hoofdstuk 8 

Onze conclusie ligt voor de band: Het in hoofdstuk 4 ont

wikkelde mechanisme word"t niet door de experimenten bevestigd. · 

We hebben due niet met een mechanisme van het door Stone 

voorgestelde type fotodesorptie te doen. 

Ook op andere manieren is dit type fotodesorptie onderzocht. 

Bij het begin van onze experimenten werd nikkeloxide in de 

" Electronische hoogvacuUm microbalans" bestraald. 

Hierbij traden bij drukken rond 10-2torr dezelfde soort 

verschijnselen op ale bij onze manometrische meetmethode. 

Deze desorpties konden echter ook worden tewee~bracht door 

bestraling van iridiumpoeder. Voor dit effect was nikkeloxide 

dus niet essentieel. 

De experimenten werden niet met de "Electrono" voortgezet, 

omdat de inlek van het systeem te groot was. 
) 

In de tweede plaats werd een oplossing van het okta!drische 

complex tris ethyleendiamine nikkelchloride bestraald. 

Veranderingen van de Ph konden niet worden waargenomen. 

Wat misschien wel waar is, is het olilgekeerde van het ver

haal van Stone,namelijk dat de adsorptie van zuurstof verans~ 

~ingen aanbrengt in de kristalveldsplitsing van de nikkelionen 

in het oppervlak. Dit wordt onderzocht onderandere door Klier 9) 

Verder is wellicht de rose verkleuring van NiO I hiervan 

een voorbeeld. 

Het is hierbij denkbaar,dat bet oppervlak voortdurend ver

armd is aan zuurstof.Immers na de desorptie volgt een drukver

hoging, waarvan het hlle monster door adsorptie profiteert. 

Wanneer de egalisering van de bedekking over het hele 

monster zeer langzaam is ,en dat laat zich raden, kan het opper-

vlak, dat bestraald wordt voortdurend verarmen. 
Strijdig hiermee is, dat bij uitstoken het oxide groener wordt 

Een vermelding van een rose aspect van NiO vinden we in 10). 



We vragen ons a.f in welk opzicht de theorie niet juist is. 

In de eerste plaats mogen we niet verwachten,dat de 

k:ristalveld theorie een juiste besob:rijving geeft van een 

compleet complex. Immers vol.gens de daarbij Vigerende beperkingen 

is het centraalion de 1mmanentie zelve. 

De spectraalovergangen van het centra.a.l. ion en het mag

netisch gedrag hiervan komen voor de aerate overgangsreeks goad 

tevoorschijn.Hiermee houdt de verdienste van deze benadering 

vrijwel op. 

Een betere beschrijVing zou de molecular orbit methode 

moeten geven.In daze termen gesproken kan de desorptie van 

zuurstof, die ala o=ionen geadaorbeerd was slechts bij charge

transfer overgangen mogelijk zijn. 

Deze liggen veel verder in het u.v.,en zelfs zover(50.000 am-1), 

Dat we niet eens mogen verwachten de "rode" ui tloper hiervan 

aan te slaan. 

Verder,m6chten we een complex aanslaan in een toestand,die 

vibrat,oneel instabiel is (Frank-Condon), den mogen we pas dis

sociatie verwachten,wanneer de verblijftijd in de aangeslagen 

toestand van de zelfde orde is als de wegspring tijd van de 

liganden. 

In b 2) p.53 zienwe,dat de levensduur van een aangeslagen 

toestand van een toegestane electrische dipoo1overgang bij 

20.000 cm-1 een gemidde1de 1evensduur heeft van 10-8sec. 

Wanneer we voor een verboden overgang 16-6sec nemen hebben 

we misschien een redelijke benadering. 

De sprongtijd van een zuurstof ion is iets moeilijker te 

schatten • Wanneer we er de roostertril11ngstijd voor nemen 

dan krijgen we 1o-l3 sec als grootteorde. 

Nemen we echter (evena1s vorige schatting 1it.ll),de 

gem1dde1de verblijfstijd van een dee1tje met 20 kcal/mol 

desorptiewarmte,dan is het deeltje gemiddeld 100 sec op het 

oppervlak.Van dit punt kan ik dus nog niet veel zeggen. 



Wellicht kunnen we met de volgende beschouwingen verder werken: 

1. De ~edekkingen zijn laag. 4) 

2. De desorpties bedragen daarvan slechts een klein dee1. 

ue gemidde1de grootte van de desorpties bedraagt 5.10-4ml 02 

s.t.p.=~·lo-4.~36.1023 = 3.1016 atomen o. 
22.10 

Wanneer 10% van hct NiO bereikbaar is voor bestraling, dan 

zijn er bij een monolaag daarin aanwezig ongeveer: 

0,7.35 .0,1 = 1 5 1019 t , • a omen. 

Er worden dus s1echts enkele prom111es van een monolaag 

gedesorbeerd. 

Denken we one nu het proces ala een geactiveerde ad- en 

desorptie, dan kunnen we bij die geringe variaties in de 

bedekkingligraad aannemen: 

Hierin is kads s1echts afhanke-

1ijk van de gastemperatuur. 

ste11en we nu: 

-V~ff..,. Fa.a.) le e RTa) 
du waarin de oppervlak temperatuur T(I) 

een functie is van de bestralinga intensiteit. 

Eaet• is de activerings energie van het proees en Eads de 

adsorptie warmte.Beide per grammo1ecuul. 

Onder deze omstandigheden krijgen we hetze1fde bee1d 

a1s in (43).Voor de 1ntens1te1tsafbankelijkheid komt er: 



De afwijking van de lineariteit in fig.l9 suggereert ook 

een intensiteits afhankelijkbeid van hogere graad dan 44n. 

\lanneer met een willekeurig gas als geadsorbeerde faae 

dezelfde resulaaten bereikt kunnen worden is de irrelevantie 

van de theorie van Stone voor deze experimenten voldoende aan

getoond. 

Daarom beveel ik dus aan om de experimenten te herhalen 

met vervanging van zuurstof door stikstof of argon. 

We zijn een oppervlakte illusie armer geworden,maar een 

universele apparatuur voor fotodeaorptie metingen(Zno?) rijker. 


