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Hoofdstuk 1: Situering en doelstelling 

1.1. Supergeleiders 

De uitgebreide mogelijkheden voor het gebruik van supergeleiders in nieuwe 

technologische toepassingen veroorzaken een steeds groeiende vraag naar deze materialen 

met specifieke en stabiele supergeleidende parameters. Dit vereist de ontwikkeling van 

onderzoek naar onder andere het vervaardigen en de analyse van geschikte 

supergeleiders. 

1.1.1. Eigenschappen 

0 Een belangrijke eigenschap van supergeleiders is, zoals de naam het zegt, hun 

goede geleidbaarheid. In de traditionele geleidende materialen ondervinden de 

elektronen, verantwoordelijk voor de stroom, altijd enige weerstand. Dit wordt 

uitgedrukt in de wet van Ohm : V = IR. De oorsprong van deze weerstand is te vinden in 

het feit <lat de elektronen verstrooid worden; <lit gebeurt enerzijds door vibraties van de 

atomen in het rooster en anderzijds door aanwezige roosterdefecten. Het eerste aandeel, 

de vibraties, zullen afnemen wanneer het materiaal gekoeld wordt zodat een daling van de 

weerstand waargenomen wordt tot er bij zeer lage temperaturen alleen de restvibraties 

overblijven. Geen enkele geleider kan absoluut perfect zijn, er is altijd enige 

onzuiverheid aanwezig; de verstrooii"ng als gevolg hiervan is enigszins 

temperatuursonafhankelijk zodat deze de hoofdoorzaak is van de restweerstand die blijft 

bestaan bij zeer lage ternperaturen (Fig I. la). 

Temperatuur 

Figuur 1.1. Verloop van de weerstand alsfunctie van de temperatuur 

a. voor een geleider 

b. voor een supergeleider 

Referenties pag.22 
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Bepaalde materialen vertonen echter een merkwaardig gedrag : wanneer ze gekoeld 

worden daalt hun weerstand in het begin op de gebruikelijke manier om dan bij een 

bepaalde temperatuur plots helemaal te verdwijnen (Fig I.lb). Er wordt gezegd dat het 

materiaal dan overgegaan is naar de supergeleidende toestand. De temperatuur waarbij 

deze overgang gebeurt is de transitietemperatuur of kritische temperatuur, Tc. Voor 

waarden lager dan Tc kan een stroom oneindig Jang in een materiaal blijven bestaan. 

0 In 1933 werd een andere eigenschap bij supergeleiders ontdekt wanneer deze 

gekoeld warden beneden hun kritische temperatuur. Er was geconstateerd dat deze 

materialen zich in aanwezigheid van een zwak magnetisch veld gedragen als perfecte 

diamagneten. Wanneer de supergeleider in een magnetisch veld geplaatst en vervolgens 

afgekoeld wordt tot de kritische temperatuur, wordt de magnetische flux, die 

oorspronkelijk binnenin aanwezig was, uitgestoten. Dit wordt het Meissner-effect 

genoemd. 

0 Supergeleiding is een fenomeen waarover theoretici het nog niet helemaal eens 

zijn. Vele mechanismen zijn voorgesteld om dit gedrag te verklaren. In grote lijnen 

gebeurt het volgende: de geleidingselektronen gaan beneden de kritische temperatuur Tc 
en beneden kritische stroomdichtheid Ic als het ware condenseren in een sterk 

georganiseerde toestand. Ze vormen paren, hetgeen indruist tegen de theorie dat gelijke 

ladingen elkaar afstoten; twee elektronen kunnen elkaar echter effectief aantrekken door 

polarisatie van het positief geladen ionenrooster. Deze theorie werd voor het eerst 

beschreven door Bardeen, Cooper en Schieffer (BCS-theorie)[ I]. Ze kan niet direct 

toegepast worden op hoge T c-supergeleidende keramische materialen [2] <loch de 

elektronen vormen ook hier paren, bipolaronen genaamd [3, 4]. 

Het is duidelijk dat aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn opdat een 

materiaal deze eigenschappen kan bezitten. Voor temperaturen boven Tc is de thermische 

verstoring te groot om paarbinding van de elektronen mogelijk te maken en zal het 

materiaal overgaan in de 'normale' toestand. Maar de temperatuur is niet de enige 

beperkende parameter die de vorrning van de elektronenparen be'invloedt, ook wanneer 

een magnetisch veld aangelegd wordt in de buurt van een supergeleider kan de 

supergeleiding teniet gedaan worden wanneer dit veld en corresponderende stroom zo 

groat zijn dat ze voldoende energie aan het materiaal geven. 

Vele mogelijke toepassingen zijn dus uitgesloten door het kritische veld He waarbij 

de overgang van supergeleidend naar normaal gedrag plaats vindt. 
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1.1.2 Historiek 

Supergeleiding heeft zijn ontdekking te danken aan de Nederlandse fysicus Heike 

Kammerlingh Onnes. Bij zijn studies van de elektrische weerstand van metalen bij deze 

!age temperaturen merkte hij op dat bij 4, 15K de weerstand van een kwikdraad plots nu! 

werd. Dit was volledig in tegenspraak met gekende prekwantummechanische theorieen 

die voorspelden dat de elektrische weerstand slechts nu! zou worden in een perfekt metaal 

bij het absolute nulpunt. 

Later bleek dat verscheidene andere metallische materialen hetzelfde effect vertonen 

bij temperaturen van enkele graden Kelvin. Deze merkwaardige elektrische eigenschap 

werd supergeleiding genoemd. 30 jaar later werd niobiurnnitride ontdekt met Tc=l5K en 

in 1973 werd supergeleiding bij 23K waargenomen voor de verbinding Nb3Ge. Tot eind 

1986 bleef dit materiaal de supergeleider met de hoogste kritische temperatuur. Dit 

materiaal wordt wel aangewend in grootschalige projekten maar de ontdekking van 

verbindingen met hogere Tc -waarden zou natuurlijk een totaal ander uitzicht bieden qua 

prijs aangezien de enige koelmiddelen die de !age temperaturen van 23 K kunnen 

verwezenlijken bet dure vloeibare helium en neon zijn of het gevaarlijk vloeibare 

waterstof. De grote doorbraak kwam in 1986 toen G. Bednorz en A. MUiler, twee 

wetenschappers verbonden aan bet IBM research Laboratorium in Zilrich een oxide van 

Ianthanium, barium en koper hadden gevonden. Ze publiceerden een artikel [5] dat 

binnen een paar maanden het onderzoek naar supergeleiders wereldwijd op zijn kop zette. 

Alhoewel nog zeer terughoudend, lieten de auteurs zien dat bij deze stof een duidelijke 

daling van de elektrische weerstand reeds bij 30K waarneembaar was. Dat een metallisch 

oxide niet alleen supergeleidende e igenschappen had, maar dit zelfs bij hogere 

temperature n dan metalen, was voor velen in de wetenschappelijke wereld 

ongeloofwaardig. De fascinatie die van deze nieuwe supergeleiders uitging heeft geleid 

tot bet ontplooien van onderzoeksactiviteiten over de gehele wereld. 

Een paar weken later vonden medewerkers van AT&T Bell Telephone in Murrat 

Hill dat La-Sr-Cu-0 verbindingen een Tc van 40K bezaten. 

Een groep aan de universiteit van Houston en de universiteit van Alabama, begeleid 

door de fysici P. Chu en M. K. Wu meldden de ontdekking van een verwant oxide, nl Y

Ba-Cu-0 dat supergeleidend is bij ±95K (6, 7]. Dit betekent dat sindsdien bet 

goedkopere en gemakkelijk hanteerbare vloeibaar stikstof als koelvloeistof kan gebruikt 

worden. 

Meer recent werden hoge temperatuur supergeleidende fasen gevonden in de Bi-Sr

Ca-Cu-0 [8] , Tl-Ba-Ca-Cu-0 (9) en Hg-Ba-Ca-Cu-0 [ 10] systemen. 

Referenties pag.22 
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Op dit moment zijn er geen theoretische redenen om aan te nemen dat er een soort 

bovengrens zou zijn voor de waarde van Tc zodat supergeleiding bij kamertemperatuur 

niet uitgesloten is. Vandaar dat men op zoek blijft naar nieuwe materialen met steeds 

hogere Tc's. 

1.1.3 Roi van bet zuurstofgehalte 

De nieuwe hoge temperatuur supergeleidende oxiden hebben een perovskietachtige 

structuur en bezitten de mogelijkheid om zuurstof te adsorberen en desorberen. In het 
geval van het veel bestudeerde YBa2Cu3o7_x kan de zuurstofdeficientie verduidelijkt 

worden door twee limieten te beschouwen : de orthorombische supergeleidende fase 
YBa

2
Cu30

7 
(x=O, Tc=92K) en de tetragonale niet-supergeleidende fase YBa

2
Cu30 6 

(x= I). De koperionen bezetten hierin twee verschillende roosterplaatsen (Fig 1.2). 

(a) (b) 

Cu(1) 0 Cu 

• 0 

8 
• Cu(2) 

• Cu(2) 

Cu(1) 

Figuur 1.2. Voorstelling van de eenheidsstructuur van YBa2Cu30 7_x 

a. YBa2Cu30 7 
b. YBa2Cu30 6 

De ene, Cu(l ), is omgeven door een vierkant planaire zuurstofconfiguratie terwijl 

de tweede, Cu(2), vijfvoudig gecoordineerd is door een vierkant pyramidale schikking 

van zuurstof [1 1] . 
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De niet-stoichiometrie van zuurstof hangt af van de bereidingscondities, waarbij de 

reactietemperatuur, afkoelsnelheid en partiele zuurstofdruk de belangrijkste factoren zijn. 

Het is bewezen dat de structuur en de kritische temperatuur uiterst gevoelig zijn aan 

de zuurstofhoeveelheid : minimale variaties van deze laatste kunnen enorme gevolgen 

hebben op Tc· Voor vele materialen daalt Tc \1\/anneer het zuurstofgehalte afneemt ( 12, 
13] maar andere vertonen bijvoorbeeld een maximum Tc -waarde bij een bepaalde x-

waarde [14-16]. 

Over het belang van het zuurstoftekort is men het eens maar de ware identiteit 

hiervan staat nog steeds ter discussie. De formele valenties y 3+ en Ba2+ staan niet ter 

discussie, maar om aan de voorwaarden van Jadingsneutraliteit te voldoen zal een 

verhoging van de zuurstofinhoud ook een stijging van de formele oxidatietoestand van 

koper betekenen, en vice versa. De vraag die gesteld wordt is : is het koppel Cu3+-cu2+ 

aanwezig of is het echter o2--o-? De meeste keramische supergeleiders bevatten koper, 

voorbeelden hiervan worden gegeven in Tabel I. I. Er wordt daarom ook dikwij ls 

aangenomen dat de gemengde valentie van dit ion (Cu3+ naast Cu2+) een essentiele rol 

speelt bij het al dan niet supergeleidend zijn. 

Tabel I.I. Voorbeelden van supergeleiders waarin Cu voorkomt 

Samenstelling 

LnBa2Cu
3
0

7 

(Ln=Y, La, Nd, Eu, ... ) 
Tl2B~Ca3Cu40 12 
Bi2Sr2C~Cup10,3 
TJ0_5Pb0.5Sr2Ca2Cu3o9 

L~-xAxCu04 

(A=Ba, Ca, Sr) 

TI2B~Cu06 

HgB~Can-1 Cun 02n+2+x 

Tc(K) 

92 

104-108 

110 

120 

20-40 

0-90 

150 

De Cu3+ ionen bezetten bij voorkeur de Cu(I) vlakken (in Figuur I.2) en Cu2+ 

bevindt zich op de vierkant pyramidale Cu(2) plaatsen. De aanwezigheid van dit 

redoxkoppel wordt door verscheidene onderzoekers verondersteld [17-20]. Daar 

Referenties pag.22 
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tegenover staan groepen die beweren dat het koppel 0 2--0- bestaat (21-24]; deze 

bevindingen steunen meestal op spectroscopische technieken. 

Het is echter niet noodzakelijk aan te nemen dat de elektronendeficientie werkelijk 

gelokaliseerd is op een bepaalde plaats. In oxiden is de overlap tussen Cu-3d en 0-2p 

orbitalen groot. Het elektronentekort kan als gevolg daarvan verdeeld zijn tussen koper 
3+ 02- f 2+ -en zuurstof om geladen (Cu - ) o (Cu -0 ) complexen te vormen. Algemeen kan 

de voorstelling dus zijn : (Cu-Ot. In de rest van dit werk zal voor de eenvoud toch 

"Cu3
+., of "Cu(III)" gebruikt worden in plaats van "(Cu-Ot", zonder daarmee afbreuk te 

doen aan de algemeenheid van deze problematiek, omdat in vele analysetechnieken geen 

onderscheid kan gemaakt worden tussen Cu3
+ en o-. 

1.1.4 Veelbelovende toepassingen 

Elke mogelijke aanwending van supergeleiders steunt op drie belangrijke 

eigenschappen van het materiaal : l) de afwezigheid van elektrische weerstand, 2) het 

Meissner effect en 3) de controleerbare overgang van de normale naar de supergeleidende 

toestand. 

-t, Onmiddellijk na de ontdekking van supergeleiding ontstond het idee om 

supergeleiders als magneten te gebruiken. De reden voor de interesse in supergeleidende 

solenoiden is te vinden in het feit dat het creeren van een magnetisch veld bij de klassieke 

materialen een moeilijke opdracht is. Zelfs de beste geleiders hebben nog een zo hoge 

weerstand dat hun gebruik als magneet moeilijk en kostelijk is. Het gebruik van deze 

nieuwe materialen is zeer aantrekkelijk: een positief punt van de supergeleidende 

magneten is bun klein gewicht en de kleine voedingsbronnen die nodig zijn. 

Voorbeelden van zulke toepassingen zijn o.a. het gebruik bij de MRI-techniek. Een 

vereiste voor de magneet in dit geval is dat ze een homogeen en stabiel veld levert , 

hetgeen door de supergeleiders kan gerealiseerd worden. Ook in kemreactoren worden 

deze aangewend. 

f< Toepassingen van de supergeleider voor elektriciteitstransport kunnen zijn : 

elektromotoren, elektrische kabels, ... 

Een van de problemen die opgelost moeten worden in het geval van elektrische 

stroomgeleiding is de warmteproduktie. Vernuftige nieuwe koelsystemen voor 

generatoren en ondergrondse kabels zijn uitgewerkt en er zijn pogingen ondemomen om 
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de omvang van de systemen te reduceren en de transportcapaciteit te verhogen. De 

hoeveelheid energie die nu verloren gaat in de vorm van warmte van de generator tot de 

gebruiker wordt op 19% geschat [25]. Wanneer supergeleiders hiervoor gebruikt 

kunnen worden kampt men niet !anger met dit probleem en is de efficientie hoger. Het 

gebruik van de conventionele supergeleidende materialen zoals NbTi en Nb3Sn voor het 

transport van elektrische stroom werd reeds onderzocht in de jaren zestig en zeventig. 

Maar de meeste studies concludeerden, niettegenstaande het feit <lat deze toepassing in 

bepaalde gevallen toch leidde tot een betere efficientie, dat grootschalig gebruik 

economisch niet mogelijk was. Het belangrijkste gevolg van de hoge Tc supergeleiders 

is dat de kosten van het koelproces gevoelig verlaagd zijn door het gebruik van vloeibaar 

stikstof in plaats van helium. De sleutelvraag is of deze winst genoeg is om toepassingen 

van hoge Tc supergeleiders in systemen competitief te maken t.o. v. andere 

mogelijkheden. 

"Ct: Het idee om transport in de toekomst met behulp van supergeleiders mogelijk te 

maken is ontstaan uit de behoefte <lat transport over land met grotere snelheden in de 

grootte-orde van 500km/h mogelijk moet zijn. In het geval van treinen is de hedendaagse 

vorm van het spoor een beperkende factor door wrijving. Verdere opdrijving van de 

huidige snelheid moet dus gebaseerd zijn op een totaal versch.illend systeem. 

In Japan werd voor het eerst een prototype van een supergeleidende trein 

ontwikkeld. Voor andere vaar- en voertuigen zou dit systeem ook gebruikt kunnen 

worden [26]. 

1-.'r Sinds de ontdekking van het Josephson effekt behoren ook elektronische 

toepassingen tot de mogelijkheden. Een Josephson junctie bestaat uit twee 

supergeleiders gescheiden door een dunne niet-geleidende laag. Er werd vastgesteld dat 

doorheen deze barriere ook elektronenparen kunnen tunnelen zodat de niet-geleidende 

laag zich als supergeleider gedraagt. Door variatie van stroomsterkte kan dit gebruikt 

worden als e lektronische schakeling. Een mogelijke toepassing hiervan is magnetische 

veldmeting met SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Dit multi

junctie systeem vindt zijn toepassingen in een reeks gebieden waar zeer kleine stromen, 

spanningen of velden moeten gemeten worden. 

Een tweede toepassing is de supergeleidende computer die in theorie honderd tot 

duizend maal sneller kan rekenen [27]. 

Referenties pag.22 
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1.2. Zuurstofbepaling 

Het is gekend dat de hoogst mogelijke T c-waarde varieert van de ene 

supergeleidende structuur tot de andere, maar de bepaling van de actuele 

zuurstofdeficientie, verantwoordelijk voor supergeleiding, en de kopervalentie is nog 

steeds een uitdagend en gedeeltelijk onopgelost probleem voor de meeste hoge Tc 

materialen. 

Omdat de zuurstofbepaling een belangrijk aspect uitmaakt van dit proefschrift 

wordt hier een kort overzicht gegeven van analysetechnieken waarmee het 

zuurstofgehalte bepaald wordt. 

1.2.1. Spectroscopische technieken 

0 Een eerste veel gebruikte methode is X-straal foto-elektron spectroscopie 

(XPS). Door middel van een monochromatische X-straal wordt bijvoorbeeld een ion 

aangeslagen en hierbij wordt een elektron vrijgesteld. De kinetische energie hiervan 

wordt gemeten en daaruit wordt de bindingsenergie berekend. Op deze manier kan de 

oxidatietoestand van een element bepaald worden. In het geval van koper is de 

bindingsenergie 932,3eV voor Cu+, 933,3eV voor Cu2+ en 934,6eV voor Cu3+. De 
2- 2-zuurstofspectra tonen 528,5e Ven 530,5e V voor O en >531 e V voor 0 2 . 

Verschillende onderzoeksgroepen spreken elkaar tegen over het bestaan van Cu3+ 

en/of o;- [19, 22, 28-30]. De detectie van Cu3+ door middel van XPS is moeilijk, 

voomamelijk als gevolg van het feit dat XPS een oppervlakte-techniek is en Cu3+ onder 

de gegeven omstandigheden reductie ondergaat aan het oppervlak. 

0 Andere spectroscopische technieken zijn X-straal absorptie (XAS) [31 -33], 

Auger-spectroscopie [34] en fluorescentie [35] maar hier geldt telkens hetzelfde 

probleem, nl. dat alleen het oppervlak geanalyseerd wordt. 

1.2.2 Thermische analyse 

0 Thermogravimetrische analyse (TGA) is een methode waar het gewicht van een 

produkt geregistreerd wordt in functie van de temperatuur. 
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In het geval van de supergeleiders betekent dit dat het staal tot hoge temperaturen 
verwarmd wordt in een reducerende H/Ar atmosfeer. Uit het resulterende 

gewichtsverlies gedurende de thermische behandeling kan de hoeveelheid zuurstof in het 

oorspronkelijke materiaal berekend worden [36-38]. Er wordt hierbij verondersteld dat 

koperionen gereduceerd wordt tot metallisch koper en de rest van de ionen als oxiden 

achterblijven. Bijvoorbeeld : 

2YB~cup7_x + (7-2x)H2 ~ 4Ba0 + Y 20 3 + 6Cu + (7-2x)8i0 

Tot de negatieve aspecten van deze H2 reductie methode hoort de relatief geringe 

precisie omwille van de onzekerheid over de identiteit van de uitgangsprodukten en van 

de gevormde reductieprodukten tengevolge van onzuiverheden (bijv. carbonaat en 

afwijkingen in de metaalverhoudingen). Deze methode krijgt aldus meer en meer kritiek 

in recente literatuur [39, 40]. 

0 De temperatuursgeprogrammeerde reductie (TPR) houdt in dat het produkt 

verwarmd wordt in een reactor, eveneens in een reducerend waterstofmilieu. De 
hoeveelheid H2 die hierbij geconsumeerd is wordt berekend na het meten van de 

thermische geleidbaarheid [ 41]. Het reducerend gas wordt namelijk eerst naar het 

referentiecompartiment van een thermische geleidbaarheidsmeter geleid en na doorgang 

door de reactiecel wordt de geleidbaarheid in het andere compartiment van de detectiecel 

gemeten. De fout die hier optreedt is 5 tot 9%, afhankelijk van de grootte van het 

onderzochte staal. 

Het voordeel is dat de waterstofconsumptie direct gecorreleerd kan worden met de 

hoeveelheid zuurstof in het materiaal, zonder bijkomende bepaling van mogelijke 
desorptie van 8i0, CO2 of andere onzuiverheden. 

1.2.3 Elektrochemische methoden 

0 De best gekende en meest aangewende manier om zuurstof te bepalen is de 

iodometrische titratie [42-46]. Ze bestaat erin het staal op te lossen in een oplossing van 

KI en HCI waardoor het aanwezige Cu3
+ en Cu2+ reageren met r tot vorming van Cul 

en een hoeveelheid 12 als 13. Deze laatste kan exact bepaald worden door titratie met 

thiosulfaat en daaruit wordt de zuurstofstoichiometrie van de supergeleider berekend. In 
dee! IV wordt deze methode in detail behandeld. 

Referenties pag.22 



-14- Hoofdstuk I.l 

0 In de ijzer/dichromaatmethode wordt Cu3+ gereduceerd tot Cu2+ met behulp van 

Fe2+. De overmaat Fe2+ wordt teruggetitreerd met Cr
2
o;- [47]. Analoog hiermee is de 

ijzer/permanganaatmethode die toegepast werd door Shafer [ 48]. 

Deze procedure veroorzaakt enkele problemen. Er wordt vermeld dat ze leidt tot 

een resultaat met Iagere waarden voor de zuurstofinhoud vergeleken met de andere 

analyses [49]; men dient er bovendien over te waken dat het produkt zeker helemaal 

oplost want dit blijkt niet zo gemakkelijk in de aanwezigheid van Fe2+ [40, 50]. 

Bovendien biedt deze techniek niet echt duidelijke voordelen. 

0 Kamentsev en medewerkers [40] ontwikkelden een nieuwe methode. De 

hoofdkritiek die ze formuleerden rond hoger beschreven titratiemethodes was dat 2 

titraties nodig zijn voor de bepaling van Cu
101 

en Cu3+. Bij hun methode volstaat een 

titratie. Hierdoor kan de bepaling gebeuren op een en hetzelfde monster. Hierbij 

gebruiken ze TiCI
3 

als reductans voor Cu3+ en Cu2+. De titratie verloopt in twee fasen : 

eerst wordt de overmaat TiCI3 teruggetitreerd met Cr2o;- en in de tweede stap gebeurt de 

oxidatie van het gevormde Cu+. Door combinatie van deze twee reacties kan wederom 

de zuurstofinhoud bepaald worden. Het voordeel t.o.v. iodometrie en de Fe2+-methode 

zou zijn dat TiCI3 een sterker reductans is (E0::;0, 1 V) dan Fe2+ (E0::;0,77V) en r 
(E

0
::;0,54V) zodat de reductie met het Cu3+ vollediger is. Bovendien wordt ook beweerd 

dat bij de andere titraties negatieve fouten gemaakt worden door zuurstofverlies tijdens 
het oplossen van het staal, hetgeen niet zou gebeuren door gebruik van TiC13. 

0 Voltammetrie is een totaal verschillende techniek. Hierbij wordt de potentiaal 

van een elektrode continu gevarieerd t.o.v. een referentie-elektrode en meet men de 

resulterende stroom met behulp van een derde elektrode. Naar gelang de potentiaal waar 

een grote stroomverandering optreedt, kan men de oxidatietoestand van de elementen 

bepalen [18, 51, 52]. 

1.2.4 Gasvolumetrische bepaling 

Het principe van deze methode is gebaseerd op de volgende reactie die plaatsvindt 

wanneer een supergeleider in verdund zuur wordt opgelost : 

n Cu3+ + n/2 ~O ~ n/4 0 2 i + n H+ + n Cu2+ 
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Tabel 1.2. Voorbeelden van cu3+ verbindingen 

verbinding 

Ba(Cu02)2 
NaCu02 

KCu02 
LiCu0

2 
Na3Cu03 

B~Cu20 5 
LaCu0

3 
Ba4LiCuO iC03)2 
Ba NaCuO (C01) 

Ca1_xCu02 

Li3Cup4 
NaBa7Cu 0 

Z . C 3+ b' d' mvere u ver m mgen 

referenties 

73-76 

77-82 

83, 84 

85, 86 

87, 88 

89-91 

92-94 

95 

95 

Gemengde Cu2+.cu3+ verbindingen 

96-98 

99, 100 

101 

-17-

0 De meest eenvoudige verbinding, Cu20 3, zou voor het eerst gesynthetiseerd zijn 

in 1921 [102]. Volgens Buntin en Wlassow [103] wordt uit een oplossing van Cu(OH)
2 

en NaOH door toevoegen van NaOOH een dieprood neerslag gevormd, Cu
2
0

3
. Latere 

pogingen van Scholder [73] om deze synthese te herhalen mislukten. Er werd we! enig 

roodbruin neerslag gevormd maar dit werd na enige seconden zwart, wat wijst op de 

vorming van CuO. Dit werd ook bevestigd door Levason [104]. Klaarblijkelijk is 

Cu20 3 zo onstabiel dat het enkel in aanwezigheid van hypobromiet, hetgeen een sterk 

oxidans is, enigszins kan blijven bestaan. 

0 Bariumcupraat(III) werd voor het eerst bekomen door Scholder en Voelskow 
[73] in 1951. Zij beweren dat de formule Ba(Cu02)2.H20 is. Er wordt zelden melding 

gemaakt van carbonaat dat als onzuiverheid aanwezig kan zijn. Izakovich [75] is iemand 
die dit we! aanhaalde : CO2 uit de lucht wordt geadsorbeerd tijdens de synthese met 

vorming van BaC03 als gevolg. Het produkt dat Izakovich maakte bevatte nog een 

behoorlijke hoeveelheid Cu2+ onder de vorm van CuO (nl. 13 tot 33%). Hij stelde 
daarom de formule [xCu0.yCu20 3.zBaC03].H20 voor. 

Deze verbinding wordt nog een paar keer aangehaald in de literatuur, maar zonder 

veel specificaties [74, 76]. 
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0 Natriumcupraat(III) is een voorbeeld uit de groep van de alkali-oxocupraten met 
algemene formule MCu02 (waarin M = Na, K, Rb, Cs). Het wordt meestal 

gesynthetiseerd uit CuO en Na20 2, door verwarmen onder een constante stroom van 

zuurstofgas. N~02 treedt hier als oxidans op. Een overzicht van de syntheses die in de 

literatuur beschreven werden staan weergegeven in Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Literatuuroverzicht van de synthese van NaCu02 uit Na
2
0

2 
en CuO 

Referentie Temperatuur (°C) tijd 

77 210°c I week 

80 4so0 c 2 weken 

79 400°c 2 weken 

81 500°C 24h 

Daarnaast beschrijft Pickardt [105] een methode door gebruik te maken van CuO en 
een mengsel van NaOH en N~0

2 
bij 450°C waarbij een smelt ontstaat. Het ontstane 

produkt heeft bij al deze synthesen een blauwgrijze kleur. 

Totaal verschillend is de synthese van Magee [78] uit oplossingen van Cu(OH)
2 

en 

natriumhypobromiet in sterke base, hetgeen een roodbruin neerslag oplevert. 

Alhoewel de eerste synthese dateert van de jaren vijftig werd de structuur pas vele 
jaren later bepaald. Hestermann en Hoppe [80] beweerden in 1969 dat NaCu02 triklien 

was met planaire Cu02-groepen. Dit werd enkele jaren later weerlegd door Brese en 

O'Keeffe [79] die vaststelden dat de structuur monoklien is waarbij koper planair 

omgeven is door 4 zuurstofatomen. Dit is later bevestigd door andere 

onderzoeksgroepen [82, 96, 105, 106]. 

Over de verdere eigenschappen is niet zoveel gekend. Het zou een isolator zijn 

[81] met diagmagnetische eigenschappen [77, 80]. Het is algemeen geweten dat 
NaCu0

2 
luchtgevoelig is; in aanwezigheid van vocht wordt een zwart-bruin neerslag 

gevormd, nl. CuO. 
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0 KCu02 is het eerst gesynthetiseerd door Wahl in 1952 [84). De synthese 
gebeurt door reactie van CuO met K02 of fSO onder 0 2. Het heeft een orthorombische 

structuur en is diagmagnetisch. Het probleem hier is dat het blauwe produkt in enkele 

uren helemaal zwart wordt, hetgeen wijst op de vorming van CuO [83]. Door zijn enorm 
hygroscopische eigenschappen is het niet vanzelfsprekend KCu02 als Cu(III)-standaard 

te gebruiken. 

0 Een ander alkali-oxocupraat, LiCu02, kan volgens gegevens uit de literatuur 

[77, 99) niet op analoge wijze gesynthetiseerd worden. Het wordt echter op een totaal 
verschillende manier bekomen, nl. door Li te onttrekken uit Li2Cu02 door 12 toevoeging 

volgens de volgende reactie : 

Hiervan is gekend dat de kleur zwart is en dat het opgebouwd is uit eendimensionele Cu-

0 ketens [86). 

0 Over RbCu02 en CsCu02 is niet veel meer bekend dan dat ze isotroop zijn aan 

KCu02 en verkregen worden door reactie van Cs20 of Rb20 met CuO. 

0 Na
3
Cu0

3 
of Na

6
Cu20 6 kan op twee manieren gemaakt worden: ofwel door 

verwarmen van Na
2
0 2 en CuO, maar bij hogere temperaturen dan voor NaCu02 [87], 

ofwel uit NaCu02 en N~O onder argon-atmosfeer [88). Het heeft een orthorombische 

structuur en is diepzwart. Ook hier rijst weer het probleem dat het produkt zeer 

vochtgevoelig is; er ontstaat een zwarte brij. 

0 Ba2Cu20
5 

[89, 90, 107] wordt gesynthetiseerd door annealen van Cu(N03)2 en 

Ba O 2. Het wordt als referentie gebruikt voor X-straal foto-emissie en Auger

spectroscopie. 

0 Geheel andere apparatuur is nodig voor de synthese van LaCu03; dit wordt 

namelijk alleen onder zeer hoge drukken van zuurstof (-6,SGPa) gevormd, bekomen 
door de ontbinding van KC103 [92]. De structuur is een rombohedraal misvormde 

perovskiet. Volgens XANES [94] zou koper in deze verbinding een bivalent karakter 

hebben. Het is paramagnetisch [92, 93]. 
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Cu(III) kan alleen in oplossing bestaan indien grote stabiliserende anionen 

aanwezig zijn zodat een complex gevormd wordt, of wanneer een sterk oxidans als 

hypobromiet ervoor zorgt dat de reductie van Cu(III) naar Cu(ll) trager verloopt dan de 

omgekeerde oxidatie. 

Van de alkali-oxocupraten die in dit werk gesynthetiseerd werden is de 

kristalstructuur gekend [108]. Cu3+ kan een vierkant planaire coordinatie aangaan met 

zuurstof. 

Voor NaCu02 leidt dit tot een monokliene eenheidscel en niet een trikliene zoals 

eerst bepaald was door Hestermann [80] . Ze bestaat uit Na06 octaeders die met de 

ribben aan elkaar grenzen en zo tweedimensionele lagen vormen. Cu3+ is gelokaliseerd 

tussen deze lagen, op zo'n manier dat het vierkant planair omgeven is door zuurstof. 

KCu02 daarentegen heeft een orthorombische structuur ten gevolge van deze 

viervoudige coordinatie van Cu door 0. Kalium is trigonaal prismatisch gecoordineerd 

met zuurstof. Het kenmerk van de aaneenschakeling van K06-prisma's is een sequentie 

waarbij prisma's met K+ ionen afgewisseld worden met prisma's die ledig zijn. 
Analoog heeft LiCu02 ook een orthorombische structuur. 

Deze kenmerkende vierkant planaire omgeving is ook terug te vinden in de 

supergeleiders. 

1.4. Doelstelling en opbouw van de thesis 

Aangezien duidelijk is dat zuurstof en daarmee samenhangend de formele valenties 

van de metaalionen een essentiele rol spelen bij het fenomeen supergeleiding is het in de 

eerste plaats van belang de zuurstotbepaling onder controle te hebben. Hierbij moet men 

erop kunnen rekenen dat een betrouwbare techniek aangewend wordt. 

Om zeker te zijn dat de bekomen resultaten ook accuraat zijn is een 

modelverbinding wenselijk die ±100% Cu3+ bevat. De synthese van dit produkt vormt 

dan ook een groot dee! van dit proefschrift, hetgeen beschreven wordt in Deel II voor 

Ba(Cu02h en de alkalioxocupraten. 
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De chemische karakterisatie van deze modelverbindingen is uitgewerkt, enerzijds 

om aanwezige onzuiverheden te identificeren en anderzijds om de eigenschappen te 

kunnen vergelijken met die van de supergeleider. Dit is het onderwerp van deel ill. 

Wanneer men kan rekenen op een goede kwaliteit van de cupraatverbinding kan 

deze in de toekomst gebruikt worden voor de verdere optimalisatie van verscheidene 

analysetechnieken, zoals uitgewerkt wordt in deel IV. 
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DEEL II: 
SYNTHESE VAN CUPR(lll)A TEN 

Een zevental jaren geleden waren oxocupraten een klasse 

van verbindingen niet meer of minder opmerkelijk dan ontelbare 

anderen. Zulke verbindingen met gemengde kopervalentie in een 

formele oxidatietoestand tussen Cu(II) en Cu(III) hebben echter 

recent de aandacht getrokken omdat verschillende groepen van 

deze oxides hoge temperatuur supergeleiders zijn. Ten einde een 

beter inzicht te krijgen in de verschillende eigenschappen van 

deze cupraten is er behoefte aan een goede modelverbinding van 

Cu(III), gecoordineerd met zuurstof, zoals in de supergeleiders 

het geval is. Zulke verbindingen zijn noodzakelijk als standaard 

voor het bekomen van betrouwbare metingen van de 

oxidatietoestand van koper in supergeleiders d.m. v. 

verscheidene analysetechnieken. 
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Hoof dstuk 1: Syn these van Ba( Cu02)2 

1.1. Literatuuroverzicht 

Scholder en Voelskow [l] publiceerden als eersten de synthese van Ba(Cu02)
2
. Ze 

vertrokken hierbij van een sterk basische oplossing van CuCl2 bij 0°C. Door toevoeging 

van een sterk oxidans zoals hypobromiet (OBr-) kan dit geoxideerd worden met vorming 
van een alkalicupraat(III)oplossing. Wanneer dit in een oplossing van BaC12 wordt 

gegoten vormt zich Ba(Cu02)2. 

Prokopchik [2] deed een analoge synthese maar met ocr als oxidans volgens 

volgende reactie: 

Dezelfde methode werd toegepast door Izakovich [3] na eerst s2o~- als oxidans te 

hebben geprobeerd. Dit laatste vormt echter BaSO 4 -neerslag, hetgeen het produkt 

verontreinigt. 

Teterin [4] vertrekt van het driewaardige NaCu02 om Ba(Cu02)2 te maken, nl. 

door er BaC12 aan toe te voegen in basisch milieu. 

1.2. Methode volgens Scholder en Voelskow [ 1] 

1.2.1. Experimenteel 

Procedure 

Voor de oxidatie van Cu2+ tot Cu3+ is een sterk oxidans nodig; 0Br- is hiervoor 

bijvoorbeeld geschikt. De synthese gebeurt als volgt: 

In een drienekkolf wordt 153ml 40g/v% NaOH al roerend tot 0°C gekoeld in een 
koudmakend mengsel. Vanuit een toevoegtrechter wordt 50ml Br2 met de nodige 

voorzichtigheid toegedruppeld. Er dient namelijk voor gezorgd te worden dat de 
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temperatuur bij 0°C blijft en in geen geval boven +5°C stijgt daar anders het OBr- zal 

dismuteren tot Br- en Br03. Na beeindiging van de reactie wordt het gevormde NaBr en 

een weinig NaBr0
3 

afgefiltreerd op een G3-glasfilter. Men bekomt een dieporanje 

gekleurde oplossing. 

In een 300ml erlemeyer bevindt zich 50ml van een op 0°C gekoelde 50g/v% NaOH
oplossing. Hieraan voegt men 20ml lM CuCI2 toe. Dit wordt zo vlug mogelijk 

afgesloten met een stop met natronkalkbuisje. Er ontstaat een diepblauwe oplossing met 

neerslag. Alles wordt op 0°C gekoeld waarna 50ml van een op 0°C gekoelde, heldere 

0Br- oplossing wordt toegevoegd. Dit mengsel wordt onmiddellijk op een BaCt2-

oplossing van 75°C gegoten (0,01 mot BaC12 in 200ml H20) en dit wordt dan weer 

afgesloten. Het schuimende reactiemengsel wordt direct weer gekoeld; daarbij komt de 

zuurstofontwikkeling tot stilstand. Het neerslag wordt op een G3-glasfilter afgefiltreerd 
en met 200ml ijskoud H20 gewassen. Het vochtige preparaat wordt op een horlogeglas 

uitgestreken en in een excicator gedroogd op P 205' 

Reagentia: 

·*voor de 0Br- synthese: 

NaOH (Merck p.a., >99%) 
Br

2 
(Merck p.a., >99.5%) 

*voor de synthese van Ba(Cu02)2: 

NaOH (Merck p.a., >99%) 

KOH (Merck p.a., >85%) 
CuC12.2H20 (Merck p.a., >99%) 

BaCI
2
.2H

2
0 (Janssen Chimica p.a., 99%) 

1.2.2. Resultaten 

De reacties die plaatsvinden tijdens de synthese kunnen als volgt samengevat 

worden: 

I 0 ) de 0Br-synthese : 

(11.1) 
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Boven 5°C treedt dismutatie op van OBr- : 

3 OBr- ~ 2 Br-+ Br03 

2°) de Ba(Cu0
2

)
2 

synthese : 

2 Off + Cu2+ ~ Cu(OH)2,i, 

Cu(OH)
2 

+ 2 er ~ Cu(OH\Cl;-

OBr- + H20 + 2e ~Br-+ 20ff 

2[CuCliOH);- + 2 Off ~ Cu02 + 2 er + e + 2 Hp] 

BaCI2 + 2 Cu02 ~ Ba(Cu(Ill)02)2j, + 2Cr 

maarook: 

4 Cu02 + 4 Off ~ 4 Cuo;- + 2 H
2
0 + 0

2 
j 

Ba2+ + Cuo;- ~ BaCu(Il)0
2
j, 

-35-

(Il.2) 

(Il.3) 

(II.4) 

(II.5 ) 

(II.6) 

(II.7) 

(II.8) 

Het oorspronkelijke recept, zoals het in 1.2. l beschreven staat, leverde ons 34% 

Cu(III) op de totale hoeveelheid koper (Tabel II. I). Om dit resultaat te verbeteren 

werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Wijzigingen. .bjj_ ~k. OBT-.. SY.nthese 

I) Bij deze reactie dient de temperatuur goed onder controle gehouden te worden; 

dit is strikt noodzakelijk want boven 5°C ontbindt 0Br- volgens reactie (II.2) met als 

gevolg dat verder geen oxidatie van Cu(II) meer kan doorgaan. Daarom werd de 

oorspronkelijke opstelling vervangen door een dubbelwandige eel, gekoeld d.m.v. een 

MeOH/ EtOH/H20-mengsel. 

2) Het is ook duidelijk gebleken dat vers 0Br- een vereiste is om een goed produkt 

te vormen. Bij bewaren van OBr-, zelfs bij Jage temperatuur, ondergaat dit dismutatie 

zodat geen Cu(III) gevormd wordt. 

3) Vervangen van de 40% NaOH oplossing door dezelfde concentratie aan KOH 

levert betere eindprodukten. Dit is te verklaren doordat een KOBr-oplossing minder 

Br03 bevat, KBr03 is namelijk minder oplosbaar dan NaBr03 en wordt zo beter met het 

bromide afgefiltreerd. De aanwezigheid van Br03 in de oplossing werkt storend bij de 
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verdere omzetting van het alkalicupr(IIl)aat, NaCu02, naar Ba(Cu02)2 met BaCl2 
doordat het slecht oplosbare Ba(Br03)2 ontstaat. 

4) Ook de concentratie van de KOH-oplossing werd gevarieerd en daaruit blijkt dat 
lagere concentraties niet zo goede resultaten geven. Er treedt duidelijk meer KBr0

3
-

vorming op en dit vindt men terug in het uiteindelijke neerslag. Volgens de 

iodometrische titratie zou het produkt meer dan 100% Cu(III) bevatten, hetgeen duidelijk 

op een fout wijst. Ter controle werden gasdrukmetingen gedaan (Hoofdstuk IV.5). Hier 

werd geen drukstijging waargenomen zodat kan aangenomen worden dat er geen Cu(Ill) 

aanwezig is. Dezelfde conclusie kan uit de IR-spectra getrokken worden, waar geen 

Cuo; absorptie aanwezig is, maar wet een kleine band bij 780 cm -I, de golflengte 

waarbij KBr03 absorptie vertoont. Waarom iodometrie zulke hoge resultaten geeft is op 

deze manier ook duidelijk te verklaren daar Br0; ook door r gereduceerd wordt. 

5) Wanneer de oplossing van BaCl2 op 0°C gebracht wordt zoals de andere 

oplossingen in plaats van 75°C wordt maar een heel kleine fractie Cu(Ill) gevormd, nl 

6 % (Tabel II.I ). Blijkbaar bevordert een lichtjes verhoogde temperatuur (door 

samenvoeging van BaCJ2 op 75°C en Cuo; op 0°C) de omzetting naar Ba(Cu02)2 dat 

onmiddellijk neerslaat in water. 

6) Uitvoering van de synthese op kleinere schaal geeft geen verbetering t.o. v. de 

oorspronkelijke werkwijze (Tabel II. I ) alhoewel de handelingen op deze manier veel 

vlugger uitgevoerd kunnen worden. 

7) Aanwezigheid van vocht reduceert Cu(III) bij kamertemperatuur; vandaar dat 

affiltreren en drogen vlug moet gaan. De G3-glasfilter werd voorzien van een dubbele 

wand om koeling mogelijk te maken. De excicator waarin het neerslag droogt wordt bij 

een temperatuur van 6°C geplaatst. Het is ook in dit stadium waarin wijziging 3) werd 

doorgevoerd. 

Dit geheel heeft een positieve invloed en leidt tot een produkt met 51 % Cu3+ (Tabel 

II.I). 

8) De 50% NaOH-oplossing wordt vervangen door een verzadigde oplossing. 

Wanneer bovendien het mengsel CuCl2 + NaOH geschud wordt tot het volledig opgelost 

is (diepblauwe oplossing ontstaat) en dan terug tot 0°C gekoeld wordt vooraleer het OBr

toegevoegd wordt stijgt het uiteindelijke Cu(ill) gehalte tot 80% (Tabel II. I). 

9) KOH ter vervanging van NaOH geeft minder goede resultaten. Het Na +-ion is 

nodig om NaCu02 als tussenprodukt te kunnen vormen. In het geval van KOH zou 
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KCu02 gevormd kunnen worden maar dit gebeurt minder gemakkelijk zodat het Cu(III) 

maar voor 69% wordt gevormd (Tabel II. I). 

10) Op grotere schaal werken levert een produkt dat 89% Cu3+ bevat (Tabel II.I ). 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat grote hoeveelheden minder vlug zullen opwarmen 

tijdens de handelingen van bij elkaar voegen. 

Tabel !I.I. Overzicht van een aantal wijzigingen in de 

syntheseroute en hun gevolg op het Cu(lll) gehalte 

Nr wijziging %Cu3+ 

34 

5 6 

6 28 

7 51 

8 80 

9 69 

10 89 

Het uiteindelijke syntheseprodukt bevat carbonaat als onzuiverheid, hetgeen 

duidelijk zichtbaar is in de IR-spectra (zie Deel III pag. 88). Dit zou vermeden moeten 

worden wanneer men het produkt als modelverbinding wil gebruiken voor bepaalde 

analysetechnieken, zoals TGA en gasvolumetrische bepalingen. Daarom werden een 

aantal wijzigingen doorgevoerd opdat CO~- minder gevormd zou worden. Het grote 

probleem is hier geconcentreerd op de oplossingen van NaOH en KOH; deze adsorberen 
namelijk gretig CO2 uit de lucht met vorming van Na2C03 en ~C03, hetgeen in 

oplossing blijft. 

11) Het gebruik van verzadigd NaOH i.p.v. een 50% oplossing werd reeds 

vermeld onder punt 8). Hierin ontstaat een troebeling hetgeen te verklaren is door 
vorming van Na2C03 neerslag. Na een paar dagen ontstaat bovenaan een quasi heldere 
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oplossing die verder gebruikt wordt. Maar ook dan is nog steeds veel CO~- aanwezig in 

het gevonnde Ba(Cu02)2. 

12) Tijdens de verschillende handelingen gedurende de synthese is het bovendien 
mogelijk dat nog meer CO2 uit de lucht opgenomen wordt. Daarom werd de synthese 

uitgevoerd in een gecontroleerde gasatmosfeertoestand door gebruik te maken van een 
handschoenenkast gespoeld met N

2 
of 0 2-gas. Het is echter zeer moeilijk om alle 

stappen (nl. het koelen, oplossingen bij elkaar voegen en affiltreren) in deze relatief 

kleine kast uit te voeren. Dit resulteert in een lager Cu(III)-percentage en bovendien is 

co;- nog steeds zeer aandrukkelijk aanwezig. 

1.3. Besluit 

Ten gevolge van een aantal verbeteringen in de Ba(Cu02)2 synthese kon het Cu(III) 

gehalte ( berekend op de totale hoeveelheid koper) opgetrokken worden van 34 tot 89%. 

Een grote handicap blijft echter nog steeds het droogproces van het syntheseprodukt 

tijdens dewelke een achteruitgang van de hoeveelheid Cu(III) waarneembaar is 

(verdonkering aan het oppervlak van het oorspronkelijk roodbruin neerslag). Dit zou dus 

veel vlugger moeten kunnen voltooid zijn bij lage temperatuur. 
Een bijkomend probleem is de grote hoeveelheid carbonaat die het Ba(Cu02)2 

verontreinigt, hetgeen heel moeilijk volledig te vermijden is door de affiniteit van de 
gebruikte basische oplossingen voor CO2. 
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Hoofdstuk 2: Synthese van NaCu02 

2.1. Literatuuroverzicht 

In 1959 [5] werd NaCu02 gesynthetiseerd door verwannen van CuO met Na20
2 

onder een zuurstofstroom. Er werd vastgesteld dat de omzetting reeds startte bij 250°C. 

Daarom werd gebruik gemaakt van een reactietemperatuur van amper 270°C omdat in 
overweging werd genomen dat NaCu02 slecht bestand zou zijn tegen hogere 

temperaturen. De reactie duurde een week en zo bekwam men een produkt met een 
zwartgrauwe kleur. Men stelde vast dat NaCu02 minder zuurstof bevatte dan het geval 

was in de analoge verbindingen van Cs en Rb. 
Hestermann [6] maakte NaCu02 door een mengsel van Naz0

2 
en CuO gedurende 

twee weken te verwarmen bij 450°C in een zuurstofatmosfeer. Hij vermeldde dat het 
bekomen NaCu02 "rontgenografisch" vrij was van CuO. De kleur was blauwgrijs. 

Erg analoog is de methode van Brese [7) die ook twee weken sintert in zuurstof bij 
een temperatuur van 400°C. Hij gebruikte hierbij echter 10% overmaat Naz02 en perste 

het mengsel in tabletjes v66r het opwannen. Zijn enige bedoeling van deze synthese was 

de kristalstruktuur van het produkt te bepalen en er werd dan ook niets vermeld over de 
zuiverheid van NaCu02. 

De vorige methodes zijn allemaal tijdrovend daar minstens een week gesinterd 
wordt. In 1991 leek daar verandering in te komen toen Mizokowa [8] NaCu02 maakte 

bij 500°C door gedurende 24 uur te verwannen in een zuurstofstroom. 

Deze vier methodes werden ook reeds aangehaald in Tabel I.3. 

De bekomen produkten zijn tot hiertoe allemaal polykristallijn. Pickardt [9] slaagde 

erin eenkristallen te maken door reactie van CuO poeder in een overmaat van hetzij 
NaOH hetzij een NaOH/Na20 2 smelt bij temperaturen van 400 tot 600°C in lucht met 

reactietijden tussen I en 4 dagen. Deze methode werd niet in dit werk onderzocht met het 

oog op problemen i.v.m. de oplosbaarheid bij de verscheidene analysetechnieken 

wanneer het produkt gemaakt is uit een smelt aangezien de hardheid van een eenkristal 

zeer fijn vermalen bemoeilijkt en de oplosbaarheid bevordert wordt door fijn verdeelde 

korrels. 
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Naast de droge synthesemethodes kan NaCu02 op een totaal verschillende wijze 

bekomen worden, nl. door reactie van Cu(OH)2, opgelost in verdund NaOH, met 

NaOBr. Dit werd reeds aangehaald in Hoofdstuk IL 1. Gedurende het wassen en 

drogen van het neerslag treedt echter heel vlug ontbinding op [I]. Een modificatie van 

deze methode wordt toegepast door Magee [10]. Dit syntheseprodukt ziet er totaal 

verschillend uit vergeleken met hetgeen bekomen werd via de droge weg. Het is nl. een 

roodbruin neerslag <lat onmiddellijk omzet naar Cu(II), in tegenstelling tot een 

blauwgrijs, stabieler poeder in het eerste geval. 

2.2. Experimenteel 

CuO en Na2o2 worden in een verhouding 2: 1,05 (5% overmaat N~02) tot een 

homogeen poeder gemengd in een mortier. Dit wordt in een aluminiumoxide schuitje 

gebracht en gedurende een aantal dagen bij een bepaalde temperatuur opgewarmd in een 

buisoven waar een constante zuurstofstroom doorheen vloeit. Belangrijk is ook <lat het 

afkoelen na de reactie volledig onder zuurstof gebeurt. 

Omdat in de literatuur geen eenduidigheid bestaat over reactie-omstandigheden 

werden in <lit werk alle mogelijke factoren gevarieerd, enerzijds om een optimaal 

Cu(ill)gehalte te bereiken en anderzijds om de vorming van carbonaat te vermijden of in 

ieder geval te minimaliseren . 

. L.Omo~_C.1,1_(UI.).hol!.Y.e~lh~id.op_t~v.oeren; 

0 variatie van de reactietijd bij een temperatuur van 450°C; de tijden die aangewend 

werden zijn 12h, 24h, 48h, 72h, 96h, 144h, 168h ( lweek) en 336h (2weken). 

0 variatie van de reactietemperatuur wanneer verwarmd wordt gedurende 96h; deze 

werden gekozen op 270, 400, 450, 500, 550 en 630°C. 

0 variatie van de werkdruk van zuurstof; de gebruikte drukken zijn 1, 5, 8, 10, 20, 40, 

60 en 100 atm. 

Een reactor voor hogere werkdrukken werd ontworpen in eigen laboratorium 

(Figuur II. I). Deze eel (a) is gemaakt van een chroom-nikkel staal <lat weerstand biedt 
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tegen zowel reducerende als oxiderende omstandigheden. Er wordt telkens onder een 

continue zuurstofstroom gewerkt hetgeen mogelijk is met behulp van een overdrukklep 

(c) die zich opent zodra de druk de gewenste waarde overschrijdt. Hierbij kan maximaal 

bij een druk van 200atm gewerkt worden. 

L. afvoer 

Figuur Il.1. Opstelling in de huisovens voor de synthese onder verhoogde druk 

a. reactor uit chroom-nikkel staal waarin het schuitje met oxides 

wordt geschoven 

h. continue aanvoer van zuurstof 

c. overdrukklep 

d. display voor programmatie van de oven 
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0 produkten afwegen en mengen in een handschoenenkast gevuld met N2-gas. 

0 bij de inlaat van zuurstofgas aan de oven mogelijke adsorbantia voor CO2, waaronder 

KOH en natronkalk, plaatsen. 

0 gebruik van CuO gemaakt uit het oxalaat CuC20 4 , ter vervanging van het 

commerciele CuO, door gedurende 10h te verwarmen bij 450°C in een 

zuurstofatmosfeer. 

Reagentia 

Na
2
o

2 
(Janssen Chimica, p.a. >95%) 

CuO (Merck, extra pure >96%) 
Cuc

2
o

4 
(bereid door samenvoegen van Cu(N0

3
)2 en een oplossing van H2C20 4 en 

(NH
4

)
2
C

2
0

4 
[I I] ) 

2.3. Resultaten 

2.3.1. Invloed van de reactietijd 

De keuze is hier gemaakt om de syntheses uit te voeren bij een temperatuur van 

450°C omdat deze door Hestermann en Hoppe [6] reeds aangewend werd en andere 
onderzoekers ook dikwijls in de buurt van deze temperatuur de vorming van NaCu02 
vaststelden. De resultaten zijn weergegeven in Tabel II. l. en Figuur II.2. Om een 

duidelijke vergelijking mogelijk te maken van de invloed van de verschillende factoren 

die verder gevarieerd worden wordt in de volgende figuren steeds dezelfde schaalgrootte 

gerespecteerd voor de y-as. 
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Tabel Il.J. Percentage Cu(Ill) en valentie van Cu alsfunctie van de 

reactieduur bij 450°C 

tijd (h) percentage Cu(ill) Cu valentie 

12 74 2,74 
24 89 2,89 
48 89 2,89 
72 93 2,93 
96 96 2,96 
144 95 2,95 
168 91 2,91 
336 90 2,90 

3.5 

3.3 

·! 3.1 ,:: 
0 

«i 
> ... 
0 2.9 0.. 
0 
~ 

2.7 

2.5 
0 50 100 150 200 250 300 350 

Tijd (h) 

Figuur I/.2. Invloed van de reactietijd bij 450°C op de gemiddelde kopervalentie 

(met de gemiddelde standaardajwijking op de analyseresultaten als 

grenzen) 
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Figuur II.2 vertoont een maximum; het blijkt dat ongeveer 96h of 4 dagen 

verwarmen het meeste Cu(III) oplevert. Op kortere tijd is het produkt nog onvoldoende 

gevormd, maar wanneer het te lang bij deze temperatuur wordt gehouden ontbindt het 

schijnbaar gedeeltelijk terug, tot na 2 weken nog 90% Cu(III) overblijft. 

2.3.2. lnvloed van de reactietemperatuur 

Uit het vorige komt 96h als beste tijd naar voren. In tweede instantie is nagegaan 
wat de invloed van de reactietemperatuur is op de vorming van NaCu02 daar in de 

literatuur ook andere temperaturen gebruikt werden. Dit wordt ge'illustreerd aan de hand 

van Tabel II.2 en Figuur Il.3. 

Tabel l/.2. Percentage Cu( Ill) en Cu valentie als functie van de 

reactietemperatuur bij 96h verwannen 

temperatuur (0 C) percentage Cu(III) Cu vaJentie 

270 13 2, 13 

400 85 2,85 

450 96 2,96 

500 85 2,85 

550 73 2,73 

630 57 2,57 
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3 

2.8 

-~ c 2.6 
<I) 

"i,J 
c; 
8. 2.4 0 

::.:: 

2.2 

0 I 00 200 300 400 500 600 700 
Temperatuur (0 C) 

Figuur Il.3. De gemiddelde k.opervalentie alsfunctie van de reactietemperatuur 

bij 96h venvannen (met de gemiddelde standaarddeviatie als 

grenzen) 

Uit bovenstaande tabel en figuur blijkt duidelijk dat variatie van de temperatuur nog 

veel grotere gevolgen heeft op de kwaliteit van het gevormde produkt. Ook hier ontstaat 

een maximum en de gevormde hoeveelheid Cu(Ill) varieert veel sterker dan het geval is 

bij wijziging van de reactieduur. Hier wordt bevestigd dat 450°C inderdaad een goede 

keuze voor de temperatuur is. 

2.3.3. Invloed van de druk 

W anneer de stoichiometrie van de reactie 

N~02 + 2Cu0 ~ 2NaCu02 

nader bekeken wordt ziet men dat in theorie alle Cu(Il) geoxideerd kan worden door het 

natriumperoxide en dat geen extra zuurstof nodig zou zijn. Om te controleren of dit in 
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werkelijkheid ook zo gebeurt werd een synthese uitgevoerd onder uitsluiting van 

zuurstof (door het kroesje af te dekken) maar hier werd vastgesteld dat bijna geen Cu(III) 

gevormd wordt. Aanwezigheid van zuurstof is dus werkelijk noodzakelijk. 

Als gevolg van dit experiment rees de vraag of hogere zuurstofdrukken nog meer 
Cu(III) zouden opleveren. Ook andere Cu(Ill) verbindingen, zoals LaCu03 en YCu03 

[ 12-14 ], worden bij zeer hoge zuurstofdruk gevormd. Bij variatie van deze parameter bij 

verwarmen gedurende 96h op 450°C ontstond het verloop van Figuur II.4 (en Tabel 

II.3). 

Tabel 11.3. Effect van de zuurstofdruk op het Cu(Ill)gehalte en de Cu 

valentie bij verwarmen gedurende 96h en bij 450°C 

druk (atm) percentage Cu(III) Cu valentie 

I 92 2,92 

5 90 2,90 

8 88 2,88 

20 78 2,78 

40 49 2,49 

60 16 2, 16 

Hieruit blijkt dat deze factor allerminst een kleine invloed heeft op de uiteindelijke 

resultaten. Hoe hoger de werkdruk, hoe minder Cu(III) gevormd wordt. De oorzaak 

hiervan is misschien te zoeken bij het feit dat de uitgangsprodukten meer gaan 

samenklitten onder hoge druk en daardoor moeilijker reageren. Dit kon voor zuiver CuO 

aangetoond worden d.m.v. SEM-opnames (Figuur II.Sc). Hiervoor werd het CuO eerst 

bij verhoogde druk gebracht v66r de opname. Hier is duidelijk een verschil zichtbaar: 

CuO vormt een soort agglomeraten zodat tijdens de reactie contact tussen beide 

uitgangsprodukten slechter wordt of dat migratie van de deeltjes onder deze druk 

bemoeilijkt wordt. 
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3 

2.8 

-~ 
E 2.6 
V ca 
i:: 
V 
0.. 2.4 0 
~ 

2.2 

2 
0 10 20 30 40 50 60 70 

Druk (atm) 

Figuur Il.4. Evolutie van de kopervalentie (met gem. standaardafwijking) in 

functie van de gebruikte zuurstofdruk 

2.3.4. Invloed van de morfologie van CuO 

-51-

Alie vorige resultaten werden bekomen vertrekkende van CuO van hetzelfde lot. 

Wanneer echter uitgegaan werd van CuO van dezelfde kwaliteit maar van een ander lot 

werd een verschil vastgesteld. Uit de eerste experimenten bleek bijvoorbeeld dat een 

synthese bij 60atm gedurende 96h bij 450°C in het eerste geval 16% Cu(III) opleverde, 

terwijl dit in het tweede geval 94% bedroeg, hetgeen toch wel zeer merkwaardig te 

noemen is. 

In eerste instantie werd daarom nagegaan wat de oorzaak kan zijn van dit grote 

verschil. Hieruit is duidelijk geworden dat de chernische kwaliteit van beide koperoxides 

we! degelijk dezelfde is: het verloop van de TOA-curves is hetzelfde, IR-spectra zijn 

identiek, ... maar het verschil zit in de korrelgrootte hetgeen aangetoond kon worden met 

behulp van deeltjesgroottebepalingen via laserdiffractie en rasterelectronenmicroscopie 

(SEM). Deze opnames tonen ons dat in het eerste geval (CuO 1) de deeltjes groter zijn, 
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ze vormen schijnbaar een soort agglomeraten (Figuur Il.5.a). In Figuur 11.5.b wordt de 

deeltjesgrootte van CuO 2 weergegeven. 

l3 HIIJ UBI 
Particle size (L.:11). 

Figuur ll.5.a. Deeltjesgrootte van CuO van lot 1 bepaal.dmet behulp van 

rasterelektronenmicroscopie en laserdijfractie 
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Figuur 11.5.b. Deeltjesgrootte van CuO van lot 2 bepaald met behulp van 

rasterelektronenmicroscopie en laserdiffractie 
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Figuur 11.5.c. Het uitzicht van CuO van lot 2 dat onder een druk van 60atm 

gebracht is 

XRD geeft ons de indicatie <lat het tweede CuO amorfer is dan het eerste, af te 

leiden uit de veel grotere ruis in het spectrum. Dit kan voor gevolg hebben <lat CuO 2 

reactiever is. 

Bij iodometrie bleken in het geval van CuO 1 problemen te bestaan i.v.m. slechte 

oplosbaarheid van het produkt hetgeen visueel waameembaar is, maar ook af te leiden is 

uit de slechte correlatiecoefficient voor de Gran plot bij de eindpuntbepaling (Hfdst. 

IV. I); in het geval van het tweede CuO is deze veel beter, water eveneens op wijst dat 

het poeder hier veel fijner verdeeld is. 

Omdat tijdens de eerste synthese-experimenten zulke verschillen optraden voor 

beide oxides werden de reactieomstandigheden voor CuO 2 op analoge wijze gewijzigd 

als in het geval van CuO 1. Variatie van de reactietijd resulteert in Tabel II.4 en Figuur 

11.6a. 
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Tabel //.4. Percentage Cu(III) en valentie van Cu alsfunctie van de 

tijd (h) 

12 

24 

48 
72 

96 

144 

168 

3.5 

3.3 

-~ i:: 3. 1 
~ 
«l 

C: 
§- 2.9 

::.:: 

2.7 

2.5 
0 

reactieduur bij 450°C 

percentage Cu(III) Cu valentie 

92 2,92 

94 2,94 

93 2,93 

92 2,92 

96 2,96 

97 2,97 
90 2,90 

~~I ~'I: ~-:£ • - - .L y - - - - - - - - ~ 
I 

b 

50 100 150 200 250 300 350 
Tijd (h) 

Figuur /1.6. a. Effect van de reactieduur bij 450°C op de kopervalentie voor 

het geval van CuO 2 ( - - ) 

b. Idem voor CuO 1 ( - - -) 
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Hier is niet zo'n duidelijk maximum als in Figuur Il.2 (of Fig. 11.6b). Reeds na 

een reactietijd van 12h wordt een cupraat met behoorlijke kwaliteit gevormd in 
vergelijking met NaCu02_x bekomen uit CuO 1 waar bij deze tijd slechts 74% Cu(III) 

gevormd werd. 

Wijziging van de reactietemperatuur heeft echter een grotere invloed op de 

hoeveelheid gevormd Cu(III) (Tabel II.5 en Figuur II.7a). 

De optimale reactietemperatuur is ongewijzigd t.o.v. het geval waar uitgegaan 

wordt van CuO 1 (Figuur Il.7b). Het is echter ook hier duidelijk dat de invloed bij 

gebruik van CuO 2 kleiner is. 

Tabel Il.5. Percentage Cu(l/I) en Cu valentie als f unctie van de 

reactietemperatuur bij 96h verwamzen 

temperatuur(0 C) percentage Cu(III) Cu valentie 

270 60 2,60 

400 94 2,94 

450 96 2,96 

500 88 2,88 

550 85 2,85 

630 69 2,69 
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Figuur II. 7. a. lnvloed van de reactietemperatuur op de kopervalentie in het 

geval van CuO 2 ( -- ) 

b. Idem voor CuO 1 ( - - - ) 

Verhoging van de druk leidde voor CuO 1 tot een sterke vermindering van de 

hoeveelheid gevormd Cu(Ill). Voor het tweede CuO worctt dit nie t bevestigd (Tabel II.6 
en Figuur II.Sa). 

Tabet l/. 6. Effect van de zuurstofdruk op het Cu(III) gehalte en de Cu 

valentie gedurende 96h verwarmen bij 450°C 

druk(atm) 

l 

10 

20 
40 

60 
80 
100 
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percentage Cu(ill) 

96 
95 
95 
96 

94 
97 
95 

Cu valentie 

2,96 
2,95 
2,95 

2,96 
2,94 

2,97 
2,95 
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Figuur /1.9. a. IR-spectrum van het mengsel CuO en Na20 2 
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b. IR-spectrum van NaCu02_x 
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0 Het gebruik van CuO, gemaakt uit CuC20 
4

, wordt door Hestermann [ 15] 

aangewend omdat dit amorfer is dan het commercieel verkrijgbare CuO en aJzo reactiever 

zou kunnen zijn. Om die reden werd het daarom in dit werk in eerste instantie gebruikt 

om het Cu(IIl)gehalte te verbeteren. Dit kon echter niet vastgesteld warden. 

Onverwachts bleek hier beduidend minder co;-in het NaCu02_x aanwezig te zijn 

(Figuur 11.9c). CuO gevormd uit het oxalaat ziet er veel "droger" uit en bij menging met 

N~02 blijft oak het mengsel minder gevoelig voor vochtigheid en CO2 uit de lucht. 

In ans geval bleek deze aanwending van koperoxalaat als precursor voor CuO de 

enige afdoende manier om CO~- als onzuiverheid voor een groat dee! te vermijden. 

2.4. Besluit 

Daar de in de literatuur beschreven methodes zeer tijdrovend zijn en bovendien niet 

leiden tot de gewenste kwaliteit voor NaCu0
2 

werden de reactieomstandigheden, waarin 

dit gevormd wordt, bestudeerd. 

Hierbij is duidelijk geworden dat onder optimale omstandigheden ( 4-5 dagen bij 

450°C) een produkt gevormd wordt met 96-97% Cu(III) op de totale hoeveelheid koper, 

wat we! een goed uitgangspunt is om als modelverbinding voor Cu(III) gebruikt te 

warden in allerlei analysetechnieken. Het probeem dat hier echter optreedt is de 

aanwezigheid van een grate hoeveelheid carbonaat, hetgeen verholpen wordt door 

gebruik van koperoxalaat als precursor voor CuO. Het nadeel is dat de hoeveelheid 

driewaardig koper in dat geval iets lager ligt (88-90% ). 

Referenties pag. 62 



-62- Referenties 

2.5. Ref erenties 

l R. Scholder and U. Voelskow, Z. Anorg. Allg. Chemie, 266 (1951) 256. 

2 A.Y. Prokopchik and P.K. Norkus, Russ. J. Inorg. Chem., 1 (1959) 611. 

3 E.N. Izakovich, N.A. Zheltova, Y.M. Shulga, I.N. Ivleva, Z.D. Sokolovskaya, 

A.V. Baluev, V.V. Ganin, O.S. Roshupkina and M.L. Khidekel, Phys. Stat. Sol., 

ill (1989) Kl 95. 

4 Y.A. Teterin, M.I. Sosulinikov, V.I. Ozhogin, T.M. Senchenkova, N.S . 

Tolmacheva and L.D. Shustov, Phys. C, 185-189 (1991 ) 837. 

5 W. Klemm, G. Wehrmeyer and H. Bade, Z. Electrochem., (1959) 

6 K. Hestermann and R. Hoppe, Z. Anorg. Alig. Chemie, 367 (1969) 261. 

7 N.E. Brese, M. O'Keeffe, R.B. Von Dreele and J. Young V.G., J. Solid State 

Chem., 83 (l 989) I. 

8 T. Mizokowa, H. Namatame, A. Fujimori, K. Akeyama, H. Kondoh, H. Kuroda 

and N. Kosugi , Phys. Rev. Lett., 67 (1991) 1638. 

9 J. Pickardt, W. Paulus, M. Schmalz and R. Schollhorn, J. Solid State Chem., 89 

(1990) 308. 

10 J.S. Magee and R.H. Wood, Can. J. Cem. , 43 (1965) 1234. 

11 A. Vos, R. Carleer, J. Mullens, J. Yperman, J. Vanhees and L.C. Van Poucke, 

Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 2li (1991) 657. 

12 G. Demazeau, C. Parent, M. Pouchard and P. Hagenmuller, Mat. Res. Bull., 1 

(1972) 913. 

13 M. Arjomand and D.J. Machin, J. C. S. Dalton, (1975) 106 1. 

14 S. Darracq, A. Largeteau, G. Demazeau, B.A. Scott and J.F. Bringley, Eur. J. 

Solid State Inorg. Chem., 29 (1992) 585. 

15 K. Hestermann and R. Hoppe, Z. Anorg. Allg. Chemie, 367 (1969) 249. 







-65-

Hoofdstuk 3: 
Andere Cu(III) verbindingen 

Tug. 
3.1. KCu02 

3 .1.1 . Literatuuroverzicht ........................... ............................................ 67 

3.1.2. Experimenteel ..... ....................................................................... 67 

3.1.3. Resultaten .................. . ............................................................. . 68 

3.2. LiCu02 

3.2.1. Literatuuroverzicht. ........................................... . ... .. . ... .... .. ........... 70 

3.2.2. Experimenteel ............... ...... ........................ . .............................. 70 

3.2.3. Resultaten ............................................................ .. .. ... ....... .. . .... 71 

3.3. Besluit .......... ... ......... .................. ... ......... .... .................. .. ......... 73 

3.4. Referenties .. ...................................................... ........ ..... .... ...... 75 

D
. . 
1scuss1e ..................................... ........ 11 





Andere Cu(Ill) verbindingen -67-

Hoofdstuk 3: Andere Cu(III) verbindingen 

3.1. KCu02 

3.1.1. Literatuuroverzicht 

Wahl en Klemm [I] maak:ten voor het eerst melding van de bereiding van KCu02. 

Het was het eerste oxocupr(III)aat dat in de geschiedenis gemaakt werd. Dit gebeurde 

door verwarmen van een mengsel van K02 en CuO tussen 400 en 450°C onder een 

continue zuurstofstroom. 

Zeventien jaar later bekwamen Hestermann en Hoppe [2] ditzelfde produkt 

vertrekkende van KiO en CuO; het mengsel werd gedurende 3 tot 4 dagen bij 450°C 

onder zuurstof gehouden. 

Pas sinds 1989 [3] wordt meer onderzoek gedaan naar de synthese van KCu02, 

mede door de ontdekking van supergeleidende cupraten. 

3.1.2. Experimenteel 

CuO en K02 worden in een verhouding l: l tot een homogene massa gemengd in 

een mortier onder N2-atmosfeer. De verdere handelingen zijn analoog aan de synthese 

van NaCu02. KCu02 synthese is moeilijker daar K02 nog veel hygroscopischer is dan 

Na20 2. Wanneer K02 en CuO aan de lucht gemengd worden wordt slechts 20% Cu(III) 

gevormd. Werken in een handschoenenkast is hier zeker noodzak:elijk. Erg belangrijk is 

ook dat K02 op een koele plaats bewaard wordt: indien de omgevingstemperatuur 

Iichtjes stijgt blijkt K02 reeds te ontbinden. 

Reagentia 

K02 (Alfa products, 96,5%) 

CuO (Merck, extra pure, >96%) 
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3.1.3. Resultaten 

Naar analogie met NaCu02 is ook hier de invloed van de reactietijd bij 450°C 

nagegaan. De resultaten zijn weergegeven in Tabel II. 7 en Figuur II. l 0. 

Tabel ll. 7. Percentage Cu(lll) als functie van de reactieduur bij 450°C 

tijd (h) percentage Cu(III) Cu valentie 

12 86 2,86 

24 88 2,88 

48 84 2,84 

72 86 2,86 

96 85 2,85 

144 85 2,85 

168 85 2,85 

3 

2.9 

V ·g 
~ 

2.8 

c:: g. 2.7 
::it:: 

2.6 

2.5 
0 50 100 150 200 

Tijd (h) 

Figuur II.JO. lnvloed van de reactietijd op de vorming van KCu02 (met de 

gemiddelde standaardafwijking op de kopervalentie als grenzen) 
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Uit het voorgaande blijkt dat 24h verwarmen volstaat om een zo goed mogelijk 

produkt te bekomen. Daarnaast is ook de invloed van de reactietemperatuur nagegaan 

(Tabel 11.8 en Figuur II.11) 

Tabel ll.8. Percentage Cu(lll) alsfunctie van de reactietemperatuur bij 

24h ve,warmen 

temperatuur (0 C) percentage Cu(III) Cu valentie 

270 74 2,74 

400 81 2,8 1 

450 88 2,88 

500 82 2,82 

550 80 2,80 
630 66 2,66 

3 

2.9 

-~ 2.8 c 
V 
-a 
> .... 
V 
Cl. 2.7 
0 

::.::: 

2.6 

2.5 
0 100 200 300 400 500 600 700 

Temperatuur (0 C) 

Figuur ll.11. Effect van de reactietemperatuur op de gemiddelde kopervalentie 

Ook hier bevindt zich een maximum in de curve bij 450°C. 
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De invloed van de zuurstofdruk op deze reactie werd alleen bekeken voor 60 en 

lOOatm om te zien in welke lijn de evolutie ligt. Hier blijkt <lat hogere zuurstofdruk geen 

positieve invloed heeft. Bij 60atm wordt 58% en bij I OOatm 36% Cu(III) gevonden, een 

duidelijke achteruitgang. 

3.2. LiCu02 

3.2.1. Literatuuroverzicht 

Klemm en medewerkers [4] probeerden in 1959 voor het eerst om LiCu0
2 

op 

analoge wijze als NaCu02 te synthetiseren. Er werd uitgegaan van Li
2
0

2 
dat bekomen 

werd uit LiOH.H20 door verhitting in vacuum. Het gewenste LiCu0
2 

werd echter niet 

gevormd; twee andere produkten ontstonden: Li2Cu02 en Li
3
Cu

2
0

4
. 

Weller en Lines [5] meldden in 1989 eveneens dat Li
3
Cu

2
0

4 
gevormd wordt. Ook 

later [6] blijven zij volhouden dat LiCu02 niet bestaat. 

Imai publiceert inl992 [7] echter een methode om LiCu02 te synthetiseren. Zijn 

bereidingsmethode is totaal verschillend van vroegere pogingen: hij vertrekt van 
Li2Cu02 waaraan Li onttrokken wordt door toevoeging van jood volgens de reactie: 

Het divalente koper wordt d.m. v. jood geoxideerd tot de driewaardige 

oxidatietoestand. 

3.2.2. Experimenteel 

CuO en Li20 2 worden vermengd zodat de verhouding Cu:Li 1: l is. Het verdere 

verloop van de synthese is analoog aan deze van de voorgaande alkalicupr(ll)aten. 
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Om tot een duidelijke vergelijking van de verschillende alkalioxocupr(IIl)aten 

NaCu02, KCu02 en LiCu02 te komen werden in dit geval de parameters op dezelfde 

wijze gevarieerd. 

Tabel Il.9 en Figuur Il.12 geven de invloed van de reactietijd bij 450°C weer. 

Tabet 11.9. Percentage Cu(l/1) alsfunctie van de reactieduur bij 450°C 

tijd (h) percentage Cu(III) Cu valentie 

12 21 2,21 

24 21 2,21 

48 20 2,20 

72 19 2,19 

96 18 2, 18 

144 20 2,20 

168 15 2,15 
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Figuur //.12. Gemiddelde kopervalentie in LiCu02_x als functie van de 

reactieduur 

In tegenstelling tot de vorige cupraten wordt hier slechts een kleine hoeveelheid 

Cu(III) gevonnd. Ook wijziging van de reactietemperatuur levert geen duidelijke 

verbetering (Tabel II.10 en Figuur 11.13) 

Tabel II.JO. Percentage Cu(///) alsfunctie van de reactietemperatuur bij 

24h verwarmen 

temperatuur (0 C) percentage Cu(III) Cu valentie 

270 17 2, 17 

400 23 2,23 

450 21 2,21 

500 12 2,12 

550 9 2,09 

630 3,15%Cu(I) 1,97 
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Figuur //.13. Evolutie van de gemiddelde kopervalentie in liCu0
2
_x alsfunctie 

van de reactietemperatuur 

Verwarrnen bij 630°C leidt niet tot vorming van Cu(III). 

De synthese werd bij dezelfde hogere druk.ken uitgevoerd als bij KCu0
2

: 60atm 

Jevert 23% en lOOatm 22% Cu(III) wanneer 96h bij 450°C verwarmd wordt. De 

kwaliteit is dus dezelfde als deze verkregen bij atmosferische druk. 

3.3. Besluit 

Naar het voorbeeld van NaCu02 werden KCu02 en LiCu02 onderzocht. 

Het is voor KCu02 gebleken dat kortere reactietijden volstaan om een optimale 

Cu(III) hoeveelheid te verkrijgen, maar dit percentage ligt toch een stuk lager dan voor 
NaCu0

2
, nl. bij 88%. 

De poging om LiCu02 te maken is echter niet zo'n groot succes. Het hoogste 

percentage driewaardig koper dat hier bekomen werd is 23%. In de literatuur [4, 6] 
wordt door verwarmen van de uitgangsoxides geen LiCu0

2 
gevormd maar verbindingen 

met een gemengde Cu(III) en Cu(ll) valentie, nl. Li3 Cui(Il ,III)O 
4

. Het bereikte 
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percentage Cu(III) wordt daarbij echter niet vermeld. Indien verondersteld wordt dat 

ook in <lit werk deze verbinding gevormd wordt treedt volgende reactie op, rekening 
houdend met de verhouding waarin Li20 2 en CuO hier gemengd werden: 

Daaruit blijkt duidelijk dat in zo'n geval maximaal slechts 25% Cu(III) gevormd 

kan worden. Voor de eenvoud en omdat geen zekerheid bestaat over de identiteit van de 
bekomen Cu(III)verbinding zal voorlopig de notatie LiCu02_x gebruikt worden. 

Ook bij deze produkten treedt hetzelfde probleem van carbonaatvorming op. 
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Deel II: Discussie 

Discussie 

De vereisten voor een geschikte modelverbinding in dit werk zijn: 

I. een grate hoeveelheid Cu(III) en 

2. de afwezigheid van onzuiverheden die aanleiding kunnen geven tot foute 

interpretatie van analyseresultaten bij de Cu(lll) bepaling. 

-77-

De eerste voorwaarde indachtig valt LiCu0
2

_x al zeker uit de boot. Er bestaat geen 

mogelijkheid om een cupraat met slechts 20% Cu(III) verder aan te wenden. 

Ba(Cu0
2

)2 levert dan we! een behoorlijk percentage Cu(III) op (89%) maar daarin 

wordt de tweede vereiste niet voldaan aangezien een grate hoeveelheid carbonaat 

aanwezig is en door het gebruik van geconcentreerde alkalische oplossingen (die gretig 

CO
2 

adsorberen) lijkt dit niet op een eenvoudige manier te vermijden. Bij Ba(Cu02)2 is 

het minder gemakkelijk om reproduceerbare waarden voor het percentage Cu(III) te 

bekomen bij parallelle syntheses dan het geval is bij NaCu02. 

Een analoge synthese aan die van de alkalioxocupraten, bijvoorbeeld door reactie van 

Ba0
2 

en CuO, is niet mogelijk: er wordt slechts 10% van de koperionen geoxideerd. 

NaCu0
2 

resulteert in de hoogste hoeveelheid Cu(III) en lijkt dan ook het meest 

geschikt voor verdere aanwending. Ook hier is carbonaatvorming te zien maar via de 

oxalaatprecursor van CuO is hier een oplossing voorhanden om co;· -vrije produkten te 

maken die toch een goede kwaliteit hebben wat betreft de Cu(III) hoeveelheid. Het is 

namelijk niet mogelijk om carbonaat dat eens in bet produkt aanwezig is te verwijderen 

bv. door thermische ontbinding omdat de vereiste temperaturen veel te hoog liggen en 

dan gelijktijdig ook het Cu02 vemietigd wordt. 

Waarom KCu0
2 

niet zoveel Cu(III) bevat is waarschijnlijk te verklaren door het 

verschil in reactiviteit van de uitgangsprodukten K02 en Naz02. 





-79-

DEEL III: 
ALGEMENE KARAKTERISATIE 

Ben globale karakterisatie is noodzakelijk om na te gaan of 

het gesynthetiseerde produkt dat verder in aanmerking zou 

kunnen komen als modelverbinding voor Cu(IU) zuiver is en 

indien dit niet het geval is , welke de identiteit van de 

nevenprodukten is. 

Anderzijds is het interessant om verschillende eigenschappen van 

de modelverbinding na te gaan en ze te vergelijken met deze van 

de supergeleidende materialen. In de literatuur is nog niet veel 

bekend over deze karakteristieken zodat Deel III kan bijdragen tot 

een uitbreiding van de algemene kennis van de cupr(III)aten. 
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Hoofdstuk 1: Samenstelling van de cupraten 

1.1. Experimenteel 

1.1.1. Infrarood spectroscopie 

De IR-spectra zijn opgenomen met een dispersief apparaat van het type Philips 

PYE UNICAM SP3-300. De bron is een dunne staaf van elektrisch geleidend keramisch 

materiaal die veiwarmd wordt tot 950°C. De resulterende straling wordt gedetecteerd met 

een Mullard I-alanine gedopeerd triglycinesulfaat detector. 

Het te onderzoeken poeder werd steeds verdund met KBr. 

1.1.2. X-straaldiffractie 

Alhoewel X-straaldiffractie op eenkristallen een bruikbare methode is voor de 

bepaling van de kristalstructuur, is ook poederdiffractie een veel gebruikte 

analysetechniek. Hier kan het diffractiepatroon gemakkelijk gebruikt worden voor 

identificatie van ongekende substanties. Dit gebeurt meestal aan de hand van de drie 

meest intense lijnen, door vergelijken van de afstanden tussen de lijnen en hun relatieve 

intensiteit met standaard gecatalogeerde spectra van gekende verbindingen. 

Wanneer X-stralen invallen op een kristalvlak warden deze gereflecteerd met een 

reflectiehoek gelijk aan de invalshoek. De reflecteerde stralen zijn in fase wanneer aan 

de wet van Bragg voldaan is: 

n /\. = 2 d sin~ 

d = afstand tussen twee kristalvlakken 

~ = Bragghoek 

A. = golflengte 
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Alhoewel kwantitatieve bepaling mogelijk is, wordt XRD vooral gebruikt als 

kwalitatieve methode om informatie te bekomen over de werkelijke samenstelling van een 

materiaal. De selectiviteit en gevoeligheid is afuankelijk van de samenstelling van het 

materiaal; identificatie van nevenbestanddelen is eerder beperkt door de overlap van hun 

diffractiepatronen met zwakke lijnen van de verschillende hoofdbestanddelen. 

Een Siemens D5000 diffractometer werd gebruikt voor de opname van XRD

spectra. De stalen werden in poedervorm op een alumina tafel aangebracht welke kan 

roteren over een hoek 1'} . Hieraan gekoppeld varieert het detec tiesysteem (d.i. een 

proportionele teller) mee over een hoek 21'}. 

1.1.3. Atomaire absorptiespectroscopie (AAS) 

De oplossing van een staal wordt opgezogen en met behulp van een verstuiver 

omgezet tot een aerosol in een vlam. De elementen worden omgezet in een atomaire 

damp. De bereikbare temperatuur in de vlam varieert in functie van het brandergas en 

oxidans. In AAS wordt praktisch uitsluitend hetzij de combinatie acety leen-lucht 

(2250°C) voor de gewone, hetzij de combinatie acetyleen-distikstofoxide (2900°C) voor 

de refractaire elementen aangewend. Deze laatste elementen vertonen een grote affiniteit 

voor zuurstof of voor sommige anionen zoals fosfaat, sulfaat, ... Om de sterke binding 

tussen metaal en zuurstof of andere te breken dient een vlam met hoge temperatuur 

aangewend te worden. De meeste elementen blijven in de grondtoestand bij de 

temperaturen gebruikt in AAS. 

De gevormde atomen in grondtoestand kunnen straling, afkomstig van een holle 

kathode lamp (HKL) van het te bepalen element, absorberen. Door gebruik van zulke 

bronnen zijn de golflengtes van emissie van de bron dezelfde als deze geabsorbeerd door 

de atomen in de vlam. 

Enkele gemakkelijk ioniseerbare elementen zoals de alkali- en in mindere mate de 

aardalkalimetalen, zijn reeds gedeeltelijk gei:oniseerd bij 2000 a 3000°C. Dit veroorzaakt 

een daling van het aantal atomen in de grondtoestand. Dit kan vermeden worden door 

toevoeging van een overmaat gemakkelijker ioniseerbaar e lement aan de oplossing. 

Bijvoorbeeld voor de bepaling van natrium wordt een overmaat kalium toegevoegd zodat 

het evenwicht bij natrium verschuift naar een groter aantal atomen in de grondtoestand, 

hetgeen resulteert in een verhoging van de gevoeligheid. 

Een veel gebruikte methode om een onbekende concentratie in oplossing te bepalen 

met AAS is de ijklijnmethode. De absorbantie is direct evenredig met de weglengte in de 
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vlam en de concentratie van het te bepaien element in de oplossing. De eerste factor 

wordt constant gehouden zodat meting van de absorbanties van een reeks 

standaardoplossingen t.o.v. een blanco oplossing een ijklijn A= f(c) geeft. 

De AAS metingen zijn uitgevoerd met een Perkin Elmer 703 toestel. Als Iichtbron 

worden hoIIe kathode lampen van de te bepalen elementen Ba, Na, K, Li en Cu 

aangewend. Het brandergas voor de vlam is acetyleen-lucht voor Na, K, Li en Cu en 
acetyleen-N 20 voor Ba. IJklijnen worden opgesteld vertrekkende van 

standaardoplossingen die verdunningen zijn van Merck stockoplossingen. 
Ongeveer 50mg cupr(Jil)aat wordt opgelost in !ml HCI en 5ml HN03 (Baker 

suprapuur) en verder aangelengd met gede"ioniseerd water. Deze oplossing wordt 

verdund zodat ze binnen de ijklijn valt. 

Voor Ba, Na en Li is het nodig om KC! (Merck, suprapuur) toe te voegen om 

ionisatie te voorkomen, voor K is dit NaCl. 

De absorptiegolflengte is karakteristiek voor ieder atoom en ook het 

concentratiegebied met de beste lineaire respons is voor ieder element anders (zie Tabel 

III. I). 

Tabet ll/.1. Meetvoorwaarden voor de verschillende meta/en Ba, Na, K, Li 

en Cu in AAS 

element concentratie additieven golflengte (nm) 

standaarden (ppm) 

Ba 5-20 KC! 276,8 

Na 0 , l-1 KC! 589,0 

K 0, 1-1 NaCl 766,0 

Li 2-10 KC! 670,8 

Cu 0,1-2 324,8 

1.1.4. Potentiometrische bepaling van natrium 

De potentiometrische bepaling van natrium met behulp van een ionselectieve 

elektrode (ISE) werd vroeger reeds aangewend voor de bepaling van het zoutgehalte in 

brood [!]. De opstelling is dezelfde als deze die gebruikt wordt in iodometrie (zie 

Hoofdstuk IV. I). In dit geval wordt een ionselectieve elektrode voor Na+ aangewend 

van het type Ingold IO 205 3064, de referentie-elektrode is de Ag/AgCI elektrode. 
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De oplossingen nodig voor de bepaling zijn een NaCl-standaardoplossing voor de 

opstelling van de ijklijn en een ISA oplossing (Ion Strength Adjuster) bestaande uit NH3 

en NH4CI om de pH op ±9 te brengen aangezien het werkgebied van deze elektrode zich 

uitstrekt van pH 7 tot 11. 

In de eerste beker bevindt zich 25ml H20 ; 35ml ISA wordt automatisch 

toegevoegd. Een ijkcurve wordt bekomen door opeenvolgende toevoegingen van de IM 

standaardoplossing NaCl. Zodra de calibratie voltooid is wordt een lineaire plot van E 

i.f.v. log(Na +) bekomen en zijn de bekers met onbekenden aan de beurt die sequentieel 

naar de meetpositie draaien. Hierin bevindt zich 45-50mg NaCu02 in welbekende 

hoeveelheden HCl, NH3 en 20ml H20. HCl is nodig om het staal op te lossen en NH
3 

om de pH te verhogen. Hieraan wordt weer 35ml ISA toegevoegd en wordt de 

potentiaal gemeten. 

Nadat alle metingen uitgevoerd zijn kan uit de potentiaal Ede hoeveelheid Na+ 

bepaald worden volgens de ijkcurve. 

1.1.5. Deeltjesgrootte metingen gebaseerd op lichtverstrooi'ing 

Laserlichtverstrooi'ing is een uitzonderlijk flexibele techniek voor de bepaling van 

deeltjesgrootte. Het is in principe mogelijk de grootte van structuren van elke fase in een 

andere te bepalen. De enige vereisten zijn dat elke fase optisch onderscheidbaar is van de 

andere en dat het medium transparant moet zijn voor laserlicht. 

Het staal wordt in suspensie gebracht en d.m.v. een He-Ne laser wordt een 

gefocusseerde en monochromatische lichtstraal bekomen die dit belicht. Alie deeltjes die 

erin aanwezig zijn zullen licht weerkaatsen. Wanneer een deeltje zorgt voor verstrooi'ing 

produceert het een lichtintensiteit met een bepaalde observatiehoek. Hierdoor zal op de 

detector de gemeten energie bij die bepaalde hoek een piek geven die gecorreleerd wordt 

met zijn diameter. Grote deeltjes hebben piekenergieen bij kleine hoeken en omgekeerd. 

Bij deze techniek worden vele metingen vlak na elkaar uitgevoerd en door hiervan 

een tijdsgemiddelde te maken ontstaat een deeltjesgrootte-distributiecurve. De 

verwerking en presentatie gebeurt d.m.v. computer. 

Het toestel dat hier gebruikt werd is een Malvern Mastersizer/E waarmee het 

mogelijk is deeltjes van 0.1 tot 600 micrometer te onderscheiden voor poeders in 

suspensie. De cupraten werden in suspensie gebracht in een ethanoloplossing. 
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1.1.6. Rasterelektronenmicroscopie (SEM) [2] 

Rasterelektronenmicroscopie is een techniek waarbij materie reageert op een 

bombardement van hoogenergetische elektronen, afkomstig van een e lektronenbron, die 

gefocusseerd worden op het materiaal. Dit geeft aanleiding tot een aantal fysische 

processen: elastische en inelastische botsingen. De eerste produceren verstrooide 

elektronen die zorgen voor het ruimtelijk effect van het beeld. Bij de inelastische 

botsingen wordt energie afgegeven in het materiaal dat terugkeert naar de grondtoestand 

onder vrijstelling van secundaire elektronen, fotonen, ... De detectie van de verscheidene 

soorten straling en elektronen is mogelijk door de aanwezigheid van verschillende 

specifieke detectoren. Het geheel levert een idee over de topografie van het oppervlak en 

de chemische samenstelling in een bepaald gebied. 

SEM is een instrument dat zijn informatie in grijstinten presenteert op een scherm. 

Belangrijk tijdens de opname is dat het materiaal geaard is daar anders oplading kan 

ontstaan (accumulatie van negatieve lading) hetgeen leidt tot heldere strepen of vlekken 

op de foto. Voor analyse van niet geleidende materialen wordt dit verholpen door 

coating met een geleidend metaal of koolstof. 

De SEM-opnames in dit werk werden uitgevoerd met een Philips SEM-535-M 

toestel. De staalvoorbereiding voor de cupraat poeders is de volgende: de materie wordt 

op een aluminiumstrip vastgehecht met behulp van een koolstoflijm. Een dunne film 

goud wordt hierop gesputterd om het geheel geleidend te maken. De strip wordt 

geplaatst in de SEM staalhouder die zorgt voor de nodige aarding. 

1.2. Resultaten 

De cupraten, in dit werk gesynthetiseerd, bestaan niet voor 100% uit de beoogde 

Cu(ill) verbinding. Dit werd reeds duidelijk in voorgaande hoofdstukken; daarom wordt 

in dit hoofdstuk dieper ingegaan op wat de werkelijke samenstelling van het materiaal is. 

0 Eerst en vooral is het duidelijk dater steeds ook !d!ail aanwezig is. Dit blijkt 

in eerste instantie uit de resultaten van de iodometrische titraties: daar wordt namelijk het 

aantal mol Cu(III) en Cu(II) bepaald per mg staal, en zo het percentage Cu(III) op de 

totale hoeveelheid koper berekend. 

Over de identiteit van de Cu(II) verbinding weet men op deze manier echter nog 

niets. Is het aanwezig in de vorm van CuO, het uitgangsmateriaal, of is er een 
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cupr(II)aat, zoals bijvoorbeeld BaCu02, Na2Cu02, KzCu02, Li2Cu0
2

, ... gevormd? 

Dit probleem wordt opgehelderd aan de hand van IR-spectra waar nog een absorptieband 

van CuO zichtbaar is rond 500 cm- 1(Figuur III. I). 

a 
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* Figuur III.l. IR-spectrum van cupraten waarin absorpties van CuO 

en carbonaat° (zie pag. 92) te zien zijn 

a. Ba(Cu02_) 2 c. KCu02_x 

b. NaCu02_x d. LiCu02_x 

200 
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Ook XRD-opnames tonen pieken die overeenkomen met die van CuO (Figuur 

IIl.2). Deze techniek is minder gevoelig en een bestanddeel moet rninstens voor enkele 

procenten aanwezig zijn vooraleer het gedetecteerd wordt (ook afhankelijk van de aard 

van het bestanddeel). Er is duidelijk een evolutie te zien in de XRD-spectra wanneer 

materialen met een toenemend Cu(III) gehalte vergeleken worden. De 
intensiteitsverhouding van CuO pieken t.o.v. NaCu02 wijzigt sterk. Voor NaCu0

2
_x 

met 97% Cu(III) kunnen de CuO absorpties niet meer onderscheiden worden. 

0 

0 
0 

0 0 

O O 0 

~~ 
< 1a.li!W 1364. LinH.l' lalii.lillila) 

* 0 Figuur Ill.2. XRD opname van NaCuO 2_x met pieken van CuO , NaCuO 
2 

enNa2C03 ° 

Nu de identiteit van deze bestanddelen aan Cu(III) en Cu(Il) gekend is, kan uit het 

aantal mo! bekomen bij iodometrie ook het aandeel van deze twee verbindingen in 

gewichtspercentage berekend worden. Zo wordt duidelijk hoeveel ze uitmaken van de 

totale hoeveelheid staal. Voorbeelden voor de verschillende cupraten worden 

weergegeven in onderstaande tabellen. 
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Tabet lll.2. Aandeel van Cu(Ill) en Cu(Il), uitgedrukt in aantal mmol 

en aantal mg per mg produkt, in het Ba(Cu02_)2 poeder 

Cu(ill) Cu(II) 

mrnol 4,66 10-3 ± 0,11 10-3 5,38 10-4 ± l,15 10-4 

mg o,766 ± o,oi8 0,043 ± 0,009 

Totaal Cu: 0,809mg 

"Totaal Cu" betekent in dit geval de som van CuO en Ba(Cu0
2

)
2

, uitgedrukt in mg per 

mg van het totale produkt. 

Ba(Cu0
2

_x)z dat volgens iodometrie 90% Cu(III) bevat, berekend op de totale 

hoeveelheid koper, bestaat dus voor 76,6% uit Ba(Cu0
2

)
2 

en 4,3% uit CuO, hetgeen in 

het totaal 80, 9% van het poeder uitmaakt. Er rest nog 19, l % van het materiaal dat 

bestaat uit verbindingen die geen koper bevatten. 

Tabel lll.3. Hoeveelheid Cu(Ill) en Cu(ll), uitgedrukt in aantal mmol en 

aantal mg per mg produkt, in NaCu02_t 

Cu(III) Cu(II) 

mrnol 2,68 10-4 ± 0,88 10-4 

mg 0,878 ± 0,016 0,021 ± 0,007 

Totaal Cu: 0,899mg 

"Totaal Cu" is de som van de hoeveelheid CuO en NaCu0
2

. 

Volgens iodometrie bevat dit produkt 96,5% Cu(III) op de totale hoeveelheid 
koper. Uit deze tabel blijkt dat 87 ,8% van het materiaal bestaat uit NaCu0

2 
en CuO is 

goed voor 2,1 %. Dit is een totaal van 89,9%, hetgeen betekent dat nog ongeveer 10% 

andere verbindingen aanwezig zijn die geen koper bevatten. Hiermee wordt ook 

aangetoond dat, al lijkt een produkt van heel goede kwaliteit volgens iodometrie, er toch 

nog behoorlijke hoeveelheden nevenbestanddelen aanwezig kunnen zijn. 
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Tabel Ill.4. Aandeel van Cu(Ill) en Cu(Il), uitgedrukt in aantal mmol en 

aantal mg per mg produkt, in het KCu02_,poeder 

Cu(III) Cu(II) 

mmol 6,37 10-3 ± 0, 11 10-3 

mg 0,858 ± 0,015 0,060 ± 0,011 

Totaal Cu: 0,918mg 

"Totaal Cu" is de som van CuO en KCu02 per mg produkt. 

-91-

KCu02_x met 89% Cu(III) op de totale hoeveelheid koper (bekomen in iodometrie) 

is voor 85,8% samengesteld uit KCu02 en 6% CuO. Hier is 8,2% aanwezig als overige 

onzuiverheid. 

LiCu02_x met 19,3% Cu(III) volgens iodometrische titratie bevat volgens 

Tabel III.5.a 19,8% LiCu02 en 64,3% CuO. De hoeveelheid "overige onzuiverheden" 

zou dan 15,9% bedragen. 

Tabel Ill. 5.a. Hoeveelheid Cu(Ill) en Cu(!!), uitgedrukt in aantal mmol 
en aantal mg per mg produkt, in LiCu02_x in de veronderstelling dat LiCu0

2 

gevormd werd 

Cu(III) Cu(II) 

mmol 

mg 0, 198 ± 0,004 0,643 ± 0,004 

Totaal Cu: 0,841mg 

''Totaal Cu" is het geheel van CuO en LiCu02 per mg staal. 

Een andere mogelijkheid is <lat Li3Cu20 4 met gemengde kopervalentie gevormd 

wordt in plaats van LiCu02. Bovendien wordt vastgesteld in XRD-spectra <lat er een 

bepaalde hoeveelheid Li2Cu02 aanwezig is in het materiaal. Deze techniek geeft in ons 

geval echter geen zekerheid of al dan niet LiCu02 of Li3Cu20 4 aanwezig zijn. Dit kan 

betekenen <lat de reactie bij de synthese in theorie verloopt als: 
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en zo Tabel III.5.b oplevert en de hoeveelheid "overige onzuiverheden" maar 5,6% 

bedraagt. Hierover bestaat echter geen zekerheid en daarom wordt verder steeds de 
notatie "LiCu02_/ aangewend. 

Tabet Il/.5.b. Hoeveelheid Cu(lll) en Cu(ll), uitgedrukt in aantal mmol 

en aantal mg per mg produkt, in LiCuO 2_x in de veronderstelling dat Li 
3
Cu

2
0 

4 

gevormd werd 

Cu(III) Cu(II) 

mmol 8,08 10·3 ± 0,07 10·3 

mg 0,409 ± 0,008 0,535 ± 0,004 

Totaal Cu: 0,944mg 
"mg Cu(III)" is hier de hoeveelhcid Li3Cu204 en "mg Cu(ll)" stelt de somvan de hoeveelhcdcn 
CuO en Li2Cu02 voor. 

Wanneer voor al deze materialen ongereageerd CuO achterblijft zal, in geval van de 

alkalicupraten, ook een dee! van het andere uitgangsoxide achterblijven daar deze voor de 

synthese in stoichiometrische verhoudingen gemengd werden. 
Dit wordt even verduidelijkt aan de hand van het voorbeeld van KCu0

2
_x· Voor de 

synthese worden CuO en K0
2 

in de verhouding 1:1 gemengd. Uit Tabel III.4 weet men 

dat er per mg eindprodukt 7 ,52 I 0·4 mol CuO achterblijft, hetgeen betekent dat ook 7 ,52 

10-4 mo) K02 niet gebruikt is voor de vorming van KCu02. Dit K02 blijft bij de 

reactietemperatuur van 450°C echter niet bestaan maar kan KzO vormen met vrijstelling 

van zuurstof volgens de reactie 2K02 ~ KzO + 3/202. 

Dit houdt in <lat 3,76 10·4 mol K20 gevormd zou zijn wat overeenkomt met 

0,035mg per mg staal of 3,5%. Wanneer de som gemaakt wordt van CuO, KCu0
2 

en 

KzO wordt de 100% nog niet bereikt en zo wordt duidelijk <lat nog andere verbindingen 

aanwezig moeten zijn. 

0 De aanwezigheid van carbonaat werd reeds eerder aangehaald. Dit blijkt zeer 

duidelijk uit IR-opnames (absorptie rond 1410-1450, 870 en soms bij 700 cm- 1
) (Figuur 

III.l ). Ook XRD bevestigt dit en toont pieken voor BaC03, Na2C03, ... (Figuur III.2 
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(aangeduid met o)). Hier blijkt weer dat de tweede techniek niet zo gevoelig is. 

Kwantificatie van het co;- is echter niet eenvoudig. 

0 De cupr(III)aten bevatten geadsorbeerd water hetgeen bewezen kon worden 

d.m.v. TGA-opnames waar reeds bij zeer !age temperaturen gewichtsverlies optreedt (zie 

Hoofdstuk ill.2). ldentificatie van de vrijgekomen gassen kon gebeuren door koppeling 

met FfIR of MS. Het blijkt hier over het algemeen te gaan om 1 tot 2% van het totale 

gewicht. 

Jodometrie geeft dus geen uitsluitsel over de werkelijke kwaliteit van het gehele 

materiaal. Om dit nog eens te benadrukken wordt in Tabel III.6 de samenstelling van 
NaCu0

2
_x gegeven waarbij koperoxalaat als precursor voor CuO gebruikt werd voor de 

synthese (vgl. met Tabel III.3 voor NaCu02_x vertrekkende van comrnercieel CuO). 

Tabel ll/.6. Aandeel van Cu([[!) en Cu([[), uitgedrukt in aantal mmol en 

aantal mg per mg produkt, in het NaCu02_xpoeder (vertrekkende van de 

oxalaatprecursor voor CuO) 

Cu(III) Cu(II) 

mmol 

mg 0,898 ± 0,008 0,066 ± 0,003 

Totaal Cu: 0,964mg 

Alhoewel iodometrie toont dat het produkt minder Cu(III) bevat op de totale 
hoeveelheid koper, nl. 90%, maakt het aandeel van koperverbindingen (d.i. NaCu0

2 
+ 

CuO) op de totale hoeveelheid poeder 96,4% uit. Werkelijke onzuiverheden zoals H20 

en CO~- komen hier dus zeker minder voor (ook duidelijk waameembaar op het IR-

spectrum: Figuur I1.9c). 

Naargelang de eisen die gesteld worden kan gezegd worden dat een cupr(lll)aat 

voldoet aan de kwaliteitsnormen wanneer het Cu(III) percentage hoog ligt en er weinig 

echte onzuiverheden zijn. 

De to tale hoeveelheid van de verscheidene metaalionen werd bepaald d.m. v. 

meerdere technieken waaronder AAS, ICP, FES (flame emission spectroscopy). Deze 
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laatste twee technieken werden uitgevoerd door het National Institute of Chemistry te 

Ljubljana (Slovenie) [3]. Voor natrium werd bovendien een potentiometrische methode 

met een natrium-ionselectieve elektrode aangewend. 

Het resultaat hiervan wordt weergegeven in Tabel III.7. De metingen werden in 

drievoud uitgevoerd (n) en de relatieve standaarddeviatie wordt uitgedrukt als \· 

Tabet /ll.7. De resultaten (in gewiehtsproeent) van de elementanalyse voor Cu, 

Ni K L. b h l h .d h . k a, en 1 met e utp van verse et ene tee me en 

alkalimetaal (%) koper (%) 

ICP FES AAS ISE ICP AAS iodom. 

NaCu02_x 

1 I 18,9 I I 50,5 I 50,l 

2 20,6 19,9 22,0 21,3 47,7 48,2 48,8 

KCu02_x 26,7 25,4 30, 1 I 43 ,6 46,8 44,8 

LiCu02_x 7,2 I 7,8 I 59,2 59,3 61,8 

n 3 3 3 3 3 3 3 

Sr(%) 3 3 3 11 3 1,5 0,6 

Vergelijking van de verschillende elementanalysetechnieken toont dater een vrij 

goede overeenkomst bestaat; er is geen methode die leidt tot sterk afwijkende resultaten. 

Voor K-analyse met AAS wordt we! een grote waarde gevonden hetgeen kan betekenen 

dat deze techniek niet zo geschikt is voor kalium ofwel dat we hier toevallig met een vrij 

inhomogeen staal te maken hebben. De koperbepaling in LiCu02_x met iodometrie geeft 

ook een relatief groot resultaat. Hier kan opgemerkt worden dat de relatieve 

standaardafwijking voor dit staal 1,4 bedraagt terwijl dit gerniddeld maar 0,6 is. 

In theorie is de stoichiometrie voor de verscheidene alkalicupraten: 

NaCu02 

KCu02 
LiCu02 

Na: 19,4% 

K: 29,0% 

Li: 6,7% 

Cu: 53,6% 

Cu: 47,2% 

Cu: 61,9% 

De relatief kleine verschillen tussen de experimentele (tabel) en theoretische 

waarden zijn te verklaren doordat de synthese gebeurt door menging van twee poeders en 
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homogene menging hierbij praktisch onmogelijk is. De alkalimetaal/koper verhouding 

wijkt telkens een beetje af van de theoretische 1/1 verhouding. Deze waarden zijn 

trouwens ook verschillend voor ieder ander staal. 

Het is met deze gegevens in principe mogelijk de stoichiometrie van een materiaal 

te bepalen. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van het voorbeeld van het tweede 
NaCu02_x uit Tabel III.7. Deze levert gemiddeld voor Na een gewichtspercentage van 

20,95% op en voor Cu 48,23%. In theorie, dit betekent wanneer het produkt zuiver is 

en dus x = 0, zou dit voor Na 19,4% en voor Cu 53,6% moeten zijn. In dat geval is de 

verhouding N a:Cu 1: 1. Voor dit voorbeeld bedraagt die echter N a:Cu 1,2 : I. Deze 

waarde I voor Cu bestaat voor 0,97 uit Cu(III) en 0,03 uit Cu(II) (bekomen in 

iodometrie). Dit betekent dat het materiaal dus tot hiertoe reeds bestaat uit: 

N a0,97Cu0,970 I ,94 · Cu0,03 °om 
De absorpties van deze twee verbindingen worden aangetroffen in XRD-spectra. 
Er is nog een overschot aan Na (1,2-0,97 = 0,23) dat hoogst waarschijnlijk als N~C03 
aanwezig zal zijn (IR en TGA-MS bevestigen dit ook), zodat uiteindelijk volgend 

resultaat bekomen wordt: 
0 ,97NaCu0

2
. 0,03Cu0 . O,l 15Na

2
C0 3 . xH

2
0 

met een hoeveelheid geadsorbeerd H
2
0 die over het algemeen 1 tot 2% bedraagt zoals 

verder uit TGA kan berekend worden. 

Het fysische uitzicht van de cupr(III)aten werd nader bestudeerd d.m.v. SEM en 

deeltjesgrootte bepalingen gebaseerd op laserdiffractie. Een overzicht wordt gegeven in 

Tabel III.8. De derde kolom toont het maximum van de distributiecurve bij de 

laserdiffractietechniek (het grootste dee! van de korrels hebben deze grootte). Kolom 2 

en 3 worden nog eens ge"illustreerd aan de hand van Figuur III. 3.a, b, c en d. 
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Tabel lll.8. Oppervlaktestudie van de verscheidene cupraten d.m. v. SEM en 

Ba(Cu02_x)2 

NaCu02_x 

KCu02_x 

LiCu02_x 

laserdijfractie 

SEM 

geen duidelijke 

laagstructuur 

laagjesstructuur 

laagjesstructuur 

geen duidelijke 

Iaagstructuur 

/ / 
/ 

I 
I 

I 
I 

laserdiffractie 

28-42µm 

25-28µm 

10-I3µm 

13-2 lµm 

18 !811 111111 
Particle s ize (111 ). 

kleur 

roodbruin 

blauwgrijs 

blauwgrijs 

zwartbruin 

Figuur lll.3.a. SEM-opname en deeltjesgroottebepaling van Ba(Cu0
2
_)

2 
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Particle :i:e ( 1.1'1). 

Figuur Ill.3.b. SEM-opname en deeltjesgrootte bepaling van NaCu02_x 
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In de literatuur [4-7) wordt de structuur van de alkalicupraten beschreven: NaCu02 

is opgebouwd uit monocliene eenheidscellen; KCu02 en LiCu02 daarentegen hebben een 

orthorombische structuur. In al deze gevallen is Cu viervoudig planair gecoordineerd 

door zuurstof waardoor vlakken ontstaan. 
Voor het geval van LiCu0

2
_x is duidelijk te verklaren waarom geen laagstructuur te 

zien is op de SEM foto's daar slechts 19% van het LiCu02 gevormd wordt; het 

merendeel van het materiaal is echter CuO, hetgeen eerder een sponsachtig uitzicht 

oplevert. De zwartbruine kleur is het gevolg van de aanwezigheid van Li2Cu02 dat een 

felbruine kleur heeft [8-10). 

In de literatuur wordt van de alkalicupraten niet veel vermeld over de kwaliteit ( of 

aanwezige onzuiverheden); meestal wordt alleen melding gemaakt van de kristalstructuur 

[4, 5, 7 , 11, 12], ofwel vermeldt men enkel dat het produkt aangewend wordt a ls 

standaard voor spectroscopie [13, 14). Magee [15) zegt wel dat het bereide NaCu02_x 

79-80% Cu(Ill) bevat en Klemm [9] maakte dit materiaal met 90% Cu(ITI). Friedman 

[16] beweert zuivere eenkristallen te bekomen. 
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Hoofdstuk 2: Stabiliteit van de cupraten 

2.1. Experimenteel 

2.1.1. Thermische analyse 

Thennische analyse houdt de groep van methodes in waarin een fysische grootheid 

van een materiaal gemeten wordt als functie van de temperatuur wanneer het produkt 

onderworpen wordt aan een gecontroleerde temperatuursverandering. Afuankelijk van 

de grootheid die gemeten wordt hebben we te maken met verschillende technieken. 

*In DTA (differential thermal analysis) en DSC (differential scanning calorimetry) 

. worden energieveranderingen geregistreerd in functie van de temperatuur: DT A meet het 

verschil in temperatuur tussen staal en referentie (Ts -Tr), terwij l in DSC het verschil in 

warmtetoevoer (dH/dt), nodig om staal en referentie op dezelfde temperatuur te houden, 

opgemeten wordt. De toestellen die in dit werk gebruikt werden zijn: 

DTA 1600-2000 

DSC 9!0-2000 

van Du Pont-TA Instruments. 

*TOA (thermogravimetric analysis) meet de gewichtsverandering als functie van de 

temperatuur. Het apparaat dat hier gebruikt werd is TOA 951-2000 van Du Pont-TA 

Instruments. Het werd aangepast om, indien nodig, in volledig inerte amosfeer te· 

kunnen werken [ 1 ]. 

*Dit laatste toestel werd gekoppeld [2] aan FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) waardoor het mogelijk wordt de vrijgekomen gassen te identificeren. 

De FTIR-spectra werden geregistreerd met een Bruker IFS 48 toestel. De 

koppeling tussen deze twee analysetechnieken is mogelijk door de snelheid waarmee 

FfIR-spectra opgenomen worden: in een seconde is het mogelijk het gehele IR gebied 

verscheidene keren af te scannen. ln het geval van de cupraten kunnen op deze wijze 
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CO2 (absorptie bij 2350 en 670 cm- 1) en H20 (3600-3700 cm- 1 en rond 1600 cm-1) 

gedetecteerd worden. 

Deze koppeling tussen TGA en FfIR vereist een verwarmde (±200°C) transportlijn 

uit teflon en een gascel met geschikte (KBr, ZnSe) vensters. De detectie van de 

absorpties gebeurt d.m.v. een met vloeibare stikstof gekoelde, snelle MCT (::; Hg-Cd

Te )-detector. 

Vlak voor het starten van de opwarming wordt een referentiespectrum van het 

dragergas opgenomen dat afgetrokken wordt van alle volgende spectra. 

Men heeft daarenboven de mogelijkheid om verschillende deelgebieden van het IR

gebied vooraf uit te kiezen, daar waar men verwacht dat absorpties zullen voorkomen. 

De totale absorptie in deze gebieden (vensters) kan dan later in functie van de tijd (en dus 

temperatuur) uitgetekend worden. Andere manieren van gegevensverwerking zijn de 

contourplot die een algemeen overzicht geeft en de driedimensionele plot van 

verschillende uitgekozen spectra i.f.v. tijd. 

*TGA werd eveneens gekoppeld aan MS (Mass Spectrometry). Dit is een 

quadrupoolspectrometer van het type Fisons-VG Thermolab. Een 

quadrupoolspectrometer bevat een massafilter; hierbij komen de ionen met een bepaalde 

-kinetische energie de ionenbron binnen. Ionen met een bepaalde massa/lading (m/z) 

verhouding kunnen slechts bij zeer bepaalde waarden van de aangelegde wissel- en 

gelijkspanning het filter passeren, terwijl ionen met andere m/z waarde botsen, ontladen 

en weggezogen worden. Ionen met verschillende m/z waarden kunnen alzo gedetecteerd 

worden door de spanning te varieren. Dit gebeurt zo snel dat een massaspectrum in 

enkele milliseconden geregistreerd kan worden, hetgeen een quadrupoolinstrument 

daarom uitermate geschikt maakt voor koppeling aan TGA. Deze aansluiting tussen 

beide instrumenten vereist een specifiek tussenstuk (kapillair en een SiC filter) daar MS 

onder vacuum omstandigheden van 1 o-6 bar werkt. Er wordt slechts een gedeelte van 

het gas, vrijgekomen bij TGA binnen in de MS geleid d.m.v. een dragergas en de rest 

wordt afgevoerd. 

2.1.2. Hoge temperatuur XRD 

De hoge temperatuur eenheid HTK 10 is een optie bij het XRD toes tel beschreven 

in 1.1.2. zodat spectra tot 1600°C kunnen opgenomen worden. De stalen worden in 

poedervorm op een platina houder aangebracht d.m.v. een lijm. Ook hier kan onder 

verschillende atmosferen gewerkt worden. 



Stabiliteit van de cupraten - 107-

2.2. Resultaten 

2.2.1. Stabiliteit in functie van de tijd 

Eens een goed cupr(III)aat bekomen wordt is het interessant om de stabiliteit i.f.v. 

de tijd na te gaan. Het is namelijk belangrijk te weten of eenzelfde produkt gedurende 

een langere periode kan aangewend worden als standaard voor analysetechnieken. 

De literatuur meldt dat LiCu0
2 

niet erg stabiel is [3]. KCu02 en NaCu0
2 

ondergaan bij blootstelling aan de lucht langzaam een verdonkering van het oppervlak, 

hetgeen wijst op de vorming van CuO [4, 5]. Het roodbruine Ba(Cu02)2 is volgens 

Scholder en Voelskow [6] relatief stabiel in tegenstelling tot de roodbruine vorm van 

NaCu0
2 

die onmiddellijk na de synthese ontbindt [6, 7]. 

De vier cupraten, hier gesynthetiseerd, werden onderzocht op hun stabiliteit bij 

bewaring in een afgesloten potje. De evolutie van de hoeveelheid Cu(III) wordt 

voorgesteld in Figuur IIl.4. 

- KCu02 
- - •- LiCu02 

100 

- • - Ba(Cu02\ 

--- -•- - NaCu02 

------·------•-----·--·· · ---·-·· --· --· ·-···· ·· ······ ·· ·• 

80 -
,--. - ------ ------· ...... :::: 

60 '5' u 
<!) 
OJ) 
ro 
i:: 
<!) 

8 
<!) 
0.. 

40 

20 
~-----•- --· -- -·-------------~ 

0 
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tijd (dagen) 

Figuur Il/.4. Verloop van het percentage Cu(Ill) i.f v. de tijd voor de 

verscheidene cupraten 

Referenties pag. /34 



-108- Hoofdstuk lll.2 

Voor het geval van LiCu02_x is oorspronkelijk al heel weinig Cu(III) aanwezig 

zodat dit experiment niet erg relevant is met het oog op de verdere aanwending als 

Cu(Ill) standaard. Het is echter we! duidelijk dat dit poeder na lO dagen nog dezelfde 

resultaten geeft bij de analyse; het weinige Cu(III) wordt niet meer gemakkelijk 

gereduceerd. 

Ba(Cu02_)2 is het minst stabiel: na 10 dagen is het percentage Cu(III) reeds 

gedaald van 85 naar 73%. 

De kwaliteit van NaCu02_x gaat er i.f.v. de tijd slechts een drietal procent op 

achteruit op 28 dagen. 
Uit deze experimenten blijkt wederom dat, ook in dit opzicht, NaCu0

2
_x het meest 

geschikt is als Cu(Ill) verbinding aangezien hetzelfde produkt gedurende een langere tijd 

kan aangewend worden. 

Over het algemeen kan opgemerkt worden dat i.f.v. de tijd het gewichtspercentage 

aan totaal koper in het materiaal ook achteruitgaat wat te verklaren is door een 
toenemende hoeveelheid H20 die geadsorbeerd wordt. 

2.2.2. Thermische stabiliteit 

Om de thermische stabiliteit na te gaan werden de produkten onderzocht met TOA. 
Hierbij werden verscheidene atmosferen vergeleken: 0 2, lucht, Ar en H/ Ar. Wanneer 

in een Ar-atmosfeer gewerkt wordt, worden door koppeling van dit instrument met MS 
of FTIR de vrijgekomen gassen gedetecteerd. Bij gebruik van H/ Ar werd het Pt-

pannetje vervangen door een kwarts pannetje. Hoge T-XRD kan complementair 

informatie leveren over de achtergebleven produkten. 

Ba(Cu02_x)2, onderworpen aan een temperatuursprogramma tot l000°C met een 

opwarmsnelheid van 10°C/min., geeft aanleiding tot verscheidene opeenvolgende 

gewichtsverliezen (Figuur IIl.5). 
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Figuur 11/.5. TGA-opnames van Ba(Cu02) 2 in een Ar en 0 2 atmosfeer aan 

een opwarmsnelheid van ]0°C/min. 
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De gassen die in Ar-milieu vrijgesteld worden werden geYdentificeerd d.m.v. MS 

(Figuur III.6). 
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Figuur 1/l.6. MS-verloop van Ba(Cu02_)2 dat gelijkloopt met de TGA-opname 

van Figuur Ill.5 in Ar 

Hieruit blijkt duidelijk dat een grote hoeveelheid geadsorbeerd H20 wordt 

vrijgesteld tussen 30 en 250°C. C02-afgave, afkomstig van de ontbinding van BaC03, 

gebeurt vooral in het domein van 700 tot 1000°C. De atbraak van Ba(Cu0
2
)
2 

zelf, d.i. 

de reductie van Cu(lll), hetgeen zich uit in het vrijkomen van 0 2 gebeurt daarentegen in 

meerdere stadia: 

Cu(III) ~ Cu(II) in de eerste twee stappen (maximum rond 315 en 660°C) 

Cu(II) ~ Cu(I) in de laatste stap (maximum rond 885°C) 

De banden van CO2 en H20 kunnen eveneens geYdentificeerd worden d.m.v. 

FTIR. Het verloop van de absorpties van CO2 en H20 wordt weergegeven in 

Figuur III.7. De absorptie van H
2
0 wordt gevolgd van 2000 tot 1200 cm- 1 en die van 

- I CO
2 

tussen 2450 en 2100 cm 
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Figuur ll/.7. IR-absorpties van de CO2 en 0 2 tijdens het verloop van de 

opwarming van Ba(Cu02_)
2 

in Ar 
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Het nadeel is dat 0 2 met deze techniek niet gedetecteerd kan worden en zo de 

onderlinge Jigging van de verscheidene gas sen i.f. v. temperatuur niet goed kan 

vergeleken worden. MS is in dit geval veel interessanter en zal daarom in de toekomst 

voor de andere cupr(Ill)aten steeds aangewend worden. 

Dit Ba(Cu02_x)2 werd eveneens met XRD onderzocht i.f.v. temperatuur in een 

inerte atmosfeer (Figuur III.8). 
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< 11UMil 1N.0N> 

Figuur 111.8. XRD-opname van Ba(Cu02_)2 in inerte atmosfeer bij 25 en 700 °C 
* 0 0 ~ (CuO , BaCu0 2 , BaC03 ,BaO 1) 

Het probleem hier is echter <lat van Ba(Cu0
2

)
2 

de ligging van de XRD-pieken 

onbekend is. Bij kamertemperatuur bevat het produkt daarom veel absorpties die niet 
ge'identificeerd kunnen worden samen met die van BaC03 en een beetje BaCu(II)0

2
. Bij 

700°C is zeker BaC03 naast CuO en een beetje BaO aanwezig, geen BaCu(II)0
2 

meer. 

De grote ruis verhindert echter een zeer duidelijke toewijzing van vele pieken. Alleen de 

grootste kunnen eruit gepikt worden. 

Iodometrische titratie van de tussenprodukten toont ook duidelijk deze evolutie: 
Ba(Cu02_x)2 <lat oorspronkelijk 74% Cu(III) bevat heeft bij 250°C nog 63% Cu(III) 
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hetgeen bij 400°C reeds gedaald is tot 27% en bij 700°C blijft slechts 4% Cu(III) over. 

Bij hogere temperatuur wordt Cu(Il) verder gereduceerd tot Cu(I) maar dit kon met XRD 

niet gevolgd worden daar het uiteindelijke produkt smelt en verdwijnt van de houder. 

In Figuur 111.5 wordt ook een TGA-opname onder 0
2 

getoond. Het is al 

onmiddellijk duidelijk dat het gewichtsverlies in dit geval kleiner is. De reductie zal dus 

bij een temperatuur van 900°C minder ver gevorderd zijn. 

Het produkt dat in beide experimenten (Ar en 0
2

) onderzocht werd bevat 89% 

Cu(III) volgens iodometrie. Wat de samenstelling van het volledige materiaal betreft is 
het voor 75,8% opgebouwd uit Ba(Cu02)2 en 4,7% uit CuO (op analoge wijze berekend 

als Tabel III.2 pag. 90). De overige 19,5% zijn de onzuiverheden zoals H
2
0, 

Ba2C03,... Een mogelijke ontbinding is dan (alleen de resterende vaste produkten 

worden hier vermeld): 

Ba(Cu(Illlo2h (v) -J, 
7

%.,_ BaO (v) + 2Cu00o (v) 

Cu(Il)Q (v) -0,47% 
>-

-7,4% 

l/2Cu/lo (v) 

BaO (v) + Cu/lo (v) 

(De schuine percentages zijn de gewichtsverliezen rekening houdend met het 

aandeel in het gehele materiaal) 

In het totaal betekent dit voor de: 

reductie van Cu(III) naar Cu(II): 3,7% daling 

reductie van Cu(III) naar Cu(I): (7,4+0,47=) 7,87% daling 

Van de andere mogelijke gewichtsverliezen kan bier geen schatting gedaan worden daar 
de hoeveelheden H20 en carbonaat niet afzonderlijk gekend zijn. Indien aangenomen 

wordt dat in 0 2-atmosfeer de reductie doorgaat tot Cu(II) terwij l die in Ar tot Cu(I) zou 

geschieden (zoals ook verder zal blijken te gebeuren voor de alkalicupraten bij een 

temperatuur van ± 1000°C) is het duidelijk dat het totale gewichtsverlies bij 900°C in Ar 
±4% (= 7,87-3,7) groter zal moeten zijn aangezien de hoeveelheid carbonaat en H

2
0 in 

beide gevallen tot dezelfde gewichtsdalingen leiden. Dit is ook wat experimenteel 

vastgesteld wordt: 
in 0

2
: van 100 tot 88,8% 

in Ar: van 100 tot 85,3% 
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NaCu02_x 

NaCu02_x werd op zijn thermische ontbinding getest in de media 0 2, lucht, Ar en 

Hi Ar. Omdat platina in reducerend midden kan optreden als katalysator waarbij het 

gevormde Na20 verder reageert tot NaH dat reeds ontbindt bij 800°C werd het platina 

pannetje, zoals reeds vermeld, voor alle volgende experimenten in H/ Ar vervangen door 

een kwarts pannetje. 

Een vergelijking van de verscheidene milieu's en hun invloed op de ontbinding 

wordt voorgesteld in Figuur III.9. 

105 --02 
- - - - - lucht 

100 
--- Ar 
·-····· ··· Ar/H2 

95 

~ ._, 
.E 90 \ 
u 

·~ 
'1) 85 0 

'- ,_ 

'- - ---
80 

75 
0 200 400 600 800 1000 1200 

Temperatuur ( 0 C) 

Figuur ll/.9. De ontbinding van NaCu0
2
_x in verschillende middens met een 

opwarmsnelheid van 10°C/min. 

Het valt hier meteen op dat, evenals bij Ba(Cu02_) 2, de ontbinding in meerdere 

stadia verloopt. Hoe zuurstofrijker het milieu, hoe !anger het produkt blijft bestaan en 

hoe kleiner ook het uiteindelijke gewichtsverlies is. Dit is ook het geval voor 

supergeleiders [8, 9]. 
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In het geval van Ar wordt via het MS-verloop informatie gegeven over de 

vrijgekomen produkten in Figuur III. 10. 

0 200 400 600 800 1000 1200 
Temperatuur (0 C) 

Figuur lll. 10. Voorstelling van de vrijgekomen gas sen in Ar-atmosfeer bij 

opwarming zaals die gebeurt in Figuur lll.9. 

ZoaJs het geval is bij Ba(Cu02 _x) 2 wordt ook hier vanaf het begin een 

gewichtsdaling vastgesteld die afkomstig is van een hoeveelheid geadsorbeerd H20. 

CO2, afkomstig van Na2co3, komt alleen bij temperaturen hoger dan 800°C vrij. 

Tussen deze twee extremen komt 0 2 van de Cu(III) reductie vrij in opeenvolgende 

stappen. Het verloop ziet er zeer analoog uit aan dat van Ba(Cu02_x)2 met het duidelijke 

verschil <lat bij NaCu02_x de eerste hoeveelheid 0 2 pas bij hogere temperatuur vrijkomt 

en zo volledig te scheiden is van het H20 verlies terwijl bij Ba(Cu02_x)2 die twee elkaar 

gedeeltelijk overlappen: daar blijft het gewicht in deze eerste fase namelijk continu dalen. 
In het geval van NaCu0

2
_x is het daarom mogelijk uit de eerste gewichtsdaling de 

hoeveelheid H
2
0 in het materiaal te bepalen. Dit maakt het enigszins makkelijker om 
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theoretische berekeningen te maken over de mogelijke gewichtsdalingen voor een 

bepaald materiaal aangezien daarvoor de totale samenstelling van het produkt gekend 
dient te zijn. De hoeveelheid CuO en NaCu02 worden uit de resultaten van iodometrie 

berekend. Hetgeen nog rest zijn de onzuiverheden Na20 en/ofN~C03. Een voorbeeld 

van zulk een berekening voor NaCu02_x waarvan de ontbinding is weergegeven in 

Figuur IIl.9 wordt geschetst in Schema III. I. Het eindprodukt is, hetgeen ook blijkt uit 

Figuur IIl.9, afhankelijk van de gasatmosfeer; zo gebeurt de reductie tot metallisch koper 

alleen in Hz! Ar. 

De hoeveelheid NaCu0
2 

(85,4%) en CuO (5,4%) zijn berekend uit de resultaten 

van iodometrie. H20 (1 ,3%) kan bepaald worden uit het gewichtsverlies beneden 300°C 

dat in alle atmosferen nagenoeg hetzelfde is. 

De vetgedrukte percentages in de rechter kolom is hetgeen achterblijft, berekend 

t.o.v. het totale uitgangsmateriaal. De schuine percentages zijn de gewichtsverliezen 

berekend t.o. v. het beginprodukt in het oorspronkelijke materiaal. Bijvoorbeeld: de 
ontbinding van NaCu02 tot NaCu0 1 5 geeft in theorie een gewichtsverlies van 6,8% 

maar aangezien het geheel bij vertrek slechts 85,4% NaCu02 bevat is dit in het totaal 

slechts voor 5,8% verantwoordelijk voor een gewichtsdaling. Er wordt aangenomen dat 
alle onzuiverheid Na2C03 is en er geen Na20 meer aanwezig is. Dit is enkel een 

benadering daar het moeilijk is om CO~- kwantitatief zeer nauwkeurig te bepalen. 
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Schema l/1.1. Theoretische berekening voor mogelijke ontbinding van 

NaCuO 
2

_x als functie van temperatuur ( van boven naar beneden) 

NaCu(III)o
2 

85,4% 

-5,8% 

Nacu<"lo 1.5 

-11,5% 

Nacu<llo 

i /7,3% 

c u<0l+ l/2Na20 

Cu(I1)0 

5,4% 

-0,5% 

l/2Cuz°>o 

i-11% 
Cu(O) 

overige: 
Na20, Na2C03 

7,9% 

-3,3% 

Totaal 
100% 

98,7% 

92,9% 

89,6% 

i 
83,3% 

77,0 % 

-117-

Er wordt van uitgegaan dat het driewaardige NaCu02 ontbindt naar het 

tweewaardige NaCu01,5 maar dat kan evengoed CuO en Na20 zijn; dit maakt geen 

verschil voor de berekeningen. In het schema wordt aangenomen dat eerst carbonaat 

ontbindt en later Cu2+ gereduceerd wordt tot Cu+. Dit is echter afhankelijk van het 

milieu waarin het produkt zich bevindt; in een zuurstofarm milieu zoals Ar blijkt namelijk 

dat eerst de reductie naar Cu+ zal gebeuren v66r de ontbinding van carbonaat. In dat 

geval daalt het gewicht eerst van 92,9% naar 86,6% (totale daling van 11 ,5+0,5+1 ,3%) 

(ook te zien bij experimentele daling in Ar) als gevo!g van de reductie en zo verder naar 

83,3% door co;- ontbinding. Voor H/Ar houdt dit in dat zelfs de reductie naar 
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metallisch koper kan gebeuren v66r de carbonaatontbinding; dit betekent dat het gewicht 

eerst zal dalen naar 80,3% ("' 17,3+ 1, 1 + 1,3%) en later pas naar 77,0%. 

De gewichtsdalingen die experimenteel vastgesteld warden zijn de volgende: 

temperatuur (0 C) 

inO: ..... ··z-

50 

470 

570 

700 

870 

1000 

50 

470 

700 

830 

1000 

gewichtsverlies 

Figuur III.9 

van 100 naar 98,7% 

97,0% } 
95,1% 

92,4% 

90,9% 

88% 

van 100 naar 98,7% 

95,1% 

92,5% 

90,4% 

86,6% 

,in . .A.~.(ook.in..MS..fig ... UJJQ) 

50 

410 

500 

675 
850 

i.n.H/Ar; 

50 

350 

400 

640 

van 100 naar 98,5% 

95,3% 

92,2% 

86,3% 
83,1 % 

van 100 naar 98,7% 

92,6% 

80,5% 

78,1% 

verklaring a.h.v. Schema III.l 

H20 verlies 
3+ 2+ . Cu en Cu aanwez1g 

Cu2+ alleen aanwezig 

CO2 verlies 

gedeeltelijke reductie naar Cu+ 

H
2
0 verlies 
3+ 2+ . Cu en Cu aanwez1g 

C 2+ all . u een aanwez1g 
CO2 verlies 

gedeeltelijke reductie naar Cu+ 

H20 verlies 
3+ 2+ . Cu en Cu aanwez1g 

Cu2+ alleen aanwezig 

Cu+ alleen aanwezig 

CO2 verlies 

H20 verlies 

Cu2+ alleen aanwezig 

Cu en N82C03 aanwezig 

Cu en Na20 aanwezig 
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De plateau's in de verschillende TGA's (Figuur III.9) komen goed overeen met de 

percentages die berekend werden. In de milieu's waar zuurstof aanwezig is gebeurt de 

reductie van Cu2+ pas boven l000°C en dus na de ontbinding van carbonaat. In Ar en 

Hz! Ar daarentegen vindt eerst de reductie naar respectievelijk Cu+ en Cu plaats wat reeds 

voltooid is bij respectievelijk 800°C en 500°C en daardoor dus v66r de 

carbonaatontbinding. 

Een poeder werd eveneens iodometrisch getitreerd nadat het tot bepaalde 

temperaturen opgewarmd was in Ar-atmosfeer. Daaruit werd duidelijk dat bij I 50°C het 

NaCu02 nog niet ontbindt, bij 500°C is de Cu(III) hoeveelheid reeds tot op de helft 

gedaald en bij 650°C is geen Cu(III) meer aanwezig. Deze resultaten stemmen overeen 

met de conclusies die getrokken werden uit de gewichtsverliezen in TGA. 

XRD onder N2 vertoont dezelfde evolutie (Figuur III. I I). 

Bij kamertemperatuur en 150°C zijn de pieken van NaCu0
2 

duidelijk aanwezig en 

slechts heel kleine absorpties van CuO en Na2C0 3 zijn zichtbaar. Vanaf 400°C daalt de 

hoeveelheid NaCu02 met toename van de CuO intensiteit. Bij 650°C zijn geen absorpties 

van NaCu0
2 

meer te onderscheiden en is zonder twijfel CuO de hoofdcomponent; ook 

Na20 en N~C03 zijn waar te nemen, zij het zeer zwak. 

Bij TGA in H/Ar bedraagt bij I000°C het totale gewichtsverlies in Figuur III.9 

22% hetgeen ongeveer overeenkomt met de vorming van Cu en N ~ 0 (Schema Ill. I ). 

De kleine gewichtsstijging (Figuur III.9) die vastgesteld wordt vanaf ±300°C 

wordt verduidelijkt aan de hand van volgende reactie d ie in reducerend midden kan 

optreden: 

2NaCu02 (v)+ H 2 (g) ~ Cuz03 (v) + NaH (v) + NaOH (v) (Ill.I) 

hetgeen in theorie een gewichtsstijging van 0,73% veroorzaakt rekening houdend 

met de zuiverheid van dit NaCu0 2_x · Experimenteel bedraagt dit 0,5%. Het gevormde 

NaOH ontbindt onmidde llijk verder volgens: 

NaOH (v) + H2 (g) ~ NaH (v) + HzO (g) (III.2) 

Deze hydroxidevorming in tussenstadia wordt eveneens aangehaald in de literatuur 

voor de supergeleiders door Gallagher [ l OJ. 
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Bij TGA in 0 2 en lucht (Figuur IIl.9) ontstaat bij 600°C na een totaal 

gewichtsverlies van ongeveer 5% een plateau waar Cu3+ en Cu2+ blijkbaar naast elkaar 

bestaan. Het is moeilijk te verklaren dat al een gedeelte van NaCu02 ontbindt tot CuO, 

terwij l de rest nog zou blijven bestaan en dit over een toch we! groot temperatuursgebied. 

Een plateau wijst er over het algemeen op dat een stabiel tussenprodukt gevormd is. Met 
behulp van hoge T-XRD werd daarom in 0

2
-atmosfeer een produkt vergeleken bij 25°C 

en 600°C (Figuur IIl.12). 

<) 

25•c 

l I ) 

l
l : , 1· 

) i . I . . 
I I I . I 

! * * ' I ! I j I ' I I.! \ "~ ,,,...,J,,,.J J)/ ~U. ,~~,.J,~,,k'IA~'"'~~ 
600·c 

.,. 
' 

< lli . lillll 

* 
* 

115. ~ i ne,u, Bli. llili> 

Figuur lll.12. Vergelijking van het XRD-patroon van NaCu02_x bij 25 (a) en 

600°C (b) in een in een 0
2
-atmosfeer (CuO *, NaCu0

2 
o. nieuwe 

pieken t) 
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Op het eerste zicht lijkt hier gewoon de hoeveelheid NaCu02 af te nemen en die 

van CuO toe te nemen. Maar bij nader onderzoek wordt het duidelijk dat ook een aantal 

nieuwe pieken ontstaan bij 600°C die niet met behulp van de bibliotheek ge'identificeerd 

kunnen worden. Een mogelijke reactie hier zou zijn: 

Dit laatste, Na3Cu03, is echter geen goed gekende verbinding zodat er geen 

zekerheid bestaat of het wel degelijk dit produkt is dat gevorrnd wordt. 

NaCu02_x dat 90-95% Cu(III) bevat zou bij deze reactie 3,8-3,9% gewichtsverlies 

lijden rekening houdend met de zuiverheid van het materiaal, hetgeen overeenkomt met 

wat ook experimenteel vastgesteld wordt: een daling van 98,7 naar 95, 1 %. 

In het XRD-spectrum lijken nog pieken van NaCu02 aanwezig te zijn maar 

rnisschien vertoont Na3Cu03 absorpties op dezelfde posities. 

Er kan hier bovendien opgemerkt worden dat Na3Cu03 volgens de literatuur [11] 

bij 650°C gesynthetiseerd kan worden uit Na2o2 en CuO of zelfs uit NaCu0 2 en Na
2
0 

door I week te verwarmen bij 650°C [12]. 

Een ander fenomeen doet zich voor in de hoge temperatuursgebieden boven 800-
9000C: in 0 2 en lucht treedt een schommeling op van het gewicht. Dit kan verklaard 

worden doordat Cu2+ op een bepaald punt zal gereduceerd worden, door de aanwezige 

zuurstof kan dit even weer geoxideerd worden om uiteindelijk boven de 1000°C toch 

definitief te Jeiden naar Cu+. 

In een zuurstofatmosfeer geeft NaCu0 2 bij opwarmen we! zuurstof af in 

verschillende stadia, maar bij terug afkoelen, zelfs indien het materiaal tot een 

temperatuur van 800°C is gegaan, neemt he t deze voor een groot gedeelte weer op 

(Figuur III.1 3). Dit is in tegenstelling met wat gebeurt met Ba(Cu0
2

)
2

; hier is de 

zuurstofafgave irreversiebel, zelfs reeds bij 300°C. 
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Figuur III. I 3. TGA-opname van NaCu0
2

_x onder zuurstof waarbij onder 

ajkoeling 0 2 gedeeltelijk terug opgenomen wordt 

KCu02_x 

-123-

KCu02_x werd analoog aan NaCu02_x in de media 0 2, lucht, Ar en H/Ar 

thermisch behandeld. De ontbinding in deze verschillende atmosferen wordt voorgesteld 

in Figuur Ill.14. 
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Figuur III.14. Thermische ontbinding van KCu02_x aan 10°C/min in 0
2

, Lucht, 

ArenH/Ar 

Het verloop van de curves is zeer gelijklopend met dit van NaCu0
2

_x· 

MS-informatie over de vrijgekomen gassen onder Ar is weergegeven in 

Figuur III.I 5. 
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Figuur l//./5. Verloop van de vrijgekomen gassen voor KCu02_x bij opwarming 

onderAr 

Bij de geringste opwarming ontstaat een gewichtsverlies; uit het MS-verloop is 

duidelijk dat hier H20 vrijkomt maar, in tegenstelling tot NaCu02 verliest KCu02 
gelijktijdig ook reeds een beetje 0 2. KiC03 ontbindt volgens deze curve reeds zeer 

duidelijk vanaf 600°C. De ontbinding van KCu02 zelf onder Ar gebeurt (vrijstelling van 

0 2) voomamelijk rond 450 en 650°C. 

De exacte hoeveelheid H20 in het materiaal kan niet bepaald worden daar bij de 

eerste gewichtsdaling een zeer kleine hoeveelheid 0 2 gelijktijdig vrijgesteld wordt. 

Daarom zullen de theoretische berekeningen voor de verschillende gewichtsdalingen een 

benadering zijn van de werkelijkheid. De hoeveelheid KCu02 en CuO wordt berekend 

uit de iodometrische resultaten. De onzuiverheden kunnen nog zijn: KiC03 en/of KiO; 

in eerste instantie wordt verondersteld dat het alleen KiC03 is. 

Een voorbeeld voor deze theoretische berekening van de ontbinding van KCu02_x 

wordt gei'llustreerd in Schema ill.2. 
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Schema lll.2. Theoretische berekening voor mogelijke ontbinding van 

KCu02_x iajhankelijk van de gasatmosfeer en de temperatuur 

KCu(III)02 

73,8% 

-4,4% 

-8,8% 

KCu(llo 

}13,2% 

Cu(Il)Q 

7,4% 

-0,7% 

l/2Cu20lo 

i-14% 

overige: 
K 20, K2C03 

16,8% 

-5,4% 

Totaal 
100% 

i 
98,0% 

i 
93,6% 

i 
88,3% 

83,2% 

Cu(O)+ l/2K
2
0 Cu(O) 76,8% 

Het eindprodukt is, zoals uit de experimenten blijkt, afhankelijk van de 

&asatmosfeer. 

In het schema wordt aangenomen dat eerst carbonaat ontbindt v66r de reductie van Cu2+ 

naar Cu+. Wanneer deze reacties in omgekeerde volgorde zouden plaatsvinden gebeurt 

de gewichtsdaling van 93,6% naar 88,5% (totale daling van 8,8+0,7+2%) voor de 

reductie en verder naar 83,2% door de ontbinding van carbonaat. In dit geval maakt het 
geen duidelijk verschil. In H/ Ar zou de reductie naar metallisch koper kunnen 

plaatsvinden v66r de carbonaatontbinding en dit zou een gewichtsdaling naar 83,5 % 

(= 13,2+1,4+2%) geven voordat het verder evolueert naar 76,8%. 
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De gewichtsdalingen die experimenteel vastgesteld worden zijn: 

tem~ratuur (0 C) gewichtsverlies 

Figuur III.14 

inO: .... ··i-

30 van 100 naar 98,0% 

530 95,0% 

750 91,0% 

950 89,7% 

in)JJQht; 

30 van l 00 naar 98,0% 

515 95,0% 

740 90,5% 

930 88,7% 

in. Ar. .Cz\e .. oo.k MS. f.i,g .. m . .J..5.); 

30 

420 

570 

750 

30 

300 

750 

van 100 naar 98,0% 

95,6% 

88,7% 

85,7% 

van 100 naar 98% 

83% 

80% 

verklaring a.h.v. Schema IIl.2 

8i0 verlies 

alleen Cu2+ aanwezig 

CO2 verlies 

gedeeltelijk reductie naar Cu+ 

8i0 verlies 

alleen Cu2+ aanwezig 

CO2 verlies 

gedeeltelijk reductie naar Cu+ 

8i0 verlies 

± alleen Cu2+ aanwezig 

Cu+ aanwezig 

en carbonaatontbinding 

H20 verlies 

Cu en KzC03 
ontbinding van carbonaat 

De plateau's in de TGA opnames van Figuur IIl.14 liggen over het algemeen 

experimenteel 2 a 3% hoger dan hetgeen volgens de theoretische berekeningen moest 

bekomen worden maar voor het overige is de evolutie van de ontbinding wel duidelijk 

waarneembaar. Het verschil tussen theorie en experiment dient gezocht te worden bij het 
feit dater in werkelijkheid niet 2% 8i0 aanwezig is maar waarschijnlijk iets dat tussen 

de l en 2% ligt en bovendien wordt bij de berekening aangenomen dat alle onzuiverheid 
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in de vorm van JSC03 aanwezig is, hetgeen niet te bewijzen is en net zo goed een paar 

procenten minder kan zijn. 

Dat het eerste gewichtsverlies van 2% mede veroorzaakt wordt door een verlies van 
0 2 is niet alleen met MS gekoppeld aan TGA (Figuur III.15) aangetoond maar ook met 

behulp van iodometrie: een produkt met oorspronkelijk 86% Cu(III) bevatte na 

verwarming tot 150°C en direct terug afkoelen nog slechts 76% Cu(III). 

Hoge T-XRD in inerte atmosfeer leverde voor KCu0
2

_x geen duidelijke 

informatie. Er is hiervoor namelijk geen referentiespectrum voorhanden. 

Zoals bij NaCu02_x wordt in het geval van 0 2 en lucht bij 600°C een plateau 

gevormd. Indien hier, analoog aan N~Cu03, K3Cu03 gevormd zou warden, moet een 

gewichtsverlies van 2,9% optreden en experimenteel wordt dit op 3% vastgesteld (van 

98 naar 95% ), hetgeen goed overeenkomt met de theorie. Hier zijn echter geen verdere 

XRD-experimenten gedaan om dit aan te tonen. 

Vanaf ±800°C wordt plots ook een kleine stijging van het gewicht vastgesteld die 

daarna weer afneemt en die verklaard kan worden door opeenvolgende oxidatie en 

reductie. 

In Hz!Ar wordt bij ±300°C, zoals ook bij NaCu02_x• een Iichte stijging van het 

gewicht vastgesteld. Er gebeurt iets analoogs aan reactie (IILl ). Theoretisch zou die 

verhoging 0,55% bedragen rekening houdend met de zuiverheid van het hier behandelde 

materiaal; experimenteel bedraagt dit slechts 0, I%. Deze veel kleinere stijging in het 

experiment wordt verklaard doordat tijdens de opname de temperatuur continu blijft 

stijgen zodat volledige vanning van KOH zich niet voordoet, het ontbindt onmiddellijk 

terug. 

LiCu02_x 

LiCu02_x dat een lager percentage Cu(III) bevat werd niettemin ook in 0 2, Ar en 

H/ Ar aan een temperatuursverhoging onderworpen. Het resultaat hiervan wordt 

getoond in Figuur III. I 6. 



Stabiliteit van de cupraten 

105 

100 

,-._ 95 
~ 
1: 90 (.) 

-~ 
<1) 

0 85 

80 

75 
0 200 400 600 800 

Temperatuur (0 C) 

B Ar 

2 

. 
' '-

1000 1200 

Figuur //1.16. TGA-opnames van LiCu02_x aan l0 °C/min in 0 2, Ar en H/Ar 

-129-

In het geval van Ar werd gelijktijdig het MS-spectrum opgenomen (Figuur IIl.17). 

10-8 

Hp 
__/\_. -

w-9 --~ 
·~ 

0 2 C: 
~ 
..5 

10-10 

CO2 

10-11 

0 200 400 600 800 1000 1200 

Temperatuur (0 C) 

Figuur III.1 7. Voorstelling van de vrijgekomen gassen bij opwarming in Ar aan 

10°C/min 
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V66r 300°C zijn er geen heel grote intensiteiten te zien: een heel klein beetje H
2
0, 

en later 0
2

, wordt toch al vrijgesteld. 

CO2 komt voor het grootste deel vanaf een temperatuur van 600°C vrij. o
2 

komt 

ook hier, zoals bij de andere cupraten, in meerdere duidelijke stappen vrij. 

Aangezien bij LiCu02_x het grootste dee! H
2
0 gelijktijdig met 0

2 
vrijgegeven 

wordt is het hier enkel mogelijk om ruwe schattingen te doen voor de theoretische 

berekeningen van de mogelijke gewichtsverliezen in de verscheidene media. 
Schema III.3 geeft dit weer. De hoeveelheid LiCu0

2 
en CuO (of gedeeltelijk aanwezig 

als Li2Cu02; dit maakt geen verschil voor de gewichtsverliezen) zijn exact gekend (nl. 

1,90 10-6mol Cu3+ en 8,27 10-6mol Cu2+/mg produkt), maar die van H
2
0 en Li

2
C0

3 
zijn achteraf uit de experimenten in Ar-atmosfeer geschat. lndien in plaats van LiCu0

2 
echter Li3 Cu 2 0 4 aanwezig is worden in het uitgangsmateriaal andere 

gewichtspercentages gevonden, nl. 40,3% Li
3
Cu

2
0 

4 
en 50,6% CuO (eventueel als 

Li2Cu02 gebonden) maar voor de gewichtsverliezen die optreden maakt dit geen enkel 

verschil. Uit MS blijkt dat tijdens de eerste gewichtsdaling alle H
2
0 verloren gaat met 

1. "k .. d. d . d. C 3+ C Z+ een ge JJ tJJ 1ge re uctie: 1e van u naar u . 

Uit de gegevens van TGA is duidelijk dat het gewicht in de eerste fase daalt naar 

96,9%: dit betekent 3,1% verlies. Daarvan is 1,5% afkomstig van de reductie naar 
Cu(II), dus ongeveer 1,6% zal veroorzaakt zijn door het verlies van H

2
0. Om de 

hoeveelheid carbonaat bij benadering te bepalen wordt het totale gewichtsverlies in Ar 

bekeken: 12,2%. Daarvan is (3,0 + 6,6)% afkomstig van de reductie van Cu3+ en Cu2+ 

tot Cu+ en 1,6% van H20 verlies zodat nog ongeveer l % rest voor het verlies van CO
2 

wat inhoudt dat oorspronkelijk 1,7% Li2C03 aanwezig zou zijn hetgeen maar een klein 

gedeelte van de onzuiverheden is. Het is duidelijk dat dit enkel benaderingen zijn en deze 

veronderstellingen kunnen nu vergeleken worden met wat experimenteel vastgesteld 
wordt in de andere middens. W anneer in Hz! Ar eerst de reductie plaats vindt naar 

metallisch koper en daarna pas de carbonaatontbinding is er opeenvolgend de 

gewichtsdaling van 95,9% naar 88,8% en naar 79,6%. 
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Schema /II.3. Berekening voor mogelijke gewichtsverliezen bij de ontbinding van 

LiCu02_x if v. temperatuur (van boven naar beneden) 

LiCu(III)o2 

19,5% 

-1,5% 

LiCu<11lo 1.5 

-3,0o/o 
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cu<Il)o 

65,7% 

-6,6% 

l/2Cu2<1lo 

i-13,2% 

Cu(O) 

overige: 
Li20, Li2C03 

13,2% 

-1% 

Totaal 
100% 

i 
98,4% 

96,9% 

95,9% 

87,8% 

79,6 % 
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temperatuur (0 C) 

inO: ····· ··2· 

50 

600 
850 

.i.n. Ar..(zk MS. fi_g._ .UJ:.J7.); 

50 

600 

860 

_i.n.H/Ar; 

50-500 

520 

gewichtsverlies 

Figuur IIl.16 

van 100% eerst stijging } 

en daling 

naar 96,0% 
94,5% 

van 100 naar 96,9% 

93,4% } 

87,8% 

van 100 naar 89,0% 

79,8% 

Hoofdstuk ll/.2 

verklaring a.h.v. Schema III.3 

0 2 opname 

H20 verlies 

reductie tot Cu2+ 

CO
2 

verlies 

H20 verlies en reductie naar Cu2+ 

gelijktijdig CO2 verlies en 

reductie naar Cu+ 

H20 verlies en reductie tot Cu+ 

reductie naar Cu+ Li
2
0 

In 0 2 treedt er, in tegenstelling tot de vorige alkalicupr(III)aten, eerst een 

gewichtsstijging op hetgeen mogelijk kan verklaard worden door een gedeeltelijke 

oxidatie van de nog grote hoeveelheid Cu(II) of anders door oxidatie van eventueel 

aanwezig Cu(l). Boven 1000°C dient ook hier weer een schommeling van het gewicht 

opgemerkt te worden. Het gewicht daalt namelijk nog van 94,5% naar lagere waarden 

maar schommelt daarna echter rond deze waarde. 

Hoge T-XRD in inerte atmosfeer kan geen uitsluitsel geven over de 
aanwezigheid van LiCu02 daar dit spectrum niet aJs standaard gekend is (Figuur III.18). 
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* 

* 

25°C 

500°C 

< HI. 01iHil X 2th•t~ y 1101. Lin•~" 10lil . 01i10) 

Figuur lll.18. XRD-spectra van LiCu02_x in inerte atmosfeer bij 25 en 500°C 
* 0 . 

(CuO , Li2Cu02 , Li2C0
3 

o en Lip 1) 

Het is we! duidelijk <lat oorspronkelijk vooral CuO, Li20, een beetje Li2C03 en 

zeker ook Li2Cu02 aanwezig zijn. Het grootste dee! van Li20 en CuO is gebonden in de 

vorm van Li2Cu02 en dit verklaart waarom bij de "overige" bestanddelen maar 4,4% 

Li2C03 aanwezig is . Bij 200°C is <lit al grotendeels verdwenen met vorming van CuO 

en Li20. Op het plateau van 500°C is alleen nog duidelijk CuO te onderscheiden. 
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Discussie 

Wat de samenstelling van de cupraten betreft wordt de hoeveelheid Cu(III) en 

Cu(II) duidelijk uit iodometrie bekomen. De identiteit van Cu(II) is in de meeste gevallen 

CuO zoals blijkt uit IR en XRD-spectra waar deze absorpties kunnen gei"dentificeerd 
worden. In het geval van LiCu0

2
_x ecbter is ook een boeveelbeid Li2Cu02 aanwezig 

volgens XRD. 

De som van de gewichtspercentages aan cupr(ill)aat en CuO maakt in alle gevallen 

duidelijk dat er nog andere verbindingen aanwezig zijn in het materiaal, zoals 

bijvoorbeeld bet (aard)alkalimetaaloxide. Daarbuiten kunnen nog andere onzuiverbeden 

gei"dentificeerd worden, nl. carbonaat, aangetoond d.m.v. IR en XRD en water, duidelijk 

uit koppeling TGA-MS. De hoeveelheid van dit laatste bedraagt voor de alkalicupraten 
over bet algemeen I a 2%. Carbonaat is afkomstig van adsorptie van CO2 uit de 

omgeving tijdens de synthese. 

Een hoog Cu(IJI) gebalte t.o.v. de totale hoeveelheid koper in een produkt, 

bijvoorbeeld 96%, betekent niet dat de hoeveelheid onzuiverheden maar beperkt is tot 

4%, en we! door de aanwezigheid van mogelijke nevenbestanddelen die geen koper 

bevatten, waaronder carbonaat en geadsorbeerd water. 

De gelaagde structuur van de alkalicupraten is te verklaren door de structuur van 
bun eenheidscel, monoclien en ortborombisch, die CuO 4-vlakken bevat. 

Nagaan van de stabiliteit i.f.v. de tijd heeft aangetoond dat NaCu02_x bet !angst 

zonder problemen gebruikt kan worden. 

De tbermische stabiliteit in verscbillende media illustreert dat hoe hoger het 

zuurstofgehalte in de atmosfeer, hoe !anger het cupraat blijft bestaan en hoe minder ook 

de uiteindelijke reductie gevorderd is. 
Over bet algemeen wordt met MS vastgesteld dat in Ar in het begin vooral H20 

vrijkomt. De ontbinding van carbonaat, duidelijk door de afgave van CO2 zet zicb pas 

bij hoge temperaturen in alhoewel deze, door de aanwezigheid van andere oxiden, toch 

lager zijn dan die voor de zuivere carbonaten. Dit wordt in de literatuur ook vermeld 
voor supergeleiders [I] en oxalaatprecursors [2, 3). 0 2, afkomstig van de ontbinding 

van het cupraat zelf wordt in meerdere stappen vrijgesteld. Voor NaCu02_x is het 
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mogelijk de hoeveelheid H20 te bepalen uit het eerste gewichtsverlies aangezien op deze 

temperatuur nog niets anders vrijkomt en <lit maakt het mogelijk goede benaderingen te 

maken voor de mogelijke gewichtsverliezen in het totaal. De berekeningen komen goed 

overeen met de experimentele waarden. Voor K- en Li-verbindingen is dit moeilijker 
aangezien er al 0 2 vrijkomt gelijk met H20; toch is het mogelijk een ruwe schatting te 

doen. 
Hier wordt duidelijk <lat NaCu02 ook thermisch het stabielst is; KCu02 heeft bij 

150°C namelijk reeds 0 2 verloren terwijl zich <lit voor NaCu02 slechts vanaf 400°C 

manifesteert. 

In 0 2 en lucht verschijnt een plateau in de TGA-curve bij 600°C. Waarschijnlijk 

treedt hier vorming van Na3Cu03 en ~Cu03 op; deze veronderstelling zou kunnenjuist 

zijn door vergelijking van het experimentele gewichtsverlies met het theoretische maar 

echte zekerheid bestaat hierover niet; XRD vertoont in het geval van natrium enkele 

nieuwe pieken. 
Voor NaCu02 is vastgesteld <lat in 0 2-atmosfeer het zuurstofverlies bij opwarming 

zich bijna herstelt na afkoeling. Dit is in tegenstelling met wat gebeurt bij Ba(Cu0
2

)
2

, 

waar de zuurstofafgave reeds bij 300°C irreversiebel is. 

In Hf Ar gebeurt reductie tot het (aard)alkalimetaaloxide en metallisch koper. In 

het begin (rond 300°C) wordt soms een kleine stijging genoteerd die veroorzaakt kan zijn 

door hydroxidevorming. 

Voor supergeleiders wordt het zuurstofgehalte soms bepaald d.m.v. TGA in H/Ar 

[ 4-6) alhoewel hier veel kritiek over bestaat. Hiervoor moet men namelijk aannemen dat 

er oorspronkelijk maar 1 fase aanwezig is en dus zeker geen carbonaat [6, 7). Er wordt 

zelfs melding gemaakt van mogelijke sublimatie van Cu waardoor te hoge resultaten 
ontstaan [8]. Bij sommige supergeleiders zoals LaB~Cu30Y worden niet de oxides 

gevormd zoals verwacht wordt [9]. Voor de Bi-supergeleider Bi2+xSr2_xCu0
2 

zou zich 

het probleem voordoen van de vluchtigheid van Bi [10). 
Om als standaard te dienen voor deze reductiemethode dienen op het NaCu0

2 

correcties uitgevoerd te worden gezien het produkt niet helemaal zuiver is. Er kunnen 

we! schattingen gedaan worden van de gewichtsverliezen maar het probleem concentreert 

zich toch vooral op de aanwezigheid van co;·. Door gebruik van de oxalaatprecursor 

wordt de carbonaathoeveelheid zeer sterk verminderd maar ze is nog niet helemaal 

verdwenen. 
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DEEL IV: 
ZUURSTOFBEPALING 

S upergeleidende cupraten bezitten de mogelijkheid 

zuurstof te adsorberen en desorberen waardoor hun 

zuurstofsamenstelling bepaald wordt. De kritische temperatuur 
Tc en de supergeleidende eigenschappen van vele supergeleiders 

zijn zeer gevoelig aan kleine veranderingen in de zuurstof 

stoichiometrie. Daarom is het belangrijk om deze zuurstofinhoud 

en daarmee samenhangend de formele koperoxidatietoestand te 

kunnen bepalen. In Deel IV worden daarom een aantal 

technieken onderzocht en vergeleken. 
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Hoofdstuk 1: Iodometrie 

Wat de bepaling van het gehalte zuurstof in supergeleiders betreft, werd vooral de 

iodometrische titratie toegepast gezien de grote expertise van onze onderzoeksgroep in de 

potentiometrie en in de automatisatie o.a. van de potentiometrische opstellingen. 

Wanneer supergeleiders in grote hoeveelheden gesynthetiseerd zullen worden, is 

het onontbeerlijk om een snelle, betrouwbare en geautomatiseerde manier voorhanden te 

hebben om ze te analyseren [I]. 

1.1. Theorie 

De niet-stoichiometrie van een supergeleider wordt gewoonlijk verklaard door de 

aanwezigheid van Cu3+. Een veel gebruikte techniek om het totale kopergehalte en de 

hoeveelheid Cu2+ en Cu3+ in hoge Tc -supergeleiders te bepalen is iodometrie [ 1-5]. 

Het eindpunt van de titratie wordt meestal visueel bepaald door toevoeging van een 

zetmeelindicator net v66r het equivalentiepunt. 

Een andere methode voor de eindpuntsbepaling is de potentiometrie waarbij de 

titratie uitgevoerd wordt tot een vooropgestelde equivalentiepotentiaal [6]. 

In iodometrie wordt zowel het totale kopergehalte als de hoeveelheid Cu2+ en Cu3+ 

in supergeleiders bepaald. Dit kan gebeuren door het gebruik van 2 methodes, A en B, 

voor iedere monstemarne, zoals hieronder verduidelijkt wordt. 

1.1.1. Reacties 

MethodeA 

In methode A wordt het staal opgelost in een oplossing van KI en HCJ met het 

gevolg dat de volgende reacties optreden : 

Cu3+ + 4 r ~ Cul.J, + 13 
2Cu2+ + sr ~ 2CuLJ. + I3 

Het gevormde I3 wordt getitreerd met een thiosulfaat-oplossing. 
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MethodeB 

Hier wordt het staal opgelost in een oplossing van HCI en daarbij vindt de volgende 

reactie plaats: 

(IV.4) 

Daarna wordt KI toegevoegd waardoor Cu2+ verder wordt gereduceerd tot Cul : 

2Cu2+ + Sf ~ 2Cul,J, + I3 (IV.2) 

- 2 
En het resulterende r3 wordt wederom getitreerd met S2o3

-. 

Wanneer de hoeveelheid 13 die gevormd wordt in methode A "a" mol is en deze in 

methode B "b" mol dan geldt het volgende in de veronderstelling dat alleen Cu3+ en Cu2+ 

aanwezig zijn: 

2+ 
mo! Cu 1 C 3+ a ;:; 

2 
+ mo u 

b 
_ totaa1 aantal mol Cu 
- 2 

Uit vgln (IV.5) en (IV.6) kan de hoeveelheid Cu2+ en Cu3+ berekend worden: 

2+ mo! Cu ;:; 2(2b - a) 
3+ molCu ;:; 2(a - b) 

(IV.5) 

(IV.6) 

(IV.7) 

(IV.8) 

Wanneer nu echter Cu+ i.p.v. Cu3+ aanwezig is naast Cu2+ dan gebeurt het 

volgende: 

MethodeA 

Cu+ +f ~ Cul,J, (IV.9) 

i.p.v. reactie (IV. I). 
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MethodeB 

+ + 1 2+ 
2Cu + 2H + i02 4 2Cu + Hp 

i.p.v. reactie (IV.4). 

De vergelijkingen die hieruit volgen zijn : 

mo! Cu2+ 
a= 2 

b 
_ totaal aantal mo! Cu 
- 2 

-145-

(IV.10) 

(IV. II) 

(IV.6) 

Uit vergelijkingen (IV.6) en (IV. 11) kan dan de hoeveelheid Cu2+ en Cu+ berekend 

worden in de veronderstelling dat alleen Cu2+ en Cu+ aanwezig zijn: 

mo! Cu2+ = 2a 

mo! c u+= 2(b - a) 

(IV.12) 

(IV.1 3) 

Wanneer Cu3+ en Cu+ beiden naast elkaar aanwezig zijn -wat weinig waarschijnlijk 

is- kan noch de oorspronkelijke hoeveelheid Cu3+, noch Cu+ in het staal bepaald 

worden. Men vindt dan een teveel aan Cu2+ en dus een tekort aan Cu+ of Cu3+. 

De oplossing van s20 ; - die gebruikt wordt in de titraties moet gestandaardiseerd 

worden. Dit gebeurt t.o.v. een KBr03 standaardoplossing waarbij de volgende reactie 

plaats heeft : 

met daaropvolgend de titratie met S20~-. 

In iodometrie kunnen een aantal fouten optreden wanneer men de reactie

omstandigheden niet goed onder controle houdt: 

0 Een probleem is de grote dampspanning van jood, wat een gemakkelijke 

vervluchtiging betekent. In de aanwezigheid van overmaat jood echter wordt de 
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vluchtigheid duidelijk verminderd door de vorming van het trijodide-ion. Bij 

kamertemperatuur is de vervluchtiging van jood verwaarloosbaar indien de oplossing 

rninstens 4% kaliumjodide bevat. 

Er moet wel voor gewaakt worden dat de oplossing niet onnodig Jang moet staan. 

0 De reductiepotentiaal van r;1r is onafuankelijk van de pH zolang die lager is dan 

8. Bij een hogere pH reageert het jood met hydroxide om jodide en hypojodiet te 

vormen. Dit laatste dismuteert dan vlug tot jodide en jodaat : 

Ij + 20ff ~ 2r + Iff + H20 

310-~ 2r + 103 

Het is dus belangrijk de pH voldoende laag te houden. 

0 Zure oplossingen van jodide worden geoxideerd door zuurstof van de lucht 

volgens de volgende reactie : 

Deze oxidatie is verwaarloosbaar in een neutrale oplossing in de afwezigheid van 

katalysatoren, maar de oxidatiesnelheid stijgt sterk met afnemende pH. De reactie wordt 

gekatalyseerd door bepaalde metaalionen (waaronder koper) evenals door sterk licht. 

0 De stabiliteit van de S2o~- wordt bepaald door de pH en de aanwezigheid van 

micro-organismen en andere onzuiverheden. In sterk zure oplossing vindt de volgende 

reactie plaats : 

Deze oplossing moet daarom regelmatig opnieuw gesteld worden. 

Om aan deze problemen tegemoet te komen werden de volgende voorzorgen genomen: 

> overmaat KI toevoegen (0,7M) 

> werken in zuur milieu (HCI) 

> onder een constante N2-gasstroom werken 
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> aan de s
2
0;- oplossing toevoegen: 

* N~C03 als base zodat de vorming van sulfiet niet doorgaat 

* chloroform om de bacterien te doden. 

1.1.2. Bepaling van het eindpunt 

-147-

De bepaling van het equivalentiepunt bij een titratie kan op verschillende manieren 

gebeuren. 

0 Eerst is er het gebruik van een indicator. Zetmeel, dat als indicator gebruikt 
wordt in de iodometrie, geeft met de kleinste hoeveelheid S een diepblauwe kleur. 

0 Een tweede mogelijkheid is de bepaling van het eindpunt door middel van 

potentiometrie. Dit is een frequent toegepaste methode die meer accurate resultaten geeft 

dan de corresponderende methode met indicatoren. Binnen de potentiometrie kan men 

nog op verscheidene manieren te werk gaan voor de eindpuntsbepaling. De eenvoudigste 

manier houdt in dat de potentiaal versus het reagensvolume (hier S2o;-) wordt uitgezet. 

(Figuur IV. l.a) Het buigpunt in het steile dee! van de curve wordt dan als 

equivalentiepunt genomen. Een tweede benadering is het berekenen van het veranderen 

van de potentiaal per volume-eenheid reagens dat toegevoegd werd (~E/ ~ V). Uitzetten 

van deze verhouding t.o.v. het volume reagens leidt tot een scherp maximum in de curve 

bij het eindpunt (Fig. IV. I .b ). Deze veel gebruikte methodes warden bekritiseerd omdat 

in de buurt van het equivalentiepunt een relatief grote verandering van de potentiaal 

optreedt en dat deze op dat ogenblik dikwijls onstabiel is. (sommige redoxkoppels, 

waaronder s
2
0;-1s

4
o~-, bereiken slechts heel langzaam hun evenwichtspotentiaal aan de 

Pt-electrode). Wanneer gebruik gemaakt wordt van de eerste of tweede afgeleide kan dit 

aanleiding geven tot een minder nauwkeurige bepaling van het eindpunt. Dit is zeker het 

geval indien de potentiaalsprong klein is. 
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oume 

Figuur IV.I. Bepaling van het eindpunt bij potentiometrische titraties 

a. Potentiaal if v. volume reagens 

b. Eerste afgeleide van de potentiaal i.f v. volume 

reagens 

c. Algemene voorstelling van een Granplot 

0 Gran [7] vermeed dit probleem door gebruik te maken van titratiepunten in het 

begin of op het einde van de titratie. Deze zijn nauwkeuriger omdat de concentraties hier 

groter zijn en stabielere potentiaalwaarden genoteerd worden. Wanneer aan een aantal 

voorwaarden voldaan wordt (hoge ionensterkte, constante temperatuur en 

diffusiepotentialen) kan een correct equivalentiepunt berekend worden d .m.v. de 

welbekende Gran plots [7, 8]. 

Dit houdt in dat de oorspronkelijke logaritmische functie van E i.f.v. volume titrant 

wordt gelineariseerd (Figuur IV. l.c). V66r en na het equivalentiepunt worden twee 

rechten met een verschillende helling bekomen die mekaar in de volume-as snijden bij het 

equivalentiepunt. 

In dit werk wordt een aangepaste versie van deze techniek gebruikt met als doe! een 

exact equivalentiepunt te berekenen van iedere iodometrische titratie. Gedurende elke 

titratie kan reeds een goede schatting gemaakt worden van het equivalentievolume door 

gebruik te maken van een beperkt aantal titratiepunten. Deze schatting wordt dan gebruikt 

als criterium om de titratie te stoppen zelfs voordat het eindpunt bereikt wordt. 

Een overzicht van de gebruikte vergelijkingen wordt hierna gedetailleerd 

weergegeven voor de verschillende titraties waaronder we verstaan : het stellen van de 

S2o;-oplossing, methode A en methode B. 
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1.1.2.1. Bepaling van de exacte concentratie van S2ot 
V66r he t equivalentiepunt wordt de potentiaal van de platina-elektrode na elke 

toevoeging bepaald door de volgende halfcel-reactie : 

1; + 2e ~ 3r 

hetgeen resulteert in : 

metdaarin E;
3
tr= reductiepotentiaal onder standaardvoorwaarden 

E. = diffusiepotentiaal 
J 

a13, ar = activiteiten van respectievelijk 13 en r 

I.p.v. activiteiten is het meer gebruikelijk om molaire concentraties te gebruiken. 

Vergelijking (IV.15) wordt dan: 

waarin fr3 en fr de activiteitscoefficienten zijn van respectievelijk I3 en r. 

(IV.14) 

(IV.15) 

(IV .16) 

Indien de titratie uitgevoerd wordt in oplossingen met hoge ionensterkte en de 

temperatuur constant gehouden wordt kunnen de variabelen E;_ tr' fr3 , fr- en Ej als 
3 

constant beschouwd worden [7-9]. Daarom wordt een nieuwe funct ie E' gedefinieerd 

als: 

o RT !!i 
E' = E I-tr + 2F In ~1 + Ej 

3 Ir 

(IV.17) 

V gl (IV .16) vereenvoudigt zich dan tot : 
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RT (lj) 
E =E' + 2F In 

(r)3 
(IV. 18) 

De concentratie van r hierin wordt bij ieder punt gedurende de titratie gegeven door de 

volgende vergelijking 

(J-);;;; Co,r . Yr 
Vo+V 

waarin Co,r : molaire concentratie van de oorspronkelijke KI oplossing 
V r : gebruikte hoeveelheid KI oplossing 

V : volume van S2o;- dat toegevoegd is gedurende de titratie 

VO : som van de volumes Yr, V BrOj en V H
2504 

( volume verdund 

H2S04) 

In de loop van de titratie wordt de concentratie van 13 weergegeven als: 

(r) = Co,[j. Yo - 2. Co,S20j' . V 
3 Vo+V Vo+V 

waarin Co,13 = initiele molaire concentratie van I3 
Co,s203- = initiele molaire concentratie van S2o;-

Bij het equivantiepunt geldt volgende vergelijking: 

Co r- · Vo= 2.Co s o2- · v ,3 ,23 eq 

met V = equivalentievolume cq 

Substitutie van vgL (IV .21) in vgL (IV .20) levert: 

(JV.19) 

(IV.20) 

(IV.21) 

(IV.22) 

Tot hiertoe is de concentratie Co,s2o~- nog een onbekende zodat vgl. (IV.22) moet 

uitgedrukt worden in functie van Co,BrOj· De hoeveelheid Br03 als functie van de 

hoeveelheid r; kan uitgedrukt worden als: 
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3 · Co,BrOj · VBr03 = Co,Ij · Vo (IV.23) 

Kombinatie van vgln. (IV.21) en (IV.23) met (IV.20) resulteert in: 

(Ij) = 3. Co,BrOj. VsrOj (1 _ l) 
Vo+V Veq 

(IV.24) 

Substitutie van vgln. (IV.24) en (IV.19) in vgl. (IV.18) geeft , na enkele 

herschikkingen: 

3 . Cosr0, . Ysr03• (I_ l) . (Vo+ V)2 

. . Veq = exp(2.F.(E - E')J(R.T)] 
(Co,r . Yr) 3 

(IV.25) 

Door gelijkstellen van 3 · Co,BrOj · VBrOj /(Co,r .Vr)3 aan Q en na herschikken 

van de termen wordt volgende vergelijking bekomen: 

2.F.E/(R.T) 

Q . (Vo + V)2 
= e2.F.E'/(R.T) _ .:!_ . e2.F.E'/(R. T) 

vtXJ (IV.26) 

Deze vergelijking, een typische Gran plot uitdrukking [7-9), is van de vorm y =b -
2.F.E/(R.T) 

ax. Door uitze tten van Q . (V
O 

+ V)2 in functie van V wordt een lineair verband 

gevonden. 
2.F.E/(R.T) 

Wanneer V gelijk wordt aan V eq wordt y of Q . (V
O 

+ V )2 gelijk aan nu!. 

Daardoor kan door een eenvoudige lineaire extrapolatie, gebruik makend van een aantal 

titratiepunten v66r het equivalentiepunt, V eq gemakkelijk afgeleid worden. Vergelijking 

(IV.26) kan bij het computerprogramma voor de automatische titratie gebruikt worden om 

een schatting van het equivalentiepunt te berekenen door twee titratiepunten te gebruiken. 

Wanneer deze twee (potentiaal E 1, volume V 1) en (potentiaal E2, volume V 2) zijn 

dan bekomen we uiteindelijk: 

Rz ·V1 - V2 ·R1 
R2 - R1 

met Ri = [e2.F.Ej/(R.T)/(Q · (Vo+Vi)2)] voor i = 1 of 2. 
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Om de hoeveelheid reeds toegevoegd thiosulfaat te vergelijken met het volume dat 
nodig is om het equivalentiepunt te bereiken wordt gedurende de titratie dit punt V 

eq 

berekend na elke toevoeging van titrant. 
Voordat de volgende hoeveelheid Vi toegevoegd wordt, wordt de som van de reeds 

toegevoegde volumes plus Vi vergeleken met het equivalentievolume. lndien het eerste 

groter is dan V eq wordt de titratie stopgezet nog voordat de laatste toevoeging plaats 

gevonden heeft. 

Door gebruik van vijf of zes titratiepunten v66r het equivalentiepunt wordt een heel 

goede waarde voor het equivalentievolume bekomen. Gebruik van meerdere meetpunten 
levert dezelfde waarde voor V eq op. In het kader van de automatisatie, het aantal uit te 

voeren titraties en de efficientie werd het aantal titratiepunten tot een minimum herleid 

zonder verlies aan nauwkeurigheid. 

Om helemaal correct te zijn moet vgl.(IV.19) niet alleen gecorrigeerd worden voor 

de hoeveelheid r die gevorrnd wordt door reactie (IV.3), maarook voor de reactie van r 
met K.Br03. Wanneer dit in rekening gebracht wordt vindt men de volgende vergelijking: 

(I-)= Co.r. Yr - 9. Co,BrOj. VBrOj + 6. Co.S2o l· . V 
V0 + V V0 +V V0 +V 

(IV.28) 

Substitutie van vgln. (IV.21) en (IV.23) in (IV.28) levert na enkele hervormingen: 

(i-) = Co,r . Yr _ 9 . Co.Br03. Ysr0j 
V0 +V V0 +V 

o- i) 
Veq 

(IV.29) 

Het is duidelijk dat hoe dichter V bij het equivalentiepunt ligt, hoe kleiner de tweede 

term van vgl. (IV.29). De eerste titratiepunten kunnen niet gebruikt worden in vgl. 

(IV.26) (de potentiaal verandert nog niet veel) en dit is het gebied waar de grootste 

correcties in vgl. (IV.29) moeten gemaakt warden. 

Substitutie van vgln. (IV.29) en (IV.24) in vgl. (IV.18) levert: 

[ Co,1 . Vr - 9. Co,BrOi . VBrOi. (1 - VV )]
3 

___________ eq~ . e2.F.E/(R.T) 
3 . Co,Br03 . V Br0j . (Vo + V)2 

= e2 .F.E'/(R.T) _ : . e2.F.E'/(R.T) 
eq 

(IV.30) 

Dit is weer een vergelijking van de vorrn y = b - a x. Door uitzetten van y versus x 
( dit is V) kan V eq gevonden worden. Er is een schatting van V eq nodig om y te 
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berekenen. Deze schatting is berekend door extrapoleren van vgl. (IV.26) en na een 
iteratieprocedure wordt de uiteindelijke waarde voor V bekomen. Vgl. (IV.30) is dus eq 
een meer exacte berekeningsmethode voor Veq· Experimenten tonen echter aan dat vgl. 

(IV.26) een even correcte oplossing voor V eq toelaat. 

1.1.2.2. Methode A 

Vol gens reactie (N .1) en (IV .2) vindt men vergelijking (IV .19) indien men de 

hoeveelheid r die wegreageert of gevormd wordt verwaarloost. Nu is echter VO gelijk 

aan de som van Yr en V HCI' respectievelijk de hoeveelheid KI en HCI die toegevoegd 

worden. 

De hoeveelheid 13 wordt weergegeven door vgl. (IV.20). Omdat de concentratie 

aan s
2
o;- al gekend is kan vgl. (IV.20) nu omgezet worden tot een vorm als functie van 

Co,s
2
ol in plaats van Co.BrOj. Dit resulteert in vgl. (IV .22). Substitutie van vgln. 

(IV .22) en (IV .19) in vgl. (IV .18) levert na enkele herschikkingen: 

(Co r . Vr)3 
If • · · . e2.F.E,1R.T) = Yeq. e2.F.E{R.T) - V. e2.F.E1R.T) 

2 . Co.s2oi· . (Vo + v)2 
(IV.31 ) 

Weer bekomt men een lineaire vergelijking van de vorm y = b - ax. Bij uitzetten 
van y versus x wordt y nul wanneer V het V eq benadert. V gl. (IV .3 1) kan omgezet 

worden tot vgl. (IV.27) om gedurende de titratie een goede schatting van het werkelijke 

equivalentiepunt te berekenen door gebruik van een beperkt aantal titratiepunten. 

Daarvoor wordt dezelfde procedure gevolgd als beschreven in het vorige dee!. 

Gebruik makend van experimentele gegevens is gebleken dat geen correcties 

gemaakt moeten worden voor de hoeveelheid r die wegreageert of terug gevormd wordt 

d.m.v. een meer uitgebreide vergelijking zeals vgl. (IV.28), namelijk: 

(1-) = Co,r. Yr - Co.s201· . Veq - 3/2 . Co.S20f . (Veq - V) 
Vo+V Vo+V Vo+V 

(IV.32) 

resulterend in: 
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[Co.r. Yr - Co,s2of. (5/2. Veq - 3/2. V)]3 e2.F.E{R.T) 

2. Co.s2or. (Vo+ vf 

= Veq . e2.F.E'/(R.T)- V. e2.F.E'{R.T) 

Hoofdstuk IV.1 

(IV.33) 

Hieruit wordt hetzelfde V eq berekend als hetgeen gevonden wordt met vgl. (IV .31) 

gebruik makend van dezelfde iteratieprocedure als in het geval van vgl. (IV.30). 

1.1.2.3. Methode B 

Hier kunnen dezelfde conclusies afgeleid worden als bij methode A. 

Hierbij wordt alleen reactie (IV.2) in aanmerking genomen voor de berekening van (f). 

In dit geval is VO gelijk aan de som van V HCI en Yr; respectievelijk de hoeveelheid 

HCI en KI die achtereenvolgens worden toegevoegd. 

1.2. Experimenteel 

1.2.1. Apparatuur 

Alie onderdelen van het meetsysteem zijn opgesteld in een gethermostatiseerde kast 

die op 20,0 ± 0,2°C gehouden wordt. De gebruikte elektrodes zijn een zelfgemaakte 

platina indicatorelektrode en een Ingold Argenthal referentie-elektrode gevuld met een 

verzadigd KC! elektrolyt, deze wordt geplaatst in een zoutbrug met een keramisch 
diafragma gevuld met 1,5M KN03. Het potentiaalverschil wordt gemeten d.m.v. een 

Radiometer PHM 84 digitale potentiometer. 

Stikstofgas (N55 van L'air Liquide) wordt boven en in de oplossing geblazen om 

in een inerte atmosfeer te werken. 

Gedurende de analyse wordt de oplossing geroerd d.m. v. een mechanische 

roerder. 

Drie motorgestuurde Schott TlOO buretten met vervangbare cylindereenheden 

worden gebruikt. Buret nr. l , uitgerust met een anti-diffusieburetpunt bevat een S
2
o;-

oplossing (±0,03M); buret nr.2, ook voorzien van een anti-diffusieburetpunt in de 
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oplossing, bevat een 0,7M KI oplossing en buret nr.3, met een titratiepunt boven de 

oplossing, bevat IM HCI. 

De verscheidene bekers met het te analyseren produkt worden op een Metrohm 

624.00 30 monsterwisselaar geplaatst en achter elkaar naar de meetpositie gedraaid. 

De oorspronkelijke uitrusting werd bestuurd met een Apple IIGS PC. Specifieke 

programma's voor de sturing van de potentiometer, de buretten, de roerder, de 

monsterwisselaar en de gastoevoersystemen werden geschreven in Apple Pascal 1.3 met 

ingebouwde UCSD-Apple Assembler 6502 subroutines [10]. Dataverwerking, evaluatie 

en presentatie werden uitgevoerd door hetzelfde programma. 

Aan deze opstelling werden in de loop van de tijd een aantal aanpassingen gedaan 

met als doe! het bevorderen van de reproduceerbaarheid van de meetresultaten. Hierop 

zal later (zie 1.3.2.) nog uitgebreid teruggekomen worden. Het uiteindelijke resultaat is 

de volgende opstelling. De oplossing wordt magnetisch geroerd ter vervanging van de 

vroegere mechanische manier. Het potentiaalverschil wordt gemeten met behulp van een 

Knick pH-meter van het type 764 Multi Calimatic. De gehele nieuwe opstelling wordt 

bestuurd met een IBM compatibele computer. De programma's voor de besturing van het 

geheel werden geschreven in Quickbasic 4.50 van Microsoft Corporation [ 11 ]. Een 

voorstelling van deze laatste opstelling wordt voorgesteld in Figuur IV.2. 
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5 
r-=-+------t ~ 
2,.t-----t___.!:P~O~TE:!:N~T~IO~Ml!:_ETE~R:..J 

KLEP2 

KLEP 1 

Figuur IV.2. Uitrusting voor de iodometrische titratie 

Hoofdstuk IV.1 

IBM 
compatibele 

PC 

1. Pt-elektrode 

2. Ag/AgCl! KCl(verz.)elektrode 

buret nr. 1. 0,03M Na
2
S

2
0

3
-oplossing 

buret nr. 2. 0,7M Kl 

3. magnetische roervlo buret nr. 3. 1,0M HC[ 
4. en 5. N

2 
gastoevoe r 

6. buretpunten 

1.2.2. Procedure 

Het programma voor de automatische analyse van YBCO produkten is zodanig 

geschreven dat de volgende procedure gevolgd wordt. Na automatisch spoelen van de 
buretten en de meetuitrusting (d.i. elektrodes, buretpunten, roerder, N

2
-inlaat) met water 

wordt eerst de S20~- oplossing gestandaardiseerd door gebruik van Br0"3. Daarna 

komen de stalen aan de beurt volgens methode A en B. 

Voor de standaardisatie van de Na2S20 3-oplossing wordt 10ml 0,005M KBr03 
gepipetteerd en 20ml 2M H2S04. 10ml KI wordt automatisch toegevoegd vanuit buret 2. 

Hiema kan de titratie met NazS20 3 starten. 



lodometrie -157-

In methode A wordt ongeveer 25mg produkt afgewogen in een droge beker en 

geplaatst op de monsterwisselaar. Bij de meetpositie wordt hier automatisch 30ml 0,7M 

KI toegevoegd onder een stroom van stikstofgas. Onder voortdurend roeren wordt 20ml 

IM HCI toegevoegd door buret nr.3. 

Bij methode B wordt 25mg produkt opgelost in 20ml 0,7M HCI en op een zacht 

vuurtje verwarmd. Nadal de oplossing afgekoeld is tot kamertemperatuur wordt de beker 

op de monsterwisselaar geplaatst. Wanneer de beker naar de meetpositie gedraaid is 

wordt de procedure automatisch vervolgd door toevoeging van 20ml 0,7M KI oplossing 

uit buret nr.2. Dit gebeurt onder een stroom van stikstof die in en boven de oplossing 

borrelt. 

De oplossing wordt geroerd en nadat het evenwicht van het elektrodepaar is 

ingesteld, wordt de titratie met s2o;- automatisch gestart. 

Na iedere meting wordt het gehele meetinstrument 3 keer gespoeld met water en 

drooggeblazen met stikstofgas, nogmaals gespoeld in water en vervolgens wordt alles 

automatisch gedroogd met een prop papier (zie Figuur IV.2). Nadat alle stalen 

geanalyseerd zijn wordt opnieuw s2o;- gestandaardiseerd. 

1.2.3. Bijkomende opstelling: koppeling reactievat met massaspectrometer 

Om te onderzoeken hoe een vast produkt reageert in een bepaalde oplossing werd 

volgende opstelling ontworpen: de koppeling van een glazen reactievat aan de 

massaspectrometer (MS) (Figuur IV.3). 

Met het gebruikte vat is het mogelijk om een vast reagens aan een vloeistof toe te 

voegen na afsluiten van het systeem. Het staal <lat zich in het schuitje (a) bevindt kan 

door een eenvoudige draaibeweging van een staalhouder (b) in lepelvorm in de oplossing 

gebracht worden. 

Indien nodig kan nog een tweede vloeistof, die zich in dit geval in de buret (c) 

bevindt, erbij gevoegd worden. 
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2. 

1. 

0 b 

g 

h 

a. schuitje voor het vaste reagens 

b. staalhouder voor het vaste reagens 

c. buret om eventueel tweede vloeistof toe te voegen 

d. roerstaafje 

e. dubbele bodem 

f. capillair waar doorheen N2 wordt gestuurd in de oplossing 

g. verbinding naar de massaspectrometer 

h. massaspectrometer 

r.======== +- N2 

r.=====+-N2 

C 

Figuur JV.3. l. Voorstelling van het reactievat dat gebruikt wordt voor koppeling 

met MS 

2. Opstelling reactievat-MS 



lodometrie -159-

Om te verhinderen dat het schuitje het magnetisch staafje (d) sterk hindert waardoor 

het roeren bemoeilijkt wordt, werd een dubbele bodem (e) ingebouwd. Deze wordt zo 

geconstrueerd dat het roerstaafje via een diametrale opening in de tussenzone terechtkomt. 

De opening is van die grootte dat het glazen schuitje op geen enkele manier in contact kan 

komen met het roerstaafje. 

Doorheen de oplossing wordt een continue stroom van stikstof door de 

onderstaande en eventueel de buretoplossing, gestuurd d.m.v. een kapillair (f) om het 

systeem optimaal met dit gas te kunnen vullen. De gassen verlaten het systeem via een 

verwarmde verbinding (g) naar de massaspectrometer (h). 

V66r de meting wordt het geheel eerst een half uur gespoeld met stikstof om 

aanwezige lucht te verwijderen; het staal wordt dan aan de oplossing toegevoegd met 

mogelijke vrijstelling van bepaalde gassen. 

1.3. Resultaten 

1.3.1. Accuraatheid 

Analyse van gekende Cu2+-verbindingen 

Om de betrouwbaarheid van de iodometrie na te gaan werden eerst en vooral een 

aantal Cu2+-verbindingen aan deze analyse onderworpen. Hierbij werd uitgegaan van 

commercieel verkrijgbare produkten, waarbij vooreerst aan CuO gedacht werd. W anneer 

CuO van Jot 1 (zie deel II) als poeder geanalyseerd wordt, wordt schijnbaar maar 52,0% 

Cu2+ gevonden. Dit kan echter verklaard worden door de zichtbaar slechte oplosbaarheid 

van CuO in het mengsel KI en HCI in methode A. lndien echter een oplossing van CuO 
2+ 1 geanalyseerd wordt bekomt men 99,02% Cu . 

CuO van Jot 2 lost veel beter op en levert bij analyse van het poeder 99,2% Cu2+. 

Als tweede verbinding van Cu2+ werd gedacht aan Cu(N03) 2. ll2H20. Als het 

vaste produkt geanalyseerd wordt is het resultaat 99,22% Cu2+. Een vooraf gemaakte 

oplossing geeft 99,84% Cu2+. 

Daarnaast werd ook CuS04.5H20 geanalyseerd. Dit bleek het gemakkelijkst 

volledig op te lossen: analyse van het vaste produkt Jeverde 99,92% Cu2+ op. Dit geeft 

dus de beste resultaten. Een voorbeeld van de experimentele titratiegegevens volgens 
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methode A en B is weergegeven in Tabel IV.I. De hoeveelheden CuS0
4
.5H

2
0 die 

gebruikt zijn, bedragen 102,0mg voor methode A en 102,9mg voor methode B. 

Tabel IV.I. Resultaten van de titratie volgens methode A (V = 13,65ml en eq 
r = 0,99934) en methode B (Veq = 13,76ml en r = 0,99987) voor 

CuSO .5H 0 

toegevoegd gemeten 
geschat V eq 

methode titratiepunt 2- (vgl. IV.27) sp3 (ml) potentiaal (mV) 
(ml) 

A 0 0,00 I I 

1 1,50 -296,0 I 

2 2,00 -295,8 16,01 

3 3,60 -294,9 15,00 

4 5,10 -293,8 14,95 

5 6,60 -292,2 14,20 

6 8,02 -290,1 13,94 

7 9,41 -287,2 13,80 

8 10,79 -282,5 13,47 

9 12,14 -274,4 13,52 

10 13,49 -205, 1 13,50 

B 0 0 ,00 I I 

1,50 -3 12,2 I 

2 2,00 -312,0 14,35 

3 3,43 -311 .4 15,27 

4 4,96 -310,3 14,03 

5 6,37 -309,0 14,25 

6 7,79 -307.1 13 ,89 

7 9, 18 -304,5 13,82 

8 10,56 -300,4 13,57 

9 11 ,92 -293,9 13,7 1 

10 13,29 -276, 1 13,7 1 

Het geschatte V eq gedurende de titratie ( dit is de laatste kolom in de tabel) wordt 

bekomen door toepassing van vgl. (IV.27) maar het uiteindelijk exacte V eq is berekend 

volgens vgl. (IV.31) gebruik makend van de laatste 5 titratiepunten. 
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De tabel illustreert dat hier een heel goed resultaat bekomen wordt, de 

correlatiecoefficient (r) is een bewijs voor de goede oplosbaarheid. 

Controle op ongewenste nevenreaties 

00 W anneer in methode A bij oplossen van het monster in KI, naast 12 dat 

verondersteld wordt gevormd te worden door reductie van Cu(III), ook een gedeelte van 
het Cu(Ill) zou oplossen onder vorming van 0 2 volgens reactie IV.4 leidt dit tot 

ne&atieve fouten in iodometrie. Het eventuele optreden van deze nevenreactie is 

gecontroleerd met behulp van de koppeling reactievat-MS. KI bevindt zich bij dit 
experiment in het vat, NaCu0

2
_x uit het schuitje wordt daaraan toegevoegd (na 20 min.) 

en HCl komt er later (na extra 18 min.) vanuit de buret bij. Er is duidelijk ontbinding van 

CO~- te zien (vrijstelling van CO
2
) maar er is geen verlies van 0 2 waarneembaar (Figuur 

IV.4). Dit resultaat werd bekomen zowel voor NaCu02 als voor de supergeleider 

YBa2Cu3o7_x· Ook wanneer een mengsel van KI en HCl wordt toegevoegd i.p.v. beide 

oplossingen apart, zoals in de literatuur meestal beschreven wordt (2, 6], treedt deze fout 

niet op. In ons geval werd echter gekozen voor 2 afzonderlijke oplossingen van KI en 

HCI vanwege de betere stabiliteit van KI in afwezigheid van zuur. 

5 10-12 

4 10-12 

2 10-12 

1 10· I 2 -F'-~-r-r-,-,c-,-,-r...,......-,-,--,-"T"""T-,-,c-,-T"""T...,......-,-,--,--r-r-,-, 

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 

Tijd (h) 

Figuur IV.4. MS resultaten uit reactievat-MS experiment: voorstelling van 
de reactie van NaCu02_x in KI en HCl: NaCu02 en KI zijn 

bij elkaar gevoegd na 20' en HCl komt erbij na 38' 
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® Een andere mogelijke aanleiding tot negatieve fouten zou kunnen zijn dat het 

gevormde 12 vervluchtigt, vooral in methode A waar een langere stabilisatietijd heerst. 

Ook dit werd nagegaan door koppeling reactievat-MS en de oplossing NaCu0
2

_x + KI + 
HCI gedurende een uur te laten staan. Hier werd niet het minste spoortje 12 gedetecteerd 

in de gasfase. 

@ Een ander probleem, eveneens in methode A, zou kunnen zijn dat gedurende de 

soms lange oplosperiode van het monster in KI en HCI de overmaat KI ten gevolge van 

blootstelling aan licht gedeeltelijk zou geoxideerd worden leidend tot positieve fouten 

in de uiteindelijke resultaten. Dit kan vermeden worden door gebruik van donker 

gekleurde glazen bekers i.p.v. de gebruikelijke kleurloze. De invloed hiervan werd 

nagegaan voor een reeks NaCu02_x produkten. Voorbeelden hiervan worden aangehaald 

in Tabel IV.2. 

Tabel IV.2. Vergelijking van de resultaten in iodometrie voor NaCuO 
2

_x bij 

gebruik van kleurloze en donker gekleurde bekers 

a. kleurloos 

x s s 

% Cu3+ 83,2 1,5 1,8 

meq 1z A 1,44 10-2 O,Ql 10-2 0,7 
meq I2 B 7,88 10-3 o,o3 10-3 0,4 

b. donker 

x s s 

% Cu3+ 83,5 2,3 2,7 
meq I2 A 1,45 10-2 0,02 10-2 1,0 
meq 12 B 7,89 10-3 0,03 10-3 0 ,3 

%Cu3
+ = de hoeveelheid Cu(III) op de totale hoeveelheid koper 

meq 12 A en meq I2 B = de gevormde hoeveelheden 1
2 

in methode A en B, 

uitgedrukt in aantal milli-equivalenten per mg staal 

I,x; 
x = _n__ (het gemiddelde) 

n 

(de standaardafwijking) 

s, = 100 · Sx (de relatieve standaardafwijking) 
X 
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Er is geen duidelijk verschil waameembaar: de resultaten liggen niet lager bij 

gebruik van donkere bekers. Er mag dus we! aangenomen worden dat KI in de 

tijdspanne van de analyse niet geoxideerd wordt onder invloed van licht. 

Langere oplostijden voor methode A zouden in zo'n geval ook systematisch hogere 

percentages Cu3+ opleveren, hetgeen niet vastgesteld wordt (zie Tabel IV.8). 

1.3.2. Reproduceerbaarheid 

Allereerst kan opgemerkt worden dat de iodometrische titraties steeds in drievoud 

uitgevoerd werden om een idee te hebben van de reproduceerbaarheid. 

De oorspronkelijke opstelling voor iodometrie houdt het volgende in: mechanisch 

roeren van de oplossing, afspoelen van buretpunten, ... na elke meting, analyse van 

± 25mg staal en 6 minuten stabilisatie in methode A na toevoeging van KI en HCI. 

Voorbeelden van de reproduceerbaarheid in dit geval voor Ba(Cu02_)2 en NaCu02_x 

worden gei:Jlustreerd aan de hand van Tabel IV.3. 

Tabel N.3. Reproduceerbaarheid van de meetresultaten bi) de 

oorspronkelijke opstelling voor iodometrie 

a. Ba(CuO ) 

x s s 

%Cu3+ 75,7 5,5 7,3 

meqSA 9,30 w-3 0,35 10-3 3,8 

meqSB 5,29 10-3 0,06 10-3 1,1 

mg Cu 3+ 0,658 0 ,052 7,8 

mg Cu2+ 0,102 0,023 22,4 

mg Cu 0,760 0,029 3,8 

b. NaCuO (1) 

x s s 

%Cu3+ 96,3 3,9 4 ,0 

meq I2 A 1,59 10-2 0,04 10-2 2,7 

meqSB 8,12 10-3 0,07 I0-3 0,8 

mg Cu3+ 0,927 0,044 4,8 

mg Cu2+ 0,024 0,025 103,1 

mg Cu 0,951 0,020 2, 1 
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c. NaCuO (2) 

x s s 

%Cu3+ 90,7 4,6 5 ,0 
meq 12 A 1,34 10-2 0,02 10-2 1,3 
meq 1z B 7,22 10-3 0,22 10-3 3,0 
mg Cu3+ 0 ,782 0,037 4,7 

mg Cu 2+ 0 ,055 0,028 50,9 

mgCul121 0 ,838 0,009 l, 1 

3+ 2+ 
Het aantal mg Cu , Cu en Cutotaal wordt, zoals de andere grootheden ook per 

mg staal uitgedrukt. 

De procentuele fout op de Cu2+-hoeveelheid is heel groot. Het totale koper wordt 

rechtstreeks uit methode B bekomen; de minste schommeling op de grote hoeveelheid 

Cu3+ weerspiegelt zich in een grote fout voor de kleine hoeveelheid Cu2+ en deze wordt 

groter als het gewichtspercentage Cu2+ kleiner is. 

In de meeste gevallen wordt de grootste fout gemaakt in methode A (zoals Tabel 

IV.3.a en b) maar ook methode B levert niet altijd een goede reproduceerbaarheid (Tabel 

IV.3.c) hetgeen in beide gevallen resulteert in een grote spreiding op de bekomen 

percentages Cu(III). 

Er is op zoek gegaan naar de oorsprong van deze gebrekkige reproduceerbaarheid 

en daarbij kunnen verschillende factoren een rol spelen: 

l. de iodometrische methode zelf 

2. de (in)homogeniteit van het materiaal 

3. een slechte oplosbaarheid van het materiaal 

4. onvoldoende reiniging na elk experiment 

Een kombinatie van factoren kan zich uiteraard ook voordoen. Deze vier punten 

worden elk besproken. Hierbij is het belangrijk steeds een vergelijking te maken voor 

hetzelfde produkt binnen het onderzochte punt, eerder dan te vergelijken tussen de 

verschillende punten. Het is namelijk mogelijk dat een van de andere parameters al 

gewijzigd of verbeterd is. Verschillende produkten hebben niet dezelfde samenstelling en 

zullen ook niet altijd op dezelfde manier reageren. 
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l. Iodometrische methode zelf 

lndien deze methode zelf de oorzaak zou zijn van de slechte reproduceerbaarheid 

zou dit probleem zich voordoen in alle gevallen, ook bij analyse van Cu
2
+-verbindingen. 

Dit blijkt echter niet het geval te zijn zoals duidelijk wordt in Tabel IV.4 voor 
CuS0

4
.5H20 en een oplossing van CuO. 

Tabel IV.4. Reproduceerbaarheid voor CuS04.5H20 en een 

oplossing van CuO 

a. CuSO .SH 0 

x s s 

%Cu2+ 99,9 0,02 0,02 

meq IiA 4,01 10·3 0,008 10·3 0,2 

meq1zB 4,02 10·3 0.001 10·3 0,2 

b. CuO 
x s s 

%Cu2+ 99,3 0,06 0,06 

meq Ii A 1,24 10·2 9,2 10·6 0,07 

meql B 1,25 10·2 1,2 10·5 0,1 

In beide gevallen zij n de resultaten zeer bevredigend hetgeen betekent dat 

iodometrie correct kan toegepast worden. 

2. Homogeniteit 

lndien de te onderzoeken produkten inhomogeen zijn zal dit zich uiten in een grote 

spreiding op de bekomen meetresultaten. Hoe kan dit probleem opgelost worden? 

.ExJ.rn .. rr:ud~n van de poeders na de synthese, in een kogelmolen bijvoorbeeld, zou de 

homogeniteit moeten bevorderen en zo tot een verbetering leiden van de 

reproduceerbaarheid. 
Dit werd voor meerdere NaCu0

2
_x -stalen nagegaan door de poeders te malen 

gedurende 10 minuten in de kogelmolen. De invloed hiervan op de iodometrische 

resultaten wordt voor twee van deze produkten aangehaald in Tabel IV.5. 
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Tabet IV.5. lnvloed van extra vermalen van het produkt op de 

reproduceerbaarheid 

a. NaCuO (1) 

v66r de x sx s 
r 

kogelmolen 

%Cu3+ 93,1 1,9 2,0 
meq~A 1,41 10-2 0,01 10-2 0,8 
meq 12 B 7,28 10-3 0,02 10-3 0,3 

mg Cu 3+ 0,803 0,015 I ,8 
2+ mg Cu 0,040 0,011 26,9 

mg Cu10J 0,843 0,004 0,5 

na de kogelmolen x s Sr x 
%Cu3+ 94,3 3,0 3,2 

meq 12 A 1,44 10-2 0,01 10-2 
1,0 

meq~B 7,42 10-3 0,15 10-3 
2,0 

mg Cu 3+ 0,829 0,015 1,8 
mg Cu2+ 0,034 0,018 53,5 
mg Cu 0,863 0,010 1,2 

b. NaCuO (2) 

v66r de x s 5r X 
kogelmolen 

%Cu3+ 91, 1 2,5 2,8 
meq 12 A 1,56 10-2 0,02 10-2 1,4 

meq~B 8,14 10-3 0,10 10-3 1,2 

mg Cu 3+ 0,892 0,002 0,3 
mg Cu2+ 0,058 0,017 28,8 
mg Cu 0,949 0,017 1,7 

na de kogelmolen x sx s c 
%Cu3+ 90,6 2,1 2,3 

meq~A 1,58 10-2 0,01 10-2 0,5 
meq~B 8,29 10-3 0,08 10-3 0,8 

3+ mg Cu 0,890 0,013 1,5 
mg Cu2+ 0,062 0,014 22,8 

mg cu,m 0,952 0,005 0,5 



lodometrie -167-

Wat het percentage Cu(III) betreft wordt hier, binnen de foutengrens geen 

verandering vastgesteld hetgeen ook niet verwacht wordt bij dit soort experiment. Maar 

er treedt ook geen eenduidige verbetering op voor de fouten die optreden. Soms wordt 

de reproduceerbaarheid iets beter maar even vaak komt het voor dat ze slechter is. Op 

deze manier wordt geen verbetering vastgesteld. 

De homogeniteit van het gevormde cupraat wordt in dit geval niet be"invloed door 

extra vermalen. Men zou op basis van deze resultaten verwachten dat het materiaal niet 

erg inhomogeen is. Inhomogeniteit zou ook weerspiegeld worden in een..i.nYh:!ed .. v~.i:t 

d.e ... h.o.e.v.e.elbdd ... Yijn. ... b.e.t.te .. . Qnderi.o.flmJ ... PQed.e.r die onderzocht wordt op de 

resultaten. Een grotere hoeveelheid produkt zal in dat geval een betere weergave geven 

van het totale staal wat de samenstelling betreft dan een kleine massa, hetgeen minder last 
van inhomogeniteit betekent. Deze invloed werd eveneens voor een hele reeks NaCu02_x 

produkten nagegaan. Een voorbeeld hiervan wordt weergegeven in Tabel IV.6 waarbij 

staalnames van 25, 70 en 100mg vergeleken worden. 

Daarbij daalt heel langzaam de fout gevonden voor methode B, de methode waar 

men zeker is dat alles opgelost is en het totale Cu-gehalte (in mmol) bepaald wordt, in 

functie van stijgend gewicht. Dit betekent dat inhomogeniteit misschien toch een beperkte 

invloed heeft maar ze zal zeker niet de belangrijkste oorzaak zijn van de geringe 

reproduceerbaarheid. 
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Tabel IV.6. Invloed van de grootte van de staalname op de 

reproduceerbaarheia 

25m x s s 

%Cu3+ 93,0 1,5 1,6 
meql

2 
A 1,56 10-2 0,01 10-2 

0 ,6 
meq 12 B 8,07 10-3 0,08 10-3 1,0 
mg Cu3+ 0,890 0,009 1,0 
mg Cu2+ 0,045 0,010 21,9 
mg Cu

1
or 0,935 0,006 0,7 

70m x s s 

%Cu3+ 92,4 3, 1 3,4 
meqSA 1 56 10-2 

' 
0,03 10-2 

2, 1 
meqSB 8 12 10-3 

' 
0,06 10-3 0,8 

mg Cu3+ 0,890 0,033 3,7 
mg Cu2+ 0,049 0,020 40,6 
mg Cu 0,939 0,014 1,5 

100mg x s, Sr 

%Cu3+ 92,0 2,3 2,5 
meq 1

2 
A 1,54 10-2 0,01 10-2 0,6 

meq 12 B 8,04 10-3 0,05 10-3 0 ,6 
mg Cu3+ 0,876 0,017 1,9 
mg Cu 2+ 0,052 0,015 28,8 
mg c u,m 0,928 0,002 0,2 

3. Slechte oplosbaarheid 

Wanneer een produkt moeilijk oplosbaar is in methode A zullen zeker fouten 

ontstaan die weerspiegeld worden in een grotere procentuele fout bij de rnilli-equivalenten 
12 gevormd in A. Het is bekend uit voorgaande experimenten dat CuO 1, zoals het 

beschreven wordt in Deel II, slecht oplosbaar is. Wanneer het eindprodukt, NaCu0
2

_x, 

nog gedeeltelijk Cu(II), dus CuO, bevat is het aannemelijk dat dit ook moeilijkheden zal 

geven bij oplossen. Daarom werd op verschillende manieren getracht hier verbetering in 

te brengen. 
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De oplossnelheid kan verhoogd worden door. .temp.ernt.1.1.urs.v.erh9glng. Daarom 

zijn experimenten gedaan waarbij produkt, KI en HCl even Jichtjes verwarmd werden in 

een afgesloten beker v66r de titratie volgens methode A. Daarnaast werd ook alleen 

produkt + KI licht opgewarmd v66r de HCI toevoeging en titratie (Tabel IV.7). 

Tabel IV.7. lnvloed van opwannen b(i methode A op de resultaten 

a. oorspronkelijke x sx 8r 
methode 

%Cu3+ 91,0 2,7 3,0 

meq 12 A 1,45 10-2 0,03 10-2 1,9 

meq 1z B 7,61 10-3 0,06 10-3 0,8 

b. verwarmen 

produkt+KI+ x s Sr X 

HCI 

%Cu3+ 34,l 11 ,3 33,0 

meq 12 A 1,03 10-2 0,09 10-2 8,3 

meq 1z B 7,69 10-3 0,06 10-3 0,8 

c. verwarmen x sx s 
r 

produkt+KI 

%Cu3+ 84, l 2 ,4 2,9 

meq 12 A 1,38 10-2 0,03 10-2 1,9 

meq 1z B 7,49 10-3 0,05 10-3 0,6 

Het valt hier meteen op dat verwarmen in aanwezigheid van HCI een heel laag 

percentage Cu(III) oplevert met bovendien een zeer grote foutmarge. Door verwarmen 

wordt Cu3+ in dit zuur milieu (zelfs in aanwezigheid van KI) gemakkelijker tot Cu
2
+ 

gereduceerd met zuurstofvorming, hetgeen bij kamertemperatuur niet gebeurt. In geval c, 

waar enkel KI mee opgewarmd wordt, ligt het percentage ook lager, maar niet zo 
drastisch. Dit kan betekenen dat een gedeelte van het I2 (gevormd door de reductie van 

Cu3+) vervluchtigt door de temperatuursverhoging. Het is duidelijk uit deze tabel dat de 
hoeveelheid 1

2 
gevormd in methode B behoorlijk overeenstemt terwijl dit voor methode A 

in geen enkel geval zo is. Dit biedt dus geen uitweg voor het probleem van de 

oplosbaarheid. 

Een andere mogelijkheid is het voorzien van. . .e.en . .J~.n.ge.r.e .. lit~.b.Uil!at.i.e.tiJd in 

methode A v66r de eigenlijke titratie. De invloed wordt verduidelijkt in Tabel IV.8 ; de 
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oplostijden 2, 4, 6, 8, 10 en 15 minuten werden vergeleken. Indien deze factor 

belangrijk is zal het percentage Cu(III) verhogen met de tijd en zal de fout in methode A 

kleiner worden. 

Tabel IV.8. Invloed van de stabilisatietijd in methode A op de 

ree.roduceerbaarheid 

2min x s s 

%Cu3+ 89,7 1,7 1,9 
meq 1z A 1 54 10-2 , 0,01 10·2 0,8 
meq 1z B 8,12 10·3 0,06 10·3 0,7 

mg Cu 3+ 0,863 0,015 1,7 
mg Cu2+ 0,067 0,011 16,5 
mg Cu 0,930 0,006 0,7 

4min x s s 

%Cu3+ 86,0 2,0 2,4 
meq 1z A 1 52 10·2 , 0,01 10·2 0,9 
meq 1z B 8,19 10·3 0,13 10-3 1,6 

mg Cu 3+ 0,835 0,01 1 1,4 

mg Cu 2+ 0,09 1 O,Ql5 16,2 
mg Cu 0,926 0,010 1, I 

6min x s s 

%Cu3+ 87,26 2,5 2,8 
meq 1z A 1,53 10-2 0,02 10·2 

1,3 
meq 1z B 8,20 10·3 0,3 10·3 3,6 

mg Cu 3+ 0,847 0,024 2,8 
mg Cu2+ 0,084 0,016 19,0 
mg Cu 0,930 0,008 0,9 

8min x s s 

%Cu3+ 87,9 1,4 1,6 
meq I2 A 1,53 10-2 0,01 10·2 0,5 
meq 1z B 8, 14 10·3 0,02 10-3 0,3 
mg Cu3+ 0,848 0,011 1,3 
mg Cu2+ 0,078 0,009 12,0 
mg Cu 0,926 0,002 0,2 
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lOmin x s s 

%Cu3+ 88,7 1, 1 1,2 

meq 1i A 1,55 10-2 0,01 10-2 0,8 

meq 1i B 8,19 10-3 0,04 10-3 0,5 

mg Cu3+ 0,861 0,012 1,4 

mg Cu2+ 0,074 0,007 9,1 

mg Cu 0,935 0,006 0,7 

lSmin x s s 

%Cu3+ 87,2 0,9 1,0 

meq 1i A 1,52 10-2 0,02 10-2 1,2 

meq 12 B 8,11 10-3 0,06 10-3 0,8 

mg Cu3+ 0,838 0,015 1,8 

mg Cu 2+ 0,083 0,005 6,1 

mg Cu 0,921 0,010 1,1 

De tabel toont dat binnen de foutengrenzen geen duidelijke invloed bestaat op de 

hoeveelheid Cu(III) die teruggevonden wordt en evenmin verkleint de fout in methode A, 

daar waar de wijziging van de factor zijn invloed zou kunnen hebben. De oplossing zal 

dus op een ander vlak gezocht dienen te warden . 

Een mogelijke oorzaak voor moeilijk oplossen van het poeder is het feit dat de 

m.an.ier .. w.aarnp .het .. . n:wngs.el.ge.rner.d .. wm:dt niet efficient zou zijn. 

Daarom is een opstelling gebouwd met een magnetische roerder om deze te kunnen 

vergelijken met de mechanische. De magnetische roervlo heeft een lengte van 15mm en 

de roersnelheid is ongeveer 500 toeren per minuut. Om te zien of hier verandering 

optreedt worden een paar voorbeelden gegeven bij analyse van 25mg staal (Tabel IV.9). 
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Tabet IV.9. l nvloed van de roermethode op de reproduceerbaarheid 

a. NaCuO (1) 

mechanisch roeren x s s 

%Cu3+ 82,8 3,8 4,5 
meqI:i A 1,45 10-2 0,03 10-2 

l ,7 
meq12 B 7,94 10-3 0,11 10-3 1,4 
mg Cu 3+ 0,780 0,031 3,9 

2+ mg Cu 0,109 0,025 22,7 
mg Cu 0,887 0,0 1 l l ,3 

magnetisch roeren x s s x c 
%Cu3+ 85,0 3, 1 3,7 

meq 12 A 1,46 10-2 O,Ql 10-2 
0,7 

meq Ii B 7,92 10-3 0,09 10-3 
1, 1 

mg Cu 3+ 0,797 0,02 1 2,6 

mg Cu 2+ 0,094 0,020 2 1,7 
mg Cu

1
ot 0 ,892 0,004 0 ,4 

b. NaCuO (2) 

mechanisch roeren x s s 

%Cu3+ 89,3 2,3 2,5 
meq 12 A 1,48 10-2 0,01 10-2 0,9 
meq 12 B 7,78 10-3 0,04 10-3 

0 ,5 

mg Cu 3+ 0,825 O,o18 2,2 

mg Cu 2+ 0,067 O,o1 5 22,4 
mg Cu 0,892 0 ,004 0,4 

magnetisch roeren x s x Sr 

%Cu3+ 96,8 0,9 0 ,9 
meq 12 A 1,55 10-2 0,01 10-2 0,4 
meq 1:i B 7,88 10-3 0,01 10-3 0, l 
mg Cu 3+ 0,916 0,008 0,9 
mg Cu 2+ 0,020 0,004 20,0 

mg Curot 0,936 0 ,003 0 ,3 
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c. NaCuO . (3) 

mechanisch roeren x s x Sr 

%Cu3+ 96,2 3,9 4,0 

meq Ii A 1,60 10-2 0,04 10-2 2,7 

meq Ii B 8,12 10-3 0,07 10-3 0 ,8 

mgCu3+ 0,927 0,044 4,8 

mg Cu2+ 0,024 0,030 103,1 

mg Cu 0,951 0,020 2,08 

magnetisch roeren x s x Sr 

%Cu3+ 97,3 1,2 1,2 

meq Ii A 1,59 10-2 0,02 10-2 1,2 

meq Ii B 8,09 10-3 0,07 10-3 0 ,8 

mg Cu3+ 0,933 0,016 1,7 

mg Cu2+ 0,018 0,007 42,4 

mg Cu 0,951 0,009 1,0 

Het percentage Cu(Ill) dat bekomen wordt op de tweede manier is hoger en daarbij 

is een opmerkelijke verbetering opgetreden bij de spreiding op de resultaten. In het 

tweede voorbeeld is het aantal milli-equivalenten in methode A beduidend groter bij 

magnetisch roeren. 

Er kan gesteld worden dat de manier van roeren in dit geval wel degelijk van belang 

is: de magnetische roerder is in direct contact met het poeder hetgeen resulteert in een 

bevordering van de oplosprocedure. 

4. Onvoldoende reiniging van de opstelling 

Bij automatisatie bestaat het gevaar dat de uitrusting van buretpunten en elektrodes 

niet voldoende gereinigd wordt tussen 2 experimenten. Na iedere meting wordt het 
geheel 3 keer gespoeld met gedeYoniseerd water en daarna drooggeblazen met N2-gas. 

Om er zeker van te zijn dat alles helemaal schoon is werd een extra spoelbeker met 
H

2
0 geplaatst na iedere beker met onbekende. Onvoldoende spoeling kan er immers toe 

leiden dat een klein spoortje van KI, 12, s2o;-, ... mee wordt gesleurd naar de volgende 

beker. Deze verandering werd trouwens ingevoerd gelijktijdig met de vorige wijziging, 

nl. bij de aanwending van een magnetische i.p.v. de mechanische roerder. Vandaar 
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mischien dat in voorbeeld 2 van Tabel IV.9 ook meq 12 Been betere reproduceerbaarheid 

vertonen. 

Het is ook belangrijk er hier voor te waken dat na het spoelwerk de elektrodes en 

buretpunten we! zeker voldoende 2edroo2d zijn. De kleinste druppel water zal er bij 

methode A namelijk voor zorgen dat een gedeelte van Cu(III) gereduceerd wordt onder 
vorming van 0 2. Dit resulteert in negatieve fouten. Daarom werd, buiten de 

droogblazing met N2-gas, een beker toegevoegd gevuld met wat papier na iedere 

spoelbeker zodat alles drooggedept kan worden en het gevolg hiervan is bestudeerd op 

stalen van 25mg (Tabel IV.10). 

Voor een Cu
2
+-verbinding doet dit probleem van eventuele vochtigheid van de 

elektrodes zich niet voor aangezien er niets aanwezig is dat onder invloed van H2o 
gereduceerd wordt. 

Tabel IV. JO. Effect van extra drogen van de opstelling op de 

reproduceerbaarheid 

a. NaCuO (1) 

zonder extra x s 
dro en 

X 
s r 

%Cu3+ 91,4 2,3 2,5 
meq SA 1,48 10-2 0,02 10-2 1,2 
meqSB 1,n 10-3 0,02 10-3 0,3 
mg Cu 3+ 0,836 0,021 2,5 
mg Cu 2+ 0,053 0,014 26,4 
mg Cu 0,889 0,007 0,8 

met extra drogen x sx 5c 
%Cu3+ 93,2 1,4 1,5 

meqSA 1,49 10-2 0,01 10-2 
0 ,5 

meq SB 1,11 10-3 0,02 10-3 0,2 
mg Cu 3+ 0,852 0,011 1,3 

mg Cu 2+ 0,042 0,009 21, I 

mg Cutat 0,893 0,003 0,3 
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b. NaCuO (2) 

zonder extra x sx 5r 
dro en 

%Cu3+ 88,1 2,9 3,3 

meq S, A 1, 13 10-2 0,02 10-2 1,4 

meq S, B 6,02 10-3 o 05 10-3 , 0,9 

mg Cu 3+ 0,629 0,019 3,0 

mg Cu2+ 0,057 0,014 24,5 
mg Cu 0,686 0,007 1,0 

met extra drogen x sx sc 

%Cu3+ 88,3 0,5 0,6 

meq S, A 1,14 10-2 0,01 10-2 0,7 

meq S, B 6,08 10-3 O,G3 10-3 0,4 

mg Cu 3+ 0,636 0,006 1,0 

mg Cu 2+ 0,057 0,002 4,0 
mg Cu 0,693 0,004 0,6 

b. NaCuO (3) 

zonder extra x sx Sr 

dro en 

%Cu3+ 80,9 4, l 5,0 
meq I2 A 1,49 10-2 0,05 10-2 3,0 

meq 12 B 8,22 10-3 O,G7 10-3 0,8 

mg Cu 3+ 0,788 0,045 5,8 

mg Cu 2+ 0,125 0,026 20,5 
mg Cu 0,9 13 0,024 2,6 

met extra drogen x s 
X 

s 
[ 

%Cu3+ 89,2 2,2 2,5 

meq S, A 1,54 10-2 0,02 10-2 1,2 

meqI2 B 8,12 10-3 0, 12 10-3 1,4 

mg Cu 3+ 0,859 0,018 2, 1 

mg Cu 2+ 0,070 0,015 21,7 
mg Cu 0,929 0,011 1,2 

Hier is voor alle voorbeelden een verbetering van de reproduceerbaarheid te zien in 

methode A en bovendien verhoogt het aantal milli-equivalenten 12 waardoor ook het 

Referenties pag. 180 



-176- Hoofdstuk IV.I 

percentage Cu3
+ stijgt. Het wordt duidelijk dat de reproduceerbaarheid niet voor alle 

produkten even goed wordt hetgeen nog eens bewijst dat de samenstelling niet altijd 

hetzelfde is en dat inhomogeniteit toch nog een zekere rol speelt. 

De fout op het percentage Cu(III) verbetert niet altijd evenredig met deze voor 

methode A en B doordat de combinatie van beiden nodig is om het percentage Cu(III) te 

bepalen. Een kleine schommeling in omgekeerde zin voor A en B heeft grotere fouten 

voor %Cu(III) tot gevolg. 

Deze laatste opstelling geeft dus de beste en meest betrouwbare resultaten wat het 

percentage Cu(Ill) betreft met een betere reproduceerbaarheid. Om zeker te zijn dat hier 

geen overschattingen gemaakt warden is een controle uitgevoerd met CuO 1. Het poeder 

leverde 52% Cu2
+ volgens de methode met mechanische roerder en 53% met de nieuwe 

methode. Vanwege de oplosbaarheidsproblemen werd ook een oplossing getitreerd en 

dit leverde 99,2% Cu2
+ voor de eerste en 99,l % Cu2

+ voor de tweede opstelling. Dit 

leidt tot het besluit dat de methode met magnetisch roeren en extra spoelen geen positieve 

fouten geeft en wet degelijk leidt tot correcte resultaten. 

1.3.3. lnvloed van de zuurtegraad 

In de literatuur wordt er soms op gewezen dat de pH waarbij de analyse uitgevoerd 
wordt van groat belang is: ze mag niet te hoog zijn daar anders onoplosbaar Cu(OH)

2 
gevormd wordt of r geoxideerd wordt maar zeker ook niet te Iaag vanwege het gevaar dat 

het titrant s2o;- ontbindt in aanwezigheid van lucht (12, 13]. Dit houdt in dat de 

oplossing bijvoorbeeld met NH3 en H3PO 4 op de gewenste pH = 3 wordt gebracht v66r 

de analyse. De methode is eerst manueel uitgetest aangezien automatisatie hier enkele 

problemen zou opleveren. Er is bestudeerd of hier een verschil optreedt in de uiteindelijke 

meetresultaten. De vergelijking volgt hier: 

zonder controle pH 

%Cu3+ = 88,2 

5x = l,4 

5r = 1,6 

met controle pH 

%Cu3+= 87,7 

sx = 2,3 

5r = 2,7 

Vlaeminck [12] vindt voor beide methodes een verschil van 2% (met lagere 

waarden bij de pH gecontroleerde methode) maar dit kunnen wij niet vaststellen. 
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Ook Lanza en medewerkers [14) halen aan dat iodometrische Cu(III) bepaling bij 

gebruik van lM HCl, in afwezigheid van zuurstof, geen significante fout met zich 

meebrengt. 

1.3.4. l dentificatie van het oxiderend species 

Er wordt beweerd [3, 5, 15) dat in iodometrie geen onderscheid kan gemaakt 

worden tussen de aanwezigheid van peroxide en Cu3+ daar beiden sterke oxidantia zijn 
en KI zullen oxideren met vorming van 12. Daardoor is iodometrische titratie niet 

specifiek. Het is echter zeer belangrijk dat er wel degelijk een onderscheid gemaakt kan 

worden daar er nog steeds discussie bestaat of supergeleiders al dan niet Cu3+ en/of ff 

aanwezig zijn [16-20). 
Wanneer een mengsel van Na20 2 en CuO geanalyseerd wordt, is tot onze grote 

verwondering vastgesteld dat naast Cu2+ geen "Cu3+" gevonden wordt maar "Cu+ .. . 

Koppeling reactievat-MS Ieert ook dat er bij toevoeging van Na20 2 en CuO aan KI 

zuurstof vrijgegeven wordt (Figuur IV.5), hetgeen niet het geval is voor NaCu02_x· Dit 

betekent in e lk geval dat peroxide niet op dezelfde manier reageert met KI als Cu3
+ 

(Figuur IV.4). Wanneer de redoxpotentialen EOoi.HiOz = 0 ,862V en Eoc,2•.c,• = 0, 153V 

I · 0 2- C 2+ 1 vergeleken worden vo gt dat een reactle tussen 2 en u vo gens: 

2+ 0 + 0 2 + 2Cu + H2 2 ~ 2Cu + 2 + H 

thermodynamisch gezien niet mogelijk is. Hier is echter misschien het verlies van 0 2 

belangrijk zodat de reactie toch verschuift naar rechts. Een andere mogelijke verklaring 

zou zijn dat het peroxide katalytisch ontbindt in aanwezigheid van koper: 

Op deze twee manieren kan we! de ontsnapping van 0 2 verklaard worden maar in 

de tweede mogelijkheid kan nog niet de hoeveelheid "Cu+,. verklaard worden die 

teruggevonden wordt. 
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1 10-11 

9 10-12 

3 10-12 

6 10 · 1 3 --l-r-r"T""T-.--,r-rr-r-,-,--,-.-,-"T""T-.--,r-rr-r--.-r-r-r-r.-r-r-

0: 00 0:10 0:20 0:30 
Tijd (h) 

0:40 0:50 1:00 

Figuur IV.5. MS resultaten uit reactievat-MS experiment: reactie van een 

mengsel van Na20 2 en CuO in KI en HCl: na 20' komt 

KI bij Na20 2 en CuO, en na 40' wordt HCl toegevoegd 

1.4. Besluit 

De geautomatiseerde iodometrische titratiemethode is getest op zijn juistheid en 

reproduceerbaarheid. Er is gezocht naar oorzaken voor eventuele fouten. 

Wat de accuraatheid betreft is het eerst en vooral duidelijk dat Cu2+-verbindingen 

een goed resultaat geven. 

De aanwezigheid van ongewenste nevenreacties werd gecontroleerd: 

1. Er treedt in methode A geen zuurstofvorming op wanneer produkt en Kl en HCI 

bij elkaar gevoegd worden hetgeen we! beweerd wordt door Irvine [21]. 

2. Een andere negatieve fout, de vervluchtiging van gevormd 1
2

, wordt hier niet 

vastgesteld. 

3. De vorming van 12 onder invloed van licht zou kunnen leiden tot positieve fouten 

maar er kan gesteld worden dat deze reactie gedurende de tijdspanne van de analyse niet 

optreedt. 
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De oorzaak van de grote spreiding op de meetresultaten kan op verschillende 

niveau's gezocht worden. Het is aangetoond <lat inhomogeniteit een rol kan spelen bij de 

bepaling van de reproduceerbaarheid maar vooral de oplosbaarheid van de cupraten 

blijkt oorzaak te zijn van de grote spreiding. Dit kan verbeterd worden door het gebruik 

van een efficiente roermethode, nl. magnetisch roeren waardoor een goed contact ontstaat 

tussen poeder en roervlo. 

Bij automatisatie van een analysetechniek is het belangrijk <lat de reiniging en het 

drogen van de uitrusting zeer goed gecontroleerd wordt. Vooral bij methode A is het 

noodzakelijk <lat alles goed droog is v66r het opstarten van de analyse daar anders een 

gedeelte van het Cu3+ verloren kan gaan door contact met een kleine hoeveelheid vocht. 

Op deze manier wordt het hoogste percentage Cu(III) met de beste 

reproduceerbaarheid bekomen, maar deze is echter nog niet altijd even goed. De oorzaak 

hiervan is te zoeken bij het feit <lat telkens twee analyses nodig zijn voor de bepaling van 

Cu(Ill) hetgeen een nadeel is. Bij een kleine schommeling in methode A en B kan <lit een 

relatief grote fout voor het % Cu(Ill) betekenen. 

Er is geen invloed van de zuurtegraad van de oplossing tijdens de meting 

vastgesteld. Er lijkt wel een verschil te bestaan in de reactiviteit van peroxide en Cu
3
+ 

met het KI en HCl zodat hier toch gezegd kan worden dat ze niet tot dezelfde resultaten 

leiden in de iodometrische methode. 
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2.1.1. Theorie 

-185-

De Fe2+/Cr20~- methode, als techniek voor de bepaling van het zuurstofgehalte in 

supergeleiders, is voor het eerst beschreven door Oku [ 1]. 

Fe2+ heeft hier de functie van reductans voor Cu(III). De reactie die hier plaats 

grijpt is: 

F 2+ + C 3+ -+ Fe3+ + Cu2+ + Fe2+ 
e ovennaat u ongereageerd (IV.34) 

De hoeveelheid Fe2+ corresponderend met Cu3+ wordt omgezet tot het 

driewaardige ijzerion. 

Een ongewenste nevenreactie zou kunnen zijn: 

(IV.4) 

Dit geeft aanleiding tot negatieve fouten maar volgens Oku kan dit enkel optreden 

wanneer zeer verdunde oplossingen van Fe2+ gebruikt worden. 

Door titratie met Cr
2
0 ~- kan de hoeveelheid niet gereageerd Fe2+ bepaald worden: 

6 2+ 2- H+ 6 3+ 2C 3+ Fe d +Cr20
7 

+ 14 -+ Fe + r + 7H20 ongereageer 
(IV.35) 

Hieruit kan de concentratie Cu3+ berekend worden, terwijl de totale hoeveelheid 

koper apart bepaald moet worden via een andere methode. 
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Op analoge wijze kan deze titratie uitgevoerd worden met Mn04 in plaats van 

Cr20~- [2]. Mn04 is een sterker oxidans: 

Ea = 1.33V 

Ea = 1.51V 

Maar het groot voordeel van JSCr20 7 is dat het als primaire standaard verkrijgbaar 

is zodat standaardoplossingen onmiddellijk door afwegen gemaakt kunnen worden. 

Deze oplossingen zijn lange tijd stabiel. 

Alhoewel de JSCr20 7 oplossing oranje gekleurd is, is dit niet intens genoeg voor 

de eindpuntbepaling in de titratie. Daarom is ofwel een indicator nodig zoals 

difenylaminesulfonzuur waardoor een kleuromslag van groen (Cr(III)) naar violet 

(geoxideerde indicator) optreedt, ofwel kan potentiometrie aangewend worden. 

2.1.2. Experimenteel 

Reagentia 

Fe(NH4)z(SO 4)2.6H20 (Merck p.a) 

KzCr20 7 (Janssen chimica, 99%) 

Zuren (Merck p.a.) 

Apparatuur 

Dezelfde opstelling als bij iodometrie wordt gebruikt voor de titratie, maar dit keer 

met manuele toevoeging van het titrant Cr20~-. Een klassieke Pt-elektrode heeft het 

nadeel van zijn hoge adsorptiesnelheid van Cr20~--ionen aan het oppervlak en de trage 

desorptie hiervan in aanwezigheid van een reductans. Daardoor gebeurt de 

evenwichtsinstelling aan deze elektrode langzaam en de elektrode wordt aangetast en 

krijgt een zwarte kleur. De elektrode die hier aangewend werd is daarom de 

gecombineerde Ag/AgCI en Pt-elektrode van het type 10 505 3189 van Belgolabo. 
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De koppeling van het glazen reactievat aan de MS zoals beschreven bij iodometrie 

(Figuur IV.3) werd ook hier aangewend ter controle van de reacties die plaatsvinden 

wanneer cupr(IIl)aat bij de oplossingen van Mohr's zout en de zuren gevoegd wordt. 

Procedure 

De titratie wordt semi-automatisch uitgevoerd: de oploss ingen worden 

computergestuurd toegevoegd vanuit Schott T 100 buretten. Het verloop van de titratie 

en de bepaling van het equivalentiepunt gebeurt manueel. 
De oplossing van :\1ohr's zout bevat 2% H2SO 4 zodat oxidatie van Fe

2
+ aan de 

lucht slechts heel traag gebeurt. Zonder <lit zuur gebeurt deze reactie binnen enkele uren. 

Deze oplossing dient dagelijks te worden gestandaardiseerd t.o.v. JSCr20T 

Ongeveer 85-90 mg produkt wordt afgewogen in een droge beker. Hier wordt 
10ml 0,2M Fe(NH

4
)
2
(S0

4
)
2

.6H
2
0 onder een stroom van stikstofgas toegevoegd en 

daarna 10ml van het zurenmengsel <lat bestaat uit H3P04:H2S04:H20 in de verhouding 

3:3: I. De titratie gebeurt met 0,03M JSCr20 7. 

2.1.3. Resultaten 

Bij toepassing van de hierboven beschreven procedure wordt een hoeveelheid 

Cu(III) bekomen van l ,7 10-6 mo! per mg NaCu02_x terwijl iodometrie voor hetzelfde 

produkt 7,0 10-6 mo! Cu(III) opleverde per mg staal. Aangezien <lit een zeer groot 

verschil is werd gezocht naar een mogelijke verklaring voor deze !age waarde in de 

Fe2+/Cr
2
0~- methode. Daarbij bleek de koppeling reactievat-MS een geschikt 

hulpmiddel. 
Bij gebruik van een oplossing Mohr's zout die, zoals gebruikelijk, H2S04 bevat 

[3] werd vastgesteld <lat bij toevoeging van NaCu02 er CO2 en 0 2 vrijgegeven wordt. 

CO
2 

is duidelijk afkomstig van het CO~- in NaCu02_x en 0 2 is te verklaren door reductie 

van een gedeelte van Cu(ll) door het aanwezige H2SO 4 (Figuur IV.6). Niet alle Cu(III) 

wordt dus gereduceerd door Fe(Il) zoals in theorie zou moeten en <lit verklaart de grote 

negatieve fout die bij de titratie gemaakt wordt. 
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Tijd (h) 

Figuur IV.6. MS resultaten uit reactievat-MS experiment: reactie van NaCu0
2

_x 

met een zure oplossing van Mohr's zout: de samenvoeging 

gebeurt na 13' 

Een vers gemaakte oplossing van Fe(NH4)2(S04)2.6H20 zonder toevoeging van 

H
2
S0

4 
stelt enkel CO2 vrij uit NaCu02_x• maar hier treedt het probleem op dat het 

poeder onvoldoende oplost, analoog aan wat vastgesteld wordt bij iodometrie wanneer 

KI en NaCu0
2

_x samengevoegd worden v66r HCI additie. Dus ook bij de Fe2+/Cr
2
o;-

methode moet achteraf nog zuur toegevoegd worden. Hiervoor werd het mengsel 

H
2
SO 

4 
:H3PO 

4 
:H

2
0 alsook verscheidene concentraties HCI uitgetest maar tel kens komt 

er dan naast CO2 ook 0 2 vrij (Figuur IV.7). 
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0:40 0:50 

Figuur IV. 7. MS resultaten uit reactievat-MS experiment: reactie van NaCuO 2_x 

in p/+ -oplossing (zonder toevoeging van H2SO 4) na JO'; zuur 

wordt toegevoegd na 24' 

Wanneer bij de titratie gebruik wordt gemaakt van dit Mohr's zout zonder H2S04 

en toevoeging van IM HCI wordt volgend resultaat bekomen voor het aantal mol Cu(lll) 

per mg produkt: 

2+ C 2-Fe / r20 7 methode 

4,44 ,o-6 

5,58 10·6 

5,92 10·6 

iodometrie 

6,99 10-6 

7 26 10·6 , 

7,26 10·6 

Hier werd geen oplossing gevonden om de negatieve fout die optreedt volledig 

weg te werken. De methode van Oku [l] kan dus zeker niet gebruikt worden in ons 

geval waar cupraten met een hoog Cu(III) gehalte geanalyseerd dienen te worden. De 

andere cupr(III)aten van dit werk werden verder niet met deze methode onderzocht. 

Irvine [4] vindt ook lagere resultaten in de Fe2
+ methode vergeleken met 

iodometrie maar hij beweert dat de fout optreedt bij iodometrie doordat daar peroxide ook 
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gereduceerd wordt (hetgeen wij echter niet kunnen vaststellen) terwijl dit in de 

Fe
2
+/Cr2o;- methode niet gebeurt volgens hem. Kamentsev [5] vermeldt dat in de 

Fe
2
+/Cr2o;- verlies van actieve zuurstof optreedt. 

Er dient tevens opgemerkt te worden dat in het geval van supergeleiders, gemaakt 

volgens de oxalaatmethode [6], problemen zijn opgetreden om het produkt op te lossen, 

om het even welk zuur (ook in hoge concentraties) toegevoegd werd aan 

Fe(NH4)z(SO 4)2.6H20. Zelfs verwarmen kan hier niet baten. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het feit dat bij de supergeleider YBazCu30 7_x de mogelijkheid bestaat dat na 

toevoegen van Mohr's zout het onoplosbare BaSO 4 gevonnd wordt aan het oppervlak 

van het materiaal, hetgeen verhindert dat het overige dee! kan oplossen. In het geval van 

N aCu02_x daarentegen doet dit probleem zich niet voor aangezien Na
2
SO 

4 
goed 

oplosbaar is in waterige oplossing. 

2-
2.2. TiCl3/Cr2o7 methode 

2.2.1. Theorie 

De TiCI/JSCr20 7 methode werd ontwikkeld door Kamentsev en medewerkers 

[5]. TiCl3 treedt als reductans op voor Cu(III). De voornaamste redoxreacties die 

plaatsvinden tijdens het oplosproces van cupr(III)aat in de TiCt
3
-oplossing zij n de 

volgende: 

Cu3+ + 2Ti3+ ~ Cu++ 2Ti4+ (IV.36) 

(IV.37) 

Een ongewenste nevenreactie zou kunnen zijn: 

(IV.4) 
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hetgeen zou leiden tot negatieve fouten. Maar het gevormde 0 2 wordt in dit geval 

echter onmiddellijk weer gereduceerd door TiC13 zodat verlies van zuurstof tijdens het 

oplossen vermeden wordt en reactie (IV.4) geen aanleiding geeft tot verkeerde resultaten. 

Bij terugtitratie met JSCr20 7 gebeurt de oxidatiereactie in twee stappen. Eerst 

wordt de overmaat TiCJ3 getitreerd: 

(IV.38) 

Daarna wordt het gevormde Cu(I) uit reactie (IV.36) en (IV.37) geoxideerd tot 

Cu(II). 

+ 2- + 2+ 3+ H 6Cu + Cr20 7 + 14H ~ 6Cu + 2Cr + 7 20 (IV.39) 

Uit deze twee equivalentievolumes kunnen de hoeveelheden Cu(II) en Cu(III) 

beiden bepaald worden uit een en dezelfde titratie. 

Wanneer de hoeveelheid Ti3+ die volgens reactie (IV.36) en (IV.37) gereageerd 

heeft "a" mo! is en deze van Cu+ hierbij gevormd "b" mo! is dan geldt het volgende: 

a = mo! Cu2+ + 2mol Cu3+ 

b = mo! Cu2+ + mo! Cu3+ 

(IV.40) 

(IV.41) 

Uit vgln. (IV.40) en (IV.41) kan de hoeveelheid Cu2+ en Cu3+ berekend worden. 

mo! Cu2+ = 2b - a 

mo! Cu3+ = a - b 

(IV.42) 

(IV.43) 

Deze methode heeft volgens Kamentsev een aantal voordelen t.o.v. het gebruik van 

Fe2+/Cr2o;- of de iodometrische titratie: 

0 TiCI
3 

is een sterker reductans dan Fe2+ (Eo,T;••rn3• = 0, IV; Eo.Fe3•fFe'• = 

0,77V). 

0 Reactie (IV.4) geeft hier geen aanleiding tot negatieve fouten aangezien het 
gevormde 0

2 
terug gereduceerd wordt; ook dit is te verklaren door het sterker reducerend 

vermogen van TiCJ3. Deze fout zou in iodometrie (niet door ons vastgesteld) en 

Fe2+/Cr2o;- (we! door ons vastgesteld) we! gemaakt worden. 
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0 De Fe
2
+/Cr2o~- methode heeft een bijkomend nadeel. Door gebruik van FeSO 

4 

of Mohr's zout bestaat de mogelijkheid dat onoplosbare sulfaten gevormd worden zodat 

langere oplostijden vereist zijn en een dee! van het staal niet oplost binnenin de 

neergeslagen sulfaten (eveneens onze ervaring). 

0 Deze methode kan zonder enig probleem gebruikt worden voor de analyse van 
hoge Tc supergeleiders aangezien aardalkali- en alkalimetaal- en Y, La, Bi en Pb-ionen 

niet gereduceerd worden door Ti3+ of geoxideerd door Cr
2
o;-. Enke! in het geval van 

Tl-bevattende materialen wordt Ti3+ geoxideerd door Tl(III) en moet de Tl-hoeveelheid 

bepaald worden via een onafhankelijke methode. 

2.2.2. Experimenteel 

Reagentia 

TiCI3 (Merck, 15% oplossing in 10% HCI) 

JSCr20 7 (Janssen Chemica, 99%) 

HCI (Merck, p.a.) 

Procedure 

De procedure voor de TiCl/Cr2o~- methode is analoog aan deze van Fe2+/Cr
2
o~

met gebruik van dezelfde elektrode. 

20-25mg staal wordt afgewogen in een droge beker. Hieraan wordt 20ml 0, IM 
TiCI3 en vervolgens 20ml 2M HCI onder een stikstofstroom toegevoegd. De titratie 

gebeurt met 0,03M JSCr207' TiCt3 wordt gesteld met ditzelfde Cr20 ~-. 

2.2.3. Resultaten 

Kamentsev [5] gebruikt een oplossing van TiC13 in 2-4M HCI als reductans om 

Cu(III) te reduceren tot Cu(I). De koppeling massaspectrometer-reactievat leert ons 
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echter dat bij contact van NaCu02_x met deze oplossing duidelijk ogenblikkelijk 0 2 en 

CO
2 

vrijgesteld wordt (analoog aan de reactie met de zure Fe2
+ oplossing in Figuur 

IV.6). Titratie op deze manier gaf dan ook een percentage Cu(III) t.o.v. de totale 

hoeveelheid koper van 68,8%, terwijl dit bij iodometrie 92,4% was. 
Daarom werd een TiCI

3
-oplossing van O,lM gemaakt zonder extra HCL Nadat dit 

eerst bij NaCu0
2

_x gevoegd is komt 2M HCI erbij. Hier blijkt in de eerste fase nog veel 

CO
2 

maar veel minder 0 2 vrij te komen (Figuur IV.8). De vrijstelling van 0 2 verloopt 

hier trager, over een langere periode. Toevoeging van 2M HCI geeft geen verdere 

problemen. 

.... 
'§ 
·;,; 
C 
<1.) .s 

10-IO 

10-I I 

02 

CO
2 

0:00 0:05 0: 10 0: 15 0:20 0:25 0:30 0:35 
Tijd (h) 

Figuur IV.8. MS resultaten uit reactievat-MS experiment: reactie van NaCu02_x 

in TiC/3 (zonder HCl) na 8'; 2M HCl wordt erbij gevoegd na 20' 

Andere concentraties van TiCI3 bieden geen oplossing voor dit probleem. 

Een voorbeeld van een titratiecurve wordt gegeven in Figuur IV.9. 
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Figuur IV. 9. Titratie van 20,0mg NaCu02_x volgens de TiCl/Cr20 ~

methode 

Uit het eerste equivalentiepunt bij 11 ,83ml wordt de overmaat Ti3+ (aan de hand 

van reactie IV.38) bepaald. De hoeveelheid gevormd Cu+ in reactie IV.36 en IV.37 

wordt berekend uit het tweede equivalentievolume: ( 12,72-11,83 ;;:) 0,89ml. Met deze 

resultaten kan Cu(II) en Cu(III) bepaald worden (vgl. IV.42 en 43) wanneer de 

concentratie van TiCl3 gekend is (hier 0,093M) door standaardisatie met Cr20 ~- (hier 

0,03M). Dit leidt tot 6,62 10·6mol Cu3+ en 1,40 10·6 mol Cu2+ wat dus overeenkomt 

C 3+ met een percentage u van 82,6%. 

Vergelijking van de TiCI/ Cr
2
0 ~- methode met iodometrie wordt hieronder 

weergegeven in percentage Cu(III) op de totale hoeveelheid koper (als gemiddelde van 
parallelle metingen) voor twee verschillende NaCu02_x monsters. 

78,5 

82,4 

iodometrie 

92,4 

94,0 
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Het resultaat is dus inderdaad nog beduidend lager volgens de TiCl/Cr2o;
methode. Op deze manier kan de methode voorlopig niet toegepast worden om de 

cupraten met een hoog Cu(IIl)-gehalte op correcte wijze te analyseren. Er dient 

bovendien opgemerkt te worden dat de evenwichtsinstelling van de potentiaal gedurende 

het verloop van de titratie zeer traag verloopt, hetgeen de methode zeer tijdrovend maakt 

niettegenstaande op een enkel staal zowel Cu(Ill) als Cu(II) bepaald kan worden. Dit 

laatste is ontegensprekelijk het groot voordeel. Verdere optimalisatie van deze methode 

is dan ook gewenst om tot een goed resultaat te komen. 

De supergeleider YBa
2
Cu

3
0

7
_x werd eveneens op deze wijze geanalyseerd [7] en 

hier werd 7,9% Cu(III) gevonden voor de TiCl/Cr
2
o;- methode t.o.v. 29,9% in 

iodometrie; er treedt in dit geval dus een grote negatieve fout op. De titratiecurve wordt 

gei"Jlustreerd in Figuur IV.IO. 

1000 

800 

600 

> s 
400 

r,.I.l 200 

0 

-200 

-400 
0 5 10 15 

Figuur IV.JO. Titratie van 25mgYBa2Cu30 7_x volgens de TiCl/Cr20~

methode (concentratie aan TiCI
3 

is 0,095M en die van K2Cr20 7 

is 0,03M) 
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Hoofdstuk 3: Voltammetrie 

3.1. Theorie 

Voltammetrie is een stroom-potentiaal techniek. Aan de rnicro-indicatorelektrode 

wordt een potentiaal aangelegd en de resulterende stroom wordt gemeten als functie van 

de potentiaal. Wanneer een elektroactief species aanwezig is wordt een stroom 

geregistreerd wanneer de potentiaal voldoende negatief of positief wordt opdat het 

geelektrolyseerd kan worden. Wanneer de oplossing verdund is zal de stroom een 

lirnietwaarde bereiken omdat het species alleen kan diffunderen naar de elektrode en 

geelectrolyseerd worden aan een bepaalde snelheid, afhankelijk van de concentratie. 

De limietstroom 11 is evenredig met de concentratie van het gereduceerde of 

geoxideerde bestanddeel. Dit is het kwantitatief kriterium. 

11 = n F k D c0 

met n = aantal mol elektronen die deelnemen aan de reactie per mol reagens 

F = Faraday constante 

k = constante voor een bepaalde elektrode 

D = diffusiecoefficient 
c0 = concentratie van reagens 

De potentiaal overeenkomend met de helft van de limietstroom (11/2) is de 

halfwaardepotentiaal. Deze is karakteristiek voor een bepaald ion of molecule en is 

onafhankelijk van de concentratie: dit is het kwalitatief kriterium. 

Een probleem <lat zich voordoet is dat opgelost zuurstof erg interfereert daar ook 
zuurstof elektrochernisch reduceerbaar is en grote reduceerstromen produceert. Dit 0 2 
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moet dus verwijderd worden uit de oplossing v66r de analyse. Dit kan door borrelen 

van N2 of Ar, met hoge zuiverheid, in de oplossing. 

Op deze manier kan Cu(ill) kwantitatiefbepaald worden in supergeleiders [1-4]. 

3.2. Experimenteel 

De metingen werden uitgevoerd op onze produkten in samenwerking met 

Dr. Ogorevc en medewerkers van het Nationaal Instituut voor Scheikunde in Slovenie. 

Apparatuur 

Voltammetrische metingen zijn uitgevoerd met behulp van een Autolab 

elektrochemisch systeem (Eco Chemie Nederland), uitgerust met een potentiostaat 

PST AT 10 en gestuurd met een GPE S3 software (Eco Chemie) op een 486 personal 

computer. Een Metrohm voltammetrische eel is opgesteld met een drie

elektrodensysteem waar een platina plaat (oppervlakte l 2.6mm2), geplaatst op een 

draaiende elektrode van model 616 (PARC,USA) dienst doet als indicatorelektrode. Een 
kwiksulfaat elektrode (Hg!Hg2SO /KOH( IM)) is de referentieelektrode en Pt-draad is de 

tegenelektrode. Elke potentiaal hier wordt uitgedrukt t.o.v. de Ag/AgCI/KCl(verz. ) 

elektrode, die als standaard wordt gebruikt. 

Procedure 

Alie gebruikte chemicalien zijn van pro analyse kwaliteit. Voor alle experimenten 

en bereiding van oplossingen is Milli-Q (Millipore) water gebruikt. 

Cu(III) standaardoplossing, gebruikt voor de standaardaddities, wordt bereid door 
oxidatie van CuS04 met het sterke oxidans ~S20 8 in aanwezigheid van H

6
Te0

6
. 

Driewaardig koper in de standaardoplossing wordt gestandardiseerd met As(III) 
overmaat en vervolgens titratie met KMnO 4 met colorimetrische eindpuntbepaling. 

Een telluraatligand-oplossing zelf wordt bekomen met deze persulfaatmethode 
zonder toevoeging van CuSO 4. 

Cupraat stalen die onderzocht zijn warden vooraf gedroogd bij l05°C gedurende 

I uur in de lucht, waarna ze worden fijnvermalen met de hand in een agaat mortier, vlak 

voor de eigenlijke analyse. Ongeveer 10mg staal wordt volledig opgelost in een 

alkalische 0.1 M telluraat oplossing bij kamertemperatuur. 
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Het experiment wordt gestart bij een potentiaal waar nog geen reactie gebeurt en 

wordt verder gescand naar negatievere waarden, waar de reductie van Cu(Ill) naar Cu(II) 

begint en waar de kathodische stroom verhoogt. Een ideaal voltammogram heeft een S

vorm wat betekent dat aan het begin de stroom nul is, dan verhoogt tot een bepaalde 

limietwaarde en daar constant blijft (plateau). De hoogte van de limietstroom is 

afhankelijk van de Cu(Ill) concentratie. In ons geval is de beginpotentiaal 0,4V t.o.v. de 

Ag/AgCI/KCl elektrode, deze wordt met een snelheid van 20mV/s verlaagd naar -0,4V. 

Gedurende de metingen kunnen bepaalde bestanddelen en onzuiverheden geadsorbeerd 

worden aan het oppervlak van de draaiende Pt-elektrode wat daaropvolgende metingen 

zal bei"nvloeden. Daarom is het noodzakelijk dat deze verwijderd worden v66r elke 

meting door aanleg van potentiaalpulsen (in dit geval worden 4 pulsen gedurende !Os 

aangelegd: -1,ISV, +0,65V, +0,25V en +0,65V). 

3.3. Resultaten 

De driewaardige alkalicupr(IIl)aten werden met deze techniek geanalyseerd. 

Hiermee is het mogelijk specifiek Cu(III) te bepalen zonder bei"nvloeding van de 

resultaten door andere ionen zoals K+, Li\ ... daar geen van deze bij dezelfde potentiaal 

gereduceerd worden. Ook eventueel aanwezig peroxide vormt voor deze methode geen 

probleem. In tegenstelling tot NaCu02_x lossen KCu02_x en LiCu02_x niet volledig op 

in de alkalische telluraatoplossing. Daarom werd Cu(III) uit het vaste produkt bij licht 

verhoogde temperatuur in oplossing gebracht. Om de efficientie van dit oplossen te 

controleren werd het vaste residu afgefiltreerd en in een nieuwe alkalische 

telluraatoplossing gebracht bij 50°C gedurende 15 minuten. Voltammetrie kon aantonen 

dat zich geen Cu(III) meer bevindt in het onopgeloste residu na de eerste extractie. 

Een voorbeeld van zo'n voltammogram wordt weergegeven in Figuur IV .11. 

Referenties pag. 207 



-204- Hoofdstuk IV.3 

-12.0 

j 
3 
2 

(/) 

d 
-8.0 C 

b 

-4.0 a 

0.0 

4.0 
0.4 0.2 0.0 -0 .2 -0.4 

Potentiaal (V) 

Figuur IV.I I. Voltammogram van een NaCu0
2
_xstaal 

a. oplossing van de onbekende 

b-d. opeenvolgende additie van 2,7 J0-6M Cu(lll) 

standaardoplossing 

-0.6 

De concentratie wordt bepaald via de standaardadditie-methode: na de 

voltammetrische meting van het staal wordt een kleine hoeveelheid (0,5ml) van standaard 

Cu(III) oplossing toegevoegd aan het staal en wordt het voltammogram opnieuw 

opgenomen. De limietstroom in dit tweede geval is hoger dan voor het staal alleen 

aangezien de Cu(IIl) hoeveelheid is toegenomen. Deze verhoging in stroom is evenredig 

met de hoeveelheid toegevoegd Cu(III) die gekend is. Daaruit kan de oorspronkelijke 

Cu(III) concentratie in het cupraat berekend warden. Meestal worden nog twee 

standaardaddities gedaan waaruit het gemiddelde berekend wordt voor de concentratie 

Cu(III). 
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In het geval van de cupraten is het plateau niet zo mooi gevormd hetgeen de 

bepaling van de limietstroom bemoeilijkt. Daarom wordt een basislijn (een 

voltammogram van enkel elektrolyt) afgetrokken zodat de afvlakking beter is en de 

limietstroom gemakkelijker kan bepaald worden. 

De resultaten voor de percentages Cu(III) bekomen voor de verscheidene cupraten 

worden gei'Jlustreerd in Tabet IV.11 en deze worden vergeleken met de iodometrische 

titratie. 

Tabet IV.I 1. Resultaten van de percentages Cu(lll) in de voltammetrische analyse 

voor de verschillende alkalicupraten vergeleken met iodometrie 

produkt voltammetrie 5r iodometrie s r 
NaCu02_x 

1 98,4 2 96,8 0,9 

2 98,6 2 96,5 1,2 

KCu02_x 64,6 2 87,2 2,7 

LiCu02_x 34,6 2 19,3 2, I 

Hierbij valt het in eerste instantie op dat de resultaten voor NaCu02_x goed 

overeenkomen binnen de foutengrens hetgeen een aanwijzing geeft dat beide technieken 

correct kunnen zijn. Bij verdere vergelijking van KCu02_x en LiCu02_x ontstaan er 

echter duidelijke verschillen. De verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat de 
poeders v66r de voltammetrische analyse gedroogd worden op I05°C. Voor NaCu02_x 

is dit geen probleem daar NaCu02_x bij deze temperatuur enkel nog maar HzO verliest en 

Cu(III) nog volledig blijft bestaan. 
KCu0

2
_x echter is thermisch minder stabiel en geeft bij 105°C al een beetje 0 2 vrij 

zoals ge'illustreerd werd in Figuur III.15 , het massaspectrum van KCu02_x i.f.v. de 

temperatuur. Daardoor neemt de Cu(III) hoeveelheid af en dit resulteert in het lagere 

percentage in voltammetrie. 
Bij LiCu0

2
_x• dat heel weinig Cu(III) bevat, daarentegen stelt men vast dat het 

gewicht bij 105°C toeneemt. Dit is duidelijk te zien in Figuur IIl.16. Wat kan hiervoor 

de verklaring zijn? Indien verondersteld wordt dat iodometrie de goede waarde levert 

voor Cu(III) en aangezien duidelijk is dat het gewicht bij I05°C toegenomen is, zou dit 

kunnen betekenen dat Cu(II) voor een klein deel bij deze temperatuur verder geoxideerd 

is tot Cu(III) door zuurstof uit de lucht. Dit is echter niet erg waarschijnlijk daar de 
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synthese van Cu(III) eerder toch veel problemen opleverde, tenzij er een analogie bestaat 

met de supergeleider YBa2Cu30 7_x die ook bij annealen 0
2 

opneemt met vorming van 

Cu
3
+. Een andere mogelijkheid zou zijn dat het materiaal nog Cu(I) bevat naast Cu(III) 

zodat in iodometrie enkel het verschil Cu(III) - Cu(I) kan bepaald worden en dus 

eigenlijk een te laag resultaat voor Cu(III) oplevert. In voltammetrie wordt daarentegen 

specifiek Cu(III) bepaald, naast Cu(I). Dit kan dus ook een verklaring zijn voor het 

verschil dat optreedt tussen iodometrie en voltammetrie. 
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Hoofdstuk 4: UV-VIS fotometrie 

4.1. Theorie 

UV-VIS absorptiespectroscopie omvat de methoden waarbij een moleculair 

bestanddeel bepaald of gedetecteerd wordt door de absorptie van ultraviolet (190-380 

nm) ofzichtbaar licht (380-780 nm). 

De absorptie van straling in het UV-VIS gebied is toe te schrijven aan de overgang 

van bindingselektronen naar een hogere energietoestand. De golflengte van het 

geabsorbeerde licht kan gecorreleerd worden met de bindingstypes die in het onderzochte 

species bestaan. Daardoor is moleculaire absorptiespectroscopie geschikt voor de 

identificatie van functionele groepen in een molecule. Belangrijker echter zijn de 

toepassing van UV en zichtbare absorptiespectroscopie voor kwantitatieve bepaling van 

verbindingen met absorberende groepen. 

De absorbantie A is evenredig met de concentratie van het absorberende 

bestanddeel, weergegeven door de wet van Bouguer-Lambert-Beer: A=£ b c , met b de 

lengte van de absorberende laag en £ de moleculaire absorptiviteit. £ is een maat voor de 

gevoeligheid van de k.leurreactie. 

Voor anorganische doeleinden zijn van bijzonder belang de species die charge

transfer (C.T.) absorptie vertonen omdat hier de moleculaire absorptiviteit heel groot is ( 

£ = 10000 1 mor 1 cm-\ C.T. overgangen veroorzaken een intramoleculaire of 

interionaire herverdeling van de lading waarbij een elektron getransfereerd wordt van een 

ion of molecule naar een antler ion of molecule in hetzelfde species. Een DA complex 

wordt gevormd. C.T. complex wordt normaal gevormd tussen een lid met !age 

ionisatiepotentiaal en een partner met hoge elektronenaffiniteit. 

Met behulp van fotometrie kan het totale zuurstofgehalte in supergeleiders bepaald 

worden. Het staal wordt dan bijvoorbeeld behandeld met een Fe2
+ -oplossing. De 

overmaat Fe2+ die niet reageert met de supergeleider kan dan fotometrisch bepaald 

worden door toevoeging van 1,10-fenantroline [l]. Ook het gevormde Fe3+ kan op 

analoge manier bepaald worden door meting bij 520 nm [2]. 

Er kan ook meer specifiek peroxide bepaald worden met fotometrie. Er is de 

peroxidase methode waarbij absorptie optreedt bij 570 nm en de ADPDV methode (aqua-
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dioxo-pyridine-2,6-dicarboxylato vanadaat(V)) waar absorptie bij 420 nm bestudeerd 

wordt [3]. 

4.2. Experimenteel 

De metingen werden uitgevoerd op onze produkten in samenwerking met Dr. 

Ogorevc en medewerkers van het Nationaal Instituut voor Scheikunde in Slovenie. 

Voor de fotometrische bepaling van peroxide werd een Karl Zeiss ELKO II 

fotometer gebruikt. Alie experimenten werden uitgevoerd bij kamertemperatuur (23 ± 
2oq. 

De organische reagens oplossing werd bereid door oplossen van 4-arninoantipyrine 

(4-AAP), natrium-N-ethyl-N-sulfopropylaniline (ALPS), natriumwaterstof- en 

diwaterstoffosfaat (pH =5.83) en peroxidase [3, 4). 

Voor fotometrische bepaling van H20 2 met de peroxidase methode wordt een 

kleine hoeveelheid (5mg) van het fijngemalen materiaal volledig opgelost in!M HCI, 

waaraan 2ml 0.2M citroenzuur is toegevoegd. Voor toevoeging van de organische 

reagens oplossing (AAP, ALPS, fosfaatbuffer en peroxidase) wordt de pH van de 

staaloplossing op 6 gebracht door toevoeging van een hoeveelheid IM NaOH. De 

uiteindelijke oplossing blijft nog rninstens !Ornin staan voordat de absorbantie gemeten 

wordt bij 570 nm. Standaardoplossingen voor de calibratiecurve worden bekomen door 
verdunningen van een 0,05M H20 2 oplossing die gestandaardiseerd wordt t.o.v. O,lM 

KMn04. 

4.3. Resultaten 

Op deze manier wordt selectief peroxide bepaald, ook in aanwezigheid van Cu(III). 

Deze techniek werd daarom aangewend om meer zekerheid te hebben over de identiteit 

van het oxiderend species dat aanwezig is in deze alkalicupraten, en dit naar aanleiding 

van de vele discussies die hierrond bestaan, zeker in het geval van supergeleiders [5-10). 

Op deze manier wordt het ook duidelijk of wel degelijk een standaardmateriaal voor 

Cu(ill) wordt gemaakt, en niet voor peroxide. Tabel N.12 geeft de resultaten weer voor 

de drie alkalicupraten. 
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Tabel IV. 12. Resultaten voor de fotometrische be paling van peroxide 

(percentage op de totale hoeveelheid staal) 

produkt fotometrie 

NaCu02_x 

1 

2 

KCu02_
1 

n (aantal metingen) = 3 

s = 10 

0, 11 

0,02 

0,03 

0,04 

-213-

Bij de YB~Cu30 7_x materialen kan op deze manier de aanwezigheid van peroxide 

we! aangetoond worden zolang het produkt niet supergeleidend is (x 2::: 0,5). De 

supergeleidende stalen echter bevatten geen peroxide, maar Cu(III) [3]. Hieruit kan 

besloten worden dat geen van deze materialen bij het in oplossing brengen peroxide 

bevatten en onze vroegere veronderstelling dat het materiaal Cu(III) bevat ook 

waarschijnlijk is ondanks de beweringen van Singh [11] dat deze cupraten peroxide 

bevatten i.p.v. Cu(III). 
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Hoofdstuk 5: Gasvolumetrische bepaling 

5.1. Theorie 

Er is vastgesteld dat alle waterige oplossingen een vernietigend effect hebben op 

supergeleiding [l, 2]. Gebaseerd op de evolutie van 0 2 door reactie van supergeleiders 

met zuur is de gasvolurnetrische rneetmethode tot stand gekornen om de hoeveelheid 

Cu(III) in deze materialen te bepalen [3, 4]. 

Deze gasvolumetrische techniek houdt in dat de hoeveelheid van een gas, in dit 

geval 0
2
, gevormd uit een of andere reactie, bepaald wordt. 

Oplossen van een keramische supergeleider of cupr(IIl)aat in een verdund zure 

oplossing geeft volgende reactie: 

3+ j + 2+ n Cu + n/2 H20 ~ n/4 0 2 + n H + n Cu (IV.44) 

Hierin staat n Cu3+ voor de gemiddelde formele oxidatietoestand (boven Cu
2
+) die 

correspondeert met (Cu-ot. Op deze manier is de methode enkel ertoe in staat het 

zuurstofgehalte te bepalen wanneer de gemiddelde oxidatietoestand van koper hoger is 

dan Cu2+. Evenals bij iodometrie dient hier rekening gehouden te worden met de 

interactie van eventueel aanwezig Cu+ hetgeen volgende reactie veroorzaakt: 

+ + 2+ n Cu + n/4 0 2 + nH ---t n Cu + n/2 H20 (IV.45) 

en die dus, in tegenstelling tot Cu3+, zorgt voor consumptie van zuurstof. Wanneer 

andere kationen in de verbinding aanwezig zijn in een hogere valentietoestand, zullen 

ook deze bijdragen tot zuurstofvorming. In het geval van YBCO hebben Y en Ba echter 

respectievelijk de stabiele oxidatietoestand 3+ en 2+ zodat het gevormde 0 2 alleen 

fk . k .. C 3+ a omst1g an z1Jn van u . 
Bij meting bij constant volume waarbij p

02 
i.f.v. de tijd gemeten wordt steunen de 

berekeningen op de ideale gaswet: 
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L'!p 

waarbij 

~n RT 
V 

L'!p = gemeten drukverschil (bar) 
I . bar 

R = gasconstante 0.082054 K 1 . mo 

T = temperatuur (K) 

V = volume van de gasfase in het systeem (I) 

~ = aantal mo! gas dat geproduceerd of verbruikt wordt 

Hoofdstuk IV.5 

(IV.46) 

Meting bij constante druk maakt gebruik van dezelfde formule in de vorm van: 

L'!V 
L'!n RT 

p 

waaruit berekening van~ mogelijk is. 

(IV.47) 

Om het aantal mo! vrijgegeven zuurstof volgens reactie (IV.46) te berekenen moet 

het volume van het gehele systeem gekend zijn. Voorafgaande calibratie is daarom 

noodzakelijk. Daarvoor is een geschikte stoichiometrische reactie nodig waarbij 

eveneens een gas gevormd wordt. Oorspronkelijk is de reactie 

gebruikt waarbij vast KMn04 toegevoegd werd aan een oplossing van H2S04 en H
2
0

2
. 

De exacte concentratie van H20 2 werd bepaald door titratie met KMnO 
4

, dat eerst gesteld 

werd op oxaalzuur. Hier traden echter problemen op i.v.m. de reproduceerbaarheid. 

Later is de reactie: 

(IV.49) 

aangewend. Een gekende hoeveelheid Mg werd hierbij opgelost in H2S0
4

. Er werd 

H 2S0 4 i.p.v. HCI als zuur gebruikt omdat bij deze reactie een lichte 

temperatuursverhoging optreedt; HCI heeft een hogere dampspanning en bij 

temperatuursverhoging zou hierdoor de druk lichtjes kunnen stijgen. 
Daar in <lit geval L'!n (aantal mo! H2) gekend is, kan hieruit het vrije volume 

berekend worden. 
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5.2. Experimenteel 

Apparatuur 

Conder [3] en Dou [4] maken gebruik van een opstelling met een constante stroom 
van CO

2 
gas door het systeem en het gevormde zuurstof wordt geleid naar een gasburet 

na adsorptie van alle CO2 in een KOH-oplossing. Het volume zuurstof wordt exact 

gemeten, en rekening houdend met de atmosferische druk kan hieruit via de gaswet het 

aantal mol zuurstof (n) berekend worden. 

In dit werk wordt in een gesloten systeem gewerkt . De opstelling, bestaande uit 

kwikmanometer en buretten, werd in het laboratorium oorspronkelijk aangewend rond 
homogene katalytische hydrogenatie van olefinen waarbij de verbruikte hoeveelheid H2-

gas in functie van de tijd een belangrijk gegeven is. Het registreren en realiseren van de 

gegevens gebeurden helemaal manueel op welbepaalde tijdstippen. Hier konden enkel 

metingen verricht worden bij constante druk en de methode was traag en subjectief door 

visuele aflezing van de burethoogte van de kwikkolom. 

Daarom werd ze vervangen door een zelf ontwikkelde meetregistratie die sneller, 

continu en objectiever is. Het gebruik van geschikte elektronische meet- en 

regelapparatuur, gekombineerd met microcomputer en interfaces, maken een optimaal 

alternatief mogelijk. Hierbij zijn, naast metingen bij constante druk, ook metingen 

mogelijk bij constant volume. Deze elektronische meetinstrumenten zetten de fysische 

grootheden om in een analoog elektrisch signaal of in een digitale code. De 

kwikmanometer werd vervangen door een elektronische drukopnemer, de gasburet door 

een massadebietmeter. De regeling van druk en/of gastoevoer gebeurt met behulp van 

een elektronische regelklep. De meetgegevens worden gestockeerd en verder verwerkt 

door een Apple Ile computer [5]. De gehele dataverwerking en procesregeling gebeurt 

onder supervisie van een programma geschreven in Pascal. 

l . Drukopnemer 

De druktransducer PDCR 911 maakt voor de omzetting van de druk in een 

elektrische grootheid gebruik van een elastisch diafragma en een piezo-resistief 

siliciumelement. Bij aanleggen van een druk (p) of bij een drukverandering buigt het 

diafragma evenredig door. Deze verplaatsingen zijn zeer klein zodat voor de registratie 
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ervan gebruik wordt gemaakt van bijkomende detectoren. Figuur IV .12 toont een 

dergelijk diafragma waarop indicatoren aangebracht zijn. 

Compressie 

\..A 
Rek 

s/ 
0 0 

zij - aanzicht bovenaanzicht 

Figuur !V.12. Uitzicht van de drukopnemer 

De druktransducer is uitgerust met een Hastelly diafragma. Hastelly is de 

handelsnaam voor legeringen van 50% a 60% nikkel, 15% chroom en grotere 

hoeveelheden molybdeen of wolfraam. Deze legeringen hebben de eigenschap 

weerstand te bieden tegen corrosie in hete geconcentreerde zuren en gassen bij hoge 

temperatuur. Het is dit Hastelly diafragma samen met de roestvrij stalen mantel dat de 

silicium sensor beschermt tegen corrosieve gassen. 

Voor het bepalen van de doorbuiging van het diafragma is er een piezo-resistief 

silicium sensor op de achterzijde van het diafragma geplaatst. Op deze silicium sensor 

zijn er weerstandsbanen via ionenimplantatie aangebracht. Deze weerstandsbanen (A en 

B) staan in een brugschakeling. Deze heeft de functie van een meetbrug en een 

temperatuurscompensatie. De brugschakeling is zo opgebouwd dat een brugtak zich in 

een zone van samendrukking (A) bevindt en de andere in een zone van rek (B). Een 

verandering van de druk geeft een verandering in weerstand waardoor het elektrische 

signaal evenredig zal veranderen. 
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2. Massadebietmeter en regelkleppen 

Indien de meting gebeurt bij constante druk zal er op continue wijze gas toegevoerd 

respectievelijk afgevoerd worden ter compensatie van het verbruik respectievelijk de 

produktie van het gas in het systeem. Het gasdebiet wordt gemeten met behulp van een 

elektronische massadebietmeter. 

Om een vrij continue regeling van de aanvoer van gas te bekomen wordt gebruik 

gemaakt van een elektronisch aanstuurbare regelklep. 

Deze twee onderdelen zijn essentieel voor de experimenten bij constante druk. 

Daar deze methode echter niet verder gebruikt werd wordt ook niet dieper ingegaan op de 

werking van deze instrumenten. 

Een schematische voorste lling van het geheel wordt voorgesteld in Figuur IV.13. 

d 

e 

gethermostatiseerde kast (25' C ± 0.2' C) 

Figuur IV.13. Schematische voorstelling van het systeem voor gasvolumetrische 

bepalingen bij constant volume 
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Procedure 

De reagentia bij deze experimenten zijn steeds een vloeistof en een vaste stof. 

100ml van de vloeistof wordt v66r het sluiten van het systeem in het vat gepipetteerd. 

Na aanschakelen van de magnetische roerder en stabilisatie van de druk in het systeem 

kunnen vaste reagentia via een glazen schuitje in het reactievat gebracht worden. Door 

eenvoudige draaibeweging over 180° van de staalhouder in lepelvorrn kan de inhoud van 

het schuitje opgelost worden. Details over dit reactievat werden reeds eerder beschreven 

in het hoofstuk van iodometrie (Figuur IV.3a). Het geheel bevindt zich in een 

gei'soleerde en gethermostatiseerde kast op 25°C ± 0,2°C. 

Zuurstof komt volgens reactie (IV.4) vrij en resulteert in een drukstijging die 

continu gevolgd wordt via de computer. 

5.3. Resultaten 

Voor gasvolumetrische bepaling bij constant volume is het vereist dat het vrije 

volume van het systeem, waarin de gasfase zich bevindt, gekend is. Daarvoor werd 

gebruik gemaakt van de reactie (IV.49). Een gekende hoeveelheid magnesium werd 
opgelost in 100ml lM H2SO 4. Het aantal mo! Mg komt overeen met de hoeveelheid H

2 
(~n) die gevorrnd wordt. 

Een voorbeeld van zo'n volumebepaling wordt bier ter illustratie gegeven. 

Gebruik van 112,7mg (= 4,64 10-3mol) resulteert in een drukverschil van 284, lmbar. 

Het verloop van dit experiment dat door de computer geregistreerd wordt is voorgesteld 

in Figuur IV.14. 
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296 r 258 { 

.2 .:.4 I 
I 

1. 79 I 
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1.27 I 
71. 
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··~ y ::;, . AA NTAL MEET P0~~E ~ 

Figuur IV.14. Evolutie van de druk i.f v. de tijd bij toevoeging van Mg (112,7mg) 

aan 100ml JM H2S04 

De gedetailleerde lijst van de druk zoals die door de computer continu geregistreerd 

zijn wordt eveneens opgeslagen hetgeen exacte berekening van ~p mogelijk maakt. 

Door gebruik van vergelijking (IV.46) met 

~n = 4,64 10·3mol 

~p = 284 1 o·\ar 
wordt V = 392,4ml. 

De reproduceerbaarheid voor deze reactie wordt gei'llustreerd aan de hand van 

onderstaande Tabel IV. 13. 
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Tabel N.13. Reproduceerbaarheid bij de volumebepaling van het 

systeem voor gasvolumetrische bepaling 

AnH2 (mo!) ~P (mbar) 

4,64 10-3 284,1 

3,36 10-3 209,6 

4,48 10-3 278,4 

4,34 10-3 270,3 

xvolume = 392.4ml 
sx = 0,6 

s = 0,2 

V(ml) 

392,4 

391,6 

393,1 

392,3 

Dit berekende volume wordt in de verdere experimenten gebruikt voor de 

berekening van de hoeveelheid gas die vrijgesteld wordt bij de reacties van cupr(III)aat in 

zuur. 

In het geval van Ba(Cu02_) 2 is vastgesteld dat de aard van het zuur belangrijk is. 

Gebruik van HCI en HN03 leidt tot een resultaat <lat ongeveer 30% hoger ligt dan in het 

geval van H2SO 4 of H3PO 4. Bij deze laatsten ontstond telkens een neerslag, BaSO 
4 

en 

Ba3(PO 4) 2 <lat aan het oppervlak gevormd wordt, hetgeen verder oplossen van 

Ba(Cu02)2 bemoeilijkt en zo de verdere vorming van 0
2 

verhindert. 

Een bijkomende vraag die hier kan gesteld worden is of HCI en HN03 door hun 

hogere dampspanning aanleiding kunnen geven tot positieve fouten ten gevolge van 

grotere vluchtigheid. Door koppeling reactievat-MS is gebleken dat in HCI en HN0
3 

respectievelijk een zeer kleine stijging in de HC! en N02 hoeveelheid in de gasfase 

opgemerkt kan worden terwijl H2S04, H3P0
4 

en HCI0
4 

zelf geen gassen vrijgeven. 

Maar dit kan niet tot zulke grote verschillen leiden in de gasdrukmetingen. Bovendien 
wordt <lit verschil niet vastgesteld bij NaCu02, te verklaren doordat Na

2
SO 

4 
goed 

oplosbaar is: verschillende zuren leiden hier tot hetzelfde resultaat. In <lit kader werden 

H2S04, HCI en HCI04 getest en <lit leidt tot de waarden in Tabel IV.14. In theorie zou 

een zuiver NaCu02-staal 8,4 10-6 mo! Cu3+ bevatten per mg poeder. 
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Tabet IV.14. lnvloed van de aard van het zuur op de resultaten (in mol 

Cu3+ !mg produkt) van de gasvolumetrische bepalingen in het geval van 

NaCuO 

HCI HCJO H SO 

1 7 46 10-6 , 7 72 10-6 , 

2 8,50 10-6 8,38 10-6 

3 7,74 10-6 7,87 10-6 

4 6,78 10-6 6,64 10-6 

5 8,13 10-6 8,21 10-6 

-227-

Een voorbeeld voor de berekening van de hoeveelheid Cu(III) wordt hier gegeven 

voor produkt I in HCI. De gegevens waarover men beschikt zijn: 

V = 392,4 10-3 I 

~p = 8,0 10-3 bar 

afgewogen staal = 68,8 mg 
· 8 10-3 392 10-3 -4 zodat mt vgl. IV.46 volgt dat ~ = 0,

082054 
. 

298 
= 1,28 10 mo! 0 2. 

Dit is het aantal mo! 0 2 gevormd volgens reactie (IV.44). De hoeveelheid Cu(III) 

is dus vier keer zo groot, en dit berekend per mg produkt leidt tot 7,46 10-6mol. Het 

verloop van dit experiment wordt ge'illustreerd in Figuur IV .15. 

.::-
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DRUK-VERSCHIL vs. AANTAL MEETPUNTEN 

Figuur IV.JS. Verloop van een gasvolumetrische bepaling van Cu(l/1) in NaCu0
2

_x 
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Een antler zeer belangrijk punt is dat de resultaten bekomen met deze 

gasvolumetrische methode steeds groter zijn dan die van iodometrie. Voorbeelden van 

stalen gemeten in HCI met gasvolumetrie worden in Tabel IV.15 vergeleken met 

resultaten bekomen met iodometrie op dezelfde verbindingen. 

Tabel IV.15. Hoeveelheid Cu(lll) (mo/ per mg produkt) wals gevonden 

in gasvolumetrie en iodometrie 

NaCu02_x 

volumetrie 

5,37 10-6 

7,46 10-6 

7,74 10-6 

8,50 10-6 

iodometrie 

4,61 10-6 

6,33 10-6 

6 67 10-6 
' 

7,24 10-6 

De oorzaak hiervan schrijven wij toe aan het feit dat produkten verontreinigd zijn 
met carbonaat dat CO2 vrijstelt in zuur. Dit is een groot probleem daar geen eenvoudige 

manier gevonden werd om CO2 apart te bepalen. Dit aandeel in de gasvolumetrische 

methode kon daarom niet afgetrokken worden. Om dezelfde reden blij ft 

thermogravimetrische bepaling van het zuurstofgehalte in supergeleiders onzeker. 

Het systeem dat Conder en medewerkers [3] aanwenden als gasvolumetrische 

techniek maakt gebruik van een continue gasstroom die achter het reactievat over een 
KOH-oplossing stroomt zodat CO2 geadsorbeerd wordt en zuiver 0 2 opgevangen wordt 

in de gasburet. Bij onze opstelling is dit minder eenvoudig daar het geheel afgesloten is. 

Er is getracht om natronkalk net boven het reactievat v66r de drukopnemer tussen te 
schakelen. De adsorptie van CO2 kan in dit geval echter niet optimaal verlopen omdat 

het gevormde gas niet echt meegesleurd wordt over het adsorbens. Op deze manier 

werden geen goede resultaten behaald. Het adsorbens bevat bovendien water dat 

eveneens meegesleurd wordt zodat foutieve resultaten behaald worden. 

De mogelijkheid om het cupr(III)aat eerst in een bepaalde oplossing te brengen 
waar alleen CO2 vrijgesteld wordt en Cu(III) blijft bestaan werd door Jensovsky [6] 

aangewend in het geval van complexen door gebruik van ijsazijn. Daarna zou door 

toevoeging van een zuur de reductie naar Cu(II) kunnen plaatsvinden maar dit is, gezien 

de opstelling in dit werk die volledig afgesloten moet blijven, niet realiseerbaar. 

Bovendien toonde koppeling reactievat-MS ons dat reeds in ijsazijn een dee! van het 
Cu(III) gereduceerd wordt met vrijstelling van 0

2
. 
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NaCu02_x• gesynthetiseerd vertrek.kende van de oxalaatprecursor, dat volgens IR

spectra praktisch carbonaatvrij is werd ook met deze methode geanalyseerd en leverde 

het volgende op: 

volumetrie 

7,97 10-6 

7,85 10-6 

iodometrie 

7,28 10-6 

7,25 10-6 

Dit verschil van 0,6 10-6 mol Cu3+/mg produkt is weliswaar kleiner dan voor de 

andere NaCu0
2

_x produkten uit Tabel IV.15 waar gemiddeld een verschil van 1,2 10-
6 

mo! bestaat, maar is toch nog te groot aangezien in de IR-spectra bijna geen CO~- meer te 

zien is. 

Het verschil tussen beide technieken is te wijten aan een andere tekortkoming die 

hier nog niet achterhaald kon worden. Verder onderzoek hierop is zeker nodig. 
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Discussie 

Verschillende analysemethodes voor de zuurstofbepaling in supergeleiders zijn 

onderzocht op hun correctheid door analyse van cupraten met een hoog Cu(ill) gehalte. 

Iodometrie is hiervan de meest uitgediepte methode die ook in de literatuur goed 

gekend is. Maar het verschil is dat ze hier volledig geautomatiseerd is om te komen tot 

een snelle, accurate analysetechniek en de eindpuntbepaling is volledig origineel. Daarbij 

zijn een aantal factoren onderzocht om de reproduceerbaarheid te verbeteren en is 

gebleken dat vooral de roerrnethode een heel belangrijke rol speelt zodat de oplosbaarheid 

verbetert. 

In de literatuur wordt beschreven dat in iodometrie geen onderscheid kan gemaakt 

worden tussen Cu(III) en peroxide [l-3]. Daarom is voltammetrie aangewend om te 

bewijzen dat in de cupr(IIl)aten met hoog Cu(III) gehalte we! degelijk Cu(III) aanwezig 

is en niet peroxide. Dit wordt trouwens ook bewezen door de koppeling reactievat-MS. 

Vergelijking van de geoptimaliseerde iodometrische titratie met voltammetrie toont 
voor NaCu0

2
_x een goede overeenkomst. Dit geeft een bijkomende indicatie dat beide 

methodes correct kunnen zijn. LiCu02_x en KCu02_x geven echter verschillende 

resultaten in iodometrie en voltammetrie maar dit is te verklaren door de procedure die 

voorafgaat aan de voltammetrie. De poeders worden bij I 05°C gedroogd en aan de hand 

van de onstabiliteit van deze produkten (duidelijk op TOA-curves te zien) kan dit verschil 

verk1aard worden. 

UV -VIS fotometrie bezit de mogelijkheid om specifiek peroxide te bepalen. Hier is 

bijkomend aangetoond dat de cupr(IIl)aten die hier onderzocht zijn geen peroxide 

bevatten. 

Twee andere potentiometrische titraties, de Fe2+/Cr2o;-en de TiCI/Cr2o;
methode geven in het geval van de bestudeerde cupraten geen goede resultaten. De 

aangepaste parameters leiden niet tot een correcte analyse. De TiCI/Cr2o;- methode 

lijkt, mits optimalisatie, een mogelijk beter alternatief. 
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De opstelling in de volumetrische bepaling is er een die volledig zelf ontwik.keld is. 

De bekornen resultaten zijn steeds groter dan deze in iodometrie hetgeen te wijten is aan 
de aanwezigheid van carbonaat dat CO2 vrijstelt bij oplossen in zuur en zo ook aanleiding 

geeft tot een drukstijging. Deze methode kan daarom enkel correct toegepast worden op 

voorwaarde dat het materiaal geen CO~- bevat of indien carbonaat via een onafhankelijke 

methode vooraf kwantitatief kan bepaald worden. Met TGA gekoppeld aan MS zijn hier 

in de toekomst misschien mogelijkheden. 

De conclusie is dat iodometrie zowel als voltammetrie correcte resultaten geven en 

dat de andere methodes die voorlopig nog falen, nog verder geoptimaliseerd zouden 

kunnen worden om tot een correcte analyse te komen. 
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Samenvatting en algemene conclusie 

In keramische koperhoudende supergeleiders is het zuurstofgehalte zeer bepalend 

voor de eigenschappen van het materiaal maar steeds rijst daarbij de vraag of hiervoor de 

aanwezigheid van Cu(III) of O(I) verantwoordelijk is. Er bestaan een aantal 

analysetechnieken waar ofwel de totale zuurstofinhoud ofwel Cu(III) of 0(1) specifiek 

bepaald worden. 

Om deze analysemethodes te optimaliseren is er vraag naar standaardverbindingen; 

dit houdt o.a. in dat verbindingen met een hoog Cu(III) gehalte nodig zijn. Vroeger 

waren hiervan vooral complexen gekend maar in <lit werk is op zoek gegaan naar 
cupr(III)aten omdat deze, a ls oxiden, meer gelijkenis vertonen met de hoge Tc -

supergeleiders. 
De synthese van Ba(Cu02)2, NaCu02, KCu02 en LiCu02 is onderzocht en allerlei 

factoren zijn gewijzigd om tot een optimaal Cu(III) percentage te komen. Hierbij zijn 
voor NaCu0

2 
de beste resultaten behaald, nl. wanneer een mengsel van CuO en N~02 

gedurende 96h bij 450°C onder een continue zuurstofstroom verwarmd wordt. Dit Jevert 

een percentage van 96-97% Cu(III) op. 

Deze cupr(III)aten zijn voorheen nog niet erg uitgebreid onderzocht. Daarom 

draagt <lit werk bij tot een algemene kennis van de synthese en van de karakterisatie naar 

samenstelling en stabiliteit. 

Wat de samenstelling betreft is duidelijk geworden <lat de produkten hoofdzakelijk 
bestaan uit het gewenste cupr(Ill)aat, CuO, geadsorbeerd H20 en carbonaat. Dit laatste 

is voor bepaalde analysetechnieken een probleem, vandaar dat op zoek gegaan is naar 

procedures om co;- te vermijden. Daarbij is vastgesteld dat aanwending van 

koperoxalaat als precursor voor CuO aanleiding geeft tot produkten met aanzienlijk 

minder co;-. 
Bestuderen van de stabiliteit i.f.v. de tijd heeft geleerd dat in NaCu0 2 het Cu(III) 

het traagst gereduceerd wordt. 

Bij verhoging van de temperatuur gebeuren opeenvolgende reducties van Cu(III) 

naar Cu(II) en zo verder, eventueel tot Cu(I) en metallisch koper, afhankelijk van het 

milieu waarin de opwarming plaatsvindt. Hoe zuurstofrijker het milieu hoe !anger het 

produkt de hogere oxidatietoestand van koper behoudt. Vergelijking van de 
verscheidene alkalicupraten in zuurstofatmosfeer leert ons dat NaCu02_x het stabielst is. 
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Opwarming in H/ Ar atmosfeer wordt voor de supergeleiders aangewend voor de 

bepaling van de zuurstofinhoud waarbij reductie tot metallisch koper geschiedt. Hier 

kunnen echter problemen ontstaan door aanwezigheid van carbonaat. Dit werd ook in dit 

werk vastgesteld. 

De zuurstofbepaling gebeurt ondermeer met iodometrie die geautomatiseerd werd. 

Optimalisatie van de reproduceerbaarheid is vooral bekomen door het gebruik van een 

magnetische roermethode i.p.v. de oorspronkelijk mechanische. Bij automatisatie dient 

eveneens aandacht besteed te worden aan voldoende schoonmaken en drogen van de 

opstelling tussen twee experimenten. 

Voltammetrie, dat specifiek Cu(III) kan bepalen, vertoont voor NaCu02_x goede 

overeenkomst voor de bekomen percentages Cu(III) met iodometrie. Fotometrie wijst er 

bovendien op dat in de oplossing geen peroxide aanwezig is. 

Met mogelijke alternatieve potentiometrische titraties, de Fe2+/Cr
2
o~- en de 

TiCI/Cr20~- methode, werden geen goede resultaten bekomen. Daar werd steeds een 

negatieve fout gemaakt door verlies van zuurstof. 

Gasvolumetrie Jeidt tot resultaten die hoger liggen dan deze van iodometrie door de 
vrijstelling van CO2 uit carbonaat. 

Er kan geconcludeerd worden dat NaCu02_x een goede standaardverbinding voor 

Cu(III) is voor de methodes als iodometrie, voltammetrie, temperatuurgeprogrammeerde 

reductie, spectroscopische technieken XPS, XANES, ... 

Voor de reductie in H/Ar d.m.v. TGA en gasvolumetrie is dit cupr(III)aat nog niet 

geschikt door de aanwezigheid van carbonaat, maar door optimalisatie van de synthese 

met oxalaatprecursor is hier misschien nog een oplossing te vinden. 



Summary and general conclusion -237-

Summary and general conclusion 

In ceramic high-Tc superconductors the oxygen content plays a crucial role for the 

properties of the material. The controversy that exists is whether Cu(III) or 0(1) is 

present. Many analysis techniques to determine the oxygen stoichiometry, or more 

specifically the Cu(III) or 0(1) content, ar~ described in literature. 

To optimize these methods of analysis there is a need for a good standard reference 

material which means that also compounds with a high Cu(III) content are necessary. 

About ten years ago especially complexes of Cu(III) (in solution) were known but in this 

work we were in search of solid cupr(III)ates. As oxides they resemble more the high

Tc superconductors. 

The synthesis of Ba(Cu02)2, NaCu02, KCu02 and LiCu02 has been examined 

and several parameters were changed to obtain an optimal Cu(III) content. It was found 
out that in the case of sodium the best results are obtained: by mixing of Na2o2 and CuO 

which gives after 96 hours of heating at 450°C in a continuous oxygen stream a Cu(IIl) 

content of 96-97%. 

These cuprates were not intensively studied before. So this work can contribute to 

a more extensive knowledge of the synthesis, the composition and the properties of these 

powders. 

About the composition we know that the products consist of the desired 

cupr(IIl)ate, CuO, adsorbed water and carbonate. This last component gives some 

trouble in a few analysis methods so we looked for a procedure to avoid CO~-. Our 

conclusion is that the use of a copperoxalate precursor for CuO gives products with 

considerably less co;-. 
The stability as a function of time shows us that NaCu02 is the most stable 

cupr(IIl)ate of those we have examined. 

When temperature is raised successive reductions of Cu(III) to Cu(II), and 

possibly to Cu(I) and metallic Cu can take place, depending on the atmosphere in which 

the warming up is happening. The more oxygen in the atmosphere the longer a material 

can keep the higher oxidation state of copper. Comparison of the different alkalicuprates 
in oxygen atmosphere shows that NaCu02_x is again the most stable compound. 
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Oxygen content determination can be done by iodometry, the method that is 

automated in this work. Optimization of the reproducibility was necessary and could be 

realised mainly by using a magnetic way of stirring instead of the original mechanic way. 

Another important thing in automating a method is the fact that one has to take care that 

the equipment is very well cleaned and dried between two measurements. 

Voltammetry, in which Cu(ill) is specifically detennined, shows a good agreement 
for NaCu02_x with iodometry. Besides photometry points out that there is no peroxidic 

oxygen present in solution. 

Other potentiometric titrations, the Fe2+/Cr20~- and TiCliCr
2
0 ~- method, didn't 

give good results. There was a negative error caused by loss of oxygen. 

Gasvolumetric measurements give a higher Cu(III) content than iodometry but 
there exists the problem of carbonate resulting in CO2 that gives positive errors. 

The general conclusion can be that NaCu02_x is a good standard reference material 

for cucnn in methods like iodometry, voltammetry, temperature programmed reduction, 

spectroscopic techniques XPS, XANES, .. . 

The use of this material in H/Ar reduction in TGA and gasvolumetry gives 

problems because of the carbonate present. By optimizing the synthesis of NaCu02 
from the oxalate precursor there might be a solution for this problem. 
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