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Povzetek
Zeoliti so naravni ali sintetično hidratizirani mikroporozni silikati z odprto tridimenzionalno
kristalno strukturo, ki omogoča, da organske snovi enostavno prehajajo v in iz zeolitne
molekule. Med uporabne zeolite materiale spadata tudi nedavno odkrita mezoporozni KIL2 in
silikatni zeolit S1. Zanimive katalitične lastnosti obeh zeolitnih materialov so se pokazale po
vgradnji manganovih ionov. V diplomski nalogi sem poskušala odgovoriti na temeljni
vprašanji: »Ali se je manganov ion Mn2+ vgradil v silikatno mrežo nedavno sintetiziranih
silikatov KIL2 in S1?« in »Kakšne so razdalje med posameznimi ioni v silikatni mreži?«
Odgovor na obe vprašanji se skriva v določitvi lokalne okolice Mn ionov oziroma v meritvi
razdalj do posameznih ionov v silikatni mreži. Ker je elektronska paramagnetna resonanca
(EPR) izredno občutljiva lokalna tehnika, s katero je mogoče raziskovati okolico
paramagnetnih centrov, sem jo uporabila za določevanje mesta vgradnje manganovih ionov.
V študiji sem primerjala KIL2-Mn in S1-Mn dopirane s tremi različnimi koncentracijami
manganovih ionov, in sicer z 0,2 %, z 0,1 % in 0,05 % manganovih ionov. Eksperimentalnega
dela sem se lotila tako, da sem najprej pomerila EPR spektre vseh vzorcev in primerjala vpliv
koncentracije na spekter. Za manganovo jedro Mn55 z jedrskim spinom I=5/2 pričakujemo
razcep centralnega EPR prehoda -1/2↔+1/2 zaradi hiperfine interakcije z jedrskim
magnetnim dipolnim momentom na šest ozkih črt. Preko simulacij spektrov sem določila
velikost konstante hiperfine interakcije, ki je značilna za Mn 2+ ione v heksagonalno
koordiniranem okolju silikatne mreže. Zato sem zaključila, da so manganovi ioni v silikatu
prisotni in so se najverjetneje vgradili v mrežo ne glede na njihovo koncentracijo. Še več,
Mn2+ je v vseh vzorcih v podobnem heksagonalno koordiniranem lokalnem okolju.
Pri temperaturi 30 K so spektri razkrili več podrobnosti. Vsak vrh seksteta centralnega
prehoda pridobi tipične lastnosti praškastega vzorca za Mn2+ z značilnostmi fine strukture.
Majhne vmesne vrhove med glavnimi šestimi črtami lahko pripišemo prepovedanim
prehodom, kjer se poleg elektronskega spinskega kvantnega števila spremeni tudi jedrsko
kvantno število ΔmI=±1. Za določitev razdalje med ionom Mn2+ in sosednjimi atomi sem
simulirala razpad spinskega odmeva. Zaradi prekratkega razpadnega časa je eksperiment
uspel le na dveh vzorcih, in sicer KIL2-Mn 0,2 % in KIL2-Mn 0,05 %. Za ta dva vzorca sem
določila razdaljo med atomom mangana in atomom vodika 0,275 nm in 0,285 nm. Atom
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vodika najverjetneje pripada OH skupini, vezani na površino silikatne mreže v bližini Mn 2+
iona.
Na podlagi zbranih podatkov je v zaključku diplomskega dela podan možen model vgradnje
manganovega iona Mn2+ v silikatno mrežo KIL2.

Ključne besede
mangan, zeoliti, silikati, elektronska paramagnetna resonanca, spinski Hamiltonian, hiperfina
interakcija
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Abstract
Zeolites are natural or synthetic hydrated microporous silicates with an open threedimensional crystal structure, which enables the organic molecules to easily pass into and out
of the zeolite molecule. Among the useful zeolite materials are the recently discovered
mesoporous KIL2 and silica zeolite S1. Interesting catalytic properties of both zeolite
materials have emerged after the incorporation of manganese ions. In the diploma thesis I
tried to answer the fundamental question, »Did the manganese ion Mn2+ incorporated in the
silicate network of recently synthesized silicates KIL2 and S1?« and »What are the distances
between ions in the silicate network?« The answer to both questions lies in the determining of
local environment manganese ions and the measurement of the distances to the individual ions
in the silicate network. Since the electron paramagnetic resonance (EPR) technique is highly
sensitive local technique which is capable of exploring the surrounding paramagnetic centers I
have used it for the determination of the incorporation location of the manganese ions.
In my study I have compared KIL2-Mn and S1-Mn with three different concentrations of
manganese ions, with 0.2 %, 0.1 % and 0.05 % of the manganese ions. I have done the
experimental work so that I measured first EPR spectra of all samples and compared the effect
of concentration on the spectrum. For manganese core Mn 55 with nuclear spin I=5/2, we
expect the split of central EPR transition, -1/2↔+1/2, due to the hyperfine interaction with the
nuclear magnetic moment to six narrow lines. Through the simulations of spectra I set the size
of the hyperfine interaction constants, which is typical of Mn 2+ ions into a hexagonal
coordinate of silicate network environment. Therefore, I concluded that the manganese ions
are present in the silicate, and are likely to be incorporated in the network, regardless of their
concentration. Moreover, Mn2+ is in all the samples in a similar hexagonal coordinated local
environment.
At a temperature of 30 K spectra revealed more details. Each top of the sextet central
transition acquires the typical characteristics of a powdered sample of Mn 2+ with the
characteristics of the fine structure. The small peaks in-between major hyperfine lines are
attributed to forbidden transitions, where in addition to the electron spin quantum number also
the nuclear quantum number ΔmI=±1 changes. To determine the distance between the ions
Mn2+ and the neighboring atoms, I simulated the decay of spin echo. Due to the relaxation
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time is too short, experiment succeeded only in two samples, in KIL2-Mn 0.2 % and KIL2Mn 0.05 %. For these two samples I have determined distance between manganese atom and
the hydrogen atom of 0.275 nm and 0.285 nm. A hydrogen atom most likely belongs to OH
group bonded to the surface of the silicate network in the vicinity of Mn2+ ion.
Based on the collected data is in the conclusion of the diploma work given a possible model
of incorporation the manganese ion Mn2+ into the silicate network KIL2.

Keywords
manganese, zeolites, silicates, electron paramagnetic resonance, spin Hamiltonian, hyperfine
interaction

PACS: 76.30.-v, 82.75.Fq, 81.05.Rm
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Poglavje 1
Uvod
Zeoliti so naravni ali sintetično hidratizirani mikroporozni silikati z odprto tridimenzionalno
kristalno strukturo. Zaradi svoje edinstvene kristalne strukture, ki vsebuje kletke (votline) in
pore povezane s kanali, so zeoliti uporabni v tako raznolikih področjih, kot je petrokemična
industrija, medicina, reprodukcija jedrskih odpadkov, gospodinjstvo in celo prehrana hišnih
ljubljenčkov [1]. Pore molekulskih dimenzij pri kemijskih reakcijah omogočajo selektivnost
glede na obliko molekul, kar je ključno na primer pri prečiščevanju vode ali pa katalitski
razgradnji snovi. Zaradi lastnosti, kot je velika aktivna površina (več 100 m 2/g, najnovejši
sintetizirani materiali lahko tudi več kot 104 m2/g), je v znanstvenih krogih in v industriji
vedno večje zanimanje za zeolitne materiale, saj je njihova sinteza poceni. Zaradi dobre
selektivnosti pri reakcijah, pa nastaja manj stranskih produktov, kar zeolite uvršča med
»zelene« materiale. Čisti zeoliti so večinoma izolatorji (velikost reže med valenčnim in
prevodnim pasom je reda nekaj eV), v le redkih primerih tudi polprevodniki [2, 3]. Z
dodajanjem nečistoč, kot so elementi alkalnih kovin, pa lahko elektromagnetne lastnosti
aluminosilikatov dramatično spremenimo. Če je vsebnost interkaliranih alkalnih kovin nizka,
je zeolit še vedno izolator. Vendar lahko pri nizkih temperaturah pride do magnetnega urejanje
elektronskih spinov lokaliziranih na skupkih atomov alkalnih kovin ujetih v porah zeolitne
mreže [4]. Po drugi strani pa v primeru z natrijem dopiranega zeolita, ob večji vsebnosti
alkalnega elementa, zeolit prevzame lastnosti kovine z izredno zanimivimi elektronskimi
lastnostmi [4].
Osnovna celica zeolitov je vedno poliedrske oblike, tridimenzionalna struktura pa raste na
osnovni kemijski sestavi Si O−4
in A lO−5
4
4 . Splošna formula, ki opiše zeolite je

M na − ( S i x A ly Oz ) m H 2 O ,
kjer so M

n−
a

(1)

zunanji kationi, potrebni za kompenzacijo elektronskega naboja; (Si xAlyOz)

osnovna struktura zeolita; m podaja povprečno število vodnih molekul v strukturi, H 2O pa so
absorbirane molekule vode v zeolitni strukturi [3]. Čista silikatna celica je elektronevtralna,
prisotnost aluminijevih atomov pa mrežo naredi negativno. Osnovna celica je ponavadi
odprtega tipa in vsebuje kanale, pore in žepe, v katerih so locirani kationi (pozitivno nabiti
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ioni) in molekule vode, ki nevtralizirajo kristal. Kationi imajo veliko stopnjo mobilnosti,
zaradi tega je izmenjava ionov enostavna, molekule vode pa zlahka prehajajo med kanali in
kletkami. Po definiciji se tetraedri Si O−4
in A lO−5
med seboj povezujejo tako, da si
4
4
delijo atom kisika v ogliščih tetraedra in tako tvorijo tridimenzionalne strukture. Ta povezava
preko enega atoma kisika tako tvori neskončno mrežo (kletko) enakih gradbenih blokov
imenovanih osnovna celica. Pri vključevanju aluminija v silikatno mrežo zeoliti sledijo
naslednjemu empiričnemu pravilu: pri povezovanju dveh tetraedrov preko enega atoma
kisika, se atom aluminija lahko nahaja zgolj v centru enega tetraedra, v središču drugega
tetraedra pa mora biti atom silicija ali ion z velenčnim številom večjim ali enakim štiri [5]. To
pravilo imenujemo tudi Loewenstainovo pravilo.

Slika 1: Osnovni gradnik silikatne strukture je tertraedrične oblike. V središču tetraedra je silicijev atom, v
ogliščih pa se nahajajo štirje kisiki. Na sliki vidimo, kako se silikatne celice med seboj povezujejo v tetraedrsko
verigo, dvojno tetraedrsko verigo, tetraedrski obroč in mrežo. Prirejeno po [6].

Ko imamo opravka z mezoporoznimi materiali, med katere spadajo tudi zeoliti, se vedno
vprašamo, kakšno aktivno površino imamo na voljo oziroma kakšna je absorpcija različnih
atomov in molekul na teh površinah. Aktivna površina, tako imenovana BET površina, je
namreč ena od najpomembnejših fizikalno-kemijskih lastnosti poroznih materialov. Želimo si
namreč snov s čim večjo aktivno površino, saj ima takšen material več aktivnih mest na
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katerih se lahko dogajajo določeni fizikalno-kemijski procesi. V spodnji tabeli so zbrane BET
površine nekaterih najpogostejših zeolitnih struktur (npr. MFI, MOR, BOG, LTA, FAU) in
treh različnih kovinsko-organskih spojin (ang. metal-organic frameworks (MOF)). Koliko
aktivnih mest ima kateri od naštetih zeolitov, pa je odvisno od strukture posameznega zeolita.
Iz tabele 1 lahko vidimo, da imajo daleč največ aktivnih površin zeoliti iz skupine Faujasitov
(FAU) in sicer je njihova izračunana BET površina okrog 1000 m 2/g [7]. MOF strukture pa
imajo lahko tudi večje BET površine, ki segajo tudi do 3000 m 2/g, kot je to na primer
IRMOF9.

Izračunana BET površina

Eksperimentalna BET površina

2

[m /g]

[m2/g]

IRMOF9

~3000

~2000

IRMOF11

~2100

~2000

IRMOF13

~2500

~1600

MFI

~400

350 - 400

MOR

~400

~400

BOG

~700

~500

LTA

~750

~600

FAU

~1000

~800

Tabela 1: Podane so vrednosti aktivnih BET površin za nekatere najpogosteje sintetizirane zeolite. Zeolitni
materiali imajo aktivno površino do 1000 m 2/g, kovinsko-organske spojine pa več 1000 m 2/g. Ker pa imajo
zeoliti veliko večji razpon pri možnosti uporabe želimo sintetizirati več zeolitnih materialov s čim večjo aktivno
površino. Povzeto po [7].

Aktivno površino vzorcev, ki sem jih raziskala v okviru svojega diplomskega dela,
mezostrukturnega zeolita KIL2-Mn in silikata S1-Mn (njihovo strukturo bom opisala v
nadaljevanju), so pomerili na Kemijskem inštitutu Ljubljana. V povprečju ima silikatni vzorec
S1-Mn aktivno BET površino 414 m 2/g, KIL2-Mn pa 614 m2/g. Točni podatki za posamezno
koncentracijo vgrajenega mangana pa so podani v tabeli 2. Izbrani materiali imajo torej
relativno veliko BET površino in so že izkazali zanimive katalitične lastnosti [8].
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vzorec

BET površina

S1-Mn 0,05%

411 m2g-1

S1-Mn 0,1%

416 m2g-1

S1-Mn 0,2%

415 m2g-1

KIL2-Mn 0,05%

631 m2g-1

KIL2-Mn 0,1%

590 m2g-1

KIL2-Mn 0,2%

621 m2g-1

Tabela 2: Aktivna površina posameznega proučevanega vzorca. KIL2-Mn ima občutno večjo aktivno površino
kot S1-Mn.

Vrste zeolitov in uporaba

Zaradi raznolike možnosti uporabe v katalizi in poceni sinteze, je bilo do sedaj sintetiziranih
že več kot 200 različnih vrst zeolitov. V naravi se jih pojavlja več kot 40 vrst. Med naravnimi
zeoliti je najbolj razširjen klinoptilolit. Njegova kemijska formula je (Na,K,Ca)2Si13O36·12H2O. Je tudi eden najpogosteje uporabljenih naravnih zeolitov. Raziskave pa se

3

osredotočajo predvsem na njegovo zmožnost izmenjave ionov ker na primer nase zelo dobro
veže molekule amoniaka ( NH +4 ).

Klinoptilolit se uporablja v gnojilih in deodorantih,

zaradi netoksične narave pa tudi v medicini. Iz organizma odvaja mikrotoksine in sledi težkih
kovin, zaustavlja akutno diarejo in krvavenje ter zmanjšuje glivične okužbe stopal [9].
Zeolite razdelimo na več skupin glede na simetrijo osnovne celice. Danes zeolite razdelimo že
v več kot 100 različnih skupin, na sliki 2 pa so predstavljene najpogosteje sintetizirane in
največkrat uporabljene skupine. Sintetično pridobljeni mordenit (MOR) se na primer
uporablja v petrokemični industriji kot katalizator pri kislinsko katalizirani izomerizaciji.
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Slika 2: 3D strukture nekaterih najpogosteje sintetizirani zeolitov, kot so mordeniti (MOR), bogsiti (BOG),
Linde Type A zeoliti (LTA) in ZSM-5 kot predstavnik MFI zeolitov. Vsak od teh zeolitov kristalizira v svoji
prostorski skupini in ima svoje posebnosti. Mordeniti imajo ortorombično osnovno celico in kristalizirajo v
prostorski skupini Cm-cm z mrežno razdaljo osnovne celice a=1,81 nm, b=2,05 nm in c=0,75 nm. Osnovna
celica ZSM-5 zeolita je ortorombična in kristalizira v prostorski skupini Pn-ma z dimenzijami osnovne celice
a=2,009 nm, b=1,9738 nm, c=1,3142 nm. Bogsit je brezbarven ali bel, kristalizira pa v prostorski skupini
Im-ma, osnovna celica pa ima dimenzije a=2,0326 nm, b=2,3798 nm in c=1,2798 nm. Bogsit ima, tako kot
številni drugi zeoliti z visokim deležem silicija, pentazilno osnovno celico. LTA zeolit ima kubično osnovno
celico dimenzij a=2,461 nm, kristalizira pa v prostorski skupini Pm-3m. Povzeto po [10].

Družina MFI zeolitov
Najbolj znan predstavnik MFI zeolitov je ZSM-5 s polnim imenom Zeolite Socony Mobil-5,
ki pripada pentazilni družini zeolitov. Osnovna celica ZSM-5 zeolita je ortorombična in
kristalizira v prostorski skupini Pn-ma, z dimenzijami osnovne celice a=2,0090 nm, b=1,9738
nm, c=1,3142 nm [10]. ZSM-5 je sestavljen iz več pentazilnih enot, povezanih med seboj s
kisikovim mostom, tako da tvorijo pentazilno verigo. Posamezna pentazilna enota se sestoji iz
osmih 5-členskih SiO obročev, kot je to prikazano na sliki 3. Pentazilne verige se nato še
enkrat preko kisikovega mosta povežejo med seboj in tako tvorijo valovito 1D plast z 1014

členskimi luknjami. Več takšnih valovitih plasti pa se nato preko prostega kisikovega atoma
poveže v 3D strukturo z ravnimi 10-členskimi kanali pravokotnimi na gube (os y) in
sinusoidnimi 10-členskimi kanali, ki tečejo pravokotno na valovite plasti (os x).
Nedavno odkriti zeoliti S1 (silikalit-1) [11], s katerimi sem se ukvarjala v diplomskem delu,
pripadajo družini MFI zeolitov.
Mezoporozni KIL2 vzorci imajo lokalno podobno strukturo kot zeolitni silikat S1, le da se
silikatni delci uredijo tako, da tvorijo številne med seboj povezane pore. Pri tem je velikost
por med 5 in 60 nm [12].

Slika 3: Struktura zeolita silikalita-1 (S1), kjer so z rdečo barvo prikazani atomi kisika, z modro barvo pa atomi
silicija. Na shemi je vidna pentazilna veriga iz osmih pet-kotnikov, ki je značilna za zeolite z visokim deležem
silicija, kot ga imajo MFI zeoliti. Posamezne verige pa so nato preko kisikovega mosta povezane v 1D plast z
10-členskimi luknjami. Narisano s programom [13].

Cilji diplomskega dela

V svojem diplomskem delu sem s pomočjo elektronske paramagnetne resonance proučevala
lokalno okolje mangana(2) v nanoporoznih materialih – KIL2-Mn in S1-Mn. Mangan je
poceni in okolju prijazna prehodna kovina, zaradi česar je pogosto uporabljen v redoks
katalitičnih sistemih [14]. Katalizatorji z vsebnostjo mangana se uporabljajo v različne
namene, kot je na primer, selektivna oksidacija organskih komponent v alkoholih, olefinih in
ogljikovodikih [14].
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Uspešna vgradnja nečistoč v silikatno steno je povsem nepredvidljiva in v veliki meri odvisna
od uporabljene sintezne poti. Zaradi tega ni že vnaprej povsem razvidno ali se je manganov
ion dejansko vgradil v mrežo zeolita ali pa se je v obliki nekega kompleksa enostavno samo
naložil na stene zeolitnih votlin. Ker pa zeoliti postanejo katalitično aktivni samo v prvem
primeru, je poznavanje lokalnega okolja vgrajenega mangana najpomembnejše odprto
vprašanje. Zato sem v predloženem diplomskem delu poskušala odgovoriti na naslednje
vprašanje: »Ali se je mangan vgradil v silikatno ogrodje zeolitov KIL2-Mn in S1-Mn?«
Poznavanje lege mangana je torej ključno. Žal pa je to s standardnimi tehnikami proučevanja,
kot so rentgensko sipanje, mikroskopija (transmisivna elektronska mikroskopija – HRTEM,
vrstična elektronska mikroskopija – SEM) in jedrska magnetna resonanca (NMR) nemogoče,
ker je mangana zelo malo (<1 %) in ker se v strukturo umešča povsem naključno. S pomočjo
NMR analize lahko preverimo koliko, če sploh kaj, nečistoč (ionov prehodnih kovin) se nam
je vgradilo v osnovno zeolitno celico mikroporoznih ali mezoporoznih materialov. Vendar se
lahko zgodi, da ob veliki gostoti manganovih atomov v strukturi, le ti prevladajo nad
silicijevimi atomi in tako zabrišejo sliko. Manganova jedra so namreč močni paramagnetni
centri, zato zaradi hitre relaksacije okoliška jedra postanejo nevidna za NMR [12]. Kot
posledica je naš NMR spekter morda nepravilen oziroma popačen. Za podrobnejšo analizo ali
je do vgradnje mangana dejansko prišlo, je torej potrebna drugačna lokalna tehnika, ki nam bo
povedala več o lokalnem okolju vgrajenega elementa. Ena od takšnih tehnik je elektronska
paramagnetna resonanca (EPR).
EPR tehnika se je izkazala kot dobra metoda za določanje lokalnega okolja manganovih ionov
Mn2+ že v številnih predhodnih študijah. Za študijo vgradnje mangana v mezoporozni material
MCM-41 sta ga uporabila J. Zhang in D. Goldfarb [15]. Prav tako so s pomočjo EPR
proučevali svoje vzorce G. Brouet [16], A. Ramanathan [14], D. Arčon [12, 17] in številni
drugi [18, 19]. V vseh primerih so s pomočjo analize EPR spektrov določili položaj in valenco
manganovih ionov.
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Poglavje 2
Elektronska paramagnetna resonanca
Elektronska paramagnetna resonanca (EPR), včasih imenovana tudi elektronska spinska
resonanca (ESR), je fizikalna tehnika za proučevanje resonančne absorpcije mikrovalovnega
sevanja nesparjenih elektronskih spinov v zunanjem magnetnem polju. EPR spektroskopija je
sorodna bolj poznani jedrski magnetni resonanci. Obe resonančni tehniki temeljita na odzivu
magnetnih dipolnih momentov na elektromagnetna polja. Bistvena razlika med obema
spektroskopskima tehnikama pa je v izvoru magnetnih momentov, ki jih opazujemo. Pri EPR
magnetni momenti izhajajo iz elektronov, pri NMR pa govorimo o jedrskih magnetnih
momentih. Elektronsko paramagnetno resonanco je leta 1945 prvi opisal Zavoisky. Na vzorcu
CuCl2·2H2O je zaznal radio-frekvenčne absorpcijske črte [20]. Paramagnetni resonančni vrh
je opazil v magnetnem polju 4,76 mT in frekvenci 133 MHz. Danes večinoma opazujemo
resonančno absorpcijo pri precej višjih frekvencah, in sicer v območju med 9–10 GHz,
magnetno polje pa v območju do 1 T. Tipičen EPR signal pa bomo našli v področju okoli 0,34
T. Hiter razvoj paramagnetne resonance po letu 1946 pa lahko pripišemo razvoju
mikrovalovnih radarskih tehnik med drugo svetovno vojno. Če definiramo elektronski spin S,
magnetno resonanco definiramo kot pojav, pri katerem lahko opazujemo inducirane prehode
med Zeemansko razcepljenimi 2S+1 energijskimi nivoji. Prava moč paramagnetne resonance
je v visoki resoluciji, zaradi česar lahko določimo lokalna polja posameznih paramagnetnih
centrov zelo natančno. S tem, ko določimo lokalno polje pa lahko sklepamo tako na lokalno
strukturo proučevane snovi, kot tudi na elektronsko.

Statični paramagnetizem

^ S^ ℏ .
Pri opisu se omejimo na ansambel delcev z vrtilno količino Γ=

Predpostavimo, da so

delci med seboj neodvisni ter da med seboj ne interagirajo. Vsakemu elektronu pripišemo
magnetni dipolni moment μ, ki izhaja iz njegovega spina S in ga lahko izrazimo kot [21]:
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μ=−g
kjer je β=

|e|ℏ ^
^
S=−g β S=−γ
ℏ S^ ,
2 me

(2)

|e|ℏ
Bohrov magneton, g spektroskopski faktor razcepitve ali t.i. "g-faktor" in γ
2 me

giromagnetno razmerje. Znak minus v enačbi kaže na to, da imata spin S in magnetni dipolni
moment μ obratno smer. g-faktor nekateri imenujejo tudi brezdimenzijski magnetni moment,
saj meri interakcijo med smerjo magnetnega momenta μ in smerjo vektorja spina S.
V splošnem je g je simetrični tenzor 3. reda. Za prosti elektron je g izotropen:

g= g e⋅I .

(3)
Natančen izračun da za prosti elektron vrednost ge=2,002319... Popravek 0,002319 k
Bohrovemu magnetonu je relativistične narave in je posledica interakcije z zunanjim
elektromagnetnim poljem [22]. V kristalni strukturi pa g zaradi spin-tirne sklopitve ni več
izotropen z vrednostmi, ki bistveno odstopajo od ge. Za organske radikale je g blizu vrednosti
za prosti elektron, in sicer se giblje v razponu od 1,99–2,01. Za prehodne kovine pa ima
vrednost za g precej večji razpon, zaradi spinsko-tirnega sklapljanja.
Celotni magnetni moment μ vzorca je vsota vseh prispevkov paramagnetnih centrov snovi, ki
jo opazujemo. Potencialno energijo dipola E v statičnem zunanjem magnetnem polju B0
potem lahko podamo kot produkt magnetnega momenta in zunanjega magnetnega polja [21]:

E=−μ⋅B0 .

(4)
Pri tem je izvor gostote magnetnega polja B0 lahko zunanji elektromagnet ali pa lokalna polja
sosednjih paramagnetnih centrov znotraj opazovanega kristala.
Če izberemo, da zunanje magnetno polje kaže v z-smeri, B0=B0k, lahko magnetno energijo
izrazimo s projekcijo spina na smer magnetnega polja MS [21]:

E=g β B 0 M S .

(5)
Pri tem spinsko kvantno število (tudi magnetno kvantno število) MS teče od MS = -S, -S+1, ...,
S-1, S. Iz te zveze je razvidno, da imajo vsa spinska stanja v odsotnosti magnetnega polja
enako energijo. Stanja se začnejo razcepljati šele z naraščajočim magnetnim poljem. Za
elektron (S=1/2), ki ga postavimo v magnetno polje B0, imamo dve možni spinski stanji
MS=±1/2 z različno energijo. Stanje z nižjo energijo imamo, ko magnetni moment elektrona μ
kaže v smeri magnetnega polja B0, stanje z višjo energijo pa nastopi, ko magnetni moment
elektrona μ kaže v nasprotni smeri polja. In sicer je stanje s spinom MS=-1/2 vzporedno z
magnetnim poljem, stanje s spinom MS=+1/2 pa obratno vzporedno z magnetnim poljem. Za
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elektron s spinom S=1/2 imamo dve lastni stanji s energijama:

1
E ±=± g β B 0 .
2

(6)

Do resonančne absorpcije pride, ko je energijska razlika med dvema lastnima stanjema enaka
energiji absorbiranega valovanja [21]:

E + −E −=h ν=g β B res .

(7)
ΔE je energijska razlika med sosednjima energijskima nivojema, h Planckova konstanta in
Bres resonančno magnetno polje. Absorpcija mikrovalovne energije povzroči prehod
nesparjenega elektrona iz stanja z nižjo energijo, v stanje z višjo energijo. Prehod med dvema
stanjema pa ni poljuben. Ker vzbujamo prehode z mikrovalovnim poljem, ki je pravokotno na
smer B0, so izbirna pravila za dovoljene prehode med lastnimi stanji energije [20]:

|Δ M S|=±1 , Δ M I =0 .

(8)

Spinski Hamiltonian

Statični Hamiltonian

Interakcijsko energijo paramagnetnih ionov v konstantnem magnetnem polju B0 opišemo s
splošnim spinskim Hamiltonianom [21, 23]:

H^ 0= H^ elec + H^ Z + H^ LS + H^ SS + H^ hfs
=∑
i

p^ i
+β g B0 S^ +λ ij L^ i⋅S^ j + S^ i⋅Dij⋅S^ j + Aij I^ i⋅S^ j
2m e

(9)

Prvi člen v spinskem Hamiltonianu opisuje kinetično energijo elektronov, in sicer teče vsota
^ Z , tretji člen opisuje spinskopo vseh elektronih. Drugi člen je Zeemanska interakcija H
^ LS .
tirno interakcijo H

^ SS je spinsko-spinska interakcija in opisuje razcep spinskih
H

nivojev v odsotnosti magnetnega polja. Zadnji člen spinskega Hamiltoniana je hiperfina
^ hfs , to je interakcija med jedri in elektroni v snovi.
interakcija H
Pri mrežni konfiguraciji 3d5, kot ga ima Mn2+, pričakujemo magnetne dipolne momente zgolj
s spinskim vztrajnostnim momentom S. Atom Mn ima atomsko število 25 in ima zapolnjene
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vse orbitale do vključno 4s. Po Hundovem pravilu se preostalih pet elektronov razporedi po
petih 3d orbitalah tako, da imamo v vsaki le en elektron. Skupen spin je torej 5/2. Ker je tirna
vrtilna količina enaka nič (L=0), je v prvem redu motenj spinsko-tirna interakcija enaka nič.
V prvem redu perturbacije tako tudi ni vplivov na 2S+1 energijskih nivojev. Iz spinskega
Hamiltoniana tako izpade člen, ki opisuje spinsko-tirno interakcijo HLS.

Zeemanska interakcija
Zeemansko interakcijo oziroma Zeemanski razcep v šibkem magnetnem polju opišemo s
Hamiltonovim operatorjem [24]:

H^ Z =g βe B0 S^ z .

(10)

Za prosti elektron je g-faktor ge=2,00232, v primeru ionov v kristalnem polju pa moramo g
izračunati iz eksperimentalnih podatkov. Vpliv sosednjih elektronov in jeder ustvarja
anizotropno okolje, kar povzroči premik g-faktorja od vrednosti ge. g postane simetričen
tenzor [24]:

|

|

g 11 g 12 g 13
g = g 21 g 22 g 23 .
g 31 g 32 g 33

(11)

Vsak simetričen tenzor 3. reda lahko diagonaliziramo tako, da ohranimo zgolj lastne osi,
vzdolž katerih imamo lastne vrednosti gx, gy in gz [24]:

|

|

gx 0 0
g= 0 gy 0 .
0 0 gz

(12)

V kubični simetriji, kamor spadajo kubična, tetraedrična in oktaedrična konfiguracija, je gfaktor izotropen, zato velja gx=gy=gz. V lastnem sistemu tenzorja g, lahko torej zapišemo
Zeemansko interakcijo v obliki [24]:

H^ Zee =βe g ( S^ x B x + S^ y B y + S^ z B z ).

(13)

T
^
H^ Zee =βe B0 ⋅g⋅S.

(14)

oziroma
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Spinsko-spinska interakcija ali interakcija fine strukture
Spinsko-spinska interakcija je v angleški literaturi znana kot interakcija v odsotnosti
magnetnega polja. V literaturi jo pogosto imenujejo tudi interakcija fine strukture [21], z njo
pa opišemo razcep energijskih nivojev, kot posledica interakcije med elektronskimi dipoli.
Elektronsko dipolno interakcijo za par prostih elektronov opišemo s klasičnim izrazom za
dipolno interakcijsko energijo med dvema elektronoma [20]:

E SS (r )=

[

]

μ0 μ 1⋅μ 2 3(μ 1⋅r )(μ 2⋅r )
−
,
5
4π r3
r

(15)

kjer je r razdalja med prostima elektronoma, μ1 in μ2 pa magnetna momenta obeh elektronov.
Da bi zapisali spinski Hamiltonov operator, zamenjajmo operatorja magnetnega momenta s
pripadajočimi spinskimi operatorji [20]:

H^ SS (r )=

[

]

μ0
S^ ⋅S^ 3( S^ 1⋅r)( S^ 2⋅r )
g 1 g 2 β2e 1 3 2 −
.
4π
r
r5

(16)

g1 in g2 se nanaša na prvi in drugi elektron. Za lažje računanje privzamemo da je g1=g2=g.
Ker se elektroni združujejo v pare, je primerno, da spinsko-spinski Hamiltonian zapišemo s
^ ki je definiran kot:
skupnim spinskim operatorjem S,

^ S^ 1 + S^ 2 .
S=

(17)

Spinski Hamiltonov operator izražen s skupnim spinom je potem [20]:

^ S.
^
H^ SS =S⋅D⋅

(18)

Člen HSS nekateri imenujejo tudi elektronski kvadrupolni spinski Hamiltonian, saj je D
elektronska kvadrupolna matrika dimenzije 3x3 in reda velikosti ~1 cm-1 [21]. Matriko D
lahko diagonaliziramo. V lastnem sistemu matrike D spinski Hamiltonov operator zapišemo
kot:

H^ SS =D x S^ 2x +D y S^ 2y +D z S^ 2z ,

(19)

kjer so Dx, Dy in Dz lastne vrednosti matrike D. Po dogovoru je Dz glavna vrednost z največjo
absolutno vrednostjo, Dy pa zavzame najmanjšo absolutno vrednost, če Dx≠Dy. Ker pa je sled
matrike D nič, je dovolj da vpeljemo le dva neodvisna energijska parametra. Ponavadi ju
označimo kot:
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3
D= D z
2
1
E= (D x − D y ).
2

(20)

Hiperfina interakcija
S hiperfino interakcijo opišemo magnetno dipolno interakcijo med jedrskim spinom I^ in
elektronskim spinom S^ . Hiperfina interakcija ima v splošnem dva prispevka, in sicer
prispevek Fermijeve kontaktne interakcije ter prispevek dipolne interakcije med elektronskim
in jedrskim magnetnim dipolnim momentom. Fermijev kontaktni člen, ki predstavlja izotropni
del hiperfine interakcije, zapišemo kot [20]:

( )

2 μ0
^ S=
^ A0 ^I⋅S^ .
H^ F =
g βe β N |ψ0|2 I⋅
3
V zgornji enačbi je βN jedrski magneton

(

βN=

(21)

)

eℏ
, konstanto A0 pa imenujemo izotropna
2mp

konstanta hiperfine sklopitve in meri magnetno interakcijsko energijo med elektroni in jedri:

( )

A0=

2 μ0
g βe βN |ψ0|2 .
3

(22)

V enačbi (22) je |ψ0|2 definiran kot elektronska gostota na mestu jedra. Izvor anizotropnega
dela hiperfine interakcije pa najdemo v dipolnem členu [20]:

[

]

^ I^ 3( S⋅r)(
^
^
μ
S⋅
I⋅r)
^ ⋅^I .
H^ dipol (r)=− 0 g g N βe βN 3 −
= S⋅A
1
4π
r
r5

(23)

gN je jedrski g-faktor, A1 je simetrična in brezsledna 3x3 matrika. Celotni Hamiltonov operator
hiperfine interakcije tako lahko zapišem kot:

^
H^ hfs = S⋅A⋅
I^ .

(24)

Tukaj sem konstanto hiperfine sklopitve prepisala v obliko A = A0·I + A1, ki zajema izotropno
konstanto hiperfine sklopitve A0 pomnožene z enotsko matriko I, kot tudi anizotropno matriko
A1. A je tako spet tenzor 2. reda.
Hamiltonian hiperfine sklopitve lahko v interakciji v določenih primerih tudi prevlada.
Slednja dva sta reda velikosti 1 cm-1, Hamiltonian hiperfine sklopitve pa 10 cm-1 [23].

22

Spekter praškastega vzorca

Za meritve zeolitnih materialov z EPR spektrometrijo uporabljamo praškaste vzorce. To so
vzorci v obliki prašnih zrn, ki vsebujejo več naključno orientiranih kristalov. Kristali v
praškastem vzorcu so naključno orientirani glede na zunanje magnetno polje B0, s tem pa se
lokalni koordinatni sistemi posameznih paramagnetni centrov medsebojno ne ujemajo. Zato je
potrebno prostorsko orientacijo kristalov upoštevati pri simulaciji absorpcijskega spektra
praškastega vzorca.
V primeru, ko je hiperfina interakcija šibka, v Hamiltonianu prevlada Zeemanski člen.
Prispevki ostalih členov so v primerjavi z Zeemanskim členom tako majhni, da jih v nadaljnji
obravnavi lahko zanemarimo. V enem od prejšnjih poglavij sem že zapisala, da se da matriko
g v lastnem sistemu diagonalizirati (gl. enačba (12)). Zeemanski člen v lastnem koordinatnem
sistemu je:

^ e B 0 [ g x sin Θ cosΦ S x +g y sin Θsin Φ S y + g z cosΘ S z ],
H^ Zee =βe B0 n⋅g⋅S=β

(25)

Pri čemer je n=(sinΘcosΦ, sinΘsinΦ, cosΘ) smerni vektor, ki opisuje zunanje magnetno polje
B0 v lokalnem koordinatnem sistemu.

Slika 4: Laboratorijski koordinatni sistem je označen z rjavo barvo in indeksom »'«, lokalni koordinatni
sistem spina pa s črno barvo. Zunanje magnetno polje B0 je v smeri z' laboratorijskega sistema.
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Produkt B0T·g iz enačbe (14) lahko transformiramo v efektivno magnetno polje, in sicer:

Beff = g T⋅B0 /g e .

(26)

Velikost efektivnega polja je potem:

Beff =[( g T⋅B0 )T⋅( g T⋅B0)]1 / 2 / g e
=[ B0T⋅g⋅g T⋅B0 ]1 / 2 / g e
T
T
1/ 2
={[ n ⋅( g⋅g )⋅n] / g e }⋅B 0 ,

(27)

kjer je n=B0/B0 enotski vektor vzdolž B0. Iz zadnje vrstice enačbe (27) lahko razberemo, da je
efektivni g-faktor:
T

T

1/2

g eff =[n ⋅(g⋅g )⋅n]

(28)

oziroma
2

2

2

2

2

1/ 2

g eff (Θ , Φ)=( g x sin Θ cos Φ +g y sin Θsin Φ+g z cos Θ) .

(29)

Hamiltonian v laboratorijskem sistemu lahko zdaj enostavno zapišemo kot:

H Zee =βe B0 g eff S z .

(30)
V enačbi (7) za resonančni pogoj g-faktor zamenjamo z njegovo efektivno vrednostjo geff (Θ,
Φ) in izrazimo resonančno polje Bres:

Bres (Θ , Φ)=

hν
.
g eff (Θ , Φ)⋅βe

(31)

Razširitev posameznih EPR črt opišemo z Lorentzovo ali Gaussovo krivuljo. Analitična izraza
za vsako od razširitev sta naslednja:
Lorentzova [25]:

Gaussova [26]:

f L (B , Bres )=

σL
,
2
σ +(B−B0 )
2
L

[

2

]

(B−B res)
1
f G (B , Bres )=
exp −
.
√ 2 π σG
2 σ 2G

V Lorentzovi funkciji je σL polovična širina na polovični višini absorpcijske črte, v enačbi
Gaussove krivulje pa je σG polovična razdalja med vrhovoma prvega odvoda absorpcijske
črte. Intenziteto signala EPR pa dobimo tako, da eno od zgornjih funkcij (f=fL=fG)
integriramo po prostorskem kotu d Ω=d Φ d cos Θ :
2π 1

S EPR=∫ ∫ f ( B , B res)d Φ d cos Θ.
0 −1
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(32)

Mn2+ nivoji v zunanjem magnetnem polju

Najpogostejša oksidacijska stanja mangana so +2, +3, +4, +6 in +7. Najstabilnejši med njimi
pa je Mn2+, ki se pojavlja v številnih mangan(II) kombinacijah, kot so mangan(II) sulfatih,
mangan(II) kloridih, mangan(II) silikatih...
Elektronska konfiguracija mangana (55Mn2+) je 3d5. Tako imamo v zunanji d orbitali 5 prostih
elektronov, ki so po Hundovem pravilu močno sklopljeni. Po Hundovem pravilu se namreč
istovrstne orbitale polnijo tako, da ostane največje možno število elektronov ne sparjenih. Teh
pet d orbital je pet lastnih funkcij Hamiltonovega operatorja v kubičnem kristalnem polju.
Linearna kombinacija lastnih funkcij nam da kotno porazdelitev elektronov v zadnji lupini.
Ko govorimo o oktaedrični postavitvi vidimo, da imajo orbitale dxy, dxz in dyz enako energijo
ter tvorijo prostorski triplet. Ostali dve orbitali d z in d x − y pa tvorita dublet stanj, ki je
2

2

2

energijsko višje glede na tripletno stanje. Energijsko razliko razcepitve orbital označimo z Δ 0.
Energijska razlika med orbitalami pa je odvisna od kovinskega iona v centru oktaedra,
njegovega naboja ter od lastnosti njegovih ligandov (npr. šest kisikovih ionov vezanih na
mangan) [20].

Slika 5: Na sliki so prikazane d orbitale glede na osi x, y in z. Na desnem grafu pa je prikazana razcepitev
orbital na triplet in dublet stanj. Vidimo da so orbitale dxy, dxz in dyz energijski ekvivalent. Prav tako sta
energijsko enaki tudi orbitali d z in d x −y . Energijska razlika med njimi je Δ0. Prirejeno po [27].
2

2

2
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V čisti kubični (ali oktaedrični) postavitvi ionov, kot jih imata Mn 2+ in Fe3+, bi lahko
pričakovali izotropno obnašanje. Kljub temu, da sta polji D in E nič ter je g izotropen, imamo
v Hamiltonovi enačbi nov energijski člen, tako imenovano energijo v odsotnosti magnetnega
polja. Ta člen je posledica relativno visokega spina S=5/2 in povzroča anizotropijo EPR. Z
oddaljevanjem od oktaedrične oblike, v Hamiltonianu nastopi člen S^ T⋅D⋅S^ (glej poglavje
Spinsko-spinska interakcija ali interakcija fine strukture) in prevlada. Pet črtni EPR spekter je
izotropen, izotropija spektra pa izhaja predvsem iz polja D.
Z vklopom mikrovalovnega polja, ki vzbuja EPR prehode pravokotne na zunanje magnetno
polje B0, se manganovi energijski nivoji razcepijo. Pri tem ostane centralni prehod med
stanjema -1/2↔+1/2 (na sliki 6 označen z modro barvo) nedotaknjen, razmik med ostalimi
energijskimi nivoji (±1/2↔±3/2 in ±3/2↔±5/2), tako imenovanimi satelitskimi prehodi (na
sliki 6 označeni z zeleno barvo), pa se močno razširi.

Slika 6: Energijski nivoji in dovoljeni prehodi za ione iz d5 skupine v šibkem zunanjem magnetnem polju B0. Na
sliki je z modro barvo označen centralni prehod med stanjema |-1/2>↔|+1/2>, z zeleno barvo pa so označeni
štirje satelitski prehodi. Prirejeno po [20] .
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Ker pa ima mangan Mn2+ poleg elektronskega magnetnega dipolnega momenta S^ tudi
jedrski magnetni dipolni moment I^ , se pod vplivom hiperfine sklopitve med jedrom in
okoliškimi elektroni, razcepi tudi centralni prehod. Razcep centralnega prehoda v zunanjem
magnetnem polju B0 je grafično prikazan na sliki 7. Dovoljeni prehodi med stanji, katerih
spinsko kvantno število se spremeni za ±1 in kako se ti vzbujeni prehodi odražajo na EPR
signalu, so grafično prikazani z modrimi puščicami.

Slika 7: Razcep centralnega prehoda na šest črt, zaradi hiperfine interakcije. Pri EPR so dovoljeni prehodi le
tisti pri katerih je Δms = ±1. Ti prehodi so grafično prikazani z modrimi puščicami, vidimo pa jih kot EPR signal
(spodnja krivulja).
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Spinski odmev

Opis spinskega odmeva temelji na konceptu nehomogeno razširjene resonančne črte, ki je
sestavljena iz posameznih homogenih spinskih črt. Za ansambel elektronskih spinov v
statičnem magnetnem polju Bi je tako navor na magnetizacijo Mi opisan z Blochovo enačbo
[28]:

d Mi
=M i×γ B i ,
dt

(33)

kjer je γ=−g e βe /ℏ giromagnetno razmerje za elektron. Rešitev enačbe gibanja (33)
pokaže, da magnetizacija Mi precesira okrog Bi s frekvenco ωi=γBi. Zaradi nehomogene
razširitve je ωi razpršena okrog centralne frekvence ω0=γB0, kjer je B0 zunanje statično
magnetno polje. V koordinatnem sistemu, ki se vrti okrog B0, z-os koordinatnega sistema, s
frekvenco ω0, je precesijska frekvenca posameznega spina ωi'=γBi –ω0. Vsak spinski magnetni
moment "i" precesira z isto frekvenco in različno fazo, tako da so v stacionarnem stanju vsi
magnetni momenti poravnani s poljem B0.
Pri najpreprostejšem eksperimentu spinskega odmeva magnetne prehode vzbujamo s linearno
polariziranim mikrovalovnim sevanjem s frekvenco ω0. Oscilirajoče mikrovalovno polje B1
lahko razstavimo na dve komponenti in sicer, desnosučno in levosučno krožno polarizirano
polje, B1D in B1L. Po transformaciji v vrteči se koordinatni sistem se izkaže, da je desno
krožno polarizirano polje v resonanci s precesijsko frekvenco elektronskega spina [29], levo
krožno polarizirano polje pa lahko zanemarimo. V vrtečem se koordinatnem sistemu je tako
stacionarno magnetno polje B1=B1D definirano v smeri -x'. Ko vklopimo mikrovalovno polje
magnetizacije posameznih elektronskih spinov Mi precesirajo okrog B1 s frekvenco ω1=γB1.
Ko je trajanje mikrovalovnega sevanja ravno dovolj dolgo, da zavrti magnetizacijo Mi v x'y'ravnino, pulz definiramo kot π/2 pulz. Po pulzu π/2 magnetizacija precesira v ravnini x'y',
pravokotni na B1. Ker pa ima vsak elektronski spin drugačen ωi, takoj po pulzu pride do
razpada faze (ang. Free Induction Decay). Razpad faze običajno ne moremo izmeriti, z
njegovo pomočjo pa lahko generiramo odmev ali ECHO. Le tega generiramo z drugim
mikrovalovnim pulzom, ki ga apliciramo po času τ od prvega pulza. Drugi pulz zavrti smer
magnetizacije za kot π in ga zato imenujemo π-pulz. π pulz je enkrat daljši od pulza π/2 in je
enakovreden času razpada faze v x'z-ravnini. Po času 2τ je magnetizacija na vseh mestih v
vzorcu poravnana s smerjo -y' in tako povzroči spinski odmev. Opisano zaporedje pulzov π/228

π imenujemo dvopulzni, primarni ali spinski odmev.

Slika 8: Pulzno zaporedje spinskega odmeva. Vrh spinskega odmeva nastopi po času τ od drugega pulza.
Spinski odmev zajemamo v času tg.

Modulacija spinskega odmeva
Ko se paramagnetni centri sklapljajo z okoliškimi jedrskimi spini preko anizotropne hiperfine
interakcije (gl. enačba (21)), lahko na elektronskem spinskem odmevu poleg elektronskih
spinskih prehodov opazimo tudi frekvence prehodov jedrskih spinov.
Če imamo spinski sistem enega elektrona s spinom S=1/2 in enega jedra s spinom I=1/2,
lahko tak sistem opišemo na naslednji način. Diagram energijskih nivojev sestoji iz štirih
stanj, mS=1/2, mI=1/2; mS=1/2, mI=-1/2; mS=-1/2, mI=1/2 in mS =-1/2, mI=-1/2. Ko je hiperfina
interakcija izotropna so dovoljeni le prehodi med stanji 1–3 in 2–4. Prehode pri katerih se
spremeni le mS imenujemo dovoljeni prehodi. Na slik 9 so označeni z modrimi puščicami in
oznako "d". V primeru spinskega odmeva pa imamo opravka z anizotropno hiperfino
interakcijo, kjer so jedrska spinska stanja mešana. Zaradi tega obstajajo tudi prehodi med
nivoji 1–4 in 2–3. Tako imenovani prepovedani prehodi, kjer se hkrati z mS spremeni tudi mI,
postanejo pogojno dovoljeni in omogočajo določitev šibkih členov v statičnem Hamiltonu. V
diagramu na sliki 9 so prepovedani prehodi označeni z rdečo barvo in oznako "p".
Prehode, pri katerih se spremeni le jedrsko magnetno kvantno število mI, imenujemo jedrske
prehode in jih opazujemo pri poskusih z NMR.
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Slika 9: Diagram energijskih nivojev spinskega sistema elektrona s spinom S=1/2 in jedra s spinom I=1/2. mS
in mI označujeta projekciji elektronskega in jedrskega spina na laboratorijsko os z. Modre puščice z oznako
"d" označujejo dovoljene elektronske prehode, rdeče puščice z oznako "p" označujejo nedovoljene elektronske
prehode, zelene puščice z oznako "j" pa jedrske prehode. Dovoljene in prepovedane elektronske prehode
opazujemo pri poskusih z EPR, jedrske prehode pa pri NMR. Prirejeno po [28] .

Z vklopom močnega mikrovalovnega polja v času π/2 in π pulzov, v vzorcu vzbudimo vse
zgoraj opisane prehode. To se odraža na amplitudi signala spinskega odmeva [29]:

k
V 2 p (τ)≈1− [2−2 cos (ωα τ)−2 cos (ωβ τ)+cos (ω− τ)+cos (ω + τ)].
4

(34)

ωα in ωβ sta frekvenci jedrskih prehodov, ω+ in ω- pa njuna vsota in razlika. Vse štiri
parametre izrazimo s frekvenco ω I =β j B0 g j /ℏ

[
[

2

2 1/ 2

A0
A1
ω α= (ω I + ) +
2
4
2

]
]

,

2 1 /2

A
A
ωβ= (ωI − 0 ) + 1
2
4
ω + =ω α +ωβ ,
ω −=ωα −ωβ .

(35)

,

(

)

Aω
Parameter k predstavlja modulacijsko globino izraženo kot k = ω 1 ωI , parametra A0 in A1
α β
pa sta izotropna in anizotropna komponenta vektorja hiperfine sklopitve A. V limiti šibke
dipolarne hiperfine sklopitve velja ωα ≈ ωβ ≈ ωI, zato lahko k prepišemo v obliko [29]:
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A
μ
k ≈ ω 1 ≈3 0
I
4π

g βe
⋅r −6 .
B0

(36)

Izraz (36) vključuje integral po vseh možnih orientacijah v praškastem vzorcu. r v tej enačbi
je razdalja med elektronom in opazovanim jedrom. Detajlna izpeljava enačb (34) in (35), kot
tudi vseh ostalih količin, ki nastopajo v teh dveh enačbah, je podana v [29].
Vendar pa enačba (34) velja le za sistem enega elektrona s spinom S=1/2 in enega jedra s
spinom I=1/2. Zato enačbo (34) preuredimo tako, da bo veljala za vsak sistem s spinom I>1/2.
Za jedro s poljubnim spinom I namesto izraza (34) uporabimo raje enačbo [29]:

V 2 p , I (τ)=

1
U [V
(τ)] ,
2 I +1 2 I 2 P,1/ 2

(37)

kjer je U2I Chebyshev polinom druge vrste. Če pa računamo z več jedri s spini Ii hkrati, pa za
simulacijo uporabimo produkt izrazov za posamezna jedra

V 2 P ( τ)=V 2 P , I ( τ)⋅V 2 P , I ( τ)...
1

2

Neodvisna spremenljivka je čas med obema sunkoma pulzne sekvence τ.
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(38)

Poglavje 3

Priprava in karakterizacija vzorcev
Lokalno okolje manganovih ionov sem proučevala na mezoporoznih silikatnih praškastih
vzorcih KIL2-Mn in S1-Mn. Oba vzorca z različnimi koncentracijami vgrajenega mangana so
sintetizirali na Kemijskem inštitutu Ljubljana pod mentorstvom prof. Nataše Novak Tušar.
Prvotni namen sinteze KIL2-Mn je bil razširiti nabor materialov z vsebnostjo manganovih
nanodelcev. Proučevanje novega materiala pa je izboljšalo razumevanje vgradnje mangana v
različne strukture.
Vzorci KIL2-Mn in S1-Mn so bili proučevani z različnimi metodami. Teksturno poroznost so
določili s pomočjo sipanja X-žarkov (ang. X-ray diffrction (XRD)), elektronsko mikroskopijo
(ang. scanning electron microscopy (SEM)) in visokoločljivostno transmisivno elektronsko
mikroskopijo (ang. high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM)). Z jedrsko
magnetno resonanco (NMR) so preiskovali kako in kam so vgrajeni manganovi atomi ter
njihovo razpršenost v vzorcu. Lokalno okolje manganovih atomov pa proučujemo z
elektronsko paramagnetno resonanco in z absorpcijsko spektroskopijo X-žarkov (XAS).
Rezultati analize EPR so podani v naslednjem poglavju, Rezultati in diskusija EPR meritev.

Sinteza zeolita

Z dvostopno sintezo so na Kemijskem inštitutu razvili zeolitno strukturo z izredno velikimi
medprostori (ang. mesostructured wormhole silicate) [12]. Poimenovali so jo KIL2 (KIL –
Kemijski inštitut Ljubljana) oziroma KIL2-Mn, če so pri sintezi dodajali tudi mangan. KIL2
je izjemno hidrotermalno stabilen in ima pore (mezopore) s premerom med 5 in 60 nm [12].
Velikost delcev in premer por sta odvisna od temperature prve stopnje v sintezi novega zeolita
in od solvotermalne obdelave v etanolu (drugi korak sinteze). Mezopore se oblikujejo z
združevanjem silikatnih nanodelcev, ki tvorijo mrežo meddelčnih prostorov.
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V prvem koraku (v t. i. »the ageing step« fazi) so pri relativno nizki temperaturi, 50°C,
zmešali manganov acetat tetrahidrat, tetraetil ortosilikat, trietanolamin, demineralizirano vodo
in tetraetilamonijev hidroksid. Dobljeni gel je bil čez noč staran pri sobni temperaturi, nato so
ga 24 ur sušili v pečici pri 50°C. Rezultat mešanja pri nizki temperaturi so veliki silikatni
delci, ki sestavljajo silikatno ogrodje KIL2 in KIL2-Mn.
V drugem koraku so dobljeni gel solvotermalno obdelali v etanolu pri 150°C. Solvotermalna
sinteza je kemična reakcija v zaprtem sistemu v prisotnosti topila, pri temperaturi, ki je višja
od vrelišča topila in visokim tlakom. Solvotermalna sinteza omogoča nadzor nad velikostjo,
porazdeljenostjo in kristaliničnostjo sintetiziranih delcev. Odstranitev vzorca so izvedli z
žganjem pri 500 °C (10 h) (za podrobnejši opis postopka sinteze naj bralec gleda [12]).
Oba silikata sta bila pripravljena z istim postopkom, le da v primeru KIL2 v prvem koraku
niso dodajali/vmešavali mangana v sintetiziran gel.

Poleg KIL2-Mn sem proučeval še vzorce silikata S1-Mn, s polnim imenom manganov silikat1 (ang. manganese-containing silicalite-1). Tudi ti vzorci so bili sintetizirani na Kemijskem
inštitutu Ljubljana, pod vodstvom prof. Nataše Novak Tušar. Močno kristaliziran S1-Mn so
pripravili iz gela z molarnim razmerjem 2:1:1:50:25:935 Na 2O:K2O:SiO2:TEAOH:H2O. Gel
so pripravili s postopnim dodajanjem NaCl, KCl in 9/10 predpisane količine silikata k
tetraetilamonijevemu hidroksidu (TEAOH). K tej homogeni zmesi so nato po kapljicah dodali
še raztopino manganovega acetata zmešanega z zadostno količino destilirane vode. Na koncu
so mešanici dodali še preostalo količino silikata (1/10). Dobljen homogeni gel so nato
termično obdelali v pečici pri 175°C. Po treh dneh je bila kristalizacija S1-Mn končana (za
podrobnejši opis postopka sinteze naj bralec gleda [11]). Sinteza vzorca S1-Mn za razliko od
sinteze KIL2-Mn ne zahteva staranja gela, niti solvotermalne obdelave v etanolu.

Analiza vzorca

Analiza SEM slik KIL2-Mn vzorca je pokazala, da ima dobljeni material meddelčno ali t. i.
teksturno poroznost. To potrjujejo tudi HRTEM slike, ki so pokazale še, da je novo dobljeni
material iz amorfnih silikatnih nanodelcev s tipično velikostjo 10 nm. Ti silikatni nanodelci se
združujejo in tvorijo silikatno mrežo s številnimi porami. To, da so v strukturi nastale pore s
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premerom od 5 nm do 60 nm lahko vidimo tudi na sliki 12 b). Na sliki 12 c) vidimo temne
točke. To so najverjetneje nanodelci mangana [12]. Analiza vzorca S1-Mn s praškasto
rentgensko tehniko (ang. X-ray powder difraction (XRPD)) pa je po drugi strani razkrila, da
naš vzorec sestavljata dve različni vrsti kristalov. Elektronska mikroskopija je nato pokazala,
da so rjavi kristali prizmatične oblike velikosti 20×10×10 μm, medtem ko so beli prašni delci
majhni okrogli kristali s premerom manjšim od 50 nm [11]. Elementarna analiza belih
kristalov je dala kemijsko formulo Si96O192, ki pripada silikalitu-1, analiza rjavih kristalov pa
da formulo Si95.57Mn0.37O192 [11], kar nakazuje da je bilo 0,4 % silicijevih ionov zamenjanih z
manganovimi ioni. XRPD je še pokazal, da ima S1-Mn strukturo MFI zeolitov.

Slika 10: SEM slika vzorca S1-Mn. Vidni so prizmatični Slika 11: SEM slika belih kristalov (velikost ˂50 nm)
kristali velikosti 20x10x10 μm (rjavi kristali) in manjši vzorca S1-Mn. [11]
okrogli beli kristali. [11]

Glede na to da so velikosti mezopor pri KIL2-Mn od 5 do 60 nm, jih je zanimala tudi kakšna
je porazdeljenost por (ang. pore size distribution). Informacijo o porazdelitvi velikosti por
dobimo s pomočjo meritev absorpcije N 2 plina. Rezultati na KIL2-Mn pokažejo maksimum
porazdelitve pri 32,7 nm, vendar v vzorcu obstajajo tudi pore večje od 55 nm.
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Slika 12: a) HRTEM slika KIL2-Mn, kjer vidimo b) Slika 13: N2 absorpcijska izoterma, ki prikazuje
teksturno porosnost, c) homogeno razporejene velikostno porazdelitev por KIL2-Mn vzorca. [12]
nanodelce mangana, d) velike mesopore. [12]

Z analizo EXAFS (ang. Extended X-ray absorption fine structure), so testirali stopnjo
oksidacije mangana in lokalno okolje manganovih ionov v vzorcu KIL2-Mn. Izkazalo se je,
da je 80 % mangana v obliki Mn 3+, in 20 % v obliki Mn2+. Zaradi tega EXAFS daje
informacijo o lokalnem okolju Mn3+ ionov, ki so s kisikovimi ioni oktaedrično koordinirani.
Vsak Mn3+ ion vidi šest sosedov v sekundarni mreži. Pomembna informacija o lokalni okolici
Mn2+ ionov pa še vedno manjka. Analizi EXAFS in XANES (ang. X-ray absorption near
edge structure) tudi za vzorec MnS-1 pokažeta, da je prevladujoče oksidacijsko stanje 3+, in
sicer je kar 90 % manganovi ionov v obliki Mn 3+ in le 10 % v obliki Mn2+. Vsak Mn3+ ion je
povezan s tremi kisikovimi ioni na razdalji 0,193 nm [11], kar nam da tetraedrično
koordinacijo. V sekundarni mreži pa vsak Mn3+ ion vidi dva kisikova atoma na razdalji 0,281
in 0,304 nm [12].
Mn2+ je za razliko od Mn3+ ionov močan paramagnetni center, zato lahko z EPR tehniko
določimo lokalno okolje Mn2+ ionov in tako podamo komplementarno informacijo prvotnim
meritvam, zbranim v delih prof. dr. Nataše Novak Tušar.
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Poglavje 4
Rezultati in diskusija EPR meritev
Ker je mangana, ki ga vgrajujemo v silikatno strukturo, manj kot 1 %, predhodne analize
EXAFS in XANES [11, 12] pa so pokazale, da ga je večina v obliki Mn 3+, lahko s pomočjo
EPR pogledamo v kakšni koordinaciji in na kakšnih medsebojnih razdaljah je Mn 2+.
Elektronska konfiguracija Mn3+ je 3d4 in ima spin S=2, zaradi česar so ioni Mn 3+ nevidni za
EPR. EPR meri hiperfino razcepitev centralnega prehoda -1/2↔+1/2, ki ga lahko pripišemo
ionu Mn2+, katerega elektronska konfiguracija je 3d5.

Priprava vzorca za meritev

Pred začetkom meritve sem vsakega od vzorcev stehtala in nepredušno zatalila v epruveto.
Mase vzorcev so podane v spodnji tabeli. Pripravljene vzorce sem nato vstavila v resonator
EPR spektrometra.

KIL2-Mn 0,2 %

KIL2-Mn 0,1 %

KIL2-Mn 0,05 %

S1-Mn 0,2 %

S1-Mn 0,1 %

S1-Mn 0,05 %

18,5 mg

19,5 mg

20,8 mg

19,7 mg

18,2 mg

18,3 mg

Parametri meritve

Eksperimentalni del diplomskega dela je bil opravljen v Laboratoriju za EPR Inštituta Jožef
Stefan. Meritve sem izvajala na cw-EPR spektrometru (zvezni način merjenja) in pulznem
EPR spektrometru Bruker E580. V obeh primerih je osrednji del EPR spektrometra Oxford
Cryogenics kriostat, ki sem ga hladila s tekočim helijem. Temperaturo pa sem tekom meritve
uravnavala z Oxford Cryogenics ITC5 temperaturnim kontrolorjem. Stabilnost temperature je
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bila pri 300 K boljša od ±0,1 K, pri nizkih temperaturah (30 K) pa ni odstopala za več kot
±0,5 K.
Pri zveznem načinu merjenja so določeni parametri meritve pri vseh vzorcih ostali ali enaki
ali so se minimalno spreminjali. To so bili parametri vezani na nastavitve samega EPR
spektrometra, kot sta na primer frekvenca mikrovalov in modulacijska frekvenca. Območje
zajemanja podatkov sem spreminjala glede na to, kako občutljiv je bil vzorec oziroma koliko
podrobnosti je imel razcep, in sicer od 0,30 do 0,55 T. Pri nekaterih vzorcih so se namreč
pokazali tudi nedovoljeni prehodi. Center polja oziroma center zajemanja podatkov je bil ves
čas nastavljen na vrednost okrog 0,33 T. Vse vzorce pa sem pomerila pri sobni temperaturi
(~300 K) in pri 30 K. Vsi parametri meritev in njihove vrednosti so zbrani v tabeli 3.

MW frekvenca

~9,374 GHz ± 0,004 GHz

MW moč

1 mW; 10 mW

center polja

0,33 T

območje zajemanja podatkov

0,3 T; 0,45 T; 0,55 T

modulacijska amplituda

0,1 mT; 0,15 mT

modulacijska frekvenca

80 kHz

temperatura

~300 K; ~30 K

čas zajemanja podatkov

103,42 s; 104,45 s; 208,9 s;

število točk/pogostost zajemanja podatkov

1024; 2048; 4096

občutljivost

1 μV – 500 μV

Tabela 3: Tabela vsebuje podatke o nastavitvah začetnih parametrov pri zveznem načinu merjena z EPR
spektrometrom, ki sem jih uporabila za svoje eksperimente na zeolitih KIL2-Mn in S1-Mn.

Pri pulznem načinu merjenja je bila tipična frekvenca mikrovalov 9,7 GHz, dolžina pulza π/2
pa 12 ns. Pri meritvah sem uporabila pulzno zaporedje π/2 – τ – π – τ – spinski odmev. Pri tem
sem časovni zamik med pulzoma π/2 in π enakomerno spreminjala, in sicer s korakom 4 ns.
Signal spinskega odmeva sem zajemala v času tg = 140 ns.
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Manganov EPR spekter pri sobni temperaturi

Za manganovo jedro Mn55 z jedrskim spinom I=5/2, zaradi hiperfine sklopitve, pričakujemo
spekter s šestimi ozkimi črtami. Na sliki 14 je prikazan EPR spekter značilnega vzorca KIL2
dopiranega z 0,2 % mangana (v nadaljevanju imenovanega KIL2-Mn 0,2 %). EPR spekter je
bil posnet s cw-EPR spektrometrom na Inštitutu Jožef Stefan, pri sobni temperaturi in
mikrovalovnem frekvenčnem polju s frekvenco ~9,3 GHz. Glede na pričakovani šest črtni
spekter lahko zaključim, da so ioni Mn 2+ res prisotni v vzorcu KIL2-Mn. Naslednje vprašanje
pa je, če so se ioni Mn 2+ tudi vgradili v silikatno strukturo. S slike 14 je tudi razvidno, da se
razdalja med vrhovi oziroma črtami povečuje z leve proti desni. Razdalja med prvima dvema
črtama je 9,2 mT, med zadnjima dvema pa 9,8 mT. Takšno naraščanje je značilno za
prisotnost spinsko-spinske sklopitve med manganovimi ioni, ki ga opišemo s parametrom D.

6
KIL2-Mn 0,2%

T =300 K

EPR signal (polj. enota)

4

2

0

-2

-4

-6

250

300

350

400

450

Magnetno polje (mT)
Slika 14: EPR spekter vzorca KIL2-Mn 0,2 % posnet pri sobni temperaturi. Tipičen šest črtni spekter nakazuje
prisotnost manganovih Mn2+ ionov, ki so se lahko ali vgradili v silikatno strukturo ali pa so se v obliki skupkov
zgolj odložili na stene zeolita. Konstanta hiperfine sklopitve A0 za ta primer je 261 MHz.
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Simulacija EPR spektra

Dobljene eksperimentalne spektre praškastih vzorcev sem računalniško obdelala, in sicer sem
za to uporabljala programska paketa eprFit [30] in easySpin [31], [32]. Hamiltonian
uporabljen za simulacijo dobljenih eksperimentalnih podatkov je vsebovala naslednje člene:

H^ =β g B0⋅S^ + S^ i⋅Dij⋅S^ j + A0 ^I i⋅S^ j .

(39)

Homogeno razširitev sem poskusila opisati z Gaussovo ali Lorentzovo krivuljo. Za moje
meritve se je izkazalo, da je primernejši opis z Lorentzovo razširitvijo.
Zaradi velikega števila prostih parametrov pri simulaciji (parameter Lorentzove razširitve
ΔBLor, g-faktor, konstanta hiperfine interakcije A0, konstanta spinsko-spinske sklopitve D), sem
bila prisiljena narediti določene privzetke. Ker je Mn2+ (3d5) center s spinsko vrtilno količino
L = 0, pričakujem, da bo spin-tirna sklopitev enaka 0. To je povsem v skladu z literaturo [12,
15] saj je g≈2,00. Zato sem tudi v svojih simulacijah fiksirala g=2,00 in ga na koncu le malo
popravljala znotraj intervala ±0,02. Ostale parametre, ki nastopajo v zgornjem Hamiltonianu
sem pustila med simulacijo proste. Tipičen razcep med vrhovi ~9,6 mT, že približno določi
konstanto hiperfine interakcije. Preostali parameter D, pa je bolj nedoločen, saj prehodi
±3/2↔±1/2 v spektru niso zelo izraziti.
Hamiltonian podan z enačbo (39) odlično opiše EPR spekter v osrednjem delu. To pomeni, da
je konstanta hiperfine interakcije A0 zelo natančno določena, medtem ko sta konstanti tenzorja
spinsko-spinske (D in E) interakcije slabše določeni. Tenzor spinsko-spinske interakcije
vpliva na obliko satelitskih prehodov, ki pa so v mojem eksperimentalnem spektru slabo
vidni. Konstanta hiperfine sklopitve, A0, za spekter KIL2-Mn 0,2 % (gl. slika 14) je 261 MHz.
Tenzor spinsko-spinske interakcije je pri sobni temperaturi izotropen, njegova velikost je
D=35 MHz. Napaka obeh meritev je ±1 MHz.

Določitev lokalnega okolja Mn2+ iona
Mangan se v silikatno mrežo veže predvsem v dveh koordinacijskih načinih. In sicer imamo
lahko tetraedrično koordiniran Mn2+ ali pa heksagonalno koordiniran Mn2+ (gl. slika 15).
Kadar je Mn2+ tetraedrično koordiniran v svoji bližnji okolici vidi štiri kisikove atome. Pri
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haksagonalni koordinaciji pa lahko posamezen manganov atom vidi od pet do osem kisikovih
atomov.
Lokalno okolje Mn2+ iona v opazovanem silikatu KIL2-Mn 0,2 % (gl. slika 14), s konstanto
hiperfine sklopitve A0=261 MHz, je heksagonalno koordinirano.

Slika 15: Mn2+ se v silikatno strukturo vgradi na dva načina, in sicer je lahko tetraedrično ali heksagonalno
koordiniran. Levo je primer tetraedrične koordinacije, na desni pa je heksagonalna koordinacija atomov. V obeh
primerih je središčna modra kroglica atom mangana, rdeče kroglice pa predstavljajo atome kisika.

Nekaj primerov koordinacije mangana v silikatno steno iz literature je zbranih v tabeli 4.
Poleg tega so v tabeli podani še podatki, kot je stanje silikata, tipične vrednosti konstante
hiperfine sklopitve, A0, in nekatere pomembnejše ugotovitve. V sivem polju so za primerjavo
podane vrednosti mojega vzorca. Vsak od ionov Mn2+ v vzorcu KIL2-Mn 0,2 % (gl. slika 14)
je heksagonalno koordiniran in vidi šest sosedov. Lokalno okolje manganovih ionov je torej
podobno ali isto kot v predhodnih študijah [12, 15, 16].
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obravnavani
silikat
KIL2

stanje silikata

konstanta
lokalno okolje
hiperfine sklopitve Mn2+
A0 [MHz]

Staran vzorec

261 MHz

tetraedrično
koordinirano

staran vzorec

heksagonalno
koordinirano

MCM-41

266,2 MHz

heksagonalna in
superpozicija 271,8 izkrivljena
kot sintetiziran
MHz in 229,8 MHz teraedrična
koordinacija
kalciniran

271,8 MHz

kot sintetiziran

med 245,8 in
262,6 MHz

kalciniran

245,5 MHz

APO-11

vir

heksagonalno
koordinirano

kot sintetiziran 238,8 MHz
KIL2

ostale ugotovitve

heksagonalna
koordinacija

A0 narašča s koncentracijo
mangana; pri nizkih
temperaturah opazni
prepovedani prehodi
pri 150 K opazni
prepovedani prehodi; močan
vpliv kalcinacije – vzorci z
manjšo vsebnostjo vode
imajo bolj izrazit sekstet črt
pri visokih koncentracijah
mangana (več kot 0,4 %)
spinsko-spinska interakcija
prevlada; prepovedani
prehodi; vpliv vode

[12]

[15]

[16]

Tabela 4: V tabeli so zbrane najpomembnejše ugotovitve iz sorodnih člankov, kjer so različni silikati dopirani z
manganom Mn2+. Ioni mangana v silikatu KIL2-Mn 0,2 % so heksagonalno koordinirani, tako kot v vseh ostalih
primerih z manganom dopiranih vzorcev. Heksagonalna koordinacija je značilna za vse kalcinirane oziroma
starane vzorce, pri katerih je manjša vsebnost vode. Tetraedrična koordinacija pa za vzorce posnete takoj po
sintezi.

Vpliv koncentracije Mn2+ na spekter EPR

EPR spekter se pod vplivom različnih koncentracij nečistoče zelo malo spreminja. Ne glede
na koncentracijo vgrajenih ionov Mn2+ vedno dobimo sekstet manganovih črt (gl. slika 16).
Ker so tudi hiperfini razcepi podobni, sklepam da se je mangan vgradil v silikatno ogrodje
vseh treh pripravljenih vzorcev in je najverjetneje v podobnem heksagonalnem koordiniranem
okolju. Je pa med vzorci silikata z različnimi koncentracijami manganovih ionov opaziti
razliko v intenziteti EPR signala. Najmočnejši signal sem pomerila za KIL2-Mn 0,1 %,
najšibkejšega pa na vzorcu KIL2-Mn 0,05 %. Logično lahko sklepam, da se je več
manganovih ionov vgradilo v silikatno mrežo vzorca dopiranega z večjo koncentracijo
manganovih ionov. Intenziteta signala pa je najvišja pri KIL2-Mn 0,1 %, ker pri višjih
koncentracijah že prihaja v ospredje konstanta spinsko-spinske sklopitve, ki popači enostavni
EPR signal.
Vse spektre sem simulirala s Hamiltonianom, podanim z izrazom (39). Tako kot spekter
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KIL2-Mn 0,2 %, tudi za spektra KIL2-Mn 0,1 % in 0,05 % Hamiltonian (39) odlično opiše
centralni prehod. Slabše ujemanje eksperimentalne in simulirane funkcije za polja manjša od
260 mT in večja od 400 mT, je verjetno posledica prisotnosti dodatne široke črte. Taka široka
črta bi lahko odražala prisotnost MnO skupkov, kjer do razširitev EPR spektra prihaja zaradi
močnih interakcij med posameznimi manganovimi magnetnimi momenti.

ΔBLor [mT]

g

A0 [MHz]

D [MHz]

E [MHz]

merjeno pri sobni temperaturi
KIL2-Mn 0,2%

9,6 ± 0,1

2,00 ± 0,02

261 ± 1

35 ± 1

/

KIL2-Mn 0,1%

8,1 ± 0,1

1,99 ± 0,02

261 ± 1

28 ± 1

125 ± 1

KIL2-Mn 0,05%

12,0 ± 0,1

1,99 ± 0,02

259 ± 1

33 ± 1

/

Tabela 5: V tabeli so podane vrednosti simuliranih spremenljivk, v odvisnosti od koncentracije vgrajenih Mn2+
ionov pri sobni temperaturi. Parameter Lorentzove razširitve ΔBLor z nižanjem koncentracije Mn2+ ionov pada,
lokalno okolje Mn2+ ionov ostane nespremenjeno, konstanta spinsko-spinske interakcije pa je v večini primerov
slabo določena.

Tabela 5 podaja vrednosti simuliranih spremenljivk ΔBLor, g, A0 in D, v odvisnosti od
koncentracije vgrajenih ionov pri sobni temperaturi. Parameter Lorentzove razširitve ΔBLor se z
manjšanjem koncentracije Mn2+ ionov manjša. Le vzorec KIL2-Mn 0,05 % odstopa od
pričakovanega trenda padanja parametra ΔBLor. Konstanta spinsko-spinske interakcije je pri
vzorcu KIL2-Mn 0,1 % anizotropna, pri ostalih dveh vzorcih pa spekter dobro opišemo z
izotropno spinsko-spinsko konstanto. Če je v vzorcih slučajno prisotna voda, pri snemanju
spektra prihaja do povprečja povprečne gibalne poti molekul [15]. To povprečje pa zmanjšuje
prispevek spinsko-spinske interakcije.
Podatki za konstanto hiperfine sklopitve kažejo, da se lokalno okolje mangana Mn 2+ s
spreminjanjem koncentracije nečistoče v silikatu ni veliko spremenilo. Vrednost hiperfine
konstante A0 je v območju med 259 MHz in 261 MHz in z naraščajočo koncentracijo Mn 2+
ionov zlagoma narašča. Lokalno okolje Mn2+ ionov je torej v vseh treh vzorcih enako in ima
oktaedrično simetrijo, pri čemer vsak manganov ion v svoji neposredni bližini vidi šest
kisikovih atomov. Rezultati EPR spektrov so pokazali da so se ioni mangana v silikatno
ogrodje vgradili na isti način, ne glede na koncentracijo Mn2+ ionov.
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Slika 16: EPR spektri vzorca KIL2-Mn posneti pri sobni temperaturi. Slika prikazuje vpliv koncentracije Mn2+
ionov na obliko spektra. Le ta se nekoliko spremeni v srednjem delu, kjer postanejo vrhovi nekoliko manjši.
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Spreminjanje EPR spektra s temperaturo

Že bežen pogled na EPR spektre na sliki 17 razkrije očitno razliko v obliki spektra posnetega
pri sobni temperaturi (~295 K) in pri 30 K. Spektri posneti pri sobni temperaturi imajo jasno
definiran sekstet črt brez fine strukture. Ko pa vzorec pohladimo na 30 K, vsak vrh seksteta
pridobi tipične lastnosti praškastega vzorca za Mn2+ z značilnostmi fine strukture.
Pri nizki temperaturi (30 K) se širina posameznih hiperfinih črt dramatično spremeni. Očitno
je, da se spremeni razcep med posameznimi črtami seksteta, spremenila pa se je tudi oblika
samih črt. Širina posameznih črt se je zmanjšala, kar omogoča, da sedaj razločimo tudi fine
podrobnosti spektra. Če so razmiki med črtami spektra pri sobni temperaturi približno
enakomerni, pa pri spektru posnetem pri nizki temperaturi opazimo očitno povečanje razmika
med vsakim parom črt. Spekter KIL2-Mn 0,2 % pri sobni temperaturi ima razmik med prvima
dvema črtama 9,2 mT, med zadnjima dvema pa 9,8 mT. Isti vzorec posnet pri 30 K pa ima
razmik med prvima dvema črtama 5,3 mT, med zadnjima dvema pa že 12,3 mT.
Za simulacijo spektrov pri nizki temperaturi sem spet uporabila Hamiltonian podan z izrazom
(39). Tako kot za spektre pri sobni temperaturi, sem za g-faktor vzela vrednost 2,00, vse ostale
parametre pa sem pustila prosto teči. Vendar pa nizko temperaturnih spektrov ni mogoče
zadovoljivo simulirati zgolj s parametri, ki nastopajo v Hamiltonianu opisanim z enačbo (39).
Praškaste vzorce lahko nekoliko bolje opišemo z anizotropnim delom tenzorja spinskospinske sklopitve, E, ali pa anizotropnim tenzorjem g. Vendar tudi vklop anizotropije pri
simulaciji teh vzorcev ni povsem pravilno opisal eksperimentalnih spektrov. Zaradi tega sem
spektre simulirala zgolj z izotropnimi členi, ter tako vsaj pravilno določila velikost konstante
hiperfine sklopitve A0 in g-faktor.
V tabeli 6 so navedene vse vrednosti, ki jih dobimo za konstanto hiperfine sklopitve A0 ter
konstanti tenzorja spinsko-spinske sklopitve D in E za spektre posnete pri sobni temperaturi
in 30 K. Pri nizkih temperaturah ima konstanta hiperfine sklopitve enake vrednosti kot pri
sobni temperaturi, med 257 in 262 MHz, tako da Mn 2+ ioni ostanejo v istem okolju kot pri
sobni temperaturi. Mn2+ ioni ostajajo heksagonalno koordinirani, lokalno okolje se ni
spremenilo.
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Slika 17: EPR spektri vzorca KIL2-Mn dopiranega z 0,2 % mangana, 0,1 % mangana in 0,05 % mangana.
Vsi trije spektri so posneti pri temperaturi 30 K. Konstanta hiperfine sklopitve je za KIL2- Mn 0,2 % 262
MHz, za KIL2-Mn 0,1 % 264 MHz in za KIL2-Mn 0,05 % 257 MHz.
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ΔBLor [mT]

g‖

g┴

A0 [MHz]

D [MHz]

E [MHz]

merjeno pri sobni temperaturi
KIL2-Mn 0,2%

9,6 ± 0,1

2,00 ± 0,02

/

261 ± 1

35 ± 1

/

KIL2-Mn 0,1%

8,1 ± 0,1

1,99 ± 0,02

/

261 ± 1

28 ± 1

125 ± 1

KIL2-Mn 0,05%

12,0 ± 0,1

1,99 ± 0,02

/

259 ± 1

33 ± 1

/

merjeno pri 30 K
KIL2-Mn 0,2%

nedoločeno

2,02 ± 0,05

/

262 ± 3

nedoločeno

nedoločeno

KIL2-Mn 0,1%

nedoločeno

2,00 ± 0,05

/

264 ± 4

nedoločeno

nedoločeno

KIL2-Mn 0,05%

nedoločeno

2,02 ± 0,05

1,98 ± 0,05

257 ± 3

nedoločeno

nedoločeno

Tabela 6: V tabeli so navedene vse vrednosti, ki smo jih simulirali. g-faktor je bil ves čas nastavljena na vrednost
~2. Konstanta hiperfine sklopitve ima pri nizkih temperaturah nekoliko večjo vrednost, vendar se ta bistveno ne
razlikuje od vrednosti, ki sem jih dobila pri sobni temperaturi.

Konstanta spinsko-spinske interakcije D je povezana s kristalnim poljem in zato zelo
občutljiva na lokalne spremembe v bližnji okolici Mn 2+ ionov. Vrednosti konstante D se pri
sobni temperaturi gibljejo med 29 MHz in 40 MHz, pri vzorcih ohlajenih na 30 K pa
konstanta spinsko-spinske interakcije ostaja nedoločena. Pri nizki temperaturi se v spektru
kažejo tudi manjši vrhovi med glavnimi šestimi črtami spektra. Te vmesne vrhove lahko
pripišemo prepovedanim prehodom ΔmI=±1. Nakazujejo pa, da je spinsko-spinski prispevek
zelo velik ali da celo prevlada.

Slika 18: Povečan EPR spekter vzorca KIL2-Mn 0,2 % posnet pri 30 K. V osrednjem delu spektra vidimo
manjše vmesne vrhove, ki jih pripišemo prepovedanim prehodom ΔmI=±1. Prepovedani prehodi so označeni z
modrimi puščicami.
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Spektri spinskega odmeva

Nizko temperaturni EPR spektri na vzorcu KIL2-Mn so razkrili, da je spinsko-spinski
prispevek velik v primerjavi s prispevkom hiperfine sklopitve in da zato vidimo tudi
nedovoljene prehode. Kadar vidimo nedovoljene prehode, pa lahko posnamemo spekter
razpada spinskega odmeva kot funkcijo časovnega razmika med dvema zaporednima pulzoma
π/2 v pulznem zaporedju. Pričakujem, da bo frekvenca modulacije razpada spinskega odmeva
ustrezala jedrom mangana Mn2+ in protonskim jedrom (11H), saj EPR spektri kažejo prisotnost
OH skupine.
Spodnja dva grafa na slikah 19 in 20 prikazujeta signal razpada spinskega odmeva, merjenega
na vrhu signala manganovega jedra Mn2+. Razpad spinskega odmeva sem pomerila na vzorcu
z največjo koncentracijo manganovih ionov, KIL2-Mn 0,2 % (gl. slika 19) in na vzorcu z
najmanjšo koncentracijo manganovih ionov, KIL2-Mn 0,05 % (gl. slika 20). Že bežen pogled
na oba rezultata razkrije, da spektra razpadata z različnima razpadnima časoma in da ima
spekter z nižjo koncentracijo manganovih ionov, KIL2-Mn 0,05 %, bolj izrazito modulacijo
kot spekter KIL2-Mn 0,2 %.
Natančna obravnava meritve signala razpada spinskega odmeva zahteva uporabo izraza (38)
za jedro s poljubnim spinom I. Neodvisna spremenljivka je čas med obema sunkoma pulzne
sekvence τ, s simulacijo pa sem določala naslednje parametre: globino modulacije, k, ter
jedrski frekvenci ωα in ωβ. Pri tem sem hkrati določila globino modulacije k za proton 11H in
manganovo jedro Mn2+. Iz parametra globine modulacije k, sem nato z enačbo (36) izračunala
povprečno razdaljo r med elektronom in najbližjim jedrom.
Pojavlja se izrazit vrh pri frekvenci ν=14,66 MHz. Le ta pripada jedru vodika. Prisotnost
vodikove modulacije pa potrjuje prisotnost OH skupkov v neposredni bližini Mn 2+ iona.
Frekvence med 2,5–2,7 MHz, ki karakteristično pripada silicijevim (Si) atomom, na žalost
nisem mogla določiti, zaradi majhne naravne pogostosti izotopa Si 29. Zato tudi razdalja med
silicijevim in manganovim ionom ostaja nedoločena. Rezultati simulacije za signal na vzorcu
KIL2-Mn 0,2 % in KIL2-Mn 0,05 % so zbrani v spodnji tabeli 7.
Simulacija je dala za silikat KIL2-Mn 0,2 % jedrski frekvenci ωα=93,9±0,6 MHz in
ωβ=92,4±0,5 MHz. Iz dobljenih jedrskih frekvenc sklepam, da modulacija izvira iz sklopitve
z jedrom vodika. V zunanjem magnetnem polju 0,3471 T je jedrska frekvenca vodika 92,87
MHz. Dobljeni parameter k1=0,09±0,01 nam tako da razdaljo do vodikovega jedra
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0,275±0,005 nm. Hkrati pa sem lahko določila še parameter k2=0,0013±0,0002, s katerim sem
določila oddaljenost elektrona do najbližjega manganovega jedra, r2=0,557 nm. Za silikat
KIL2-Mn 0,05 % pa so rezultati simulacije naslednji: jedrski frekvenci sta ωα=93,7±0,6 MHz
in ωβ=92,2±0,5 MHz, parameter k1=0,07±0,01 in razdalja do vodikovega jedra 0,285±0,005
nm.

vodikovo jedro

manganovo jedro

ωα [MHz] ωβ [MHz] ω_ [MHz] ω+ [MHz] k1

r1 [nm]

k2

r2 [nm]

KIL2-Mn 0,2 %

93,9

92,4

1,5

186,3

0,09

0,275

0,0013

0,557

KIL2-Mn 0,05 %

93,7

92,2

1,5

185,9

0,07

0,285

0,0012

0,559

Tabela 7: Rezultati simulacije spektrov razpada spinskega odmeva za vzorca KIL2-Mn 0,2 % in KIL2-Mn 0,05
%. Vrednosti jedrskih frekvenc ωα in ωβ sta za oba silikatna vzorca blizu skupaj, kar potrjuje predhodno
domnevo, da so se Mn2+ ioni v obeh vzorcih vgradili v silikatno steno na enak način. Lokalno okolje Mn2+ je v
vseh vzorcih enako.

Rezultati simulacije razpada spinskega odmeva potrjujejo, da se manganov ion Mn 2+ v obeh
vzorcih nahaja v istem lokalnem okolju. Razdalja do najbližjega vodikovega jedra je v obeh
vzorcih ~0,28 nm, razdalja do najbližjega manganovega jedra pa ~0,56 nm. Iz EPR spektrov
sem izvedela da je mangan v silikatni mreži heksagonalno koordiniran, z določeno razdaljo r1
pa lahko sklepam na položaj vodikovega in manganovega jedra. Vodikov jedro pripada OH
skupini absorbirani na površini vzorca. Jedro mangana pa se, čeprav je del silikatne mreže,
nahaja blizu površine vzorca.
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Slika 19: Na grafu je prikazan razpad signala spinskega odmeva (V) vzorca KIL2-Mn 0,2 % v odvisnosti od
časa. S krožci je prikazan eksperimentalno posnet signal, z rdečo črto pa simulacija dobljenega signala.

1,0

V (polj. enota)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0

100

200

300

400

500

600

700

ns

Slika 20: Na grafu je prikazan razpad signala spinskega odmeva (V) vzorca KIL2-Mn 0,05 % v odvisnosti od
časa. S krožci je prikazan eksperimentalno posnet signal, z rdečo črto pa simulacija dobljenega signala.
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Primerjava med različnimi silikati

Podobno kot pri KIL2, tudi za vse tri koncentracije manganovih ionov v vzorcih S1, S1-Mn
0,2 %, S1-Mn 0,1 % in S1-Mn 0,05 %, dobim šest črtni EPR spekter. Tako lahko podobno kot
zgoraj trdim, da so ioni mangana Mn2+ v silikatu S1-Mn prisotni in da je prišlo do vgradnje le
teh. Centralni prehod je ponovno dobro opisan s Hamiltonianom (39). Konstanta hiperfine
sklopitve je določena z napako ±1 MHz na vrednost 262 MHz za vse tri koncentracije zeolita
S1. Parameter Lorentzove razširitve, ΔBLor, bi po pričakovanjih moral naraščati z naraščajočo
koncentracijo Mn2+ ionov, vendar spet opazimo odstopanje pri enem od vzorcev. Parameter
Lorentzove razširitve za vzorec S1-Mn dopiran z 0,2 % mangana znaša 11,5 mT. Za vzorec
S1-Mn 0,05 % je ΔBLor=10,7 mT, za vzorec S1-Mn 0,1 % pa 10,1 mT.
Intenzitete EPR signalov zeolita S1-Mn so bistveno višje od intenzitet EPR signalov KIL2Mn. Največjo intenziteto signala ima vzorec z največjo koncentracijo manganovih ionov, S1Mn 0,2 %, nato pa intenziteta s koncentracijo Mn2+ pada. Tako sklepam, da se je v primeru
vzorca dopiranega z večjo koncentracijo manganovih ionov, več ionov vgradilo na mesto
aluminija v silikatnem ogrodju, kot pri ostalih dveh vzorcih.
Na podlagi dobljenih podatkov, zbranih v tabeli 8, lahko še enkrat ugotovim, da se lokalno
okolje manganovih ionov ne spreminja z njihovo naraščajočo ali padajočo koncentracijo.
Hiperfina konstanta A0 zavzema vrednost okrog 262 MHz±1 MHz. Mn 2+ je v silikatu S1-Mn
heksagonalno koordiniran, ne glede na koncentracijo nečistoč, isto kot v primeru zeolita
KIL2-Mn.

ΔBLor [mT]

g

A0 [MHz]

D [MHz]

merjeno pri sobni temperaturi
S1-Mn 0,2 %

11,5 ± 0,1

1,99 ± 0,02

261 ± 1

15 ± 1

S1-Mn 0,1 %

10,1 ± 0,1

1,99 ± 0,02

262 ± 1

15 ± 1

S1-Mn 0,05 %

10,7 ± 0,1

1,99 ± 0,02

262 ± 1

24 ± 1

Tabela 8: V tabeli so navedene vse vrednosti, ki smo jih simulirali. Vse tri spektre je bilo možno simulirati brez 2.
komponente tenzorja spinsko-spinske interakcije. Konstanta hiperfine sklopitve se s koncentracijo manganovih
ionov skoraj ne spreminja.
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Slika 21: EPR spektri vzorca S1-Mn posneti pri sobni temperaturi. Šest črtni EPR spektri nakazujejo vgradnjo
Mn2+ ionov v silikatno mrežo, konstanta hiperfine sklopitve A 0=262 MHz pa da je lokalno okolje heksagonalno
koordinirano in ni odvisno od koncentracije manganovih ionov v silikatu.
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Temperaturni spektri S1-Mn imajo še bolj razgiban sekstet manganovih črt kot spektri KIL2Mn. Na sliki 18 je primer silikata S1-Mn 0,1 %, posnet pri nizki temperaturi, T=30 K. Isto kot
prej se z ohlajanjem pokažejo značilnosti fine strukture in občutljivost vzorca na vsebnost
vode. Spekter pri nizki temperaturi je še bolj oster in še bolj jasno pokaže nedovoljene
prehode (gl. slika 18). Izrazitost nakazanih nedovoljenih prehodov me je spodbudilo, da sem
poskušala na tem vzorcu pomeriti tudi razpad spinskega odmeva, tako kot na vzorcih KIL2Mn. Vendar na posnetem spektru ne moremo razbrati frekvence manganovih ionov, zaradi
prekratkega relaksacijskega časa merjenega vzorca, ki je verjetno posledica izredno kratke
razdalje med dvema manganovima ionoma.

Slika 22: EPR spekter vzorca S1-Mn 0,1 % posnetega pri nizki temperaturi. Spekter ima šest vrhov značilnih za
Mn2+. Hiperfina konstanta A0 pri 30 K je 257 MHz, kar pomeni da je lokalno okolje Mn2+ še zmeraj
heksagonalno koordinirano. V osrednjem delu EPR spektra pa so lepo vidni prepovedani prehodi.
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Poglavje 5

Diskusija in zaključek
S pomočjo EPR spektroskopije sem proučevala vpliv koncentracije Mn 2+ ionov na vgradnjo v
silikatno mrežo vzorcev KIL2-Mn in S1-Mn. Analiza EPR spektrov je pokazala, da so se ioni
Mn2+ v silikatno mrežo vgradili ne glede na koncentracijo manganovih ionov v vzorcu. Res pa
je, da lahko na podlagi intenzitet EPR signalov posameznih vzorcev sklepam, da je več
manganovih centrov zamenjalo aluminijev atom v tistih vzorcih, ki so bili med sintezo
dopirani z večjim odstotkom manganovih ionov. Prav tako dobimo sekstet manganovih črt, ko
vzorce pohladimo na 30 K. Vendar so na spektrih opazne razlike. Spektri postanejo
robustnejši, razdalje med posameznimi vrhovi kot tudi širine vrhov se spremenijo. Poleg tega
pa spekter pridobi značilnosti fine strukture, ki na spektrih posnetih pri sobni temperaturi niso
opazni. Pri nizko temperaturnih spektrih je vpliv spinsko-spinske interakcije zelo močen, zato
lahko opazujemo tudi prepovedane prehode (gl. slika 18 in slika 22). Sprememba spektra je
lahko tudi posledica prisotnosti vode v vzorcu, ki je med ohlajanjem kristalizirala. Pri nizko
temperaturnih spektrih Hamiltonian, s katerim sem simulirala spektre pri sobni temperaturi,
ne opiše natančno osrednjega dela eksperimentalne funkcije. Zaradi tega so nekateri parametri
Hamiltoniana, kot sta Lorentzova razširitev ΔBLor in konstanta spinsko-spinske sklopitve D,
ostali nedoločeni. Vendar pa lahko na podlagi nakazanih prepovedanih prehodov sklepam, da
se je konstanta spinsko-spinske sklopitve bistveno povečala. Do prepovedanih prehodov
namreč prihaja, ko se spini začnejo tako močno sklapljati, da spinsko-spinska interakcija v
spektru prevlada. Konstanta hiperfine sklopitve in g-faktor pa sta določena, vendar z manjšo
zanesljivostjo kot pri sobni temperaturi. Razloge, zakaj so nekateri parametri v nizko
temperaturnem spektru ostali nedoločeni, nisem našla, zato to prepuščam nadaljnjim
raziskavam. Kljub nedoločenosti nekaterih parametrov pri nizko temperaturnih spektrih, pa
sem lahko posnela razpad spinskega odmeva za silikata KIL2-Mn 0,2 % in KIL2-Mn 0,05 %,
iz katerih sem določila razdaljo med najbližjimi atomi v silikatni mreži.
EPR spektri posneti pri sobni temperaturi in temperaturi 30 K, so pokazali da je lokalno
okolje posameznega manganovega iona Mn2+ heksagonalno koordinirano. Konstanta
hiperfine sklopitve za vse posnete spektre, ne glede na koncentracijo manganovih ionov, je v
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razponu med 257 MHz in 262 MHz, kar se sklada z ostalimi raziskavami [12, 15, 16], ki so
proučevale vgradnjo mangana v silikatno mrežo. V heksagonalni koordinaciji ima vsak atom
mangana šest sosedov. V mojem primeru so to atomi kisika, saj je ion Mn 2+ pri vgradnji v
osnovno celico silikata KIL2, zamenjal mesto z atomom aluminija. Na sliki 23 je predlagan
eden od možnih načinov vgradnje Mn2+ v silikatno mrežo. Po Loewensteinovem pravilu mora
biti atom mangana preko kisikovega atoma povezan z enim atomom silicija. Zato je
predlagani model naslednji: »Vsak atom mangana je preko petih kisikovih atomov povezan s
petimi atomi silicija, preko enega atoma kisika pa je na atom mangana pripeta še OH
skupina. Atom silicija pa se nato preko naslednjega atoma kisika veže naprej bodisi z atomom
drugega silicija, bodisi atomom mangana, bodisi atomom aluminija.« Seveda dopuščam
možnost, da je na atom mangana vezana več kot le ena skupina OH. Ker pa z eksperimentom
nisem mogla določiti števila OH skupin, sem za predlagani model privzela le eno. Razdalja do
vodikovega atoma je v obeh primerih približno enaka, in sicer znaša ~0,28 nm. Razdalje do
najbližjega silicijevega atoma v drugem redu nisem mogla določiti, saj je bila njegova
frekvenca prešibka, da bi jo lahko določili. Posledično pa tudi nisem mogla posneti razpada
silicijeve frekvence iz katere bi lahko določila razdaljo med atomoma. Predlagani model velja
torej le v eni razsežnosti in zgolj za nekaj najbližjih atomov.

Slika 23: Primer možne vezave mangana v silikatno strukturo. Mn2+ je zamenjal aluminij in na razdalji 0,275
nm vidi jedro vodika (za vzorec KIL2-Mn 0,2 %). Za vzorec KIL2-Mn 0,05 % je slika ista, le da se jedro vodika
nahaja na razdalji 0,285 nm. Modri krožec na sredini predstavlja manganov atom, rdeči krožci so atomi kisika,
zeleni pa atomi silicija.
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