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Samenvatting g 

Spinovergangg is het verschijnsel dat externe invloeden (temperatuur, licht of druk) de spin 
toestandd [high-spin (HS) <-» low-spin (LS)] van een atoom kan veranderen, waardoor het totaal 
magnetischh moment van de verbinding verandert. Spinovergangverbindingen kunnen voor 
opslagg van informatie of in beeldapparatuur gebruikt worden, beiden belangrijk in de 
moleculairee elektronica. 

Inn dit proefschrift worden structurele studies bij verschillende temperaturen van vijf 
spinovergangcomplexenn van de vorm [Fe(teeX)e]A2 (teeX = halo-ethyltetrazole, X = Cl, I, Br, F, 
enn A = BF4* of CIO4") beschreven. Deze complexen vertonen een opmerkelijke variatie van 
geleidelijkk spinovergang gedrag: een volledige spinovergang in [Fe(teei)6](BF4)2 en 
[Fe(teeb)6](BF4)2,, een 50% onvolledige in [Fe(teec)6](004)2, een twee-staps volledige in 
[Fe(teec)6](BF4)22 en een onvolledige en misschien twee-stapsovergang in [Fe(teef)6](BF4)2. 
Aangezienn één-kristallen niet konden worden verkregen, terwijl hun structuur belangrijk werd 
geachtt om hun spinovergang gedrag te interpreteren, zijn alle structuren zijn bepaald op grond 
vann Röntgen poeder-diffractie gegevens met verschillende directe-ruimte methoden. 

Hoofdstukk 1 omvat een korte introductie tot Röntgen straling, de basiselementen van 
kristallografiee en diffractie theorie, de bepaling van de driedimensionale structuur uit diffractie 
gegevenss en poeder diffractie. 

Inn Hoofdstak 2 wordt een overzicht gegeven van de tegenwoordig in gebruik zijnde 
techniekenn voor de structuur bepaling uit poeder-diffractie gegevens en concentreert zich met 
namee op de directe-ruimte methoden, Grid Search (GS), Genetisch Algoritme (GA) en Parallel 
Temperingg (PT), die gebruikt zijn voor de structuur bepalingen in dit proefschrift. 

Hoofdstukk 3 bespreekt enkele elementen van de Rietveld verfijningsmethode, welke voor 
dee structuur verfijning van alle complexen is toegepast. 

Hoofdstukk 4 beschrijft het uitgevoerde experimentele werk en de verkregen resultaten. 
Diffractiee gegevens zijn verkregen met een Guinier camera en met poeder diffractometers bij 
tweee synchrotron straling faciliteiten, ESRF (Grenoble, Frankrijk) en SPring8 (Hyogo, Japan). 
Dee temperatuur-afhankelijke diffractie gegevens zijn bij Spring8 gemeten, zowel 
.sc<ï«-experimentenn (5 min meettijd) bij temperaturen van 300 K en van 250 tot 90 K in stappen 
vann 10K, als langduriger experimenten (50-60 min meettijd) bij enkele geselecteerde 
temperaturen. . 

Inn sectie 4.1 wordt een introductie tot het spinovergang fenomeen gegeven, met de nadruk 
opp de Fe(II) complexen die deze eigenschap vertonen, en mogelijke toepassingen van de 
complexenn worden genoemd. 

Inn sectie 4.2 worden de kristalstructuren van [Fe(teec)6](BF4)2 bij kamertemperatuur (KT) 
enn bij 90 K beschreven, bepaald met gebruik van zowel Guinier als synchrotron straling 
gegevenss (langdurig) en toepassing van de GS en PT technieken. Een opmerkelijk resultaat was 
hett verschil tussen de eenheidscel parameters van de scan en langdurige experimenten bij 
dezelfdee temperatuur. De eenheidscel verkleining langs de assen was anisotroop bij zowel de 
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scanscan als de langdurige experimenten maar bij beiden in verschillende richtingen. Anisotrope 
veranderingenn in rooster parameters, die afhankelijk zijn van de snelheid van afkoeling, zijn niet 
eerderr beschreven. Een duidelijke structurele fase overgang in het interval 300 K -> 90 K is niet 
waargenomen. . 

SectieSectie 4.3 bespreekt de resultaten voor [Fe(teec)6](C104)2 dat een 50% onvolledige 
spinovergangg vertoont. Kristalstructuren bij 300 en 90 K werden met behulp van GA en PT 
techniekenn opgelost. In de scan experimenten werd geconstateerd dat twee verschillende roosters 
tegenlijkk aanwezig zijn, vermoedelijk behorend bij de HS en LS toestanden, waarvan de 
hoeveelhedenn temperatuur afhankelijk zijn. Dit gedrag suggereert een structurele fase overgang. 
Dezee waarneming steunt de theorie dat gedurende de spinovergang domeinen met de zelfde spin 
gevormdd kunnen worden. De roosterparameter samentrekking van [Fe(teec)6](C104)2, vergeleken 
mett de waarden bij 300 K, vertoont een opmerkelijke anisotropic langs de a-as. 

SectieSectie 4.4 beschrijft de kristalstructuur van [Fe(teei)6](BF4)2, een complex dat een 
volledigee eenstaps spinovergang vertoont. De structuur is bij KT en 90 K met GS, GA en PT 
techniekenn opgelost. Visuele inspectie van de diffractie patronen van de scan experimenten en de 
overeenkomstigee patronen van de langdurige metingen laten geen duidelijke verschillen zien, in 
tegenstellingg tot die van [Fe(teec)6](BF4)2 en [Fe(teec)6](C104)2. Dit leidt tot de conclusie dat de 
spinovergangg van [Fe(teei)6](BF4)2 meer overeenstemt met de regelmatige oplossing theorie, 
volgenss welke zowel de elektronische als de structurele veranderingen zich geleidelijk en 
continuu ontwikkelen. 

SectieSectie 4.5 bespreekt de kristalstructuurbepaling van [Fe(teeb)6](BF4)2 dat ook een volledige 
eenstapss spinovergang vertoont. Wegens de slechte kristalliniteit van het monster kon de 
structuurr alleen in grote lijn worden vastgesteld maar niet in detail. Gezien de diffractie patronen 
vann de scan experimenten, waarin geen nieuwe pieken verschenen en bestaande pieken niet 
vervaagden,, is de verwachting dat er maar kleine structurele veranderingen zullen zijn. Ook het 
spinovergangg gedrag van [Fe(teeb)6](BF4)2 komt meer overeen met de regelmatige oplossing 
theorie. . 

SectieSectie 4.6 concentreert zich op de kristal structuur van [Fe(teef)6](BF4)2 bij KT, bepaald 
mett de GA techniek. [Fe(teef)6](BF4)2 vertoont een onvolledige twee-staps spinovergang. Bij 
inspectiee van de langdurige en de scan metingen bij iedere temperatuur, bleek dat de diffractie 
patronenn van zowel scan als langdurige metingen merkwaardige verschillen vertonen bij die 
temperaturenn waarbij de spinovergang plaats vindt. De gelijktijdige aanwezigheid van 
verschillendee roosters, zoals bij [Fe(teec)6](C104)2, kon niet worden vastgesteld, tenminste niet 
opp de tijdschaal waarmee de scan experimenten zijn uitgevoerd. 

Opp grond van de kristalstructuren van alle complexen, en de waargenomen 
temperatuur-afhankelijkee Röntgendiffractie gegevens, wordt hun spinovergang gedrag als functie 
vann de temperatuur besproken in sectie 4.7 (en worden enkele conclusies getrokken). Ondanks 
dee grote variatie in het spinovergang gedrag van de complexen, lijken de structuren van de eerste 
vierr complexen op elkaar, gezien de ruimtegroep (P2]/c, Z = 2) en de centrosymmetrische 
moleculenn met Fe(ll) op een speciale positie. Alleen het laatste complex (teef) kristalliseert in P1 
(ZZ = 2), het molecuul is niet centrosymmetrisch en Fe{II) ligt op een algemene positie. Deze 

210 0 



resultatenn wijzen erop dat ruimtegroep en Fe(II) posities niet voldoende zijn om het 
spinovergangg gedrag te verklaren. 

Opp grond van alle structurele kenmerken van de [Fe(teeX)6](A>2 complexen die in dit 
proefschriftt besproken zijn, wordt geconcludeerd dat flinke structurele veranderingen gerelateerd 
zijnn aan een bijzonder (d.w.z. twee-staps of onvolledig) spinovergang gedrag, terwijl geleidelijke 
enn kleine structurele veranderingen vóórkomen bij een geleidelijke eenstaps en volledige 
spinovergang.. Ook kon worden vastgesteld dat, met betrekking tot het bijzondere spinovergang 
gedrag,, de rooster samentrekking langs een bepaalde richting (bijna loodrecht op de structurele 
lagenn in geval van de teec 's en langs de b-as bij teef) na de eerste spinovergang vergemakkelijkt 
werd. . 

Dee (experimenteel) waargenomen verschillen tussen de scan en de langdurige 
experimentenn in het geval van een bijzondere spinovergang wijzen erop dat de magnetische 
susceptibiliteitss gegevens niet uitsluitend op grond van lange-duur kristalstructuur gegevens 
geïnterpreteerdd moeten worden. De scan experimenten hebben aangetoond dat met betrekking 
tott een eenstaps spinovergang {teei en teeb) de wegen waar langs de structurele veranderingen 
verlopen,, veroorzaakt door een temperatuur verlaging en spinovergang, verschillen van die bij 
eenn bijzondere spinovergang (beide teec 's en de teef). 

Tenn slotte worden in Hoofdstuk 5 aan de hand van de ervaringen met de verschillende 
structuurr bepalings- en verfijningsmethoden, die in dit proefschrift zijn toegepast, een aantal 
suggestiess tot verbetering gedaan. Er wordt op gewezen dat preparaat voorbereiding van zeer 
groott belang is om goede meetgegevens te verkrijgen. De gegevensresolutie (d.w.z. de 
gedetailleerdheidd van de meetgegevens), de kwaliteit van het start model en de definitie van de 
vrijheidss graden (degrees-of-freedom, DOF) zijn hoofdpunten in de directe-ruimte methoden. 
Theoretischh gezien zou een volledige zoek procedure zoals de GS de voorkeur hebben, maar 
vanwegee de heel lange rekentijd is het niet altijd realistisch deze methode toe te passen. De 
sophisticatedsophisticated methoden (GA en PT) zijn met succes in dit proefschrift gebruikt, maar er kan niet 
wordenn geconcludeerd welk algoritme efficiënter is. Uit dit proefschrift blijkt verder dat 
systematischh onderzoek zou moeten worden uitgevoerd naar het opstellen van algemene regels 
enn criteria voor de toepassing van geometrische restraints en voorkeursorientatie correctie tijdens 
dee structuur verfijning. Ten slotte zou de kwaliteit van de structuur, zowel in de oplossings fase 
alss in de verfijnings procedure, niet alleen op grond van de waarde van de gebruikte criteria-of-
fitt beoordeeld moeten worden maar ook op de chemische juistheid van de structuur. 

Hett in het kader van dit proefschrift uitgevoerde werk heeft aangetoond dat de 
beschikbaarheidd van Röntgendiffractiegegevens, met daaruit voortkomende kennis van de 
kristalstructuur,, van fundamentel belang is (naast andere informatie) om een uitspraak te kunnen 
doenn over de juistheid van de theorieën over spinovergang gedrag. Bovendien hebben 
temperatuur-afhankelijkee Rontgen poeder-diffractie gegevens bewezen een krachtig hulpmiddel 
tee zijn bij kristal structuur opheldering, en het middel voor belangrijke waarnemingen 
betreffendee structurele veranderingen die met het spinovergang mechanisme verband kunnen 
houden.. Ten slotte kan er op gewezen worden dat structuur bepaling uit poeder diffractie 
gegevenss nog niet routinematig kan worden uitgevoerd. 
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