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'NEW YORK, ; 
4 1 

Werkwijze voor het bereiden van nieuwe luminescente stoffen. 

De uitvinding heeft betrekking op e&n nieuwe groep van 

'luminescente materialen c"f fosfors, die fotoluminescent, kathode-

luminescent en, in bepaalde gevallen, rSntgenoluminescent zijn. 

Luminescente gemengde sulfiden van verschillende gas-

heerkationen zijn bekend. Eet Amerikaanse octrooischrift 3«174*939 

beschrijft bijv. gemengde" sulfiden van divalent cadmium en trivalent 

indium, geactiveerd met Dy, Ho, Er, Tm, Yb en Lu. Deze bekende fos-

fors hebben een spineIkristalstructuur en emitteren infrarode stra- ] 

| ling, wanneer zij met van een xenon lamp afkomstig ultraviolet licht j 

10 jworden geexciteerd, 
I i 
j De nieuwe luminescente materialen of fosfors volgens 

de uitvinding zijn gemengde sulfiden van monovalente en trivalente ; 
t 

gastheerkationen, Tot de monovalente gastheerkationen behoren de ; i t 

alkalimetalen, zoals natrium, 'kalium, rubidium en cesium. Tot de ' 

15 trivalente gastheerkationen behoren gadolinium, lanthanen, lutetium, j 

scandium en yttrium. De fosfors bevatten per mol 0,00005-0,05 mol j 

activeringskationen, waartoe behoren trivalent arsenicum, bismuth, | 
f i 
I cerium, dysprosium, erbium, praseodymium, antimoon, samarium, 'ter- ï i 
{ bium en thulium, divalent,europium, mangaan, lood en tin; en mono- i 

20 i valent zilver* koper en thallium; De nieuwe fosfors volgens de uit- ,* 
! 1 
l vinding hebben een rhomboëdrische kristalstauctuur soortgelijk aan j 

l die van alpha-natriumferrioxyde en de empirische of moleculaire for- '' 
s '' 
Imule; I £ ƒ" 

(a MaY Mc Md) (p Mb ̂  Md £ Me)S2 ! 

25 [waarbij Ma monovalent Ha, K, Eb en Cs voorstelt, [ 

| Mb trivalent 6d, La, Lu, Sc en/of Y voorstelt, { ï ; 
| Mc tenminste een van de bovengenoemde monovalente active- ! 
j 

• ringskationen voorstelt, ! 
i ' i 
i Md tenminste een'van de bovengenoemde divalente activerings-
f ï 

30 | kationen voorstelt, 
i 1 

; Me tenminste een van de .bovengenoemde trivalente aetiverings-; 

j kationen voorstelt, I 
• i 

S zwavel voorstelt, . • | 
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a is 1,00 mii|.us Y minus £ /2 mol, 

p is 1,00 miaus £ minus <5"/2 mol, 

Y J en c ifier in. het gebied van 0,0-0,05 mol liggen, 

en 

Y plus £ plu-,i £ in het gebied van 0,00005-0,05 mol 

ligt. 

De nieuwe fosfors welke de voorkeur verdienen zijn KYS„ 
1+ 1+1 

en NaYSg gastheerkristallen, ieder geactiveerd met een van A'g , Cu ] 

, Eu2+, Ce5+ en Bi3+. , I V 

10 ! De uitvinding wordt toogelioht aan de hand van do 

tekening, waarin de enkele figuur in grafiek het genormaliseerd© 

kathodeluminescente emissiespectrum voor diverse nieuwe fosfors vol-

gens de uitvinding toont. 

j De nieuwe fosfors-bestaan in wezen uit een gastheer-i 
15 , materiaal met een rhombŜ drische kristalstructuur en de empirische 

formule MaMbS^, waarbij'Ma en Mb op de bovenbeschreven wijze zijn 

I gedefinieerd. De Ma en/of Mb-gastheerkationen in een mate van 0,005-

j 5,0 mol °/o vervangen door de Mc-, Md- en Me-activeringskationen, zo-

' dat de verkregen samensteHing elektronisch neutraal is. Teneinde 

20 de notatie te vereenvoudigen, worden de samenstellingen van de 

nieuwe fosfors gegeven door eerst het gastheermateriaal aan te dui-
1 den en vervolgens de mol-concentratie en de identiteit van de acti-

I veringskationen. Er wordt echter met nadruk op gewezen, dat de ac-i 
i tiveringskationen in feite sommige gastheerk^tionen vervangen. 

25 ; üit kristallografisch onderzoek verricht aan MaMbS^-

• samenstellingen zonder activeringskationen bleek, dat deze materialen 

, gerelateerd zijn aan de structuur van NaCl. De leden van deze fami-

, lie behoren tot de aNaPeO^-atructuur, die gerelateerd is aan de 

; structuur van NaCl door de lichaamsdiagonaal te verlengen en de me-

J0 taaiionen op lagen te ordenen. Lithium kan in d'e nieuwe fosfors t-ot 

( ongeveer 5-10 molfo van Ma, aanwezig zijn, zolang de aNaPeOg-struc-

; tuur gehandhaafd is. i 
Door Mp-, Md- en/of Me-activeringskationen, en wel " 

1 tot 5 mol^ in deze gastheermaterialen wordt een groep van nieuwe 

55 fosfors verkregen, die luminescent emissie in het zichtbare gebied 
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van het spectrum vertonen, Poto-luminescente en kathodeluminescente 

êmissies zijn waargenomen, hij nieuwe fosfors geactiveerd met Cu, 

Ag, Mn, Sn, 5b, Pb, Bi, Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, By, Ho,'Er en Tm. De j 

hier beschreven nieuwe fosfors hebben alle een kristalstructuur soortn 

gelijk aan die van aNaPeO,, (alpha-natriumferrioxyde). 

De trivalente ionen Pr, Tb,Dy, Ho, Er en Tm vertonen f 
! 

een scherpe-lijnemissie bij de voor deze ionen karakteristieke fre- f 
3+ 2+ '' 

quenties. De ionen Gey en Eu vertonen een bandemissie, waarvan de ' 
i 

ïfrequentie afhangt van het bepaalde gastheermateriaal. Bijv. KYS?i { 
? , V 1 

10 i0,000t Ce heeft een dubbele-bandemissie met de ene piek bij onge-
f _ * 
jveer 4-600 A en de andere piek bij ongeveer 4900 A, terwijl KGdSgï 

j0,001 Ce^+ een bandemissie heeft met een piek bij ongeveer 6200 
I 2+ ; 

;KYS2:0,001 Eu vertoonde bandemissie met een piek bij ongeveer . 

|5500 S, en KGdSgj0,001 Eu2+ vertoonde een emissieband met een piek I 

15 -bij ongeveer 5700 Wanneer kalium in het gastheermateriaal door j 

.natrium, wordt vervangen, verschuiven, de emissiebanden naar langere ! 
. I ! 

!golflengten. Wanneer kalium door'rubidium wordt ver-vangen, ver- ; 
' , i 
Ischuiven de emissiebanden naar kortere golflengten. j 
| I 
f De nieuwe luminescente materialen kunnen op velerlei 
i 

20 :wijzen worden bereid. Volgens een eerste werkwij ze wordt een alka-
E 
jlimetaalcarbonaat gemengd met oxyden van de andere kationen en ver-

!volgens het mengsel verwarmd bij ongeveer 1000-1200 C in een HgS of 
!CS„ houdende atmosfeer. Volgens een andere werkwijze wordt een meng-1 « 

fsel van sulfaten van het alkalimetaal en andere kationen bereid en 

'vervolgens het mengsel met waterstof of- een andere reducerende at-

mosfeer gereduceerd. Volgens nog een andere werkwijze worden de be-

treffende sulfiden fysiek gemengd en vervolgens het mengsel in een 

inerte atmosfeer gebrand, teneinde de nieuVe fosfors voort te brengen,1 

Bij voorkeur wordt een overmaat van alkalimetaalsulfiden, thiocar-

bonaten of amiden gemengd met oxyden en/of sulfiden van de andere ! 

kationen en vervolgens het .mengsel gebrand in een waterstofsulfide, 

koolstofdisulfide, zwaveldamp of ander sul'furiserend agens houdende ! \ 
atmosfeer teneinde de nieuwe fosfors voort te brengen. Achtergeblëven; 

alkalisulfide wordt uitgewassen met water. 

25 

30 

h 
* 
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Voorbeeld I > \ 

22,6 g ytjriumoxyde YgOj werd opgelost in verdund 

salpeterzuur en 2 ml 0,'ï M europiumnitraatoplossing werd toegevoegd. 

Met NÏÏ̂ OH werd de pH varj de oplossing ingesteld op ongeveer 2, en 

vervolgens werden met een oxaalzuuroplossing Y en Eu. als gemengde 

oxalaten neergeslagen. I>e gemengde oxalaten werden in lucht gebrand 

bij ongeveer 750°C, teneinde een gemengd oxyde voort te brengen. Ver-

volgens werd het gemengde oxyde in een koolstofschuitje in een CSg-

bevattende atmosfeer gebrand bij ongeveer 1150°C, teneinde een ge-
{ V 

10 | mengd sulfide voort te brengen. Het verkregen gemengde sulfide werd 

vervolgens gemengd met tenminste 18,6 g K^OS^. Een overmaat van K^CS^ 

kan worden gebruikt om een stromende werking te verkrijgen. Vervol-

gens werd het mengsel ongeveer 30 minuten in een inerte of zwavel-

houdende atmosfeer gebrand bij ongeveer 1050°C. Indien een overmaat 

15 j aan K^CS^ werd gebruikt, dienden nog resten KgS uit het produkt ver-

wijderd te worden door' te wassen met H_0. Het verkregen luminescente 

, 2+ 

'materiaal KYS^sOjOOI Eu bleek fotoluminescent "en kathodelumines-

cent te zijn met een emissiepiek bij ongeveer 5350 2. Een en ander 

is door de spectrale verdelingskromme 21 in de figuur weergegeven. 

20 1 Voorbeeld II 

| 22,6 g werden opgelost in verdund salpeterzuur 

' en 2 ml 0,1M ceriumnitraatoplossing werden toegevoegd. De pH van 

| de oplossing werd ingesteld tot ongeveer 2 en met een oxaalzuur-

: oplossing werden uit de oplossing gemengde Oxalaten neergeslagen. 

25 | Deze gemengde oxalaten werden in lucht gebrand bij ongeveer 750°C 

j teneinde een gemengd oxyde voort te brengen. Het gemengde oxyde werd 

j in een koolstofschuitje in een CSg-bevattende atmosfeer gebrand bij 

j ongeveer 1150°C teneinde een gem,engd sulfide voort te brengen. Het 

| verkregen gemengde sulfide werd vervolgens gemengd met 37 >2 g K,,CS, i 0 • . ^ 

JO j en eenuur gebrand bij ongeveer 1050 C. Hierna werd het materiaal 

I gekoeld en met water gewassen, teneinde restanten K-S te verwijde-

i ren. De verkregen fosfor KYSgjOjOOI Ce 'bleek fotoluminescent en 

| kathodeluminescent .te zijn met emissie in de banden bij 4550 X," 

' 4900 2 en 5900 X. Een en ander is door de spectrale verdelingskromme 

35 ' 23 in de figuur weergegeven. 
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.Voorbeeld III f 
f 1 • i 
1 22,6 g Y_0_ werd in. een (JS„-atfflosfeer gebrand bij onge- -
i Q 2 3 ' Z 
jveer 1150 C teneinde voort te brengen. Dit sulfide werd gesus-
j ** 2 t _ c 
•pendeerd in een waterige oplossing, die 2x10 J mol bismuth bevatte, 

5 -De dikke suspensie werd gedroogd bij "(20°G en vervolgens gemengd met . 
ï ' 
f37,2 g K0CS,, waarna een uur in een inerte atmosfeer bij ongeveer j d. J 
|1000°C werd gebrand. ITa de koeling werd het produkt gewassen met water, 
i 
tteneinde restanten K 'S te verwijderen. Het verkregen fosfor KYSo:0,001 
' 5+ 2 - ' 

'Bî  bleek fotoluminescent te zijn en te emitteren in een band met 

10 "als piekwaarde 4500 S. 

Voorbeeld IT 

22,;6 g YgO^ werd in CSg gebrand bij 1150°C teneinde YgS^ 

•voort te brengen. Dit sulfide werd vervolgens gesuspendeerd in 2 ml 

'van een 0,1 M kopernitraatoplossing en gedroogd bij 110°C, Aan de 

15 -dikke suspensie werd 57>*2 k K,jCS, toegevoegd en het mengsel 'werd £ * ó 
45 minuten in een inerte atmosfeer gebrand bij ongeveer 1050 C. 
Na de koeling werd het produkt met water gewassen^ teneinde restanten 

1+ 

ICgS te verwijderen. Het verkregen fosfor KYSgtOjOOt Cu bleek foto- , 

luminescent en kathodeluminescent te zijn met emissie in een band 

20 waarvan de piekgolflengte bij ongeveer.5800 £ ligt. Een en ander is 

door de spectrale verdelingskromme 25 in de figuur weergegeven. 

Voorbeeld V 

?6,2 S gadoliniumoxyde Od^O^ werden opgelost in verdund 

salpeterzuur en 2 ml 0,1 M europiumnitraatop?ossing werd toegevoegd. 

25 Met HK^OH werd de pH van de oplossing ingesteld op ongeveer 2. Door 

'een oxaalzuuroplossing toe te voegen werden de gemengde oxalaten 

neergeslagen. Dit neerslag werd gedroogd en vervolgens in lucht ge-

brand bij ongeveer 750°C, teneinde een gemëngd oxyde voort te brengen. 

Het gemengde oxyde werd vervolgens, op de wijze als beschreven in 

30 -voorbeeld I, omgezet in een gemengd sulfide. Het gemengde sulfide 

werd vervolgens gemengd met 57» 2 g KgCS^ en 45 -minuten in een stil-

staande atmosfeer vart HgS gebrand bij ongeveer t050°C. ÏTa de koe-

ling werd het'produkt met water gewassen, teneinde restanten K„S 'te 2+ 

verwijderen. Het verkregen fosfor KGdS2:0,001 Eu bleek fotolumines- = 

55 cent en kathodeluminescent te zijn met emissie in een brede band waarvan 
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I (Je piek bij ongeveer 5700 ] ligt» 

. Voorbeeld VI 
I 

33»3 g lanthsnumoxyde LagO^ werd opgelost in verdund 

I salpeterzuur, waaraan 20 ml van een 0,1M praseodymiumchlorideoplos-
j sing werd toegevoegd, Met NH^OH werde.de pH van de oplossing inge-

! steld op ongeveer 2. Door oxaalzuur aan de oplossing toe te voegen 
i ; 
j werden gemengde oxalaten neergeslagen. Door het neerslag te drogen 

! en in lucht te branden bij ongeveer 750°C werd een gemengd oxyde I 

• verkregen, ̂ et gemengde oxyde werd door in een H„S-bevattende at- ! v c , 

mosfeer te branden bij 1150°C omgezet in een gemengd sulfide. Aan | 

het gemengde sulfide werd 37 > 2 g K^CS^ toegevoegd, en het mengsel j 

werd 45 minuten in een inerte atmosfeer gebrand bij ongeveer 1050°C. ] i 
Na de koeling werd het produkt met water gewassen, teneinde restan- ; 

ten alkalisulfide te verwijderen. Het verkregen fosfor KlaS?s0,01 ] 
3+ : 

Pr bleek fotoluminescent en kathodeluminescent te zijn met emis- l 
< ) 

sie in een groep van lijnen in het gebied,van 4900-5200 1 en in een j 

andere groep van lijnen in het gebied van 65OO-68ÖO 2. j 

Voorbeeld VII t 
22,6 g Yp0, werd opgelost in verdund salpeterzuur, j 

^ i 
waarna 2 ml van een 0,1M ceriumacetaatoplossing werd toegevoegd. j 

Met NH^OH werd de pH van de oplossing ingesteld op ongeveer 2. j 

Door een oxaalzuuroplossing toe te voegen werden de gemengde oxala-
1 

, ten neergeslagen. Het neerslag werd gedroogd en in lucht gebrand bij ; 
0 ^ * ongeveer 750 G, teneinde een gemengd oxyde voort te brengen. Het ge- i 

1 

mengde oxyde werd door in een CS^-bevattende atmosfeer te branden | 

bij ongeveer 1150°C omgezet in een gemengd sulfide. Het gemengde i 1 
sulfide werd vervolgens gemengd met 16 g la^S, waarna het mengsel I 

45 minuten in een H S-atmosfeer bij 1050°C werd gebrand, Na de koe- ; 
<L * 1 

ling werd het produkt met water gewassen, teneinde restanten alkali- j 
3+ I sulfide te verwijderen. Het verkregen fosfor NaYS„:0,001 Ce bleek i £ ( 

luminescent en kathodeluminescent te zijn met emissie in twee over-

lappende banden waarvan de pieken bij ongeveer 6I00S en 6700 2 liggen^ 

Voorbeeld VIII > " I 
22,6 g Yo0, werd opgelost in salpeterzuur, waarna 2 ml

 ! 

e- J ! 

van een 0,1 M europiumsulfaatoplossing werd toegevoegd. Met Jffl̂ OH werè 
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ft 

f 
• , i „ 

I de pH van de oplossing ingesteld oi) ongeveer 2. Door een oxaalzuur- ; 

! oplossing toe te voegen, werden de'gemengde oxalaten neergeslagen, ' 

| Eet neerslag werd gedroogd en in lacht gebrand hij ongeveer 750 C, 

I teneinde een gemengd oxyde voort te brengen. Het gemengde oxyde werd i 

5 | vervolgens door in een CŜ '-bevattende atmosfeer te branden bij onge- ' » 0 
f veer 11^0 C omgezet in een gemengd sulfide,Het verkregen gemengde : 
) 
| sulfide werd vervolgens gemengd met 8 g MalH^ en 10 g zwavel. Dit 

Jmengsel werd in een vertikale buis gebrand, zodat zwavel op het 
ï 
I koude boveneinde condenseerde en terugliep naar de hete zone en 

10 iopnieuw verdampte. Het mengsel stroomde aldus terug in zwaveldamp. 
f 

• De inhoud van de buis werd 45 minuten gehouden bij ongeveer 1050 C 
t 
:en een stilstaande atmosfeer van waterstof werd aan de aan de bran-
ï 
iding onderhevige buis toegevoegd. Ha de koeling werd het verkregen 

;produkt gewassen met water teneinde restaaten alkalisulfide te ver-
2+ 

15 \ wijderen. Het verkregen.-fosfor ITaYSgjOjOOI Eu *- bleek fotolumines-

cent. en kathodeluminesc'ent te zijn met emissie in een brede-band, 

Jwaarvan de piek bij ongeveer 6800 1 ligt. * , 
: Voorbeeld IX 1 
J- ^ M M 

36,2 g Gd-0_ werd opgelost in verdund salpeterzuur 

20 waarna 2 ml van een 0,1M van een cerinitraatoplossing werden toege- : 

voegd. Met NH^OH werd de pH van de oplossing ingesteld op ongeveer 

2. Door een oxaalzuuroplossing toe te voegen, werden gemengde oxa-

• laten neergeslagen. Dit neerslag werd'gedroogd en in lucht gebrand 

bij ongeveer 800°C teneinde een gemengd oxyde voort te brengen. Het 

25 gemengde oxyde vrerd door in een CS^-damp-beva11ende atmosfeer te 

ibranden bij ongeveer 1150 C omgezet in een gemengd sulfide.Aan het 

gemengde sulfide werd 16 g IfegS toegevoegd, waarna het mengsel30 

.minuten in een inerte atmosfeer werd gebrafid bij ongeveer 1100°C. 

Fa de koeling werd het verkregen produkt gewassen met water, teneinde, 
30 restanten alkalisulfide te verwijderen. De verkregen fosfor IfaGdS9: 

3+ 

0,001 Ce bleek fotoluminescent eh kathodeluminescent te zijn met 

emissie in een brede band waarvan de voornaamste piek ligt.bij onge- ; 

veer 65OQ ""' 

Inde hierna volgende tabel zijn enige nleuv/e £ 

35 opgesomd, alsmede de bij voorkeur gebruikt® activatorcoflcötttraties in 1 
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molfo en bij benadering de piekemissie in £ wanneer met kathodestra-
ling of ultraviolette straling wordt geexciteerd,. 

TABEL ' 
iGastheer 

KYS2 

KYS2 

KYS2 

'KYS 2 

KYS-i d 
KYS2 

KGdS2 

'KGdS„ 
( C. 
KGdSg 
KGdS2 
KlaS2 
KlaS2 
KScS2 
KSCS2 

NaGdS, t 
NaGdSr c 
WaGdSj 
NaYS2 
NaYS2 
WaYS2 
NAYS2 

RbGdS2 
RbYS„ 

Activator 

Eu 
Ce 
Cu 
AG 
Bi 
Tb 
Eu 
Ce 
T l 

2+ 

3+ 
1+ 

2+ 

3+ 
3+ 
2+ 

3+ 
1+ 

Bi 

Ce 3+ 

Bi5+ 

Bi?+ 
Eu 
Eu 
Ce 
Mn 
.Eu 
Ce 
Tb 
Mn 
Eu 
Eu 

2+ 

2+ 

3+ 
2+ 

2+ 

3+ 
3+ 
2+ 

2+ 

2+ 

mol$ van activator- piekemissie 
concentraties 
0,005 - 0,3 5350 1 
0,005 - 0,3 4550 
0,005 -'0,5 5800 
0,005 - 0,5 5400 
0,005 - 0,3 4500 
0,005 - 5,0 5500 
0,005 - 1,0 5670 
0,005 - 0,5 4800 
0,005 - 0,5 4400 
0,005 - 0,3 4580 
0,005 - 0,3 - • 6100 
0,005 -,0,3 - - • ' 4800 
0,005 - 0,3 4470 
0,005 - 0,5 . . 5700 
0,005 - f,o \ 7170 
0,005 - 1,0 \ 6500 
0,005 - 5,0 6500 

\ 6700 0,005 - 1,0 
6500 
\ 6700 

0,005 - 1,0 • 6200 
0,005 - 5,0 5500 
0,005 - 5,o 6600 ̂  

\ 

0,005 - 0,5 5150 
0,005 - 0,5. 4980 
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I CQHCLÏÏSIES 

: 1. Werkwijze voor het bereiden, van een luminescent ma-

; teriaal, met het kenmerk, dat men een luminescent materiaal "bereidt 

j-.dat een rhoxnboëdrische kristalstructuur bezit en in wezen bestaat 

5 ; uit een gemengd gastheersulfide van tenminste een monovalent gast-
> 

! heerkation en tenminste een trival-ent gastheerkation, waarbij de mo-
! . 
I novalent kationen worden gekozen uit natrium, kalium, rubidium en/of 

; cesium, en de trivaiente .gasthëerkationen worden gekozen uit lan-

" thanum, gadolinium, yttrium,,, scandium en/of lutetium, en dat ten 

10 opzichte van de totale kationenhoeveelheid 0,005-5»0 molfo v&a. ten-

. minste een activeringskation aanwezig is, waarbij dit activerings-

' kation wordt gekozen uit trivalent arseen, bismuth, cerium, dyspro-

' sium, erbium, praseodymium, antimoon, samarium,' terbium en thulium, « F 

j divalent europium, mangaan, lood en/of tin, en monovalent zilver, 

15 _ koper en/of thallium, ƒ 

2. Werkwijze voor het bereiden van een luminescente 

{ stof volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de monovalente gast-

* heerkationen en de trivaiente gastheerkationen in vrijwel equimolaire 

J hoeveelheden aanwezig zijn. 

20 : 5« Werkwijze voor het bereiden van een luminescente 

stof volgens conclusie 1-2, met het kenmerk, dat de kristalstructuur 

van de luminescente stof soortgelijk is als die van alpha-natrium-

ferrioxyde. 

25 

4» Werkwijze voor het bereiden van een luminescente 

stof volgens conclusie met het kenmerk, dat de stof de empi-

rische formule heeft 

(a May Mo | Md) (|3 Mb | Md £ Me)s2 

waarbij Ma tenminste een monovalent kation voorstelt, dat gekozen 

wordt uit iTa, Kt Rb en/of Cs, 

30 Mb tenminste een trivalent kation voorstelt, dat g'ekozen wordt uit 

'Gd, La, Lu, Sc en Y, 

Mc tenminste een monovalent kation voorstelt, dat gekozen wordt uit 

zilver, koper en/of'thallium, 

Md tenminste een divalent kation voorstelt dat gekozen wordt uit e'&-

55 ropium, mangaan, lood en/of tin, 

7 5 1 4 Ö 3 3 



- 1 0 -

Me tenminste een trivale'it kation voorstelt dat gekozen wordt uit 

arseen, bismuth, cerium, dysprosium, erbium, praseodymium, antimoon, 

samarium, terbium en/of .thulium, 
s 

S zwavel voorstelt, 

a is 1,00 minus y minus T/2, 

is 1,00 minus £ minus £/2, 

i Y, S en Z ieder inhet gebied van 0,00-0,05 mol liggen, en 

Y plus $ plus S in hét gebied van 0,00005-0,05 mol ligt. 

7 5 1 4 9 33 



tr» 

co 
oa Si V j j 

I 
1 SU 

5 
I 
§ 

s Uj K. «ae r-a Sü 

4 0 0 0 A° . 5 0 0 0 A° 

GOLFLEtl GTE 

KYS 2 : CU 

6 0 0 0 A° 7 0 0 0 A° 


