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HOOFDSTUK 1 

IN LEIDING 

8iliciumdioxide, 8102, is opgebouwd uit de elementen zuurstof ~ en 

silioium, die op aarde het meest frequent worden aangetroffen. In vrije 

en gebonden toestand vormt 8102 meer dan 90% van de chemische verbindin

gen, waaruit de aardkorst is opgebouwd en onderzoek daaraan is da~m 

alleszins gerechtvaardigd. 

In de vorm van zand is 8102 een onmisbaar construct1emater1aal bij de 

aanleg van dijken en wegen. Ook in chemisch-technologisch opzicht is 8102 
uitermate belangrijk als een der voornaamste grondstoffen bij de fabricage 

van glas, aardewerk, vuurvast ovenmateriaal en cement,: terwijl het verder 

onder andere toepassing vindt als drager van katalysatoren in de chemische 

procesindustrie en bij de ontsluiting en de reiniging van ertsen in de metal

lurgie. 

Vrij 8102 treedt in verschillende vormen op en wel kristallijn voorna

melijk als kwarts, cr1stobaliet en tridimiet en amorf als kwartsglas en, 

gehydrateerd, als silicagel. De kristallijne modificaties melanophlogiet, 

coesiet en stishov1et komen in de natuur slechts zelden voor. De twee laatst 

genoemde fasen z1jn ook kunstmat1g te bereiden. Daarnaast z1jn nog twee 

synthetische kr1stallijne 8102-vormen bekend, namelijk keatiet en een modi

f1oatie met vezelstruktuur. Voor een uitgebreide beschr1jving van de ver

schillende vormen van 8102 zij verder verwezen naar het werk van R.B. 
1 . .. 2 Sosman en naar een gedocumenteerd overz1chtsartikel van O.W.Florke . 

1.1 Literatuurbespreking en probleemstelling 

Het hier beschreven onderzoek betreft de ontglazing van zuiver kwarts

glas. De invloed daarvan op de ordening van het amorfe 8102-netwerk, indien • 

al aanwez1g, bleek te gering om nog door middel van rontgendiffraktometrie 

te kunnen worden aangetoond. Daarom is vooral de nadruk gevallen op het 

onderzoek van de roosterkwaliteit van het kristallijne ontglazingsprodukt 

cristobaliet. Daarnaast kregen de kristallijne modificaties tridimiet en, 

in mindere mate, kwarts de aandacht. 
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De fasenbetrekld.ngen tussen de vier voor d.it onderzoek belangrijke 

Sto2-vormen werden reeds in 1913doorC.N.Fenner3 beschreven. Uit bet door 

hem gepubliceerde fasendiagram blijkt dat onder normaledrukde beschouwde 

8102-fasen binnen de volgende temperatuurgebieden stabiel zijn. 

Tabel 1.1 

sto2 ... fase 

kwarts 

trid.imiet 

cristobaliet 

smelt 

Stabiltteitsgebied 

- 870°C 

870-1470°C 

1470-1720°C 

1720-

Kristallisatie uit de smelt wordt gehinderd door de viskositeit, die 

sterk toeneemt, wanneer de temperatuur daalt tot waarden in de buurt van en 

beneden het smeltpunt. Wanneer het kritiscbe temperatuurtrajekt, waar 

kristallisatie binnen korte tijd optreedt (Van het smeltpunt tot ca. 1200°C), 

snel wordt doorlopen, dan blijft vorming van een kristallijne fase uit en 

beneden ca. 700°C, waar de viskositeit hoger is geworden dan 1013 poise, 

bestaat de amorfe sto2-fase als kwartsglas in metastabiele vorm. 

Bij de overgang van de kwarts- naar de trid.imietstruktuur en van de 

trid.imiet- naar de cristobalietstruktuur moeten Si-0 bindingen worden ver

broken. De overgangen zijn reconstructief en verlopen daardoor ook bij hoge 

temperatuur bijzonder traag. Daarom bestaan trid.imiet en cristobaliet in 

metastabiele vorm bij kamertemperatuur. 

Blijkens het sto2-fasendiagram volgens Fenner treden bij de drie. 

kristallijne Sto2-modificaties nog de volgende overgangen op 

Tabel 1.2 

Si02-fasen 

laag-hoog kwarts 

laag-midden tridimiet 

midden-hoog trid.imiet 

laag-hoog cristobaliet 

Overgangstemperatuur 

575°C 

120°C 

163°C 

ca. 230°C 

Bij deze overgangen treden slechts kleine strukturele wijzigingen op, 

die bestaan uit een geringe verandering van de bindingsrichtingen tussen de 
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atomen. Het kristalrooster behoudt vrijwel zijn oorspronkelijke struktuur. 

Deze overgangen verlopen snel en reversibel bij relatief lage temperaturen. 

Sinds .1955 zijn de Si02-fasenbetrekkingen, zoals zij door Fenner zijn 

geformuleerd, vooral door O.W.Florke4 sterk bekritiseerd, Hij wijst op het 

feit dat Fenner bij het opstellen van het Si02-fasendiagram Vitging van 

resultaten, verkregen uit experimenten, waarbij steeds een vloeimiddel werd 

toegepast om de trage reconstructieve fasenovergangen te versnellen. Flotke 

stelt dat als belangrijkste consequentie daarvan in het fasendiagram een 

tridimiet-stabiliteitsgebied optreedt. Tridimiet is volgens Florke geen zuivere 

Si02-fase en hoort als zodanig in het Si02-fasendiagram ntet thuis. Hij 

vestigt er de aandacht op dat de tridimietmonsters, die in de literatuur 

worden vermeld, zowel van synthetische als van natuurlijke oorsprong, 

volgens de opgegeven analyse-resultaten steeds, zij het in geringe mate, 

verontreinigd zijn, voornamelijk door alkali- en aardalkali-ionen. Uit zuiver 

Si02 kan geen tridimiet worden bereid. Tijdens het stoken op temperaturen, 

waarbij blijkens het fasendiagram volgens Fenner tridimiet thermodynamisch 

stabiel is, wordt uit zuiver kwartsglas beneden ca. 1050°C steeds kwarts, 

daarboven cristobaliet gevormd. Beneden deze temperatuur blijkt zuiver kwarts 

stabiel, daarboven zet het zich om in cristobaliet5. 

Florke's veronderstelling dat de tridimietstruktuur slechts door inge

bouwde vreemde ionen wordt gestabiliseerd, werd overtuigend bevestigd door 

het door hem beschreven electrolyse-experiment6. Het bleek mogelijk een 

geperst tablet van gemalen tridimiet tussen 1050 en 1470°C (dus in het 

tridimiet-stabiliteitsgebied volgens Fenner) te electrolyseren. Na afloop 

van het experiment bleken de verontreinigingen zich te hebben verzameld 

aan de kathodekant, waar de tridimietstruktuur behouden bleef. Aan de anode 

waren de verontreinigingen na electrolyse verdwenen en was bij 1050°C uit 

tridimiet een mengsel van kwarts en cristobaliet gevormd. Na experimenten 

bij hogere stooktemperaturen, evenwel beneden 1470°C, werd aan de anode

kant uitsluitend cristobaliet gevonden. Bij een herhaling van dit experiment 

kwam S.B. Holmquist 7 tot dezelfde resultaten. 

Florke2 wijst ter verkla:dng hiervan op de zuurstofpakking, die in de 

tridimietstruktuur minder gunstig is dan in de cristobalietstruktuur. In 

het tridimietrooster is de onderlinge afstand der zuurstofatomen in tweede 

coordinatie kleiner dan bij cristobaliet,waardoor deze atomen elkaar sterker 

afstoten. De tridimietstruktuur wordt daarom eerst gestabiliseerd wanneer 
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de afstotende krachten worden gecompenseerd door het inbouwen van vreemde, 

positieve ionen in het rooster. 

Bij bestudering van de literatuur blijkt dat de fysische eigenschappen 

van cristobaliet en tridimiet, anders dan die van k:warts, vrij sterk varieren 

met de omstandigheden, waaronder deze Si02-modificaties zijn gevormd. 

Florke4 noemt devariaties indedichtheid, de brekingsindex, de dubbelbreking, 

het poeder-rontgendiffraktogram en de overgang van de lage naar de hoge 

temperatuur modificaties. Wamieer de experimentele condities bij de vorming 

van cristobaliet en tridimiet minder gunstig zijn voor een goede roosterop

bouw, blijkt in hun poeder-rontgendiffraktogram lijnverbreding en piekver

plaatsing op te treden, terwijl daarin bovendien extra reflecties voorkomen 8•9. 

De condities, waaronder cristobaliet en tridimiet zijn bereid hebben grote 

ihvloed op de overgangen van de lage naar. de hoge temperatuur modificaties 
8 10 1112 ' ' ' . Deze overgangen vertonen hysterese. De laag-hoog overgangs-

temperaturen liggen hoger dan de hoog-laag overgangl3temperaturen. Uit diffe

rentiele thermische analyse en dilatometrisch onderzoek bleek dat naarmate 

de omstandigheden, waaronder het cristobaliet en tridimiet gevormd zijn, 

minder ideaal waren, de overgangstemperaturen naar lagere waarden ver

schuiven, terwijl de hysterese minder wordt. 

Om de waargenomen variaties in de fysische eigenschappen van cristo

baliet en tridimiet te kunnen verklaren heeft Florke 4 de aandacht gevestigd 

op het feit dat de strukturen van deze Si02-modificaties sterk op elkaar 

lijken. De cristobaliet- en tridimietroosters kunnen worden voorgesteld als 

een stapeling van lagen die voor beide modificaties op dezelfde wijze zijn 

opgebouwd uit Sio412-tetraecters. Slechts de wijze, waarop de lagen in de 

twee strukturen op elkaar aansluiten is verschillend. Florke neemt nu aan 

dat in een cristobalietkristal, dat onder minder gunstige omstandigheden 

is gevormd, een deel van de tetraederlagen niet volgens de juiste 'cristo

balietwijze' op de buurlagen aansluit maar op •tridimiet-manier'. Hetzelfde 

geldt mut.mut. voor een tridimietkristal, waarvan het rooster onder invloed 

van de experimentele vormingscondities minder goed is gebouwd. Met andere 

woorden, Florke veronderstelt dat in kristalroosters van cristobaliet en 

tridimiet, die onder minder gunstige condities zijn gevormd, stapelfouten 

kunnen optreden. Met deze hypothese bleek het mogelijk de variaties in de 

fysische eigenschappen van cristobaliet en tridimiet althans kwalitatief 

te verklaren8• Een bewijs voor het optreden van stapelfouten in de cristo-



ballet- en tridimietstruktuur werd echter door Florke niet geleverd. 

V.G.Hill en R.Roi2 konden uit zeer zuiver kwarts, cristobaliet, 

silicagel, kwartsglas respectievelijk siliciutn langs hydrothermale weg 

tridimiet bereiden bij temperaturen, waar blijkens bet fasendiagram volgens 

Fenner deze 8102-modificatie stabiel is. Uit de aard van de bereidingswijze 

blijkt dat bet aldus gevormde tridimiet slechts door water kan zijn verontrei

nigd. Hill en Roy toonden aan dat hun tridimietmonsters inderdaad ca. 1 

gew.% H2o bevatten. Toch verwerpen zij op grond van deze experimenten 

Florke' s opvattingen over de stabiliteit van tridimiet en concluderen tot 

bet; bestaan van tridimiet als zuivere 8102-fase in overeenstemming met de 

door Fenner opgestelde fasenrelaties, hoewel zij toegeven dat H20 met zijn 
18i02-struktuur' de resultaten van een onderzoek naar de stabiliteit van 

tridimiet wellicht bet sterkst van aile verontreinigingen befhvloedt. Hill 

en Roy nemen aan dat de lage temperatuur modificatie van tridimiet in drie 

vormen voorkomt, die blijkens hun poeder-rontgendiffraktogrammen 'aanzien

lijke verschillen in struktuur vertonen' en waarvan er twee 'goed kristallijn' 

zijn terwijl de derde in struktureel opzicht 'minder goed gekaraktiseerd' 

is. Zij worden aangeduid door de namen tridimiet-8 (stabiel),, tridimiet-M 

(metastabiel) en tridimiet-U (instabiel), zulks op grond van bet feit dat 

tridimiet-M bij voortgezet stoken op temperaturen tussen 1320 en 1470°C 

(dus in bet tridimiet-stabiliteitsgebied volgens Fenner) blijkt over te gaan 

in een mengsel van cristobaliet en tridimiet-8, terwijl in het kristalrooster 

van tridimiet-U, dat volgens de auteurs afwijkt van dat van tridimiet-8 en 

tridimiet-M, een grote mate van wanorde optreedt, waarvan de aard niet 

nader kon worden omschreven. Hill en Roy11 sluiten het voorkomen van sta

pelfouten in tridimiet-U en in cristobaliet niet uit. Zij achten echter het op

treden van wanorde in de 8io412-tetraooerlagen meer waarschijnlijk. 

Uit de door hen gepubliceerde resultaten van een differentiele thermische 

analyse aan verschillende cristobalietmonsters blijkt dat de a:fkoelingskurven 

vaak meer gedetailleerd zijn dan de kurven, die tijdens opwarmen worden 

gevonden. In de afkoelingskurven treden soms twee of meer pieken op 

terwijl bij opwarmen slechts een brede piek wordt gevonden. Volgens Hill 

en Roy wijst dit erop dat de mate van roosterwanorde van verschillende 

kristallen in hetzelfde monster verschillend is. 

Het bier beschreven onderzoek werd ondernomen als een poging om de 

aard van de roosterwanorde in cristobaliet, dat onder minder gunstige condi-
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ties is gevormd, nader te bepalen. Daartoe , leek een rontgendiffraktie

lijnprofielonderzoek, dat inlichtingen !evert over de grootte van de kristallieten 

en van de roosterdeformaties en over de aard en de concentratte van eventueel 

aanwezige stapelfouten, een geschikte a.:palysemethode, gezien net grote 

succes, waarmee deze methode is toegepast bij het onderzoek van koud be

werkte metalen 13. 

1. 2 Indeling van het proefschrift 

Na de als hoofdstuk 1 opgenomen inleiding wordt in hoofdstuk 2 aan de 

hand van geiaealiseerde struktuurmodellen van de hoge temperatuur modi

ficatie van cristobaliet en tridimiet de geometrische beschrijving volgens 
.. 4 If Florke van stape outen, die in deze strukturen tijdens het groeiproces 

kunnen worden ingebouwd, opnieuW gegeven. Bovendien wordt naar analogie 

van de stapelfouten, die optreden in metaalstrukturen, een deformatiemecha

nisme beschreven, onder invloed waarvan stapelfouten in cri'stobaliet en tri

dimiet kunnen worden gefntroduceerd. De oristobaliet-tridimi~tstapeling wordt 

vergeleken met stapelingen, die in andere kristaltypen voorkomen. 

De invloed van beide typen stapelfouten, de 'groeifouten' en de 'defor

matiefouten', op het poeder-rontgendiffraktogram van de kubisohe hoge 

temperatuur modificatie van cristobaliet wordt afgeleid inhoofdstuk3 volgens 

de methode, beschreven door B.E. Warren 13• De afgeleide betrekkingen 

worden zodanig gemodificeerd dat zij de invloed van stapelfouten op het poeder

rontgendiffraktogram van de tetragonale lage temperatuur cristobalietmodi

fioatie beschrijven. 

In hoofdstuk 4 wordt de bereiding van monsters cristobaliet uit zuiver 

kwartsglas onder verscbillende stookcondities besproken. De differentiele 

thermische analyse der monsters en de resultaten daarvan worden vermeld. 

H et optreden van extra-reflecties en van piekverschuivingen in de poeder-ront

gendiffraktogrammen wordt besproken en daarvoor een verklaring gegeven. 

Bij rontgendiffraktometrisch onderzoek bleek dat een aantal monsters slechts 

gedeeltelijk was ontglaasd. Er wordt een methode beschreven om uit het aan 

dergelijke monsters gemeten rontgendiffraktieprofiel het aandeel van de 

kristallijne fase af te leiden. De Pesultaten van de rontgendiffra.ktie-lijn

profielanalyse worden besproken. 

In hoofdstuk 5 w0rden de resultaten van het onderzoek geresumeerd en 

worden daaruit conclusies betreffende de roosterkwaliteit der onderzochte 
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cristobalietmonsters getrokken. 

De invloed van toevallige fouten in de intensiteitsmetingen op de 

resultaten van de lijnprofielanalyse bleek groot, vooral bij gedeeltelijk 

ontglaasde produkten,.omdat uit c1e daaraan gemeten diffraktieprofielen de 

invloed van de amorfe fase moest worden geelimineerd. In het aanhangsel 

(hoofdstuk 6) wordt de invlot;d van dergelijke fouten in de· intensiteits

metingen onderzocht en wordt. bepaald volgens welke teltechniek de intensi

teitsmetingen ten behoevevan dit onderzoekhet best kunnen worden uitgevoerd. 

Opmerking 

De onderwerpen. die in dit proefschrift ter sprake komen. hebben ener

zijds betrekking op de St02-problematiek en zijn anderzijds gericht op pro

blemen die de rontgendiffraktie-lijnprofielanalyse betreffen. Daarom is een 

intensieve bespreking van de literatuur over deze specifieke onderwerpen 

niet in de inleiding opgenomen, doch daar, waar deze uitgebreid aan de orde 

komen. De literatuurreferenties zijn aan het eind van elk hoofdstuk vermeld. 
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HOOFDSTUK 2 

GEOMETRISCHE BESCHRIJVING VAN DE STAPELFOUTEN IN DE 

CRISTOBALIET- EN TRIDIMIETSTRUKTUUR 

2.1 De struktuur van de hoge temperatuur modificatie 

van cristobaliet en tridiiniet 

O.W.Florke1 heeft het optreden van stapelfouten in cristobaliet en tridi

miet beschreven aan de hand van geiaealiseerde struktuurmodellen voor de 

hoge temperatuurvorm van beide Si02-modificaties. Omdat de geometrie 

der stapelfouten zich aan deze modellen bet meest eenvoudig laat demonstre

ren, wordt daarvan ook bier gebruik gemaakt. Als cristobalietstruktuur wordt 

het kubische model volgens W.Nieuwenkamp2 aangenomen, voor de tridimiet

struktuur wordt uitgegaan van het door R.E.Gibbs3 voorgestelde hexagonale 

model. Volgens deze modellen zijn beide strukturen opgebouwd uit regelmatige 

sm412-tetraooers, waarvan de hoekpunten door de zuurstofatomen en de 

zwaartepunten door de siliciumatomen zijn bezet. De tetraooers zijn onder

ling via de hoekpunten verbonden door gemeenschappelijke zuurstofatomen 

en de Si-0-Si hoek is 180°. De twee strukturen kunneh worden beschouwd als 

te zijn opgebouwd uit lagen, die voor beide modificaties op dezelfde wijze 

zijn samengesteld uit zesringen van Sto412-tetraooers. In deze zesringen 

nemen de tetraooers alternerende posities in. Fig. 2.1 geeft een beeld van een 

dergelijke tetraooerzesring. Zowel het cristobaliet- als het tridimietrooster 

is opgebouwd als een opeenstapeling van lagen van tetraooerzesringen. Twee 

direkt op e1kaar aansluitende lagen zijn verbonden door middel van gemeen

schappelijke zuurstofatomen. Daarbij zijn de naar boven gerichte zuurstof

atomen van de onderste laag identiek met de naar beneden gerichte in de 

daarboven ligg_fmde laag. Deze wijze van stapelenkan op twee manter en worden 

verwezenlijkt. De tetraooers, die tot verschillende Iagen behcren en via 

een gemeenschappelijk zuurstofatoom zijn verbonden, kunnen ten opzichte 

van elkaar over een hoek van 60° zijn gedraaid of ze kunnen gelijk georien-
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F~ 2.1 Tetra@derzes:ring in de cristobaliet- en tridi.mietstruktu:tir 

teerd ZIJn. De eerste stapelwijze is die, welke voorkomt in cristobaliet, de 

tweede beschrijft de situatie in de tridimietstruktuur. Beide stapelwijzen 

zijn in Fig. 2.2 geschetst. De hier beschreven cristobaliet- en tridimiet

struktuurmodellen onderscheiden zich, wat de roosteropbouw betreft, sleclits 

van elkaar in een richting loodrecht op de tetraecterlagen. In richtingen 

Cristobaliet- Tridlmtet--

stapelwijze 

Fig. 2.2 
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daaraan evenwijdig zijn beide roosters identiek en de twee kristalstruk.turen 

staan in een pol:ytype relatie ten opzichte van elka.ar. 

Bij een eonsequente opbouw van het kristalrooster volgens de orlstoba

liet-stapelwijze blijken de tetra.ederlagen ten opzichte van een referentielaag 

slechts drie standen te knnnen innemen, die elka.ar ~egelm.attg afwlsselen. 

Deze stapelwijze geeft aanleiding tot een drielagige struktuur. Deze is 

kubisch en de tetra&terlagen liggen evenwijdig aan de ~111:~ vlakken. 

Consequente opbouw van het rooster volgens de tridfmiet-stapelwtjze leidt 

tot een tweelagige, hexagonale struktuur. Daarin liggen de tetra&lerlagen 

evenwijdig aan de ~0001} vlak:ken. In Fig. 2.3 en 2.4 zijn beide strukturen 

afgebeeld. 

In feite is de Si-0-Si hoek niet 180°, zoals hierboven werd aangenomen, 

maar bedraagt ca. 150°, een waarde die ook voor laag oristobaliet en de hoge 

en lage temperatuurvorm van kwarts4, voor Iaag tridimiet5 en voor kwarts

glas6 is gevonden. W.Nieuwenkamp2 neemt daarom ter verklaring van de 

Fig. 2. 3 Crlstoballetstapel!ng · 
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Fig. 2. 4 Tridimietatapeling 

kubische symmetrie van hoog cristobaliet aan dat de zuurstofatomen roteren 

rond de Si-Si verbindingslijn, of, als alternatief, dat zij vaste maar willekeu

rige posities innemen op een cirkel met middelpunt op de Si-Si verbindings

lijn, die ligt in het vlak dat deze verbindingslijn halveert en daar loodrecht 

opstaat. Dit laatste beeld sluit aan bij de struktuur van Iaag cristo ballet 7 •8 

waarin aile tetraEiders uit hun ideale posities in de zesringen over een kleine 

hoek zijn gekanteld, zodat hun basisvlakken niet meer evenwijdig liggen aan 

de tetraEiderlagen. Daarom geeft O.W.Florke1 aan het tweede struktuurmodel 

volgens Nieuwenkamp de voorkeur. Afgezien van de exacteposities der tetra

eders in een tetraEiderlaag geven de hierboven beschreven modellen voor de 

struktuur van hoog cristobaliet en hoog tridimiet evenwel een juist beeld van 

de stapeling en de onderlinge relaties der lagen. 

2.2 Stapelfouten in de cristobaliet- en tridimietstruktuur 

In een kristalstruktuur, die kan worden beschouwd als een stapeling van 

struk.tureel gelijke lagen, die op verschillende manieren op. elkaar kunnen 

aansluiten, treden stapelfouten op, wanneer het rooster niet consequent volgens 
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een bepaalde stapelwijze is opgebouwd maar wanneer naast deze ook nog 

een of meer andere stapelwijzen willekeurig over het rooster verdeeld blijken 

voor te komen. Dit is mogelijkin strukturen, waarin aan de eerste ooordinatie 

van een bouwelement (atoom of atoomgroep) op meerdere manieren kan 

worden voldaan. 

Een stapelfout treedt op in de cristobalietstruktuur als daarin een 

tetraooerlaag volgens de tridimiet-stapelwijze is ingebouwd. Dit kan worden 

verwezenlijkt zonder dat daardoor de stapeling der lagen, die op crtstoba

lietwijze op elkaar aansluiten, wordt verstoord. Door het inbouwen van 

stapelfouten worden slechts de hogere coOrdinatiegetallen der silicium- en 

zuurstofatomen gewijzigd. Dit geldt mut. mut. eveneens voor de tridimiet

struktuur. 

Deze beschrijving der stapelfouten in cristobaliet en tridimiet stemt 

overeen met die volgens O.W.Florke1• Zij werd echter reeds 20 jaar eerder 

naar voren gebracht door W.Nieuwenkamp9 ter verklaring van het rontgen

diffraktiepatroon, met de draaikristaltechniek verkregen aan wat Nieuwenkamp 

'tweedimensionale cristobalietkristallen' noemt, zulks om aan te geven dat 

het cristobaliet slechts ideaal is gebouwd in richtingen evenwijdig aan de 

tetraooerlagen maar dat de kristallijne ordening in een richting daar lood

recht op ontbreekt. 

Terwijl in het ideaal gebouwde cristobalietrooster een tetraooerlaag 

ten opzichte van een referentielaag drie posities kan innemen en in het ideale 

tridimietrooster slechts twee, blijkt een dergelijke laag in een struktuur, 

waarin stapelfouten optreden, in zes posities te kunnen voorkomen. Deze zes 

mogelijke posities zijn in Fig. 2.5 weergegeven. In deze figuur is een 

tetraooer schematisch voorgesteld door een gelijkzijdige driehoek en wel is: 

£ een tetraecter waarvan drie hoekpunten in het vlak van tekening liggen 

en het vierde naar hoven is gericht; 

.:1 een tetraecter waarvan het vierde hoekpunt naar beneden is gericlJ.t. 

De stippellijnen in de figuur duiden de onderlinge relaties der lagenposities 

aan. Blijkbaar gaat een A-laag door e.en eenvoudige translatie over in een 

B-laag en ontstaat uit deze door dezelfde translatie een C-laag. Hetzelfde 

geldt voor A'-, B'- en C'-lagen. Deze ontstaan onder andere uit respectieve

lijk A-, B- en C-lagen door deze 1aatste te spiegelen ten opzichte van het 

vlak van tekening. Een A-laag kan volgens de cristobaliet-stapelwijze slechts 
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Fig. 2.5 

I .A• 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 

c• 

worden voortgezet door bet aanleggen van een B-laag en deze slecbts door 

daarop een C-laag te stapelen. Op een C-laag past volgens de cristobaliet

stapelwijze aileen een A-laag. De ideaal gebouwde, drielagige cristobaliet

struktuur wordt volgens de bier gebruikte notatie dus bescbreven door ABC. 

Daarbij hoort een tweeling-positie van bet kristal, die wordt beschreven door 

NC'B; en die uit de positie ABC wordt verkregen door een rotatie rond een 

as loodrecbt op de lagen over 180°. De tweelagige tridimietstruktuur blijkt 

te moeten worden voorgesteld door AA', BB' of CC'. De twee laatste posities 

worden door een eenvoudige translatie uit de positie AA' verkregen. 

De in Fig. 2.5 ingevoerde lagennotatie wijkt af van die welke H.Jago

dzinski 10 gebruikt bij de berekening van bet effect. van stapelfouten, ge

introduceerd tijdens de kristalgroei, op bet eenkristal-rontgendiffraktie

patroon van cristobaliet. De bier gebezigde notatiemaakt ecbter gemakkelijker 

een vergelijking mogelijk met stapelfouten, die optreden in andere strukturen. 

Verschillende mecbanismen kunnen als oorzaak voor bet ontstaan van 

stapelfouten in een kristalstruktuur worden aangenomen. Afhankelijk van 

de aard. van bet mechanisme zullen de stapelfouten aileen, in paren of in 
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nog andere combinaties Willekeurig verdeeld over het rooster voorkomen. In 

de literatuur hebben vooral twee mechanismen voor het onJstaan van stapel

fouten in metalen aandacht gekregen, namelijk niet-ideale kristalgroei en 
. . 11 12 13 . 

roosterdeformatle. ' • • Beide mechanismen worden ook hier werkzaam 

verondersteld en het effect daarvan op het cristobaliet- en tridimietrooster 

wordt onderzocht. 

a,2.1 Groeifouten 

Een cristobaliet- of tridimietkristal wo:rdt verondersteldtegroeiendoor 

het telkens aanleggen van nieuwe lagen van tetraliderzesringen. Vindt deze 

groei niet plaats onder ideale omstandigheden (lage stooktemperatuur, aan

wezigheid van verontreinigingen) dan is het denkbaar dat het kristal 'zich 

vergist' zodat pet rooster volgens de verkeerde stapelwijze wordt voortgezet. 

Elke laag kan slechts op· cristobaliet- of tridimietwijze op zijn voorganger 

worden gestapeld, die een der zes mogelijke posities, weergegeven in Fig. 

2.5, moet innemen. Uit de figuur Iaten zich daarom de volgende stapetregels 

afleiden, die weergeven, hoe elke laag kan worden voortgezet. 

k B k c k A 

A:CA' B~ c< 
h 13' h C' 

k ..,..,.c• ~B' ~A' A'~ C' B' 
h A h c h B 

In de cristobalietstruktuur treedt een groeifout op, wanneer een nieuwe laag 

niet volgens de kubische cristobaliet-stapelWijze (k) maar op hexagonale 

tridimietmanier (h) 'Wordt aangelegd. Als in de ideale cristobalietstapeling 

ABC ABC 

na de derde laag een groeifout optreedt, .gaat de stapeling over in 

A B C C' B' A' 

De ideale tridimietstapeling wordt beschreven door 

AA'AA'AA' 

Treedt na de derde laag een groeifout op, dan wordt de stapeling 

A A' A B.B' B 
Wanneer tengevolge van niet-ideale groei in het cristobaliet- of tridimiet

rooster groeifouten ontstaan, komt elke groeifout overeen met een stapelfout. 

Het hier beschreven mechanisme voor het ontstaan van stapelfouten in cristo-
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ballet vindt zijn rechtvaardiging in de literatuur. Het is welbekend dat bij de 

vorming van, cristobaliet uit kwarts de omzetting verloopt via een amqrfe 

tussenfase14 en aan het oppervlak begint15• OOk de ontglazing v:an kwartsglas 
16'---

begint steeds aan het oppervlak. R.F.Hoohman enJ.D.Fleming onder.zochten 

met behulp van de textuurgoniometerdepreferenteorientatievan cristobaliet

kristallen, die zicb door stoken aan het oppervlak van kwartsglasplaatjes 

hadden gevormd. Het bleek hun dat de Jto~l vlakken van laag oristobaliet, 

die morfologisch equivalent zijn met de lnt J vlakken van de hoge tempera

tuurvorm, steeds evenwijdig aan het glassubstraat optreden, terwijl de overige 

kristalvl~en willekeurig zijn georienteerd. Een dergelijk onderzoek aan 

gestookt kwartsglaspoeder leverde geen aanwijzingen voor het optreden van 

preferente orientatie op. Hochman en Fleming wijzen erop dat dit laatste 

resultaat niet in strijd is met dat, verkregen bij het onderzoek van gestookte 

kwartsglasplaatjes. Wanneer zioh bij stoken van kwartsglaspoeder rond elke 

korrel een laag vormt van preferent geriohte cristobalietkristallen, nemen 

deze in het poeder volledig willekeurige posities in en treedt geen preferente 

orientatie op. 

Blijkbaar richten de Sio412-tetraooers, die in hetglasnetwerkwillekeu

rig georienteerde posities innemen, zioh tijdens het stoken het eerst aan het 

oppervlak van de glasmatrix en rangschikken zich tot een laag van tetraooer

zesringen. Vervolgens richt zioh een tweede laag tetraooers uit de glasfase 

op de eerste, daarna een derde laag, etc. Tijdens de groei van het cristo

balietkristal volgens dit mechanisme kan een nieuwe laag zioh gemakkelijk 

op tridimietmanier aanleggen, wamieer dit om een of andere reden energe

tisoh gunstig is, waarna het kristal weer volgens he~ korrekte stapelpatroon 

verder kan groeien. Daarmee is een groeifout gecreeerd, die overeenkomt 

met een stapelfout. 

2.2.2 Deformatiefouten 

Het is in theorie mogelijk in een cristobaliet- of tridimietkristal, 

waarin tijdens de. groei een bepaalde. (k,h) opeenvolging van lagen is ontstaan, 

deze opeenvolging te veranderen. Het effect van het mechani43me, dat daarbij 

werkzaam wordt verondersteld, wordt gedemonstreerd aan een stapeling die 

wordt beschreven door ABC en waarin de tetraooerlagen dus volgens de 

oristobaliet-stapelwijze op elkaar aansluiten (Fig. 2.6a). Er wordt nu ver

ondersteld dat door een of andere oorzaak alle tetraooers in de B-Iaag zo 
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Fig. 2.6 
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omklappen, dat van elke tetraeder slechtstweeSi-Obindingen worden verbro

ken. Daarbij kantelt elke tetraeder in deze laag rond een denkbeeldige as, die 

gevormd wordt door de tetraooerkant met op de twee hoekpunten zuurstof

atomen, waarvan de bindingen met de siliciumatomen niet worden verbroken. 

Aile tetraeders kantelen in dezelfde richting. Ret resultaat na omklappen 

wordt in Fig. 2.6b geschetst. De omgeklapte laag sluit niet meer aan op de 

A-laag en het daaronder liggende deel van het kristal. Daarom wordt dit 

deel zo verschoven dat de omgeklapte laagweerpast op de A-laag. De daarbij 

horende translatievektor is in Fig. 2,6b aangegeven. De situatie na translatie 

wordt weergegeven in Fig. 2.6c. Beide lagen, die voor omklappen op cristoba

lietwijze op elkaar gestapeld waren, blijkennuoptridimietwijze op elkaar aan 

te sluiten, De positie van de omgeklapte laag ten opzichte van de daarboven 

liggende C-laag is in Fig. 2.6d geschetst. Om de C-laag op de omgeklapte 

laag te Iaten aansluiten, moet de C-laag en het daarboven liggende deel van 

het kristal over de in de figuur aangegeven afstand worden verschoven. Na 

translatie sluiten ook deze lagen volgens de tridimiet-stapelwijze op elkaar 

zoals blijkt uit Fig. 2.6e. 

Ret resultaat van het omklapmechanisme is een verschuiving van twee 

delen van het kristal ten opzichte van elkaar, waarbij de tetraederlaag tussen 

beide kristaldelen omklapt en zo als het ware als kogellager fungeert. Daarom 
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lijkt bet mechanisme optekunnentreden, wanneerop bet kristaldeformerende. 

scbuifspanningen werken evenwijdig aan de tetra.Eiderlagen en worden 'de· 

roosterfouten die daardoor op gaan treden deformatiefouten genoemd. 

Wanneer een deformatiefout optreedt direkt na de m-1 ste laag door 

omklappen van de m de laag, verandert de stapelwijze van de m de Em de m+ 1 ste 

laag. Hoewel direkt na ·de m de laag geen fout optreedt, is tocb de stapelwijze 

van de m+lste laag gewijzigd. Een deformatiefout komtblijkbaar overeen met 

twee direkt op . elkaar volgende stapelfouten en doet zijn invloed twee lagen 

ver gelden. Treedt zowel na de m-1 ste als na cte m de laag een deformatiefout 
de ste op door omklappen van de m en de m+l Iaag, dan wordt daardoor de 

de de -. ste stapelwijze van de m en de m+2 laag een maal en die van de m+l Iaag 

twee maal gewijzigd. De stapelwijze vandem+lstelaag is dan weer gelijk aan 

die volgens welke deze laag was gestapeld voordat deformatie optrad. Om dus 

uit de stapelwijze van de m de laag af te kunnen leiden of deze laag al dan niet 

korrekt aansluit op zijn voorganger is bet van belang te weten of de m-lste 

laag aldan niet tengevolge van eendeformatiefoutis omgeklapt. Daarom wordt 

in de hieronder volgende stapelregels, die de invloed van deformatiefouten 

op de cristobalietstapeling beschrijven, onderscheid gemaakt tussen lagen 

die wel en niet zijn omgeklapt en worden omgeklapte lagen aangegeven met 

het subscript d. 

k B k c k A 

AKA' Bf::w ~C' d rd d 

k C' {::B' k A' 
A'< C' B'~ 

h A b cd h Bd 
d 

h . A' ~B' h C' 

AdKB Bd~c cdKA 
d d d 

b A b c h B 
A'~ c•:<:: B'K 

d k 0' d k :a· d k• .. A' 
d d d 

Deformatiefouten treden op in stapelingen, die hlerboven worden aangeduid 

door naar beneden gericbte pijlen. Stapelingen volgens denaar hoven gericbte 
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pijlen zijn zonder deformatiefouten. Voor een tridimietstapeling met defor

matiefouttm geldt het omgekeerde. Hier treden juist in stapelingen, aangeduid 

door omhoog gerichte pijlen, deformatiefouten op, terwijl stap'elingen volgens 

de omlaag gerichte pijlen zonder fouten zijn. Om de stapelregels voor de 

tridimietstruktuur te kunnen gebruiken moet het subscript d bij · ell!i Iagen

symbool rechts van de omlaag gerichte pijlen worden verwijderd en geschre

ven bij de Iagensymbolen rechts van de omhoog gerichte pijlen. 

De ideaal gebouwde oristobalietstapeling, die beschreven wordt door 

ABCABC 

gaat, wanneer na de derde laag een deformatiefout optreedt, over in 

A B C Cd_ C A 

Wanneer in de ideaal gebouwde tridimietstapeling 

A A' A A' A A' 

na de derde laag een deformatiefout optreedt, moet de stapeling besohreven 

worden door 

A A' A Bd C C' 

Het effect van een deformatiefout is gelijk aan dat van twee groeifouten, die 

direkt na elkaar optreden. Zoals reeds is opgemerkt lijkt het omklapmecha

nisme werkzaam te kunnen worden onder invloed van uitwendige krachten, die 

op het rooster worden uitgeoefend. Om evenwel uit te kunnen maken of inder

daad mechanische deformatie, bijvoorbeeld malen, van oristobalietkristallen 

stapelfouten in het rooster kan introduoeren, is een onderzoek naar de roos

teridealiteit van het cristobaliet voor en na de deformatie noodzakelijk. 

De overgang van de hoge naa.r de lage temperatuurvorm van oristobaliet 

gaat gepaard met een groot volume-effect~ De spanningen, die daarbij optreden. 

zijn zo groot, dat grote kristallen, die bij hoge temperatuur gevormd zijn, 

Ujdens het a:fkoelen bij de overgang kapot springen, terwijl kleinere als zo

danig blijven bestaan. Tevens kan bij de overgang tweelingvorming optre

den17. Dit wtjst op de mogelijkheid dat deformatiefouten ook tijdens de over

gang van dehoge naar de lage temperatuurvorm in het rooster k:unnen ontstaan. 

Tenslotte kan ook tengevolge van de warmtebeweging plaatswtsseling in 
. .. 18 eff ' het oristobalietrooster optreden. Vo).gens O.W.Florke is dit ect hoven 

400°C sterk genoeg om de overgangstemperatuur van cristobaliet, die een 

maat is voor de idealiteit van het rooster, te befnvloeden. Daarbij zal het 

omklapmechanisme aangrijpen op die lagen, die middels een groeifout in de 

struktuur .zijn ingebouwd enroosterplaatsen met verhoogde energievertegen-
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woordjgen. Wanneer bet mechanisme/werkt opeendergelilkefout, voorgesteld 
door 

- A_!B!cl!c• kB,!_A'

· is bet resultaat na omklappen 
k k k h k - A-B-C -Ad.....,A'- C'-

De stapelfout is door bet omklappen van de verkeerd ingebo'\lwde 1a.ag een 

plaats opgeschoven. Blijkbaar worden. door bet omklapmechanisme, dat werkt 

onder invloed van de warmtebeweging, geen nieuwe stapelfouten in de struktuur 

· ~efntrodllQeerd, maar worden deze daa.ru.it jUist verwijderd en neemt de 

roosteridealiteit toe. 

2.3 Vergelijking van de oristobaliet- tridimietstapeling 

met andere stapelingen 

Cristobaliet en tridimiet staan struktureel in dezelfde relatie ten opzichte 

van elka.a.r a1s de vlakken-geoenterde, kubisohe (face centered cubic, foe) 

diohtste bolstapeling en de hexagonale diohtste bolstapeling (hexagonal closest 

packing, hop). De diohtste bolstapeling wordt onder andere beschreven door 

A.R.Verma en P.Krishna19. P.A.Beok20 heeft een besohrijving van de 

stapelpatronen gegeven, die in deze struktuur kunnenoptredendoor bet regel

matig inbouwen van stapelfouten. 

De diohtste bolstapeling is opgebouwd uit identieke lagen van bollen 

met gelijke stralen. Een dergelijke laag is weergegeven in Fig. 2. 7. Zij is 

spiegelsymmetrisch ten opziohte van bet vlak van tekening en elke bol raakt 

in de laag aan zes buren. De lagen worden zo op elka.a.r gestapeld dat de 

bollen van elke 1a.ag passen in de holten van de buurlagen. Dit is op twee 

manieren mogelijk. De B-holten of de C-holten kunnen worden bezet (Fig. 

2. 7). JUist als bij de oristobaliet-tridimietstapeling kan daarom elke laag op 

twee manieren worden voortgezet maar ten opzichte van een referentielaag 

kunnen de lagen sleohts drie posities innemen, die in Fig. 2. 7 zijn aangedUid 

metA, Ben C. 

Fig. 2. 7 
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Twee Iagen,jdie direkt op elkaar volgen, kunnen nooit dezelfde positie 

innell\en maar zijn steeds ten opzichte van elkaar over dezelfde afstand ver

schoven. De richting van deze versohuiving kan positief of negatief zijn, 

overeenkomend met de twee manieren waaropeenlaagkan worden voortgezet. 

In de fcc struktuur komen de drie mogelijke lagenposities aile voor en deze 

wisselen elkaar regelmatig af. De .positie van elke laag verschilt van die 

van zijn eerste en tweede buurlaag. De struktuur is drielagig en elke laag 

is ten opzichte van zijn naaste buur over dezelfde afstand en in dezelfde 

richting verschoven. Daarom worden de foe- en cristobalietstruktuur ter 

vergelijking als volgt genoteerd: 

B 
A 

fcc 

A 
c 

C B 
B C 

A 
B 

c 
A 

fcc-tweeting 

c 
B 

A 

c 
B 

A 

cristobaliet 

1?' 
C' 

A' 
B' 

C' 
A' 

cristobaliet-tweeling 

Beide stapelingen Iaten zioh.op dezelfde wijze symbolisch weergeven. Omdat 

de lagen in de dichtste bolstapeling spiegelsymmetrisch zijn, treden geen 

accenten op in de notatie van de struktuur van de fcc-tweeling. 

In de hcp-struktuur komen slechts. twee lagenposU.ies voor. Elke laag 

is ten opzichte van zijn naaste buur over dezelfde afstand verschoven maar 

de richting van deze verschuiving alterneert. Depositievan elke laag is gelijk 

aan die van zijn tweede naaste buurlaag. De stapeling in deze struktuur wordt 

vergeleken met die van de tridimietstruktuur. 

B 
A 
B 

A 
B 

A 

hcp 

c A 
B c 
c A 

B c 
c A 

B c 
hcp-tweelingen 

A' B' C' 
A B c 
A' B' C' 
A B c 
A' B' C' 
A B c 

tridimiet tridimiet-tweelingen 

Het verschil tussen de hop- en de tridimietstapeling blijkt groter dan dat 

tussendefcc- en de cristobalietstapeling. Indetridimietstapeling zijn de lagen 

ten opzichte van elkaar niet verschoven maar twee opeenvolgende lagen zijn 

elkaars spiegelbeeld. 

In de cristobaliet-tridimietstapeling sluiten twee lagen op cristobaliet-
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of tridimietmanier op elkaar aan. Ook in de dichtste bolstapeling kan e1ke 

laag slechts' op twee manieren worden voortgezet maar of de stapel)Vijze 

kubisch dan wei hexagonaai is, l)lijkt pas door niet aileen de eerste, maar ook 

d~ tweede naaste buur in de beschouWing te betrekken. In de kubische .stapeling 

zijn de posities van een laag en zijn.tweede naaste buur niet, in de hexagonale 

stapeling wei gelijk. De posities van een laag en zijn eerste naaste buur zijn 

steeds ongelijk. 

In de kubisohe diohtste bolstapeling treedt een stapelfout op, als een 

laag volgens de hexagonale stapelWijze is ingebouwd, in de hexagonale stape

llng, wanneer een laag volgens de kubische stapelwijze is ingebouwd. 

Juist als bij de cristobaliet-tridimietstapeling komt een groeifout in de 

diohtste bolstapeling overeen met een enkelvoudige stapelfout. De geometrie 

van een groeifout in de beide kubisohe en hexagonale stapelingen blijkt uit 

A B' c B 
B c• B B' 

C+- A'+- C+- B-
A A B A 

c c A A' 
B B B A 

A A A A' 

foe oristobaliet hop tridimiet 

De pijlen duiden de verkeerd ingebouwde lagen aan. Door het introduoeren 

van een groeifout worden bij de kubisohe stapelingen de twee kristaldelen 

ter weerszijde daarvan ten opziohte van e1kaar over 180° gedraaid. 

Bij de hexagonale stapelingen is het deei van het kristal na de groeifout 

versohoven ten opziohte van de rest van het kristal. 

Zowel in de kul)isohe ais in de hexagonale stapelingen nemen de twee 

kristaldelen voor en na de groeifout ten opzichte van e1kaar tweeling-posities 

in. Daarom wordt deze fout ook wei tweelingfout genoemd. 

Terwijl in de oristobaliet-tridimietstapeling een deformatiefout wordt 

ge£ntroduoeerd door een versohuiving van twee kristaldelen ten opziohte van 

elkaar waarbij de daartussen liggende tetra8derlaag omklapt, ontstaat een 

dergelijke fout in de dichtste bolstapellng door een verschuiving van twee 

kristaldelen, die direkt op · e1kaar aansluiten. Het resultaat na deformatie 

is in beide stapelingen gelijk. Ook in de diohtste bolstapeling komt een 

deformatiefout overeen met twee direkt op e1kaar volgende stapelfouten. 
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c c A c 
:a B c c• 

lc A\ I !d I ,(2] ·.~ A 
cA 

B A . 
c A A' 

B B B A 
A A A A' 

fcc cristobaliet hop tridi:fuiet 

De deformatiefout is door omlijning aangegeven. 

In de beide kubische stapelingen worden als het ware twee extra lagen 

ingebouwd. Net als bij de groeifout is de geometrie van de deformatiefout 

in de hcp-struktuur volledig gelijk aan die van~ een dergelijke fout in de 

tridimietstruktuur. In beide stapelingen worden door het optreden van een 

deformatiefout twee kristaldelen ten opzichte van eJkaar verschoven. 

Meer nog dan met de dichtste bolstapeling komt de cristobaliet-tridimiet

stapeling overeen met de stapeling in zinksulfide en silicium carbide. 

Struktureel zijn ZnS en SiC volkomen gelijk en van beide is een kubische en 

een hexagonale modificatie bekend, die in het geval van zinksulfide sfaleriet 

(zinkblende) en wurziet worden genoemd. Hun struktuur wordt onder andere 

beschreven in Ref. 19. In beide modifioaties van ZnS is elk zinkatoom 

tetraectrisch omringd door vier zwavelatomen en elk zwavelatoom door vier 

zinkatomen. Hetzelfde geldt voor de silicium- en koolstofatomen in de 

kubische en hexagonale SiC-modificaties. De struktuur van beidemodificaties 

van deze twee verbindingen kan wordenopgevatalseen stapeling van identieke 

lagen, die opgebouwd zijn uit tetraOO.ers. Een dergelijke laag is weergegeven 

in Fig. 2.8 en daarin is 

~ een tetraooer met drie hoekpunten in het vlak van tekening en het vierde 

naar boven gericht; 

.1 een holte, die in het vlak van tekening door drie tetraooers wordt om

ringd. 

Fig. 2.8 

32 



De tetratiders zijn onderHng verbonden via de hoekpunten. Anders dan bij 

de cristobaliet-tridimietstapeling. waar de tetratidersindelagen alterneren

de posities innemen, zijn hier de hoekpunten der tetraooers, die een laag 

verbinden met zijn buur, aile gelijk gericht. Twee lagen worden zo op elkaar 

gestapeld dat de top van elke tetratider uit de onderste laag samenvalt met 

bet gemeenschappelijk hoekpunt van drie tetratiders uit de bovenste laag. 

Dit is op twee manieren mogelijk: in de twee 1agen zijn de tetraooers gelijk 

georienteerd of ten opzichte van elkaar over 180° gedraaid (Fig. 2.9). De 

eerste stapelwijze leidt tot een drielagige kubische, de tweede tot een twee

lagige hexagonale struktuur. In strukturen, waarin stapelfouten optreden, 

kan een tetraooerlaag ten opzichte van een referentielaag zes posities inne

men, die in Fig. 2.10 zijn weergegeven en aangeduid met A, B, C, A', B' en 

C'. Juist a1s bij de cristobaliet-tridimietstapeHng gaan eenA- en een A'-laag 

kubisch 

Fig. 2. 9 

A' 

Fig. 2.10 

8 l3<>Venste laag 

~ ' \ f \ 
/ o \ Onderste laag 

'----l. 
hexa.gonaal 
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door eenzelfde translatie over in een B-, respectievelijk B'-laag en utt 

beide laatstgenoemde ontstaat door deze1fde translatie een c-, respectievelijk 

C'-laag. A-, B-en C-lagen gaan door een rotatie over 180° rond aS.Sen lood

recht op de lagen en door de snijpunten der gestippelde horizontale en verti

cale assen over in A'-, C'-, respectievelijk B'-lagen. 

Met behulp van de in Fig. 2.10 ingevoerde lagennotatie laat zicbde 

stapeling in de k:ubische, respectievelijk hexagonale ZnS- en SiC-modificaties 

op dezelfde wijze beschrijven als de stapeling in cristobaliet, respecti~elijk 

tridimiet. 

Stapelfouten worden in het ZnS- en SiC-crooster deels strikt periodiek 

ingebouwd en daardoor ontstaan hoog-periodische superstruk:turen19• Daar

naast komen ook willekeurig over het rooster verdeelde stapeJfouten (groei-
21 22 fouten) voor ' . 

Omdat de onderlinge relatie der zes mogelijke lagenposities volledig 

gelijk is aan die der lagenposities in de cristobaliet-tridimietstapeling, gelden 

voor een ZnS- of SiC-rooster waarin groeifouten optreden, dezelfde stapel

regels als die voor de cristobaliet-tridimietstapeling onder paragraaf 2.2.1 

werden vermeld. 

Ook voor de ZnS- en SiC-stapeling kan een omklapmechanisme worden 

gepostuleerd, waarbij aile tetraooers in een laag kantelen onder invloed van 

een uitwendige deformatie en waardoor stapelfouten in de struktuur worden 

ge£htroduceerd. Dit mechanisme laat zich op dezelfde manier beschrijven als 

onder paragraaf 2.2.2 is gebeurd voor de cristobaliet-tridimietstapeling en 

de daar vermelde stapregels voor cristobaliet en tridimiet, waarin deforma

tiefouten optreden, zijn eveneens geldig voor ZnS en SiC. 

Tot slot zij hier gewezen op aluminiumorthofosfaat, AlP04, dat in 

struktureel opzicht volledig met kristallijn Si02 overeenkomt23•24• AIP04 
komt voor in drie polymorfe vormen met respectievelijk de kwarts-, cristo

ballet- en tridimietstruktuur en van elk van deze bestaat een hoge en een lage 

temperatuur modificatie. De elementaire bouwsteen in deze st~n is de 

tetraooer, waarvan de hoekpunten door· zuurstofionen en het zwaartepunt door 

een aluminium- of fosforion is bezet. In verband met het ladingsverschil tussen 

de A13+- en P5+ -ionen is elke tetraooer met een fosforion in het zwaartepunt 

via de hoekpunten verbonden met tetraooers waarvan de zwaartepunten door 
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aluminiumionen zijn bezet en geldt mut. mut. hetzelfde voot een tetraider 

met een aluminiumion in het zwaartepunt. Het optreden van stapelfouten in de 

cristohaliet- en tridimietmodificaties van A1P04 (Ref. 25) laat zich met 

behulp van het tetraooerlagen model volledig op dezelfde wijze beschrijven 

als hierboven is gedaan voor de cristobaliet- en tridimietmodificaties van 

Si02• 

Li teratuurverwij zing en 

1. Florke o.w., Ber.Deut.Keram.Ges. _aa (1955) 369. 

2. Nieuwenkamp W ., Z.Krist. M (1937) 454. 

3. Gibbs R.E., Proc.Roy.Soc. (London) Ser. A 113 (1927) 351. 

4. Mackenzie J.D., White J.L., J.Am.Ceram.Soc. 43 (1960) 170. 

5. Fleming J.E., Lynton H., Phys.Chem.Glasses ·1. (1960) 148. 

6. Cartz L., Z.Krist. 120 (1964) 241. 

7. Nieuwenkamp W., Z.Krist. 92 (1935) 82. 

8. Dollase W.A., Z.Krist. 121 (1965) 369, 

9. NieuwenkampW., Z,Krist • ..@ (1935) 377. 

10. Jagodzinski H., Advanced Methods of Crystallography, Academic Press, London, 

New York 1964, p. 181 e.v. 

11. Wilson A.J.C., Proc.Roy.Soc. (London) Ser. A!§.!! (1942) 277. 

12. Paterson M.S., J.Appl.Phys. (1952) 805. 

13. Christian J.W., Acta Cryst • .1.(1954) 415. 

14. Chaklader A.C.D., Roberts A.L., J.Am.Ceram.Soc. 44 (1961) 35. 

15. Grimshaw R. W., Hargreaves J., Roberts A.L., Trans.Brit.Ceram.Soc. ~ (1956) 36. 

16. Hochman R.F., Fleming J.D., J.Am.Ceram.Soc. 47 (1964) 104. 

17. Florke o.w., Glastech.Ber. 32 (1959) 1. 

18. Florke o.w., Ber.Deut.Keram.Ges. 34 (1957) 343. 

19. Verma A.R., KrishnaP., Polymorphism andPolytypisminCrystals, John Wiley and 

Sons, New York 1966. 

20. , Beck P .A., Z .Krist 124 (1967) 10-1. 

21. Jagodzinski H., Laves F., Schweiz.Mineral.Petrog.Mitt. 28 (1948) 456. 

22. Gomez de Mesquita A. H., Acta Cryst . .!§.. (1965) 128. 

23. Florke O;W., Lachenmayr H., Ber.Deut.Keram.Ges. 39 (1962) 55. 

24. Florke o.w., Z.Krist. 125 (1967) 134. 

25. Rey T., Z.Krist. 123 (1966) 263. 

35 



HOOFDSTUK 3 

DE INVLOED VAN STAPELFOUTEN OP HET POEDER-RONTGEN

DIFFRAKTOGRAM VAN CRISTOBALIET 

3.'1 Afleiding van de basisvergelijking 

De bier volgende afleiding van de invloed van stapeJfouten op het 

rontgendiffraktie-lijnprofiel van de hoge temperatuur modificatie van cristo

baliet en de kubische modificaties van zinksuJfide en siliciumcarbide sluit 

nauw aan bij Warren's berekening van de stapelfouteninvloed op het rontgen

diffraktogram van fcc metal en 1• 

De kristalroosters van kubisch cristobaliet, zinksulfide en silicium

carbide worden in het algemeenbeschrevenmetbehulpva.u een kubisch assen

stelsel, gedefinieerd door drie onderling loodrechte vektoren, a, b en c van 

gelijke lengte en de kristalvla.kken worden aangeduid door de bij dit a.ssen

stelsel horende Miller indices h k 1. Om de vorm van het lijnprofiel te bere

kenen is een somma.tie noodzakelijk van de bijdragen tot de gediffrakteerde 

rontgenintensiteit van de tetraooerlagen van aile kristallen inhet onderzochte 

poeder, die meedoen aan de reflectie. Het is daarom gema.kkelijker de kristal

roosters niet op kubische maar op hexagonale assenA1 A2 A.3 te beschrijven, 
4 4 - ~ 

waarbij A1 en A2 evenwijdig aan de tetraederlagen en A3 daar loodrecht op 

worden gekozen. De met deze assen corresponderende Miller indices zijn 

H K L en de formules, die de kubische assen en indices transformeren in de 

hexagonale, luiden 

~ -!- ....... 1-+ A1 =- a+ 2 b H -!h+!k 

... 
--lb+ 

..... 
- l k + l 1 A = ! c K= 2 

- .... ~' ..... 
A = + a + b + c L= + h + k + 1 

3 

In Fig. 3.11s het hoog-cristobalietrooster op de hexagonale assen afgebeeld; 
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1"11· 3.1 E"'-!re eel van de hoge temperatuur mod111catle van cr!stoballet 

Fig. 3.2 Elementalre oel In lo>b!sch Zn3 c.q. SIC 

Fig. 3.2 geeft het kristalroosterweervandekubische modificatie van ZnS c.q. 

SiC op hexagonale assen. 

Er wordt verondersteld dat slechts afwijkingen van het ideale kristal

rooster optreden in de vorm van stapelfouten en dat de tetraooerlagen zelf 

ideaal gebouwd zijn. Dan kan de positievektor van het elementaire motief 

(m1,m2) in de m3 de laag voor de drie hier beschouwde kubische modificaties 

worden voorgesteld door 

1 .... 

3A3 is de vektorafstand tussen tweedirektopelkaarvolgende tetraooer-

lagen en 

is de verplaatsing van de m3 de laag evenwijdig ~tan zichzelf ten op

zichte van een referentielaag. 

Voor de intensiteit van de gediffrakteerde rontgenstraling kan nu worden 

geschreven 
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F is de struktuurfaktor van het elementaire motief in de m d
3

e laag en 
m3 

F *· is daarvan de complex geconjugeerde. 
m3 

A is de golflengte van de gebruikte rontgenstraling. 
-+ ..... 
S 

0 
en S zijn eenheidsvektor.en, respectievelijk in de richting van de primaire 

en de afgebogen rontgenbundel. 

De diffraktievektor wordt s genoemd en geschreven op de basisvektoren 
-+ -+- -+ -+ -+ 
B

2 
en B

3
, de reciproke van A

1
, A

2 
en A

3
• 

waarin h1, h2 en ha continue varia belen zijn. 

De vorm van een kristal zonder fouten wordt verondersteld een parallelo

pipedum te zijn. Dan kunnen de sommaties over m 1, m 2 , mi en m2 direkt 

worden uitgevoerd. Wanneer N1 en N
2 

het aantal herhalingen zijn van het 
_,. _,. 

elementaire motief in de A
1
-, respectievelijk A 2-richting in een tetra-

ederlaag en wanneer 

sin2 (n N 
1
h

1
) 

sin2 ( ?T h1 ) 

sin2 
(n N2h2) 

sin2 
(n h2) 

wordt genoemd, gaat de uitdrukking voor de intensiteit over in 

I " </ 2 ,l\3 ffi;, F m3 F;,3 exp [ h I S • { (m;, - m3) ~ + l (m3) - 8 (tn3) l J 
Tenslotte worden de volgende notaties ingevoerd 

F* 
m' 3 

2 n s. 8 (m) 

8 (m) 

fl>m· 

de Wanneer het aantal lagen, dat een m buur heeft, Nm wordt genoemd en 

<F2 exp (if!l )> de waarde van F2 exp (ifll ) is, gemiddeld over alle paren 
m d m m m 

van m e buren, kan voor de intensiteit geschreven worden 

I "'1/J 2 
mrnooNm <F~ exp (itpm)> exp ( 2 n i ~h3 

) (3.1) 
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H.Jagodzinski2 maakt onderscheid tussen twee typen stape1fouten, die in 

kristallen kunnen optreden. In het geval van 'eindimensionale Lagenfehlord

nung' komen in de stapeling slechts lagen voor die naar samenstelling en 

struktuur identiek zijn maar in het rooster ten opzichte van hun buurlagen 

verkeerde posities kunnen innemen. Bij 'eindimensionale Artenfehlordnung' 

komen Iagen met een afwijkende struktuur en/ of sam ens telling willekeurig 

verdeeld over het rooster voor maar aile lagen nemen de korrekte posities 

in. 

in de kubische modificaties van cristobaliet, zinksulfide en silicium

oarbide, waarin stapeJfouten optreden, komen twee soorten lagen voor, die 

qua samenstelling identiek zijn maar ten opzichte van elkaar over 180° zijn 

gedraaid om een as loodrecht op de lagen en die ten opzichte van elkaar 

verkeerde posities kunnen innemen. De twee typen stapeJfouten treden hier 

dus gelijktijdig op en dit geval wordt door Jagodzinski 'kombinierte ein

dimensionale Fehlordnung' genoemd. In bovenstaande betrekking (3.1) voor 

de intensiteit van de afgebogen rontgenstraling is daarom F~ binnen de < > 
haken geschreven. Daardoor is deze vergelijking meer algemeen geldig dan de 

overeenkomstige vergelijking (29) van Warren1, die slechts het geval van 

'eindimensionale Lagenfehlordnung' beschrijft. 

3.2 Berekening van het gemiddelde <F~ exp (itpm)> 

Om de overalleparenvanmdeburengemiddelde waarden van F~ exp (itpm) 

in de basisvergelijking (3.1) te kunnen berekenen, is het nodig de lagen
statistiek te kennen, dat wil zeggen, de kana om, uitgaande van een tetraooer

laag in een der mogelijke posities, m lagen verder in het rooster een laag in 

een bepaalde positie aan te treffen. 

Bij rontgendiffraktie-lijnprofielonderzoek wordt gebruik gemaakt van 

een kristallijn poeder. Er wordt verondersteld dat in dit poeder geen voor

keursorientatie optreedt en dat elk kristal ten opzichte van de primaire 

rontgenbundel een willekeurige positie inneemt. De zes lagenposities, die 

voor de cristobaliet-tridimietstapeling zijn weergegeven in Fig. 2. 5 en voor 

de ZnS- c.q. SiC-stapeling in Fig. 2.10, zijn gedefinieerd ten opzichte van 

een referentielaag fn het kristal. Ten opzichte van de primaire rontgenbundel 

kan een tetraecterlaag ook nog andere posities innemen. Om deze posities te 

bepalen worden de lagen in de hierboven genoemde 'normale' posities ge

draaid over. 180° rond de gestippelde vertikale assen in de Fig. 2.5 en 2.10. 



Daardoor ontstaan zes nieuwe, 'omgekeerde' posities, die worden aangeduid 

met het subscript o. Het resultaat van de hier beschreven positieverandering 

der tetraOO.erlagen wordt weergegeven door 

A ;;:! Ao A' ;;:! A' 
0 

B ~ Bo B' ;;:! B' 
0 

c +t co C' +t C' 
0 

(3.2) 

Wanneer de tetraederlagen worden gedraaid over 180° rond assen loodrecht 

op de lagen door de snijpunten van de gestippelde horizontale en vertikale 

assen in de Fig. 2.5 en 2.10, treden positieveranderingen op, die beschreven 

worden door 

A +t A' Ao +t A' 
0 

B +t C' Bo ;:! C' 
0 

c i! B' c 
0 

;:! B' 
0 

(3,3) 

Hierbij ontstaan geen nieuwe orientaties ten opzichte van de primaire 

rontgenbundel. 

Opmerking 

De tetraOO.erlagen in de kubischeenhexagonaleSi02-strukturenvertonen 

een grotere symmetrie dan die in de ZnS- en SiC- strukturen. Daarom worden 

bij cristobaliet en tridimiet door rotatie vandetetraOO.erlagen over 180° rond 

de gestippelde vertikale assen in Fig. 2.5 in feite geen nieuwe posities 

gecreeerd, maar blijkt te gelden 

X == X' 
0 

waarbij X een algemeen lagensymbool is, dat staat voor A, B, C, A', B' en C'. 

Uit de Fig. 2.5 en 2.10, waarin de onderlinge relaties der lagen in de 8102-, 

respectievelijk ZnS- en SiC-stapeling zijn aangegeven, blijkt de verplaatsing 

van een B-laag ten opzichte van een A-laag gelijk aan die van een B'-laag 

ten opzichte van een A'-laag, aan die van een B
0
-laag ten opzichte van een 

A 
0 
-laag en aan die van een B~ -laag ten opzichte van een A~ -laag. Uitgedrukt 

in de hexagonale assen bedraagt deze verplaatsingblijkensde Fig. 3.1 en 3.2 
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De verplaatsing van een C-laag ten opzichte van een A-laag, van een C'-laag 

ten opzichte van een A' -laag, van een C 
0
-laag ten opzichte van een A

0 
-laag 

en van een c~-1aag ten opzichte van een A~-laag zijn ook gelijk. De grootte 

van deze verplaatsing is 

3 

Aan A-, B- en C-lagen kan als struktuurfak.tor van het elementaire motief 

worden toegek:end F F (+H, +K, +L). Dan is de struktuurfaktor van het ele

mentaire motief van een A'-, B'- of C'-laag F' = F (-H, -K, +L), van een 

A
0
-. B

0
- of C

0
-laag F

0 
F(+H, +K, -L) en van een A~-, B~- of c~-laag F~ 

F (-H, -K, -L). Blijkhaargeldt F 
0 

F'*, waarbij F* de complex geconjugeerde 

van F. 

De kans om in een kristal op de m de plaats een bepaalde laag aan 

te treffen wordt ~ genoemd, waarbij X de laag aanduidt. De kans om deze 

laag op de m de plaats aan te treffen in een willekeurig kristal uit een poeder 

wordt aangeduid met P r:,p' De gegevens, nodig om < F~ exp (iq~m)> in de 

basisvergelijking te k:unnen berekenen zijn verzameld in de volgende tabel, 

T abel 3.1 

S(m) 

0 

0 

-> -> 
Al-A2 

3 
-+ .... 

ACA2 

3 -> -+ 

Al-A2 
+"'---

Px 
m,p 

p A + p A0 m,p m,p 

A' A' 
Pm,p + Pm,B 

p c + p co 
m,p m,p 

P c• + P c~ 
m,p m,p 

0 

0 

- 2n .!!:!i 3 

H-K 
- 271'-3-

H-K + 2n--
3 

H-K + 2n-3-

F2 is het produkt van de struktuurfak.toren van de elementaire motieven in 

m~e buurlagen, waaraan dezelfde struktuurfaktor moet worden toegek:end, 

gemiddeld over aile paren van mde buren in het poeder. F! is het gemiddelde 
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produkt der struktuurfaktoren van de elementaire motieven inmde buurlagen, 

dice verschillende struktuurfaktoren hebben. Voor een poeder is de kans, dat 

aan een laag F of F' als struktuurfaktor moet worden toegekend, ! , zodat 

F
2 

= ! (F F * + F' e 

sin
2 

(n N 
1
h

1
) 

De funktie ¢2 
= 

sin2 
(n h1) 

F'*" ) en F2 
= ! (F F'* + F' F*) . u 

sin2 
(n N2h

2
) 

in vergelijking (3.1) verschilt 
sin2 

(n h2) 

aileen in de buurt van h
1 

= H, h2 = K belangrijk van nul en heeft daar de 

waarde NiN;. Daarom zijn in de tabel slechts de waarden van cp m voor h
1 

= H, 

h
2 

= K opgenomen. 

Voor de berekeniilg van<F2 exp(im )>ishetnogslechts nodig de waar-m -rm 

den van P X + P X o te bepalen. Enerzijds worden daarover inlichtingen m,p m,p 
verkregen door het poeder te beschouwen als een verzameling kristallen, die 

ten opzichte van de primaire rontgenbundel willekeurig zijn georienteerd. 

Daaruit zullenenige algemeen geldenderelatiestussendekansen P X blijken 
X m,p 

te volgen. Anderzijds worden de kansen P bepaald door het mechanisme 
m 

onder invloed waarvan stapelfouten in de kristalstruktuur zijn gelntroduceerd. 

3.2.1 Algemeen geldende betrekkingen voor de lagenstatistiek van poeders 

cristobaliet en tridimiet 

Wanneer in het te onderzoeken poeder geen voorkeursorientatie optreedt, 

komen, naast elk kristal met een bepaalde lagenopeenvolging en een bepaalde 

orientatie ten opzichte van de primaire rontgenbundel, andere kristallen 

voor met dezelfde lagenopeenvolging in alle mogelijke andere orientaties. 

Naast een kristal in de normale positie is een tweede te vinden met dezelfde 

lagenopeenvolging in omgekeerde positie. Positief genummerde lagen in het 

eerste kristal bevinden zich daarbij op negatief genummerde plaatsen in het 

tweede kristal. De positie van een laag uit het kristal in omgekeerde positie 

volgt uit die van de overeenkomstige laag uit het kristal in normale positie 

volgens de relaties (3,2). Voor een poeder moet daarom gelden 

PA p A A' p A' 
0 p 0 m,p -m,p m,p -m,p 

PB = p B p B' p B' 
0 0 m,p -m,p m,p -m,p 
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p c 
m,p 

= p Co 
-m,p 

C' C' p = p 0 
m,p -m,p 

Ook komt naast elk kristal in een bepaalde orientatie een tweede kristal voor 

met dezelfde lagenopeenvolging maar ten opzichte van het eerste gedraaid 
0 over 180 rond een as l9odrecht op de lagen. De volgorde der lagen is in 

beide kristallen gelijk en de positie van de mde laag in het tweede kristal 

volgt uit die van de mde laag in het eerste met de relaties (3,3), Voor het 

poeder geldt daarom 

PA A' P Ao A' p 
Pm,B m,p m,p m,p 

PB C' P Bo C"· p p 0 
m,p m,p m,p m,p 

PC B' p co B' p p 0 
m,p m,p m,p m,p 

In een poeder bestaat geen voorkeur voor lagen in normale of omgekeerde 

positie. Naast elk kristal met een bepaald (h, k)-stapelpatroon van lagen 

in normale positie en een bepaalde orientatie ten opziohte van de primaire 

rontgenbundel komt steeds een kristal voor met hetzelfde stapelpatroon en 

dezelfde orientatie maar waarvan de lagen omgekeerde posities innemen. Bij 

een kristal in omgekeerde positie wordt een tetraecterlaag gevolgd door de 

Iaag, die bij het kristal in normale positie aan deze laag vooraf zou gaan. 

Voor een kristal in omgekeerde positie geldt dus 

P Ao PA A' A' 
Pmo p 

m m m 

P Bo PC ~~ C' p 
m m m m 

p ~0 PB PC~ B' p 
m m m 

Uit de in deze paragraaf afgeleide relaties blijkt dat voor de poeder lagen

statistiek moet gelden 

A A A' A' P =P o=P =P o m,p -m,p -m,p m,p 
p A = p A0 = p A' = p A' 

-m,p m,p m,p -m,B 

p B = p B0 = p B' 
m,p -m,p -m,p 

p B' = p C 
m,B -m-,p 

P c0 = P c• 
m,p m,p 

P c~ 
-m,p 

Bovendien geldt 1: P X 1, waarbij 1: een sommatie is over aile lagen-
X m,p X 

posities, die in het poeder voorkomen. Daarmee wordt tenslotte gevonden 
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p A + p A0 = p A' + p A' 0 = .! 
m,p m,p m,p m,p 2 ( 

A A' ) 
Plml + Ptml 

( 
A A' ) 1 - Plml - Plml 

Met behulp van Tabel 3.1, vermeld onder paragraaf 3,2, en deze betrekkingen 

kan<F! exp (icpm)>worden berekend. 

2 2 ·[ A A' ( A A') <Fm exp (icpm)>= F+ Plml+ Plml + 1-Piml- Plml cos 

waarin F! = i (F! + F~. 
Er k:unnen twee gevallen worden onderscheiden. 

a. Reflecties, waarvoor H-K =3M met M een geheel getal. 

< F2 exp (i 'Pm) > = F2 m + 

Deze reflecties worden niet door het optreden van stapelfouten in de struktuur-

befhvloed. 

b. Reflecties, waarvoor H-K =3M:!: 1 

3 .(P1! 1 + pr~l )· -1 
<F! exp (iq>m)> = F! (3.4) 

2 

Deze reflecties worden wei befhvloed. 

Beide gevallen kunnen ook door middel van de derde index L worden 

onderscheiden. Er geldt namelijk L = 3k- 2(H-K), zodat 

a. Reflecties met L = 3N, N geheel, worden niet belhvloed. 

b. Reflecties met L 3N + 1 worden wel belhvloed. 

Deze resultaten zijn eveneens geldig voor poeders kubisch en hexagonaal 

zinksulfide en siliciumcarbide. 

3.2.2 Berekening van de lagenstatistiek voor kubisch Sio2, waarin groei

fouten voorkomen en van de invloed daarvan op de intensiteit van een 

HKL reflectiecomponent 

Wanneer aileen groeifouten in het kristalrooster optreden, gelden zowel 

voor de cristobaliet-tridimietstapeling als voor de ZnS- en SiC-stapeling 

de stapelregels uit paragraaf 2.2.1. Met behtilp daarvankaneenstapelschema 
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worden opgesteld, dat weergeeft, hoe, uitgaande van bijvoorbeeld een A-laag 
de op de m pl~ts, verder kan worden gebouw'd. 

m 

m+1 

m+2 

Uit dit A-schema blijkt onder andere dat met een A-laag op de mde plaats 

aileen via het stapelpatroonkkkeenA-laagopde m+3de plaats kan voorkomen. 

Wanneer van de lagen in het kristalrooster een fraktie a verkeerd is gestapeld, 

is de kans dat twee willekeurige, in het rooster direkt op elkaar volgende 

lagen verkeerd op elkaar aansluiten, eveneens a:. Is de kubische stapelwijze 

de korrekte, dan is de kans om, uitgaande van een A-laag, drie 1agen verder 

in het rooster opnieuw een A-laag aan te treffen blijkbaar (1-a:)3• 

Uit de stapelregels van paragraaf 2.2.1, kan ook een schema worden 

afgeleid met een A'-, B-, B'-, c- of C'-laag op de mde plaats. Wanneer de 

kans om op de m de plaats een bepaalde laag aan te treffen ~ wordt genoemd, 

kan uit deze zes stapelschema's worden a:fgeleid 

p A = (1-a:)3 PA + { a:(1-a:)2 + a:3 \ ~· + a:2 (1-a:) PB + 
m+3 m f m m 

2 B' 2 C 2 C' a(1-a:) P + 2a (1-a) P + a:(l-a) P m m m 

P A = 2 A 2 B B' C' m+2 a Pm + (1-a) Pm + a(1-a) Pm + a:(l-a:) Pm 

A A' C P = a Pm + (1-a) P m+1 m 

Bovendien geldt 

1 = ~ + p~ + p! + p! + p~ + p~ 

(a) 

(b) 

(c) 

Vergelijking (c) wordt met a 
2 vermenigvuldigd en afgetrokken van vergelij

king (a); ze wordt met 1-a: vermenigvuldigd en opgeteld bij vergelijking (b). 
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2 A' B' c• 
+a (l;..a) (Pm + P + P ) . m m 

In deze drie vergelijkingen treden zes onbek.enden op, namelljk P !a• P !,2• 

A A B C A' B' C' 
P m+l' P m' P m + P m en P m + Pm + P m • Zij kunnen daarom gereduceerd 

worden tot een vergelijking met vier onbek.enden. 

A A A 2 A P · 3 + a P 2 + a(l-2a) P 1 - (l-2a) P . = a(l-a) 
m+ m+ m+ m 

Deze vergelijking geeft de betrekking weer, die bestaat tussen de kansen om 

op de m+3de, de m+2de, dem+lsteende mde plaats eenA-laag aan te treffen. 

E~ volledig identieke vergelijking kan worden· afgeleid voor de betrekking 

tussen de kansen om op die plaatsen een A'-, B-, B'-, c- of C'-laag te 

vinden, want bij de afleiding van deze vergelijking is nog geen keuze gemaakt 

voor d~ positie van de referentiela4g. Daarom kan in deze vergelijking de 

.index A, die de laag aangeeft, worden vervangen door bet algemene lagen

symbool X, dat staat voor A, A', B, B', C of C' en luidt de betrekking om 

op de genoemde plaatsen een bepaalde laag aan te treffen 

P m!a +aP m!2 +a (1-2a) P m!l - (l-2a)
2 ~ a (1-a) 

Deze vergelijking heeft een algemene oplossingvan de gedaante ~ = a + bxm, 

waarin · a, b en. x onafhankelijk zijn van m. Wordt m = 0 gekozen, dan wordt 

door substitutie van de algemeneoplossinggevonden a= j en een derde graads 

vergelijking in x met a1s wortels 

x
1 

= 1-2a 

-(1-a) ± is 
Xa,a = 2 met s = V 3-6a- a 2 

':De algemene oplossing luldt 
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en hierin komen. nog drie constantan voor, die bepaald moeten worden uit de 

randvoorwaarden. Om deze voorwaarden op te kunnen stellen is een keuze 

voor de positie van de referentielaag nodig. Deze wordt zo gekozen dat de 

nulde iaag een A-laag is. Dan kunnen de randvoorwaarden uit het A-schema 

worden afgeleid. 

y\= 
0 

1 A' 
Po = 0 

PA 
1 0 

A' 
pl =a 

PA =a2 A' = 0 2 p2 

Daarmee wordt gevonden 

A 1 1 m 
p m = 6 + 6 (1-2a) + j [ -(1~~)+ is ]m + 

A' 1 1 m 
P m 6 - 6 (1-h) + 2 :r [-(1-a)+ is Jm 

S !S 2 

De volledige lagenstatistiek voor een kristal met een vaste orientatie ten 

opzichte van de primaire rontgenbundel wordt gegeven door de betrekkingen 

(3.5) en door de vergelijkingen 

P! = i + i (1-2a)m - i (1-3 1~s::.{ -(1-'i+is Jm - t (1+3 [ -(1-~)-is J m 

pB' __ 1 1 (1 2 )m 1 a [ -(1-a)+is] m + 1 a [ -(1-~)-is ]'m 
m - 6 - 6 - a - 3 is 2 3 fS 

PC 1:_ + 1:_ (1_2a)m _ .!_ ,1+3 1-a)[ -(1-a)-!:_!!3] m ::. 1:_ (l-S 1-a)[ -(1-a)-is] m 
m 6 6 6 \ is 2 6 is 2 

C' 1 1 m _!_ ~ [ -(1-a)+iS1 m + 1:_ .!::_, [-(1-a)-is ] m 
p rn = 6 - 6 <1- 2a) - 3 is 2 3 is 2 

welke op dezelfde wijze kunnen worden afgeleid als de betrekkingen (3.5). 

Voor grate waarden van m wordt dekans om een laag aan te treffen bij benade

ring beschreven door 0 = lim 0. In de lagenstatistiek kan worden gesub-oo m-.oo m 
stitueerd 
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z exp (:!:; i y) = +(l-:):is zodat z 2 = 1-2a en tan y 

V oor 0 < a < 1 is Z < 1 en geldt blijkbaar 

lim [-(1-a);j;is Jm = lim (-1)m Zm exp(+ imY) = 0 zodat ~·=..!.. 
·m-+CO 2 m-+co CO 6 

voor aile X. Voor grote waarden van m worden de lagen met vrijwel gelijke 

waarsohijnlijkheid aangetroffen. 

Met behulp van de betrekkingen (3.4) en 3.5), ingevuld in de basis

vergelijking (3.1) wordt nu voor de intensiteit van de afgebogen: rontgen

straling gevonden 

1 =~2F." m!, Nm zlml Ieos (my)- •: si~ ((m( Y)l cos[ hm(:• + ·)] 

Met een reeksontwikkeling volgens Taylor blijkt 

.! 
Z = (1-2a) 2 2 

1-a-!a + •••• 

s 

tan y r.; 2 2 
= v<> (1-3a + ••• > 

Wanneer y + L1 , is tan y = 
- a-2 /:3 

V3+4L1+. • . , zodat L1 - - 6 "11 • 

De groeifouten-oonoentratie a wordt klein verondersteld, zodat een eerste 

orde benadering kan worden toegepast en sleohts eerstemachten van a behoe

ven te worden meegenomen. Met gebruikmaking van de goniometrisohe be

trekkingen voor cos x oosyensinx cosy kan dan voor de intensiteit gesohre

ven worden 

2 [ (h3-1) - ; sin 2nlml -
3
-
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Treedt voor 11a = haR eenmaximumopin de eerste reeks, IRR <ha>• dan wordt 

voor 11a = h.rR = -haR een overeenkomstig maximum gevonden in de tweede 

reeks, :r,.R <ha>· De reeks :r,.R <ha> beschrijft de tegenreflectie bij de reeks 

IRR <ha>· Bij poederopnamen met de diffraktometer wordt een reflectie 

IRR <h.RR> steeds tesamen met de tegenreflectie :r,.R <-h.rR> waargenomen. 
Voor de reflectie h3 = L met L = 3N+l worden de consequenties daarvan 

nader beschouwd. Er geldt 

h3-1 hg-l+L-L hg-L 
--= =--+N 

3 3 3 

h3+1 hg+l+L-L hg+L 
--= =--- N 

3 3 3 

De waargenomen intensiteit van reflectie en tegenreflectie samen wordt 

beschreven door 

I = IRR (+hg) + lrR (-h3) 

;•.: m!: Nm zlmll cos [ 2.,.( \l Ji s!n '[ ~ml ( ~-L) 1\ 

(3.6) 

waarbij het + teken correspondeert met dat in L 3N+l. In deze reeks treedt - -
geen piekverplaatsing op. Piekverplaatsing ten gevolge van groeifouten is bij 

de bier beschouwde kubische kristalstrukturen een tweede orde effekt, De 

vorm van de reflectiecomponent L = 3N:t.l is wel asymmetriscb tengevolge 

van het optreden van de sinustermen in vergelijking (3.6). 

3.2,3 Berekening van de lagenstatistiek voor kubisch Si02, waarin deforma

tiefouten optreden en van de invloed daarvan op de intensiteit van een 

HKL-reflectiecomponent 

Voor de cristobalietstapeling zowel als voor de kubische ZnS- en SiC-
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stapeling, waarin deformatiefouten optreden, gelden de stapelregels van 

pal'agraaf 2.2.2. Om de lagenstatistiek voor dit geval te kunnen berekenen 

moet rekening gehouden worden met bet feit dat bet antwoord 'Op de vraag 
de ste · · 

of de m laag aldan niet korrekt aansluit op de m-1 laag, mede bepaald 

wordt door bet al dan niet optreden van een deformatiefout tussen de m-2de 

en de m-lste laag. Naast X-stapelscbema's moeten daarom ook Xd-scbema's 

in de beschouwing worden betrokken, waarin op de mde plaats een xd-1aag 

voorkomt, die middels een deformatiefout op de m-lste laag aansluit, Als 

voorbeeld worden hieronder de A- en de Ad-stapelscbema's vermeld. 

m 

m+l 
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Wanneer van de lagen in de stapelingeenfraktie f3 middels een.~eformatiefout 

aansluit op zijn voorganger, is de kans dat twee willekeurige, in de stapeling 

direkt op elkaar volgende lagen via een deformatiefout op elkaar zijn gesta

peld eveneensJ3. Met behulp van de X- en Xd-stapelschema's kunnen nude 

volgende ·vergelijkingen worden opgesteld. 

3 ( A B' ) 2 (1-/3) . pm + pmd + J3 (1-,6) 

In deze vergelijkingen is niet ~ maar pX geschreven, omdat hier de kans 
d m m 

bedoeld wordt om op de m e plaats een X-laag aan te treffen onder de res-

trictie dat deze laag al of niet via een deformatiefout op zijn voorganger is 

gestapeld. Er geldt 

p X+ p Xd = p X 
m m m 

A B' B C' C A' Door eliminatie van de onbekenden Pm + pmd, pm + P.J en pm + pmd wordt 

gevonden 

A A [ 3 3] A Pm+4 - 3 f3 (1-,13) Pm+2 - J3 + (1-/3) Pm+1 = 0 

Deze vergelijkingbeschrijftde betrekking tussen de kansen om op de m+4de, 

de m+2de en dem+lsteplaatseenA-laagaan te treffen die zonder deformatie

fout op zijn voorganger is gestapeld. Een analoge vergelijking kan uit de 

twaalf stapelschema' s worden afgeleid voor de betrekking tussen de kansen 



om op genoemde plaatsen een Ad-laag aan te treffen, die wei middels een 

deformatiefout op zijn voorganger aansluit. Uit vergelijk.ing van de X- en de 

X d-stapelschema' s blijkt, dat een X-, respectievelijkXd_-laag in de X -schema's 

op korrekte wijze wordt voortgezet door dezelfde laag als die waardoor een 

Xd-' respectievelijk X'-laag middels een deformatiefout wordt voortgezet in 

de Xd-schema's. Daarom geldt de laatste vergelijk.ing eveneens voor Ad

lagen mits daarin f3 door 1-/3 wordt vervangen. 

p Act4- 3{3 (1-/3) p Ad2 -[f33 + (1-/3)3] pAct= 0 m+ m+ · m+l 

De betrekking tussen de kansen om op de m+4de, de m+2de en de m+lste 

plaats een bepaalde laag aan te treffen, ongeacht het feit of deze al dan niet 

middels een deformatiefout op zijn voorganger aansluit, volgt door optellen 

van de twee laatste vergelijk.ingen. 

p. x4 - 3f3 (1-!3) P x2 - [i + (1-/3)3] P x1 = o m+ m+ m+ 

Hierin is het algemene lagensymbool X geschreven, omdat bij de afleiding van 

deze vergelijk.ing nog geen keuze is gemaaktvoor de positie van de referentie

laag, 

Wanneer twee lagen in een stapeling, waarin deformatiefouten optreden, 

volgens de X-stapelschema•s korrekt op elkaar gestapeld zijn, blijken zij 

volgens de Xd-stapelschema•s juist verkeerd op elkaar aan te sluiten. Het 

ideaal gebouwde kristal, beschreven door ABC, kan ook worden opgevat als een 

stapeling van lagen, die aile middels een deformatiefout op elkaar aansluiten. 

Meer algemeen kan een lagenstapeling met deformatiefouten-concentratie 

f3 met even goed recht beschouwd worden als een stapeling waarvan de defor

matiefouten-concentratie 1-p is. Dit komt in bovenstaande vergelijk.ing tot 

uiting door het feit dat zij in zichzelf overgaat wanneer f3 door 1-fJ wordt 

vervangen. De invloed van de deformatie op de stapeling is het grootst wan

neer {3 =; ~· 
De vergelijking heeft een oplossing van de vorm p!_ =; bxm, waarin b 

en x onafhankelijk zijn van m. Substitutievandeze oplossing voor m=-1levert 

een derde graads vergelijking in x met als wortels 

X = 1 
1 1 . 

- +IS 

x2,3 = --2- met s = .J3 (1-2/~) 
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De algetnene oplossing luidt daarom 

X m m 
Pm = b1 + b2x2 + b3x3 

l)e drie constanten, die hierin voorkomen, moeten worden bepaald uit de 

randvoorwaarden. Om deze op te kunnen stellen, wordt de positie van de 

referentielaag zo gekozen dat de nulde laag een A-laag is. Deze laag kan al 

of niet zijn omgeklapt en daarom moeten de randvoorwaarden worden afgeleid 

uit de A- en Ad-stapelschema's. 

A A A 
P = p + p

0
d = 1 

0 0 

PA = 0 
. 1 

p~ = {3 (1-(3) ( p~ + p~d) 
A' p = 0 
0 

{3 (1-/3) 

p~' = f3 p~ + (1- f3) p~d = 2 f3 (1-{3) 

want p~ = 1-{3 en p~d = f3 

• 
Daarmee worden gevonden 

2 
PA = +~ s +3 m 3 -2--

s +9 

s2+6iS+3 
6is (is-3) 

s2 -6iS+3 
6is (iS+3) 

[ -1;is] m 

[
-1-is]m 

2 (3. 7) 

Op dezelfde wijze kan worden afgeleid 

PB = + .! s2 
+3 + is

3 
-s

2 
+3is-3 

m 3 S2+9 6is (is-3) 

B' 1 s2-3 s 2
-3 

P m = - 3 S2+
9 

- 6is (is-3) 

[ -1;is ]m 

[ -1;is ]m 

is
3 
+s

2
+3iS+3[-1-is J m 

6is (iS+3) 2 

23 [1·]m S - - -IS 
6is (iS+3) 2 
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3s
2
+3 [-l+is]m 

6is (is-3) --2- + 
3s

2
+3 [-l-is] m 

6is (iS+3) 2 

2 3 [ 1 · ]m S - - +IS 
6is (is-3) -2- -

2 3 [ 1 · ]m S - - -IS 
6is (iS+3) 2 

In deze lagenstatistiek wordt gesubstitueerd 

+l:!;iS 2 2 Z exp (± iy) =-- zodat Z = 1-3/)+3/3 en tan y = /3 (1-2/3). 
2 

Voor 0 < f3 < 1 is Z < 1 en er geldt 

lim [-l:!;iS]m = lim (-l)m 
m--oo 2 m ... oo 

m -Z exp (+ im y) = 0 

Voor grote waarden van m worden de kansen om de verschillende lagen aan 

te treffen daarom in goede benadering beschreven door 

PA 2 2 
PB 2 2 

PC 
2 s +3 s +3 s +1 

00 =+a -2- 00 =+-a -2- 00 = + -2-
s +9 s +9 s +9 

A' 2 2 
B' 1 2 

C' 1 
2 s -3 s -3 s -3 

Poo -a- -2- Poo = -3 -2- Poo =- 3 -2-
s +9 s +9 s +9 

De lagen blijken voor grote waarden van m met verschillende waarschijnlijk

heden voor te komen. Anders dan groeifouten doen deformatiefouten hun 

invloed eveneens op lange afstanden in het rooster gelden. Bij maximale 

deformatie, {> = ! , geldt 

B' 
Poo 

Voor een rooster zonder stapelfouten is 

A' B' C' P00 ""' P00 = P00 = 0 

1 
9 

Ook op lange afstanden wordt blijkbaar door het voorkomen van deformatie

fouten in de stapeling de ordening gewijzigd en dit heeft een belangrijke 

consequentie voor het poeder-rontgendiffraktogram. Het zal blijken dat 

daarin extra-reflecties gaan optreden. 

Door invullen van de vergelijkingen (3.4) en (3. 7) in de basisvergelijking 

wordt voor de intensiteit van de afgebogen rontgenstraling gevonden 
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I= .,• ~ mi:Nm 1- .;.~~) co• ( 2nm h:) + 

[ 

2 2 2 
zlmf ·~~ cos (mp) + (s +6)~s -3) 

2(s +9) 2s(s +9) 
•In ( )m)y) ]co•[ 2•m(~+ ~:)] \. 

De c;leformatiefouten-concentratie (j wordt klein verondersteld en er wordt 

een eerste orde benadering toegepast. Dan is 

z 3 1 - -{J 2 

2 s -3 
2 

2(s +9) 

2 2 
(s +6) (s -3) 

2 
2s(s +9) 

Hiermee en met de goniometrische betrekkingen voor cos x cosy en sin x cos y 

kan voor de intensiteit van de gediffrakteerde rontgenstraling geschreven worden 

l.rR (h
3
) beschrijft de tegenreflectie bij IRR Cbs>· De bij rontgendiffrakto

meteronderzoek steeds tesamen waargenomen intensiteit van de reflectie 

IRR (+h
3
) en de tegenreflectie ITR (-h3) wordt beschreven door 
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+oo 
.2: 
m=-oo Nm zlnil I (1-~p> cos[ 2mn ("";L - (!} ~1!)} 

(t) i N3" sin I ••I nil (\L - Ct> w{!)] I (3.8) 
= IE (h3) + 1H (h3) ' 

Het :t teken komt overeen met dat in L = 3 N ! 1. De waargenomen intensiteit 

van de reflectiecomponent L 3N :t 1 bestaat uit twee bijdragen, namelijk 

die van de hoofdreflectie, IH (h3), envande extra-reflectie, IE (h3). De totale 

waargenomen intensiteit is 

+~ 
1tot = f I dh = 1~t + 1tot 

-1 3 -H E 

I~t is evenredig met 3(s:+5) en I~t met - s:-3 · • 
2~+~ 2~+~ 

De intensiteitsverhouding van hoofd- en extra-reflectie is 

1tot 2 E s -3 ~ 1 v = - = - --- - 2- {3 voor kleine waarden van {3 • 
~t 3(s

2
+5) 

Met toenemende deformatiefouten-concentratie neemt de totale intensiteitvan 

de extra-reflectie toe ten koste van de hoofdreflectie. Bij ml'!Ximale deformatie-

invloed ({3 ~~ s
2 

= 0) is de intensiteitsverhouding v = l 
De vorm van de hoofdreflectie is asymmetrisch en er tre.edt piekver

plaatsing op. Het maximum van de hoofdreflectie ligt bij 

h_ = L + 13Va, 
--a - 4n 

Het maximum van de extra-reflectie ligt ter plaatse 

h = L - (+) 1. 
3 -

De extra-reflectie is symmetrisch rond het maximum. 
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3.2.4 De invloed van bet gelijktijdig optreden van groei- en deformatiefouten 

op de intensiteit van een HKL reflectiecomponent 

Er wordt verondersteld dat groei- en deformatiefouten ona:fhankelijk 

van elkaar in bet kristalrooster optreden. Is de kans op een groeifout a en op 

een deformatiefout f3 , dan zijn er voor de stapeling van de m+ 1 ste op de m de 

laag vier mogelijkheden: 

1. Er treedt geen enkele fout op. 

Kans (1-a:) (1-{3) 

2. Er treedt alleen een groeifout op. 

Kans a (1- ,8) 

3. Er treedt alleen een deformatiefout op. 

Kans (1-a)J3 

4. Beide fouten treden op. 

Kans af3 
Omdat de stapelwijze van de m+l ste laag mede bepaald wordt door bet al of 

niet optreden van een deformatiefout tussen de m-1 ste en de m de laag, moet 

onderscbeid gemaakt worden tussen X- en Xd-lagen. Uitgaande van bijvoor

beeld een A-laag op de nide plaats zijn er acbt mogelijkheden om deze laag . 

voort te zetten. 

De kans op stapeling 1 is 

op 2 

op 3 

op 4 

en op stapeling 5 

op 6 

op 7 

en op 8 

A 
(1-a) (1-p) P m 

a (1-J3) PA m 
A 

(1-a)f3 P m 
aJ3 PA 

m 

(1-a) (1- f3) P~ 
a(l-,6) 0d 

m 

(1-a)J3 0d m 

af3 pAd 
m 

Met bebulp van dit principe is bet mogelijk stapelschema•s op te stellen, die 
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uitgaan van een A-, Ad-' ••• c•-, respectievelijk Cd-laag op de mde plaats 

en waaruit de lagenstatistiek voor dit geval exact kan worden berekend. 

Deze berekening is vrij gecompliceerd. Omdat het hier echte~ slechts gaat 

om een eerste orde benadering kan de invloed van groei- en deformatiefouten 

samen op het rontgendiffraktie-lijnprofiel op dezelfde wijze worden afgeleid 

als O.J.Guentert en B.E.Warren3 dit deden bij deberekening van dit effect bij 

bee metalen. In eerste orde benaderd kan de waargenomen intensiteit van een 

HKL reflectiecomponent namelijk gevonden worden door samenstellen van de 

vergelijkingen (3.6) en (3.8). 

waarbij Z 3 
1-a- 2 /'> 

(3.9) 
en L = 3N + 1 

Resumerend kan de invloed van stapelfouten op het poeder-rontgendiffrakto

gram der hier beschouwde kubische kristalstrukturen als volgt worden be

schreven: 

1. Stapelfouten hebben slechts invloed op reflectiecomponenten L = 3N + 1. 

2. Zij veroorzaken een verbreding (term Z lm[ in vergelijking (3.9)) en~ 
asymmetrie (sinustermen in vergelijking (3.9)) van deze refelctiecompo

nenten. 

3. Karakteristiek voor het voorkomen van deformatiefouten in de beschouwde 

strukturen is het optreden van extra-reflecties (term IE(h3)) en een 

verschuiving van de hoofdreflecties (term + M4 
3 in het argument van de - " sinus- en cosinusreeks). 

3.3 Afleiding van de waargenomen intensiteitsverdeling 

in het poeder-rontgendiffraktogram van de hog,e tem

peratuur modificatie van cristobaliet 

De waargenomen intensiteitsverdeling als funktie van de a:fbuigingshoek, 

26 van een HKL reflectiecomponent kan worden afgeleid met behulp van, wat 

Warren noemt, het 'powder pattern power theorem• 1 
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Wanneer afwijkingen van de ideale roosteropbouw optreden, wordt de 

primaire rontgenstraling door bet poederpreparaat niet eerst afgebogen 

wanneer aan de diffraktiecondities exact wordt voldaan maar reeds als bet 

eindpunt van de diffraktievektor in de buurt komt van een punt HKL van bet 

reciproke rooster. Daarom wordt in bet theorema van Warren de Lorentz

faktor in rekening gebracht door de totale intensiteit van een HKL reflectie

component te geven als een integratie over een volume in de reciproke 

ruimte, dat groot genoeg is om alles mee te nemen, wat bijdraagt tot de 

reflectie-intensiteit. Bovendien wordt rekening gehouden met de eerste geo

metrische spreidingsfaktor, dat wil zeggen, met bet feit dat van alle kristal

len in bet poederpreparaat slechts eenfraktie, dievarieert met de afbuigings-

hoek, ten opzichte van de primaire bundel een stand inneemt, waarbij reflectie 

optreedt. Het theorema luidt 
- MR2.A3jj(f(I(h1h2~) 

P - 4u 'JJ- sinO dh1 ~ dh3 (3.10) 

Hierin is M bet aantal kristallen in bet poederpreparaat, R de afstand van 

het preparaat tot de detector' .;\,de golflengte van de gebruikte rontgenstraling 

en u bet volume van de elementaire eel. De intensiteitsverdeling als funktie 

van de afbuigingshoek, P' (2 9), wordt impliciet gedefinieerd door 

P = f P' (2 8) d 29 
cos 8 

In Fig. 3.3 is xE(H) = .A E(H) .128 de lengteverandering van de diffraktie-

vektor als 28 varieert met .128. Er blijkt 

cos f) E(H9 
.128 

.AIB3 11 sin fPE(H) I 

Voor de hoofdreflectie geldt sin tpH L tB31 dH 

en voor de extra-reflectie sin % = (L-(±)1) IB31 ~· 
Hierbij is een fictieve netvlaksafstand dE voor de extra-reflectie ingevoerd 

die samenhangt met da• de netvlaksafstand bij de hoofdreflectie, volgens 

..J: = _! + (1-(+)2 L) 
d2 d2 -

E H 

(3.11) 

Met behulp van deze betrekkingen is de integratie over h3 in vergelijking 

(3.10) te vervangen door een integratie over 28. Wordt deze achterwege 
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HK-lijn 

Fig. 3.3 
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gelaten, dan wordt de intensiteit als funktie van de a:fbuigingshoek gevonden. 

P' (29) 
MR2

.A 
2[JJ1E(~lh~3)dhldh2 + 

4u !B~ tan~ lsin~[ 
fflH (hlh2h3)dhldh2 ] 

tan 9H I sin%j 

P' (28) moet nog worden gecorrigeerd met behulp van de tweede geometrische 

spreidingsfaktor omdat experimenteel van de intensiteit, afgebogen langs een 

kegel met openingshoek 28, slechts een, voor alle diffraktiekegels met de 

a:fbuigingshoek varierend, gedeelte gemeten wordt. Dewaargenomen intensiteit 

is evenredig met 

p (28 ) P' (28) 
2 n:R sin 28 

2 2 
_3M N1N2N3R.-l F+ 

Wanneer GE(H)- 2 is, kan voor de waargenomen intensi-
16n:u sin 6E(H) 

teit van een HKL reflectiecomponent als funktie van de a:tbuigingshoek met 

behulp van vergelijking (3.9) geschreven worden 

GE 
P(211) = -----

3 tB~I sin q>E I 

(3.12) 

Elk rontgendiffraktie-lijnprofiel is samengesteld uit meerdereHKLreflectie

componenten, die elk al dan niet verbreed kunnen zijn tengevolge van bet 

optreden van stapelfouten in de struktuur. De door stapelfouten be{nvloede 

componenten L = 3N;tl worden met een b aangeduid, de componenten L = 3N, 

waarop stapelfouten geen invloed hebben,worden aangeduid metu. De bijdrage 

van een b-component wordt gegevendoorbovenstaandeuitdrukkingvoor P(28). 
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Daaruit kan de bijdrage van een u-oomponent worden afgeleid door a=O, 

{3 =0, Z=1 te substitueren. De intensiteitsverdeling als funktie van de afbuigings

hoek in het HKL rontgendiffraktie-lijnprofiel wordt dan besohreven door 

PHKL (28) = PE,HKL (28) + PH,HKL (28) = ; PE (28) + u!b PH (28) 

3,3.1 De extra-pieken, die optreden in het poeder-rontgendiffraktogram 

tengevolge van deformatiefouten 

3.3.1.1 De plaats der extra-pieken 

De plaats der extra-pieken wordt bepaald door vergelijking (3.11). 

Er geldt 

1 

3a2 

waarin a de grootte is van de ribbe van de kubische elementaire eel. Daarmee 

en met de wet van Bragg volgt uit vergelijking (3.11) 

_ ;t2L-1 .:1.2 
cos 28E - cos 28H + 2 

a 

Het aantal extra-pieken, dat optreedt in het poeder-rontgendiffraktogram 

naast de hoofdpiek PH,HKL (28) komt overeen methet aantal reflectieoompo

nenten, waarvoor L = 3N :!: 1 en waarvoor de waarde van :!: L verschillend is. 

Nu is :!: L =:!: (-L) en bij de poederreflectie hkl treden vier extra-pieken op, 

te weten 

ILl \-ll+k+ II 

l+h+k-11 

waarvan geen, sommige of alle kunnen samenvallen met de hoofdpiek of met 

andere extra-pieken, die behoren tot dezelfde poederreflectie. 

Ma.ximaal treden vier niet-samenvallende extra-pieken op maar dan 

moeten de indices van de poederreflectie voldoen aan twee voorwaarden, name

lijk 

1. gelijktijdig moet voldaan zijn aan 

+h+k+ 1 =/ 3N -h+k+ 1 =/ 3N 
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+h-k+l f: 3N +h+k-l f: 3N 

2.1 +h+k+ 1{ 1- I -h+k+l 1 1- I +h-k+l 1 1- 1 +h+k-11 

De eerste voorwaarde laat de extra-piekenniet samenvallenmet de hoofdpiek. 

De tweede zorgt dat de extra-pieken ook onderling niet samenvallen. 

Ad 1. Onder de indices kunnen geen, een, tweeofdrie drievouden voorkomen. 

Aileen wanneer twee der indices drievouden zijn, worden aan 1. voldaan. 

Ad 2. Hieraan wordt voldaan, mits gelijktijdig ge1dt 

h 1- 0, k 1- 0, 1 1- 0 en I h l f: I k l 1- II I 
Poederreflecties, waarbij geen extra-pieken optreden, zijn samengesteld uit 

hkl componenten, waarop stapelfouten geen invloed hebben. Voor deze 

poederreflecties geldt dat zowel +h+k+1 als -h+k+l, +h-k+l en +h+k-1 drievou

den moeten zijn. Dit is slechts mogelijk als h, k en 1 drievouden zijn. Alle 

derde orde reflecties zijn daarom vrij van extra-pieken. 

De ruimtegroep van hoog cristobaliet is P213 (T 4) en van kubisch ZnS, 

c.q. SiC F43m (T ~). De algemene uitdovingsvoorwaarden lui den 
4 

voor hoog 

cristobaliet 

hkl: geen voorwaarden 

hOO: komt aileen voor als h even is 

voor kubisch ZnS, c.q. SiC 

hkl: komt slechts voor als h+k, k+1 en l+h even is. 

Bij hoog cristobaliet is de poederreflectie met de laagste indices, die 

door vier extra-pieken wordt vergezeld, de 631 ref1ectie en bij kubisch ZnS 

en SiC de 931 reflectie. De poederref1ectie met de 1aagste indices die zonder 

extra-pieken in het poeder-rontgendiffraktogram voorkomt is bij hoog 

cristobaliet de 330 ref1ectie en bij kubisch ZnS en SiC de 333 reflectie. 

Deze reflecties hebben zo hoge indices en zijn zo weinig intensief dat ze in 

het poeder-rontgendiffraktogram niet of nauwelijks worden waargenomen. 

In het algemeen zijn de waargenomen poeder-rontgenreflecties, gemeten aan 

kubisch Si02, ZnS of SiC, waarin deformatiefouten voorkomen, vergezeld van 

een of twee extra-pieken. 

3.3.1.2 De intensiteit der extra-pieken 

Rekening houdend met de Lorentz-polarisatiefaktor en de geometrische 

spreidingsfaktoren kan de totale intensiteit van het HKL rontgendiffrak

tie-lijnprofie1 worden gegeven door 
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fPHKL (2e)d2e = c u!bJHicE'E (h, .. •a>•C,J,.P>,•h>l .. ,'"'a'"':. 

. . _ 1+cos,26E(H)) 
Hwrin IS C een constante en CE(H) - s· 6 sm 

m E(H) 20E(H) 

Wanneer b. het aantal verbrede componenten van de HKL poederreflectie is, 
1 d 

dat bijdraagt tot de i e extra-piek en waarvoor de waarde van :!: L dan ook 

dezelfde is, kan voor de verhouding van de totale intensiteit van de ide extra

piek tot die van de hoofdpiek worden afgeleid 

v (i) 
HKL 

2 
-(s -3) bi CE. ,1 

3(s2
+5)b+2(i +9)u 

CH 

1 b. CE. 
::!'! 2 ~u cH'

1 
voor kleine fj. 

Voor de meest intensieve reflectie in het poeder-rontgendiffraktogram van 

kubisch Si02, ZnS of SiC, namelijkde 111 reflectie, is i = 1, u = 2 ~n b1 b = 6. 

Bij een normale deformatiefouten-concentratie, /3<0.1, blijkt i ~u {3 kleiner 

dan 0.04 te zijn. 

3,3,2 De invloed van stapelfouten op de vorm van de hoofdpieken in het 

poeder-rontgendiffraktogram 

De bijdrage van een verbrede component L = 3N :!: 1 tot de intensiteit 

van het HKL rontgendiffraktie-lijnprofiel wordt gegeven door vergelijking 

(3.12). Daarin wordt de intensiteitsbijdrage van deze component beschreven 

met behulp van hexagonale assen. 

In het algemeen hebben afwijkingen van de ideale struktuur een verbre

dende invloed op het rontgendiffraktie-lijnprofiel, die deels varieert met de 

orde van de reflectie (te interpreteren als veroorzaakt door roostervervor

mingen) en deels daarvan onafhankelijk is (te interpreteren als veroorzaakt 

door deeltjeskleinheid en/ of stapelfouten). Om de orde-onafhankelijke bijdrage 

tot de lijnverbreding te scheiden van de orde-afhankelijke is het nodig de 

Warren-Averbach analyse5 toe te passen en in verband daarmee wordt een 

HKL poederreflectie nu beschouwd als een OOL' reflectie, beschreven op 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

de assen Bi, B2• Bll' de reciprokevande orthorhombische assen A].' A2, A3. 
Vergelijk Ref. 6. L' is de orde van de reflectie. Wordt L'=1 gekozen dan is 
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... 1 B3 = ~. De relatie tussen de hexagonale en de orthorhombisohe reciproke 

assen en indices volgt uit Fig. 3,4, 

Fig. 3,4 

Met deze betrekking kan de bijdrage van de reflectiecomponent L = 3N:!: 1 

tot de intensiteit van de hoofdpiek beschreven worden door 

PH(20) = ~
00 

Nm zlmll(1-!f3)cos[2nqm(h3-L'-(+)8)]+ 
3[.8

3
1 lain qJH I m--oo N3 2 -

Hierin is q = 
]B'I 3 

Daar de coefficienten voor de co sinus- en sinusterm slechts langzaam varieren 

met m, mag gebruik worden gemaakt van de volgende relaties 

ffi A (m) cos(2nqmx) = I! I ~ A ( 1 ~ 1)cos (2nnx) (a) 

ffi B (m) sin(2nqrux) = I! J fi B (I~ r)sin (2nnx) (b) 
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In elk van deze relaties zijn de reek:sen in bet linker en.bet rechter ~d te 

beschouwen als benaderingen van dezelfde integraal 

ff(x) dx = .dx I .f m m 

In de linker leden der relaties (a) en (b) is de stapgrootte .1x = 1; in de 

reobter leden is ze q maal kleiner. In de relatie (a) beeft bet teken van q 

in bet linker lid geen invloed op bet teken van de oosinusterm. In het rechter 

lid is de stapgrootte daarom _!_l . In de relatie (b) heeft het teken van q in lq 
bet linkerlid wel invloed op het teken van de sinusterm en daarom is de 

stapgrootte in het recbter lid * . Met de relaties (a) en (b) wordt 

PH(29) GH ~00 N(ri1> z Jijll(12fo)oos .[2nn(h'-L'-(+)8)] + rs• I n--oo N 3 2 3 -
3 

( 
2 ~) sin f!>H [ ] I -(:!:) : + 2 · y'3 lsin ~~'HI sin 2 nlnl Q13-L'-(:!;) 8) 

De intensiteit als funktie van 29 van een HKL rontgendi:ffraktie-lijnprofiel 

ter plaatse 29H is samengesteld uit de bijdragen der hoofd-reflectieoompo

nenten L = 3N :!: 1 en die der reflectiecomponenten L = 3N, waarop stapel

fouten geen invloed hebben. Deze laatste bijdragen kunnen uit de bovenvermelde 

uitdrukking voor PH(2 9) worden afgeleid door daarin te substitueren a= 0, 

/) = 0, Z = 1 en li = 0. De intensiteitsverdeling als funktie van 29 van een ront

gendiffraktie-lijnprofiel ter .plaats 20H wordt beschreven door 

PH HKL {28) = GH .... (U+b) J~oo N('*l) [t Z lii·l \(1-}/3) cos [2nn (h's-L'-(+) 8)] + 
• IBal Ns (U+b) -

-<t>e:+ ~)v'31:ii: ::1 sin[ 2nl~ (h3-L'-(±)8)11 + 

+ ij ~ [·= %•L')]] 
Deze uitdrukking voor PH HKL (28) wordt benaderd door daarin de beide . -cosinustermen te vervangen door een oosinusterm met eenover beide termen 

gemiddelde coefficient en piekverpla.atsing. Daar de sinusooetficent klein is 

mag bij deze benadering voor de sinusterm dezelfde piekverplaatsing worden 

gebruikt. 
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J: I A~ cos [ bn Q>3-L'-O)] + 

+ B~ sin [ 2n lnl Q>3-L'-"l] I 
3.3.2.1 De cosinuscoet'ficienten 

Hiervoor geldt 

A' = - 1 1,(1-!,!3> x ~ zl~ + x N(Jfu) I n U+b 2 b N3 u N3 

(3.13) 

Deze ooet':ficienten zijn berekend voor het HKL rontgendiffraktie-lijnprofiel, 

exolusief de extra-pieken. De nulde coefficient, 

A~ = .!b I (1-i ~ >'*• I 
is dan ook kleiner dan eim. Uit het experimenteel gemeten rontgendiffraktie

lijnprofiel PH HKL (2 8) worden de Fouriercoet'ficienten zo berekend, dat de 

nulde coeffioi~t steeds gelijk is aan een. Daarom worden de coefficienten 

A~ genormeerd. 

A= A~= _1 l(t-!....!!....{3) 
n A~ U+b 2u+b 

N ( li)= Nm is het aantal tetraooerlagen inhetkristal, dat een mde buUrlaag 

heeft. Elk kristal kan worden besohouwd, als te zijn opgebouwd uit kolommen .. ..... ~ 

van subcellen, loodrecht op de tetraederlagen. IndeA1- en A2-riohting komen 

de afmetingen van een subcel overeen met die van de hexagonale elementaire 

eel, voor hoog ori!;!tobaliet gedefinieerd in Fig. 3.1 en voor kubisch ZnS en 

SiC in Fig. 3.2. De afmeting in de derde riohting is} I .A3I en de hoogte van 

een subcel is gelijk aan de afstandvantwee tetraooerlagen, die in het kristal-
N 

rooster direkt op elkaar aansluiten. N m is nu ook te interpreteren als het 
3 

aantal subcellen inhetkristal,dieeenmdebuur hebben in de kolommen, waar-

toe zij behoren, gedeeld door het totale aantal subcellen in het kristal. Deze 
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interpretatie maakt het mogelijk ook andere kristalvormen in de beschouWing 

te betrekken dan het parallelopiped.um, waarvan in paragraaf 3.1 wera uitge

gaan. Nuis 

00 
1 E 
M M=m 

(M-m) - r (3.14) 

Hierin is r het totale aantal kolommen i~ het kristal en rM het aantal kolom

men, waarvan de lengte M suooellen is. ~ =g(M) is de fraktie der kolommen 

met een Iengte van M suooellen en het totale aantal suooellen is 

Mr oc 
E MrM zodat 

M=O 

co 
M = E 

M=O 
Mg(M) 

M is een volumetrisch gemiddelde kolomlengte. Blijkbaar is M de hoogte, 

uitgedrukt als een aantal suooellen, van een denkbeeldig cylindervorming 

kristal, waarvan het grondvlak gelijk is· aan het grootste doorsnijdingsvlak 

door het beschouwde kristal evenWijdig aan de tetraooerlagen en waarvan het 

totale volume gelijk is aan dat van het beschouwde kristal. Er blijkt 

[ ::] = 1 
m=O 

Als g(M) wordt opgevat als een continue verdelingsfunktie der kolomlengten 

M in het poederpreparaat, is de betrekking (3.14) ook toe te passen op het 

geval dat niet alle kristallen in het preparaat dezelfde vorm en afmetingen 

hebben. Dan is 

Daaruit volgt 

1
00 

(M-m) g(M) dM 
m 

Voor kleine waarden van m 
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gesohrevenworden 

N(for) = 1- __ n __ 

N3 

V oor kleine waarden van : , a en /3 geldt eveneens 

zliJI 1 _ 2a;•21~1 
Met behulp van deze betrekkingen en de uitdrukking voor q, vermeld in 

paragraaf 3.3.2, kunnen de oosinusooeffioienten voor kleine positieve n bena

derd worden door 

A == 1-n 

3 Ji33J = d:ll en d111 is de afstand van twee tetraooerlagen, die in bet 

kristalrooster direkt op elkaar volgen, zodat 

1 
D is de reciproke van een volumetrisch gemiddelde diameter der kristallen 

in het poederpreparaat, gemeten in een richting loodrecht op de reflecterende 

netvlakken en gemiddeld over alle reflectieoomponenten van het rontgen

diffraktie-lijnprofiel. Deze diameter geldt als gemiddelde afmeting van de 

kristallieten voor zover de rontgenbundel deze als eenkristallen 'ziet' en 

daardoor coherent wordt verstrooid. D wordt daarom ookwel, en meer nauw

keurig, aangeduid als de 'gemiddelde diameter der coherent verstrooiende 

gebieden'. Waar geen verwarringmogelijkis, wordtindit proefschrift evenwel 

ook de kortere term 'gemiddelde deeltjesgrootte' gebruikt. 

3 jB
3

J

2 
== ~ , waarin a de grootte is van de ribbe van de kubische elemen

taire eel. Bi~ kubische symmetrie geldt <it HKL = ha, waarin h = J h2 
+k

2 
+ 1

2
, 

' 0 0 
zodat 
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ILl 
aho 

Daarmee volgt tenslotte voor de cosinuscoEifficienten 

_ 11 2a + 3 {3 X I ~~ At - 1-t D + 2a(U+b)ho b L 

waarin t =~ , een lengte-coordinaat met dimensie K. 
IB31 

De uitdrukking voor At stelt in feite de vergelijking van de raa.klijn voor in 

t 0 aan de kurve der cosinuscoefficienten. Deze raaklijn snijdt van de t-as 

een stuk S ai, waarvoor geldt 

1 - 1 2a+3fi l:b ILl s- jj + 2a(u+b)h
0 

De grootheid S kan experimenteel worden bepaald en bevat inlichtingen over 

de grootte van de volumetrisoh gemiddelde diameter D der coherent ver

strooiende gebieden in een richting loodrecht op de reflecterende netvlakken 

tesamen met informatie over de groei- en deformatiefouten-concentratie. 

3.3.2.2 De sinuscoefficienten 

Deze worden op dezelfde schaal gebracht als de genormeerde cosinus

coefficienten 

B = B~ = - 4a+9P Va X (+) sin IPH N(it) J*l 
n A~ 6(U+b) b - lsin ~oHI N3 

Voor kleine waarden van a en ,Ben kleine positieve waarden van n kan hier

voor geschreven worden 

B = _ 4a+9{3 Va E (+) .L [ 1-n ,_1_ + 2a+3fi J.!:Ll ] 
n 6(U+b) b - fLT D rs• I 2 aho Is• I 

. 3 3 

(3.15) 

Experimenteel is het moeilijk uit de sinuscoefficienten inlichtingen over de 

groei- . en deformatiefouten-concentratie te winnen omdat de waarden van 

deze coEifficienten sterk worden bemvloed door de keuze van de oorsprong 

van het lijnprofiel en door eventueel optredende piekoverlap. Daarom leidden 

J.B.Cohen en C.N.J.Wagner7 ten behoeve van de bepalingvan de stapelfouten-
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ooncentratie in fcc metalen het verband af tussen de sinuscoefficienten en de 

experimenteel veel gemakkelijker te bepalen afstand van het maximum van het 

rontgendiffraktie-lijnprofiel tot het profielzwaartepunt, ACG. Zij kwamen tot 

de relatie 

-1 =n 
00 
1: 

n=1 

B 
n -n 

DoordesinuscoefficiententebenaderendoorBn~P(1-nQ)~ P(1-Q)n en gebruik 

te maken van de reeksontwikkeling van log (1+x) bleek hun dat in goede 

benadering geldt 

ACG(ha) = ~log {2-Q) 

Van deze betrekking wordt ook hier gebruik gemaakt. De waarden van Pen Q 

volgen uit vergelijking (3,15) en voor de verplaatsing van het zwaartepunt 

uit bet piekrna.ximum blijkt in goede benadering te gelden 

ACGfhq =- 4a+9/3 Va 2: (±) L lo [2 -_1_. - 2a+3/l [L I J 
,--a 67t(U+b) b TLf g DIB•I 2aho 113•1 

3 3 

Ten opzichte van determ2zijndebeide andere termen in het argument van de 

logarithme klein en worden daarom verwaarloosd, Er geldt 

waarin A28 is uitgedrukt in °28. Daarmeevolgt voor de afstand vanhetzwaar

tepunt tot het maximum van het lijnprofiel, uitgedrukt in °28 

o 60 Va log 2 4a+9/3 L 
ACG( 28) = - n 2 urb tan OH £ (t) lLf 

3.3.2.3 De piekverplaatsing 

Het PH,HKL -profiel (vergelijking (3.13)) heeft zijn maximum bij 

h3-L'-A=O en is ten opzichte van het PHKL-profiel,gemeten aan een monster 

zonder strukturele foute:n, verplaatst over 

+ 8 
Ah3 = A= t ;;,..b 

Gebruik makend van de betrekkingen voor 8 en q, vermeld in pai'agraaf 3.3.2 
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en van het t:eit dat de kristalsymmetrie kubisch is, kan voor de piekverplaat

sing, uitgedrukt in °29, worden afgeleid 

~f29) = ~O A ~ tan 9H G (±) L 
n (U+b)h

0 

De piekverplaatsing is in goede benadering recht evenredig met de deforma

tiefouten-concentratie. 

3.4 De invloed van stapelfouten op bet poeder-rontgen

diffraktogram van de lage temperatuur modificatie 

van cristobaliet 

De hierboven afgeleide betrekkingen, die een verband leggen tussen de 

stapelfouten-concentraties a en f3 en parameters, die de vorm van het rontgen

diffraktie-lijnprofiel bepalen, zijn geldig voor hoog cristobaliet en kubisch 

ZnS en SiC. De lage temperatuur vorm van cristobaliet is echter tetragonaal 

en de afgeleide relaties zijn daarom niet zonder meer daarvoor geldig. De 

struktuur van laag cristobaliet wordt beschreven op een tetragonaal assen

stelsel, a• • 1)> ' c' en de grootte der asafsneden is 

a• = b' = 4.971 X 
c' = 6.918 K (Ref. 8) 

De bij dit assenstelsel horende indices zijn h'k' 1'. In goede benadering bestaat 

tussen het kubische assenstelsel van hoog cristobaliet en het tetragonale 

van laag cristobaliet de eenvoudige relatie, die in Fig. 3.5 is weergegeven. 

De laag cristobaliet struktuur wordt daarom hier beschreven op een pseudo

kubisch assenstelsel a, b, c. dat overeenkomt met het kubische assenstelsel 

van hoog cristobaliet. De formules, die de tetragonale assen en indices 

transformeren in de pseudo-kubische volgen uit Fig. 3.5 en 1uiden 

a:= a' - f)> h = h' - k' 
.... .... & k= h' k' b =a' + + 
-o = o' 1 = 1' 

Wanneer 1aag cristobaliet inderdaad kubisch was zou moeten gelden 
a'2 + b'2 = 0 ,2 

De afwijking van de kubische symmetrie wordt beschreven door 
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1 
c' 

Flg. a.s 

BelS.ue tussen bet tetragonale (;', b', 0') assen.stelsel vao de 

lage -temperatuur mod1ficatie van criBtobaliet en bet kubische 

(a, n. 0) assenstelsel van de hoge temperatuur modlficatie. 

Er blijkt T = 1.016. Voor de lengten der pseudo-kubische assen van laag 

cristobaliet geldt 

a=b en c a 
T 

Op dezelfde wijze als waarop in paragraaf 3.1 de hoog cristobaliet struktuur 
.... -r .... 

op een hexagonaal assenstelsel A1, .1\.a• A3 werd beschreven, is bet mogelijk 

voor laag clistobaliet een pseudo-bexagonaal assenstelsel .A1, .A2, .A3 te 

definieren. De formulas, die de pseudo-kubiscbe assen en indices van laag 

cristobaliet transformeren in de pseudo-bexagonale, zijn dezelfde als die, 

welke de kubiscbe assen en indices van hoog clistobaliet transformeren in 

de bexagonale. Wanneer de laag cristobaliet struktuur beschreven wordt op 

dit pseudo-bexagonale assenstelsel geldt voor de totale intensiteit van een 

reflectieoomponent van een HKL rontgendiffra.ktie-lijnprofiel de betrekking 

(3.9). Om daaruit de intensiteitsverdeling van bet rontgendiffraktie-lijnprofit:. 

als funktie van de afbuigingshoek af te leiden moet·rekening gehouden worden 

met bet feit dat dit profiel bij tetragonale symmetrie uit ten hoogste 16 

reflectiecomponenten is opgebouwd en dat de stapellichting .A3 niet samenvalt 

met de 133-lichting in bet kristal (Fig. 3.6). Voor de hoek 1{1 tussen de vektoren 

K
3 

en B3 geldt 

1 
oos t/1 = IAJ I:BJ 
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Fig. a.s 

Hoge temperatuur 

modificatie 

van cristobaliet 

Lage temperatuur 

_modificatie 

De lengte van de vektor X3 is V a2+b2+c2 
= ~ V 1+2T2• Voor bet pseudo

kubische assenstelsel geldt 

en de lengte van de vektor B3 is ad \ = 3~ ~ Daarmee wordt voor de 

grootte van de hoek t/J 51' gevonden. u\t
1
vergelijking (3.9) kan de intensiteits

verdeling als fWJktie van de afbuigingshoek, P' (29), op dezelfde wijze worden 

afgeleid als dat voor hoog cristobaliet in paragraaf 3.3 is gebeurd. Er blijkt 

uit Fig. 3.7, die de situatie in bet pseudo-hexagonale reciproke rooster van 

laag cristobaliet schetst en die overeenkomt met Fig. 3.3, die geldt voor bet 

hexagonale reciproke rooster van hoog cristobaliet 

cos 9E(H) 
.1h3 = .129 

A. 1:8311 sin ( (J>E(H) + lJ')I 

Met behulp van deze betrekking is .de integratie over ha in de algemene ver

gelijking (3.10) van paragraaf 3. 3 te vervangen door een integra tie over 29 • 

Door deze achterwege te Iaten wordt de intensiteit als funktie van de afbui

gingshoekgevonden. 

Blijkbaar zijn de in de voorafgaande paragrafen afgeleide relaties voor 

hoog cristobaliet direkt toe te passen op laag cristobaliet mits in die relaties 

de hoek f/JE(H) wordt vervangen door de hoek (J>E(H) +lJ'. De grootte van deze 

hoek kan worden afgeleid door toepassen van de cosinusregel in de driehoeken 

ABC en ABD van Fig. 3.7. In deze figuur isLAcB = 90°- (J>H-lJ' enLADB = 
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p&
1 

+ !&
2

)-ricbting 

Fig. 3. 7 

90°- <f>E- 'Pen de cosinusregellevert 

Hierin is 

[ 

d2 d2 ] 
A __ = i ~ - OOL + 1 en A 
-"H il~-- d2 . E 

-HKL £1KO 

2 
dOOL' 

- 2 
dHKO 
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waarbij L' L - (:!;) 1. Om de grootte der d-waarden te kunnen berekenen 

worden de pseud.o-hexagonale indices vertaald indepseudo.:.Jrubische. Er geldt 

1 1 1 
h = 3 (-4H-2K+L) hnKO = 3 (-4H-2K) = 3 (+2h- k- 1) 

k i (+2H-2K+L) zodat ~KO = f (+2H-2K) t (- h+2k- ·1) 

1 1 1 
1 = 3 (+2H+4K+L) IHKO = 3 (+2H+4K) = 3 (- h- k+21) 

en 1 1 
h>OOL = kOOL = 1·00L = 3 L = 3 (hl-k+l) 

hOOL' = kOOL' = 100L' ; L-(:!:) 1) f (hl-k+l-(:!:)1) 

Dan volgt voor de grootte der d-waarden 

a 
~KL = h

0 

a 
dOOL ho,OOL 

a 

a 
h 

•o,OOL' 

Hierin is h
0 

= J h2+k2+ 12 

Wijze gedefinieerd. 
en zijn ho,HKO' ho,OOL en ho,OOL" op analoge 

De fictieve netvlaksafstand dE kan worden berekend door toepassen van 

de cosinusregel in driehoek ACD van Fig. 3.7. Hierin is LACD = 90°+<1>H+lf' 

en er blijkt te gelden 

1 1 [ cos lf' . ] d~ = ~KL + (1-(:!;) 2L sin <l'>H sm (<l'>H + lf') 

Uit Fig. 3. 7 volgt tevens sin <l'>H = L [B31 dHKL cos lf' , zodat 

~ = -kL + [ 1-(t) 2 L AH] ~3[ 2 

3.4.1 De plaats der extra-pieken 

De plaats der extra-pieken wordt bepaalddoorvergelijking (3.15). Daar

in kan de grootheid L ~ geschreven worden als funktie van de tetragonale 

indices 
3 2 

L AH = 2~ (2h' + T 1') 
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Hiermee en met behulp van dewetvanBragg en de uitdrukking voor de lengte 
..... 

van de vektor B3 kan uit vergelijking (3.15) worden afge1eid 

[ 
2 2+ .2] .,\2 

cos 29E =cos 2 9H + :!: (2h'+T 1') --+ -. -2-
-3a 

Het aantal ex:tra-pieken, dat optreedt in het poeder-rontgenditfra.ktogram 

naast de hoofdpiek PH,HKL (29), komtovereeninethet aantal reflecti:COmpo

nenten, waarvoor L · 3N+l en waarvoor de waarden van+ (2h' + T 1') ver

schillend zijn. Er geldt- :!: (+2h' + T 
21•) = :!: ~(-2h' - T21~) en bij een h'k' 1' 

poederreflectie treden vier ex:tra-pieken op, namelijk wanneer 

12h' + T 
2

1' I I +2h' + T 
2

1• l . I +2h' - T
2

1· I 
I +2k' + T21' I . I +2k' - T21'1 

en waarvan geen, sommige of aile onderling of met de hoofdpiek kunnen 

samenvallen. 

Er treden vier niet-samenvallende ex:tra-pieken op als 

1. de ex:tra-pieken niet samenvallen met de hoofdpiek. 

Dan moet gelden 

2h' + 1' :/. 3N 

2k' + 1' :f. 3N 

2h' - 1' :f. 3N 

2k' - 1' f, 3N 

2, de ex:tra-pieken onderling niet samenvallen. 

Dan is 

Aan de eerste voorwaarde wordt slechts vo1daan wanneer van de tetragonale 

indices alleen 1' een drievoud is of alleen 1' geen drievoud is. Aan de tweede 

voorwaarde wordt vo1daan als h' :f. k' :# 0 en 1' :/. 0. 

Poederref1ecties, waarbij geen ex:tra-pieken optreden, hebben indices 

waarvoor 2h' + 1', 2h' -1', 2k' + 1' en 2k' - 1' alle drievoude~ zijn. Dit is alleen 

mogelijk als h', k' en 1' drievouden zijn en daarom zijn aile derde orde 

reflecties vrij van ex:tra-pieken. 

De ruimtegroep van laag cristoba.liet is P41212 (D!) en de algemene 

uitdovingsvoorwaarden 1uiden 4 
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h k 1: 

h 0 0: 

0 0 i : 

geen voorwaarden 

afwezig behalve a1s h even is 

afwezig beha1ve a1s ~ een viervoud is. 

De poederreflectie met de 1aagste indices, die door vier niet samen

vallende extra-pieken wordt vergeze1d, is de 213 reflectie. De 303 reflectie 

is de eerste reflectie in het poeder-rontgendiffraktogram waarbij geen extra

pieken optreden. 

De sterkste ref1ectie uit het poeder-rontgendiffraktogram van 1aag 

cristobaliet is de 101 reflectie. Blijkens onderstaande tabe1 treden daarbij 

twee extra-pieken op, namelijk die, behorende bij de reflectiecomponenten 

waarvoor (!:) (2h' + T21') respectievelijk 2-T2 en T2 is. 

Tabe1 3.2 

h'k'1' L (;!:) <±> 
2 (2h' + T 1') 

101 3 0 0 

l01 -1 2 2-T 

101 1 2-T 2 
+ 

Ioi -3 0 0 

011 1 + T2 

oil 1 + T2 

oli -1 T2 

o1r -1 T2 

De d-waarde van deze reflectie is 4.038 K (Ref. 8 en paragraaf 4,2,3, hoofd

stuk 4 van dit proefschrift), 
- 0 Wanneer gebruikwordtgemaaktvanCuKal,.rontgenstraling (.it= 1.54050 A) 

ligt de 101 hoofdpiek bij 29H = 21,99°29 • A1s positie der extra-pieken wordt 
0 0 gevonden 29E,1 = 20.83 29 en 29E,2 = 20,66 29 • 

3.4.2. De intensiteit der extra-pieken 

Voor de verhouding VH~L van de tota1e intensiteit van de ide extra

piek tot die van de HKL hoofdpiek in het poeder-rontgendiffraktogram van 

1aag cristobaliet ge1dt dezelfde betrekking a1s onder paragraaf 3.4.2 voor 

hoog cristobaliet werd verme1d. 

Voor de meest intensieve reflectie in het poeder-rontgendiffraktogram, 

de 101 reflectie, is blijkens Tabel 3.2, verme1d in de vorige paragraaf, het 
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aantal niet-verbrede reflectieoomponenten u-= 2, bet aantal verbrede oompo

nenten, dat bijdraagt tot de eerste extra-piek b
1 

= 2 en het aantal componenten 

dat bijdraagt tot de tweede extra-piek "iJ 4. Voor de intensiteitsverhouding 

wordt dan gevonden V }~~ = 0.14{3 en V 101 = 0.28(3. 

3.4.3 De oosinuscoefficienten 

Een berekening van de genormeerde cosinuscoefficienten van de HKL 

hoofdpiek in het poeder-rontgendiffraktogram van 1aag cristobaliet,diegeheel 

analoog is aan die, gegeven in paragraaf 3.3.2.1 voor hoog cristobaliet, leidt 

tot de betrekkl.ng 

n { 3IBJ lsin (fl>H+'P)I} 2,.¥+3/3 • 
A = 1-- .Eb ·'" 2( b) l: 3 1'831 Ism (fl>H+'P~ 

n 1Ba1 U+ M (U+b) U+ b 

Bij de afieiding van deze uitdrukking is gebruik gemaakt van het reciproke 
;:t -+ -+ 

assenstelsell:ii• B2• B3, dat zo is gekozendat daarop de HKL poederreflectie 

wordt beschreven als een OOV -reflectie. De relatie tussen dit reciproke ... .... ... 
assenstelsel en het pseudo-hexagonale Bl' B2, B3 blijkt uit Fig. 3. 7. 

Er geldt 

xH (h3-L) I 'B3 Isin (fl>H+ 'P) = (h'3-L') I 'B3I 

a [BJ [sin (<r>H + ., >I 
M (u+b) 

waarbij D een volumetrisch gemiddelde diameter is der coherent verstrooiende 

gebieden in een richting loodrecht op de reflecterende netvlakken en gemiddeld 

over alle refleetieoomponenten van het rontgendiffraktie-lijnprofiel. 

Verder is 

3 ll!J I sin (fl>H + 'l' )f l2h' + r
2

1' 1 
aho 

n . .. o 
en wordt IB~ = t genoemd. t is dan een lengte-coordinaat met de dimensie A. 

Daarmee volgt 

_ I..!_ 2a + 3~ E 
At- 1 - t 0 + 2a(u+b)h

0 
b 
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Door de raaklijn in de oorsprong aan de kurve der cosinuscoi:ifficienten wordt 

van de t-as een stuk S afgesneden waarvoor geldt 

= ..!_ + 2a + 313 .rb [ 2h';+r2l'[ 
8 D 2a(u+b)h

0 

3.4.4 De sinuscoe:et'icienten 

Overeenkomstig de afleiding in paragraaf 3.3.2.2 toor hoog cristobaliet 

blijkt voor de sinuscoi:iffioienten van de HKL hoofdpiekin het poeder~rontgen

diffra.ktogra.Jll van laag cristobaliet geschreven te kunnen worden. 

B =- 4a+9/3 /3 .r (+) 2h'+T
2

1t ' ... [ 1_n 1_1_. + 2a+3,8 12h'+-r
21·l·(.] 

n 6(U+b) b - l2h'+T2I' I . 1 D tBal 2aho IB' 3l ~ 

Daaruit laat zich voor de afstand van het profielzwaartepunt tot het profiel

maximum, uitgedrukt in °28, berekenen 

.:1CG(o28 ) = _ 60 v'3 log 2 4a+9J3 tan 9 .r (+) 2h'+T·
2

I' 
n2 U+b H b - j!2h'+ T2l' I 

(3.16) 

3.4.5 De piekverplaatsing 

Met een afleiding, gelijk aan die welke voor hoog cristobaliet in para

graaf 3.3.2.3 werd gegeven, wordt voor de verplaatsing van het maximum van 

het PH ,HKL -profiel ten opzichte van het maximum van bet P HKL _profiel, 

gemeten aan een ideaal preparaat, gevonden 

.:120 2
90 q {J tan OH _E t (2h'+ T

2
1') 

n (U+b)h
0 

b 

Hierin is de piekverplaatsing uitgedrukt in °29. Voor de poederreflecties 

101 tot en met 202 zijn in Tabel 3.3 de d-waarden der extra-pieken in het 

poeder-rontgendiffraktogramvan 1aag cristobaliet, berekend uit ded-waarden 

der hoofdpieken, vermeld tesamen met de faktor b+~. die de intensiteit der 

extra-pieken mede bepaald. In Tabel 3.4 zijn ~oor deze poederreflecties 

de waarden vermeld der (h'k'l')-a:fhankelijke faktoren die een rol spelen bij 

de interpretatie van de cosinus- en sinuscoefficienten en van de piekverplaat

sing. De tussen haakjes vermelde waarden werden berekend onder de aanname 

dat laag cristobaliet kubisch is ( r = 1.000). De afwijking van de correct bere

kende waarden is niet groot, wat te verwachten was, gezien het feit dat de 
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struktuur van laag cristobaliet slechts weinig afWljkt van de kubische ( -r = 

1.016, 1/1 = 51,). 

Tabel 3,3 

h'k'l' ~ dE 
bi 
b+u 

101 4,038 4.260) 
:) (4.280) <i> 

4.294 

110 3.514 2.952 (2.953) 1 (1) 

111 3.135 3.236 (3.244) 1 <!> 2 

102 2.841 3.630 (3.611) ! (i) 

2.511 (2.519) 1 <!> 2 

200 2.485 2,951 (2,952) ! (!) 
112 2.465 2.929 (2.919) ! (!) 

201 2.340 1.971 (1.973) 1 <!> 4 

2.387 (2.384) 1 <l> 2 

211 2.118 1.833 (1.835) 1 (!) 4 

2.148 (2.151) ! <!> 
202 2.019 1.896) 

:) . (1.893) (!) 

1.890 

Tabel 3.4 

h'k'l' . 1 [2h' 21'1 2h'+ ... 2I· 1 E + (2h'+ ,21') h (U+b b +T :!: 
l2b1+T21'1 h~(U+b) b -

0 

101 0.4353 (0.4330) +0.75 (+0. 75) +0.2500 (+0.2500) 

110 1.0000 (1.0000) -1.00 (-1.00) -0.5000 (-0.5000) 

111 0.2157 (0.2236) +0.50 (+0.50) +0.0962 (+0.1000) 

102 0.8274 (0.8165) -0.25 (-0.25) -0.0026 (+0.0000) 

200 0.7071 (0.7071} +0.50 (+0.50) +0.2500 (+0.2500) 

112 0.7128 (0. 7071) +0.50 (+0.50) +0.2500 (+0.2500) 

201 0.5903 (0.5833) +0.25 (+0.25) -0.0821 (-0.0833) 

211 0.4516 (0.4523) +0.00 (+0.00) -0.0921 (-0.0909) 

202 0.4353 (0.4330) -0.75 (-0. 75) -0.1250 (-0.1250) 

81 



Li teratuurverwiJ zingen 

1. Warren B.E., PrDgT.Metal Phys. _a_ (1959) 147. 

2. Jagodzinski H., Acta Cryst • .! (1949) 201. 

3. Guentert O.J., Warren B.E., J.AppLPhys. 29 (1958) 40. 

4. International Tables for X -ray Crystallography (1952) Vol.I, Kynoch Press, Birming-

ham. 

5. Warren B,E,, Averbach B.L., J,AppLPhys. 21 (1950) 595, ibid 23 (1952) 497, 

6. Warren B.E., Acta Cryet. ~ (1955) 483. 

7, Cohen J.B., Wagner C.N.J,, J,Appl.Phys. 33 (1962) 2073. 

8. Nat.Bur.Std, (U.S.) Circ. 539 .M!_ (1960) 48. 

82 



HOOFDSTUK 4 

EXPERIMENTELE DEEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van bet experimentele deel van bet onderzoek was de onder 

boofdstuk 3 afgeleide betrekkingen, die de afwijkingen van de ideale rooster

opbouw van cristobaliet in termen van kristallietgrootte, stapelfouten

concentratieenroosterspanning correleren met parameters, die de vorm van 

bet rontgendiffrakti.e-lijnprofiel beschrijven, te toetsen aan monsters cristo

ballet van verschillende roosterkwaliteit. 

4.1 Bereiding van monsters cristobaliet van verscbillende 

roosterkwali tei t 

4.1.1 Keuze voor bet uitgangsmateriaal; literatuuroverzicbt. 

Cristobaliet is door stoken te bereiden uit elk der andere Si02-

modificaties en de roosterkwaliteit wordt daarbij beihvloed door de stook

temperatuur, de stookduur, de eventueel aanwezige verontreinigingen en door 

de aard van de Sio2-fase, waarvan bij de bereiding wordt uitgegaan. Cristo

balietvorming uit zuiver kwarts begint eerst merkbaar op te treden bij 

ca. 1050°C (Ref. 1). Ook bij hogere stooktemperaturen verloopt de reactie 

bijzonder traag en beDE:!den 1400°C is een volledige omzetti.ng praktiscb niet 

te bereiken. De omzetting vindt plaats volgens een consecutief reactie

mechanisme, waarbij uit kwarts een intermediaire, amorfe fase wordt ge

vormd, die zicb vervolgens omzetincristobaliet2•3• Door in plaats van kwarts 

amorf Si02, bijvoorbeeld kwartsglas, ala uitgangsmateriaal voor de cristo

balietbereiding te kiezen wordt de eerste stap van de trage kwartsomzetting 

overgeslagen en wordt een bepaalde conversiegraad sneller verwezenlijkt. 

De omstandigbeden, waaronder kwartsglas is gevormd, zijn echter anders dan 

die waaronder de amorfe overgangsfase tijdens de kwartsomzetting ontstaat. 

De intermediaire fase vormt een overgang tussen twee sterk verschillende 

roostertypen en gemiddeld zal bier de ordening op korte afstand in bet 

Si02-netwerk starker afwijken van de cristobalietstruktuur danbij kwartsglas 
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dat bij veel hogere temperatuur door a:fkaelen uit de vloeistoffase is ont

staan. In dit laatste geval is het Sto2-netwerk meer willekeurig oi>ge

bouwd terwijl daarin bovendien reeds gebieden blijken voor te komen, waarin 

de locale ordening een zekere overeenkomst vertoont met die in het cristo

bali at- en tridimietrooster4•5• Het lijkt daarom waarschijnlijk dat bij 

vorming uit kwarts een cristobaliet ontstaat met een minder goede rooster

opbouw dan bif vorming uit kwartsglas onder overigens gelijke reactiecondi

ties. Ook hoeft de aard van de afwijkingen van de ideale cristo~lietstruk

tuur in beide gevallen niet deze1fde te zijn. 

Voor een uitvoerbare lijnprofielanalyse moet evenwel de teonderzoeken 

kristallijne fase in voldoende concentratie in het reactieprodukt aanwezig 

zijn, terwijl daarin tevens geen andere kristallijne componenten mogen voor

komen, waarvan de rontgendiffraktiepiekendiederte onderzoeken fase geheel 

of gedeeltelijk overlappen. Aan beide condities is in het geval van cristo

balietvorming uit zuiver kwarts moeilijk te voldoen. Het kwarts, waarvan 

verschillende pieken in het poeder-rontgendiffraktogram gedeeltelijk samen

vallen met cristobalietpieken, wordt eerst dan binnen een redelijke tijd 

volledig omgezet, wanneer gestookt wordt bij temperaturen, waarbij in het 

rooster van het .gevormde cristobaliet nauwelijks nog bouwfouten voorkomen. 

In overeenstemming met de opgaven van V.G. Hill en R. Roy6 en van o.w. 
Florke 7 bleek het echter mogelijk zuiver kwartsglas bij relatief lage stook

temperaturen gedeeltelijk te ontglazen, waarbij steeds een cristobaliet ont

stond, waarvan de roosterkwaliteit, blijkens de verbreding der pieken in het 

poeder-;ontgendiffraktogram, tamelijksterkafwijkt van die van het ideaal ge

bouwde cristobaliet. 

De kwarts- en de kwartsglas omzetting worden beide versneld door· aan 

de zuivere Si02-uitgangsfasen een mineralisator toe te voegen. Geringe 

concentraties alkali- en aardalkali-ionen zijn in dit opzicht bijzonder effec

tief. Beneden ca. 1450°C vonden W.L. de Keyser en R. Cypres8, uitgaande 

van kwarts metLi20,Na2o, K20,respectievelijkCaOals mineralisator, even

wei steeds naast cristobaliet ook kwarts en (of) tridimiet in hun stook

produkten. Tot dezelfde resultatenkwam S.B. Holmquist1 bij stokEID. van kwarts 

in Iucht waarbij lithium-, natrium- en kaliumoxide, respectievelijk -chloride 

als mineralisator werd gebruikt. Tevens bleek hem dat door stoken in een 

zuurstofvrije atmosfeer uit kwarts met NaCl alsmineralisator slechts cristo

ballet wordt gevormd. Na 22 dagen stoken op 1120°C bleek het kwarts echter 
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nog slechts voor minder dan de helft te zijn omgezet. Ook G.I. Madden en 

L.H. van Vlack9 vonden bij stoken van kwarts bij temperaturen beneden 

1450°C onder toepasseli van Na2o, C~O, PbO, respectievelijk FeO als mine

ralisator steeds· kwarts en (of) tridimiet.naast cristobaliet in hun stook:pro

dukten. OVerlap van de pieken der verschillende kristallijne fasen in bet poe

der-rontgendiffractogram van bet stookproduk.t maakt dan een lijnprofiel

analyse. aan de cristobalietpieken onmogelijk terwijl boven 1450°C ook bij 

aanwezigheid van vreemde ionen vrijwel ideaal gebouwd cristobaliet ont
staat10. 

G.D. Rieck en J.M. Stevels11 bestudeerden de invloed van een- en twee

waardige metaalionen op de ontglazing van kwartsglas bij 1200°C. Ret bleek 

hun dat bij toepassing van eenwaardige metaalionen als mineralisator tridi

miet het eindprodukt van de reactie was, terwijl in aanwezigheid van twee-: 

waardige metaalionen uiteindelijk cristo ballet werd gevormd. Als eindprodu.kt 

van de reactie werd daarbij die fase beschouwd, die zich tijdens bet stook

proces in toenemende concentratie vormde ten koste van de uitgangsfase en 

eventuele andere, intermediaire fasen. 

Tridimiet is een onzuivere Si02-modificatie, waarvan de struktuurdoor 

de aanwezigheid van vreemde ionen wordt gestabiliseerd12• i>e. tridimiet

cristobaliet overgangstemperatuur werd door D.M. Roy en R. Roy 13 bepaald 

op 1470:!: 30°C aan monsterstridimiet diewaren bereidmetalkaliwolframaat, 

c~q. -silikaat als vloeimiddel. Wanneer evenwel bij de bereiding alkali-alumini

mnsilikaat als vloeimiddel was toegepast, werd reeds bij 1320°C enige 

cristobalietvorming uit tridimiet waargenomen. Dereactieverlooptdanechter 

reeds zo traag dat bij nog lagere temperaturen geen omzetting meer kon 

worden aangetoond. 

De verschillen in ov:ergangstemperaturen worden door de auteurs ver

klaard met d~ veronderstelling dat bij toepassing van alkaliwolframaat of 

-silikaatalsvloeimiddelde toegevoegde verontreiniging met het tridimiet c.q. 

cristobaliet geen vaste oplossing vormt, terwijl dit bij gebruik van alkali

aluminiumsilikaat als vloeimiddel wel het geval is. 

Voor een uitvoerbare lijnprofielanalyse van de cristobalietpieken in 

bet poeder-rontgendiffraktogram van bet stook:produkt is echter een volledige 

omzetting van het tridimiet nodig en deze treedt zelfs bij monsters, die met 

alkali-aluminiumsilikaat als vloeimiddel zijn bereid, eerst op bij een zo 

hoge stooktemperatuur dat geen vormingvan cristobaliet verwacht mag worden, 
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dat nog een meetbare strukturele verbreding der rontgendiffraktiepieken 

vertoont. Resumerend kan worden geconoludeerd dat als uitgangsmateriaal 

voor de bereiding van monsters cristobaliet van versohillende roosterkwali

teit het best zuiver, amorf Si02 kan worden gekozen. Daarbij kunnen wellioht 

(tweewaardige) metaalionen als mineralisator worden toegepast, hoewel 

O.W. Florke7 opmerkt dat in aanwezigheid van verontreinigingen ala Na-, 

Ca-, Al- en Fe-ionen zioh uit amorf 8102 een esaentieel beter gebouwd 

cristobaliet vormt dan uit de zuivere amorfe fase onder overigens gelijke 

stookcondities. 

Voor de bereiding van oristobaliet gingen V.G. Hill en R.Roy6 onder 

andere uit van zeer zuiver silioagel, bereid door hydrolyse van ethyl 

orthosilikaat, van een commercieel, zuiver kwartsglas en van kiezelzuur, 

een amorf 8102, dat door uitdrogen van silioagel was ontstaan. Ret bleek 

hun dat kiezelzuur meer en silicagel minder reaotief is dan kwartsglas. 

Zij sohrijven dit toe aan de ordening in het 8102-netwerk, die bij kiezelzuur 

meer, bij kwartsglas minder en bij silicagel het minst met de cristobaliet

ordening zou overeenk.omen. 

Daar de eigenschappen van het gel met betrekking tot de oristobaliet

vorming met de tijd veranderen, is voor dit onderzoek kwartsglas de best 

gedefinieerde amorfe uitgangsfase voor de oristobalietbereiding. 

4.1.2 Beschrijving van het uitgangsmateriaal 

Als uitgangsmateriaal voor de oristobalietbereiding stond eencommerci

eel kwartsglas ter beschikking, dat was bereid uit een smelt van Braziliaans 

bergkristal, een der meestzuiverekwartssoorten,dieinde natuur voorkomen. 

Hetkwartsglas was geleverd door Heraeus-SchottQuarz Schmelze (Hanau) als 

een heterogene verzameling van gebroken kwartsglazen produkten. Uit de 

grootte en de vorm der glassoherven in het monster kon worden vastgesteld 

dat het gebroken materiaal afkomstig was van staven en buizen van verschil

lende diameter en vaten van diverse vormen, afmetingen en wanddikten. 

G.D. Rieck en J.M.Stevels11 vonden bij vergelijking van de resultaten 

van hun ontglazingsproeven aan glasbrokken en gepoederde glasmonsters aan

wijzingen voor eenzelfde invloed van de korrelgrootte op de omzettings

snelheid als onder andere door R.W. Grimshaw, J. Hargreaves en A.L. Ro

berts14 gevonden werd bij bestudering van de kwartsomzetting. De ontglazing 

van gepoederde monsters bleek sneller te verlopen. Daarom, en ook uit het 
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oogpunt van de bij dit onderzoek te gebruiken meetapparatuur, was bet nodig 

de kwartsglasbreuk te malen. Voor een zinvol rontgendiffraktie-lijnprofiel

onderzoek met behulp van de diffraktometer is een gemiddelde korrelgrootte 

van bet poederpreparaat noodzakelijk die beneden 5 mikron ligt, zodat een 

voldoende groot aantal korrels bijdraagt tot de reflectie en voorkeursorien

taties in bet poeder zoveel mogelijk vermeden worden15• Bovendien worden 

door bet malen de scherven, die tijdens betfabricageproces een verschillende 

warmtebehandeling bebben ondergaan en waartussendaardoor strukturele ver

schillen kunnen bestaan, die invloed bebben op bet verloop van de ontglazing, 

uniform over bet poeder verdeeld, zodateenmeer homogeen uitgangsmateriaal 

wordt verkregen. 

De kwartsglasbreuk werd fijngestampt in een gietijzeren mortier. Van 

bet verkregen poeder werd door zeven de fraktie met een korrelgrootte 

tussen37 en175 mikron afgescbeiden. Telkens 60 gvan deze fraktie werd met 

110 ml tetrachloorkoolstof (cbemiscb zuiver) en 1200 stalen kogels met een 

diameter van 8 mm gedurende 4 uur nat gemalen in een gietijzeren maalpot met 

een inhoud van 250 ml. Na bet malen werd de tetra in een droogstoof bij 90°C 

afgedampt. Het maalgoed was dan grijs gekleurd en sterk verontreinigd door 

ijzer en koolstof. Het werd daarom gedurende een kwartier opgeroerd in 

kokend, met water 1 : 1 verdundzoutzuur (cbemiscbzuiver). Na afkoelen werd 

de wasvloeistof door centrifugeren verwijderd. Dit reinigingsproces werd 

berhaald tot de wasvloeistof tijdensbetwassennietlanger geel werd gekleurd. 

H et overtollige zoutzuur werd verwijderd door de slurry op te roeren in 

leidingwater en af te centrifugeren. Na drie maal wassen werd overgegaan 

op dubbel gedestilleerd water als wasvloeistof. Het wassen werd voortgezet 

tot de pH van de wasvloeistof de waarde 7 had 6ereikt. Een nauwkeurige 

aanwijzing daarvoor bleek bet kolloiaaal in oplossing gaan van de in bet 

maalgoed aanwezige koolstof. Het wassen werd dan gestopt en bet glasmeel 

werd in een droogstoof bij 110°C gedroogd. 

G.D. Rieck en K. Koopmans16 bebben aangetoond dat bij kwarts, dat 

gedurende 8 uur op dezelfdewijzewas gemalenals hierboven werd beschreven 

voor kwartsglas, een sterke deformatie optreedt van de buitenste laag der 

korrels. Door intensiever en langduriger malen waren R. Schrader en W. 

Dusdonl7 zelfs in staat kwartsmeel gedeeltelijk om te zetten in amorf 

Sto2, waarbij een duidelijke oorrelatie tussen de hoeveelheid gevormde 

amorfe fase en de maalduur kon worden vastgesteld. Een dergelijke deforme-
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rende Werking op de korrels is eveneens teverwachten bij malen van kwarts

glas. Ten gevolge van het maalproces kunnen verschillen in ordening in het 

amorfe Si02-netwerk optreden tussen de kern en de buitenste laag der kwarts

glaskorrels en deze hebben wellicht invloed op de ordening van het kristalli

satieprodukt, Om deze invloed tevermijdenwerddebuitenste laag; der korrels 

verwijderd door etsen met fluorwaterstofzuur, In teflon bekerglazen werd op 

5 g droog maalgoed 40 ml5 N HF (Merck, p,a,) toegevoegd en onder roeren 

werd gedurende 5 minuten geetst. Dan werd de-suspensie uitgegoten in overmaat 

water en afgecentrifugeerd. Er werd gewassen, aanvankeli,jk met gewoon, 

later met dubbel gedestilleerd water tot opnieuw koolstof kolloiaaal in 

oplossing ging. Het grootste deel van de koolstof werd aldus door voortgezet 

wassen met dubbel gedestilleerd water verwijderd, Daarbij trad een aanmer

kelijk verlies op aan kwartsglas doordat dit eveneens kolloiaaal in oplossing 

ging. Nadat de wasvloeistof na de laatstecentrifugeringvoorzichtig was gede

canteerd, werd het maalgoed indecentrifugebuizengedroogdin een droogstoof 

bij 110°C, Het grootste deel van de nog aanwezige koolstof bevond zich nu 

in de bovenste laag van het glasmeel in de centrifugebuizen. Na drogen werd 

deze laag daarom met een spatel verwijderd. Om ook de laatste koolst.Ofresten 

uit het maalgoed te verwijderen wer~ het glasmeel tenslotte gedurende 3 uur 

op 500°C gestookt in een oven waardoorheen zuurstof werd geleid. Het resul

taat na malen en reinigen was een helder wit, fijn dispers poeder. 

Telkens wanneer op deze wijze eenmonster kwartsglaspoeder was; bereid, 

werd een controle op de deeltjesgrootte uitgevoerd met behulp van een 

Reichert Visopan mikroskoop (olie immersie, vergroting 1260 x). Daarbij 

bleek het me rend eel der korrels steeds afmetingen tussen 0 en 2 mikron te 

hebben. Bij uitzondering werd een deeltje, groterdanlO mikron, aangetroffen. 

Deze bevindingen werden bevestigd bij eennauwkeurige analyse van de korrel

groottenverdeling in het poeder met behulp van het elektronenmikroskoop (Phi

lips EM 75). Daarbij werd een suspensie van het glaspoeder in. gedestilleerde 

alcohol ultrasonoor verneveld en gebracht op een koperen objektgaasje, 

voorzien van een koolvliesje. Van deze preparaten werden fotografische 

opnamen gema~ bij een nominale vergroting van 6000 x. Onder dezelfde 

omstandigheden werd ook een opname gemaakt van een ijkobjekt, waarop per 

strekkende inch 28800 lijnen zijn aangebracht. De fotografische opnamen 

werden 4 x lineair navergroot. Uit de werkelijke en de op de foto gemeten 

afstand tussen twee lijnen op het ijkobjekt werd de effectieve vergroting 
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bepaald. Zij bedroeg bij deze en andere, op dezelfde wijze uitgevoerde 

analyses ca. 6700 x. Uit de fotografisohe opnamen werd de korrelgrootte

verdeling bepaald Il1et behulp van een Zeiss TGZ 3 Teilohenanalysator. In 

dit apparaat wordt het oppervlak ~ een korrelafbeelding vergeleken met 

dat van een cirkel met tevarierendiameter. Zodra beide oppervlakken visueel 

zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn ~steld, ~ordt aan d~ korrelafbeelding 

. als afmeting de . grootte van de· oirkeldiameter toegekend~ De zo bepaalde 

afmetingen worden door het apparaat geregistreerd in eenfrequentietabel van 

48 klassen..Bij de toegepaste effektieve vergroting bedroegde klasse-breedte 

0,08 mikron en was het mogelijk korrelafmeti~n tussen 0.2 en 4 mikron te 

registreren. Voor de bepaling van de deeltjesgrootteiiVerdeling in het 

kwartsglaspoeder werden in totaal van .1008 korrels de a.fmetingen bepaald. 

Daarbij werden geendeeltjes, groter dan 5 mikron, gevonden. Uit de meetresul-

taten werd de· gemiddelde diameter dm en de standaarddeviatle van het ge-

middelde sd berekend volgens 

I:fd 
~ = n n n 

I:f n n 

en 

Hierin is fn het aantal korrels, geteld in de nde klasse en dn is de daaraan 

toegekende klassediameter. Voor het kwartsglasmeel werd gevonde~,'~ = 

0.84 mikron en sd = 0.40 mikron. De zuiverhuidvanhet kwartsglasmeelv{erd 

semikwantitatief langs speotrochemisohe weg bepaald*. Behalvede bepalingvan 

het kaliumgehalte, die vlamfotometrtsch gesohiedde, werden alle bepalingen 

uitgevoerd met een kwartsspeotrograaf .. De concentraties zijn opgegeven als 

gewichtseenheden per miljoen (ppm). 

Tabel 4.1 

Pt afwezig (< 1) 

Au afwezig (< 2) 

Mn 5 

Pb afwezig (< 1) 

Cr afwezig (< 6) 

Ti .20 

Cu 3 

. Ag ~ezig (< 0. 1) 

Na afwezig ( < 100) 

Mg 3 

Ni 

Fe 

10 

40 

Al 30\ 

Mo afwezig (< 2) 

Ca afwezig (< 10) 

Ba afwezig ( <: 1000) 

Sr afwezig ( < 300) 

K 10 

*Gaarne wil ik de beer J.Visser, Natuurkundig Laboratorium, Philips' Gloeilampen

fabrieken. Eindhoven. danken voor de uitvoering van de spectro-chemische analyse 

van deze en nog te bespreken Si02-preparaten. 
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De ZUiverheid van het meel blijkt voor dit onderzoek heel bevredigend. 

· •. Ron:tgendiffraktometrisch waren in het kwartsglaspoeder geen kristallijn~ 
fasen aan te tonen. Uit de in de literatuur gepubliceerde rontgenrliffraktie-

. . . 

gegevens betreffende kWartsglas (onder andere Ref. 18 en m~r recent 

Ref. "5 en 19} blijkt dat het rontgendiffraktogram van deze Si02-fase gekarak• 

teriseerd wordt door het optreden van twee .. amorfe banden. namelijk een 

intensieve bij een sin9/A.-waarde van ca. 0.12 .R-1 en een. minder intensief, 
1 tussen sin9/ A. = 0.3 en 0.45 R- ~Met de diffraktometer en CuKa-straling 

(A. = 1.5418 . .R) werd pe eerste band inderdaad bij ongeveer 22°26. gevonden. 

Op deze wijze en ook m_et fotografische methoden (Debije-Scherrer camera, 

vlakke camera) konde tweede band echter nietovertuigend worden aangetoond. 

De weinig intensieve tweede band wordt bij toepassen van CuKo:-straling uit-
. 0 0 . 

gesmeerd over een gebied van ca. 30 26 1 (van 55 tot 85 29 ) en onder deze 

omstandigheden is het nauwelijks mogelijk de band nog boven de ondergrond 

waar te nemen. Daarom werd MaKo:-straling (A. = o. 7107 1?.) gebruikt. De 
. . 0 -

tweede band treedt danoptussen25en37 26· ,:m kon aan het kwartsglaspoeder 

zowel met de vlakke camera als met de diffraktometer op deze plaats worden 

aangetoond. Ook met de Debije-Scherrer camera werd de tweede band gevon-

. den waarbij als preparaat eenglazenstaafjeuitde ongemalen kwartsglasbreuk: 

werd gebruikt, · dat in een gas-zuurstofvlam tot preparaatdikte was uitgetrok

ken. 

4.1.3 De stookproeven; experimenten aan zuiver kwartsglas 

De stokingen werden voornamelijk uitgevoerd in twee typenovens, beide 

geleverd door de firma Heraeus. Beneden l470°C werd gestookt in een bltis

oven. type RoS 4/50. met siliet (SiC)..:.verhittingselement. Als maximale be

drijfstemperatuur geldt voor deze oven 1500°C. Boven 1470°C werd een buis

oven, type RR40/4, gebruikt met rhodium-verhittingselement. De maximale 

bedrijfs~mperatuur van deze"oven is 1700°C. Bij beide typen ovens wordt de 

stookruimte gevormd door een sillimanietbuis (60% A12o 3, 40% Sio2• merk 

Koppers) met een lengte van 1 m en een inwendige diameter van 3 em. De 

temperatuur der ovens wordt Pl\)POrtioneel geregeldmet een regelthermokop-
. 0 ·. . 

pel en blijkt binnen 2 constant.: De OVflntemperatuur werd gemeten met een 

mee~hermokoppel en compensator. Beneden 1470°-c werd een Pt/90% Pt 10% 

· Rh therniokoppel gebruikt, daarboven eenir/ 40% Ir 60% Rh koppel. De koude las 

was op-kameriemperatuur. Van beide ovens werdblj een ingestelde stooktem-, . 
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0 peratuur van 1300 C het temperatuurprofiel bepaald in de lengterichting van 

de ovenruimte. De hoogste temperatuur bleek daarbij juist midden in de oven 

op te treden en over een afstand van 3 em ter weerszijden van het midden 

bedroeg het temperatuurverloop 4°. Daarbuiten daalde de temperatuur zeer · 

sterk. Daarom werd bij de stookproeven steeds zorg gedragen dat sloohts het 

middelste deel van de ovenruimte werd benut. 

Er · werd steeds in lucht gestookt en bet monster bevond zich in een 

platina schuit van 5 em lengte, die met platina blik was afgedekt. De schuit 

was in een alundum ba.kjegeplaatst. Zodradeoven op de gewenste temperatuur 

was afgeregeld werd bet monster met behulp van een keramische staaf voor

zichtig in de hete zone van de oven geschoven. Het uiteinde van het meet

thermokoppel bevond zich tijdens bet stoken juist hoven bet midden van de 

platina schuit in het midden van de oven. Na afloop van het stoken werd het 

monster voorzichtig uit de hete ovenzone verwijderd en aan de lucht snel 

afgekoeld. 

De aard van de faseninde stookprodukten werd vastgesteld door rontgen

diffraktieonderzoek. Er werd gebruik gemaakt van een diffraktometer met 

gestabiliseerde hoogspanningsgenerator (Philips, PW1010). De in de goniometer 

(Philips, PW1050) aan het preparaat afgebogen rontgenstraling werd gedetoo

teerd met een scintillatieteller met pulshoogte discriminator. Als ontgla

zingsprodukt vanzuiver kwartsglas werd steeds cristobaliet gevonden. Voor het 

onderzoek werd zowel CuKa- als Moka-stralinggebruikt. Met1° divergentie

en opvangspleet en een strooispleet van 1 mm werden diffraktogrammen ge

schreven van 18 tot 38°20 (CuKa) en van 20 tot 40°20 (MoKa ). Het met ko

perstraling opgenomen diffraktogram omvat de plaats van de sterkste poeder

diffraktielijn van laag cristobaliet, namelijk de 101 reflootie bij 22° 20 (CuKa) 

en de eerste amorfe band, inbetmEltMoKa-straling opgenomen diffraktogram 

komt de tweede amorfe band tot uiting.Door vergelijking van deze diffrakto

grammen met die1 welke waren opgenomen aan ongestookt kwartsglas, was 

het mogelijk na te gaan of vormverandering van de amorfe banden was opge

treden. Een dergelijke vormverandering, die zou kunnen wijzen op een wij

ziging in de ordening van bet amorfe Sio2-netwerk, kon evenwel niet worden 

waargenomen, voordat rontgenografisch het optreden van een kristallijne fase 

In de stookprodukten aantoonbaar was. Zodra zich enigcristobaliet gevormd had, 

bleek de intensiteit der amorfe banden te zijn verminderd. In de geschreven 

diffraktogrammen leek de intensiteit der banden over het gehele 20-gebied 
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recht evenredig met de vermindering der glasconcentratl.e in de stookproduk

ten te zijn gedaald.. Of inderdaad een reele vormverandering van het amorfe 

diffraktie:proflel, samenhangend met een wijziging in 'de ordeningstoestand 

van het glasnetwerk, was opgetreden, kon met deze opnametechniek niet 

worden uitgemaa.kt. 

Het eerste optreden van kristallijne ordening in de stookprodukten 

was rontgendiffraktometrisch nauwkeurig vast te stellen aan het verschijnen 

van de 101 laag cristoba:iietreflectie op de eerste amorfe band in het diffrakto

gram. Bij aen vergelijkenc!. onderzoek aan mechanische mengsels van 

vrij ideaal geoouwd cristobaliet en kwartsglas bleek 1% cristobaliet gemak

kelijk aan te tonen. Hoewel de situatl.e hij de stookprodukten ongunstl.ger 

llgt door het optreden van strukturele verbreding der cristobalietreflecties, 

mag gesteld worden dat minder dan 5% cristobaliet in de stookprodukten op 

deze wijze kan worden aangetoond. 

Om de invloed van de stookduur en -temperatuur op de omzetting van 

kwartsglas te bepalen werd hij een aantal temperaturen de tijd bepaald 

waarna in de stookprodukten enige ontglazing rontgenografisch aantoonbaar 

was. De reaultaten zijn in onderstaande tabel vermeld. 

Tabel 4.2 

Stooktemperatuur (°C) 

1200 

1300 

1320 

1440 

1460 

1480 

stookduur (h) 

40 

24 

6 

2 

1 

<! 

Het bleek niet mogelljk bij stooktemperaturen beneden 1300°C een 

volledige ontglazing te bereiken. Boven 1300°C verloopt de cristoballet

vorming veel sneller. 

Deze bevindingen stemmen kwalitatief overeen met de resultaten van 

A.G. Verduch20 die de cristobalietvorming uit kiezelzuur onderzocht en 

daarbij vond dat de ontglazing in drie stadia vel'loopt. In het eerste stadium 

treedt kiemvorming op, waarvan de snelheid sterk temperatuurafhanke

lijk is. Rontgenografisch is nog geen cristobaliet waar te nemen. Kiemgroei 
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heeft plaats in het tweede stadium. Er ontstaat een cristobaliet waarvan de 

roosteropbouw nog verre van ideaal is. In de derde fase van de reactie 

treedt roosterherstel op van het gevormde cristobaliet. Toename van de 

cristobalietconcentratie in dit reactiestadium kon door Verduch niet worden 

aangetoond. 

Het door Verduch beschreven onderzoek naar het oplossen in HF van een 

voo.r ca. 35% ontglaasd stookprodukt en van een mechanisch mengsel van 65% 

kiezelzuur en 35% cristobaliet doet vermoeden dat de ontglazing aan het 

oppervlak: begint. Bij het eerste experiment blee~decristobaliet-concentratie 

namelijk nauwelijks te veranderen terwijl deze in het tweede geval toenam 

tot bijna 50% zodat blijkbaar amorf Si02 preferent in oplossing was gegaan. 

Ook S.D. Brown en s.s. Kistler21 vonden bij de bestudering van de ontglazing 

van AI2o3-sw2 glazen met hoog silicagehalte slechts cristobalietvorming 

aan het oppervlak: van hun monsters. Tot dezelfde bevindingen kwamen 

R.F. Hochman en J.D. Flemtng22 bij onderzoek van de ontglazing van zuiver 

kwartsglas. 

Ook bij eigen onderzoek aru1 monsters kwartsglasmeel, die langdurig 

werden gestookt bij respectievelijk 1150, 1200, 1300 en 1400°C werden 

aanwijzingen gevonden voor het felt dat de cristobalietvorming uit kwarts

glas aan het oppervlak: begint. Tijdens deze stookproeven bleek het glasmeel 

aanvankelijk sterk samen te sinteren. Daarom werden de monsters telkens 

na 2 dagen uit de oven verwijderd en, wanneer sinteren was opgetreden, in 

een porceleinen mortier weer fijn gewreven. Afhankelijk van de stooktempe

ratuur bieek elk der monsters na een zekere periode niet Ianger te sinteren 

bij voortgezet stoken. Wel nam daarna de cristobaliet-concentratie nog toe. 

Tabel 4.3 

Stooktemp. Sinterperi ode Conv. gr. na Totale stookduur Totale 
oc h sinteren h conv. gr. 

1150 1120 0.18 1316 0.34 

1200 292 0.38 460 0.64 

1300 <48 <0.96 148 1.00 

1400 <48 <1.00 89 1.00 

De conversiegraad (conv. gr.) werd volgens een nog te bespreken, ront-
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genegrafische methode bepaal.d. 

Tijdens deze stookproeven wetd sinteren ookwaargenomenaanmonsters, 

waarin rontgenografisch nog .geen cristobaliet kon worden aangetoond. 

Daarentegen bleken monsters, die boven 1400°C volledig waren omgezet, ook 

na langdurig stoken niet te sinteren. Sinteren werd door A.C.D. Chaklader 

en A.L. Roberts3•23 eveneens waargenomen tijdens de kwartsomzetting. Met 

differentitile thermische analyse en door rontgendiffraktieonderzoek konden 

zij in hun stookprodukten een amorfe fase aantonen, die zich blijkens 'onder

zoek met bet polarisatiemikroskoop bij gesinterde produkten aan het korrel

oppervlak bevond. Blijkbaar treedt sinteren slechts op bij korrels die aan het · 

oppervlak nog minstens voor een deel amorf zijn. Het uitblijven van sinteten 

bij stoken van monsters, die slechts gedeeltelijk zijn omgezet, bewijst dat 

de omzetting preferent aan het oppervlak heeft plaats gevonden. 

Uit eigen onderzoek bleek bovendien dat ook bij korrels, die geheel 

door een laag cristo ballet zijn omgeven, de ontglazing nog voort5chrijdt. 

De conclusie van Verducb, die hij trok uit stookproeven met een maximale 

stookduur van 50 uur, namelijk, dat in de derde rea.ctiefase slechts rooster

herstel optreedt en geen nieuw cristobaliet wordt. gevormd, is daarom, 

wat de ontglazing van kwartsglas betreft, niet juist. Ook in het derde stadium 

van de ontglazing blijkt nog oristobaliet te worden gevormc4 

Een verklaring van het feit dat de ontglazing steeds aan het oppervlak 

begint, werd gegeven door A.G. Boganov, v.s. Rudenko en G,.L. Bashina24• 

Bij stoken Val} kwartsglas op temperafu.ren tussen 1300 en 1600°C gedurende 

perioden van maximaal 50 uur onder hoog vacuum (10 - 5 mm Hg) en· in zeer 

zuivere gasatmosferen (N2,Ar,H2,o2 en H20) vonden zij dat slechts dan 

ontglazing optrad, wanneer zuurstof in de ovenatmosfeer aanwezig was. De 

ontglazing begon steeds aan het oppervlak en aan de gedeeltelijk ontglaasde 

stookprodukten kon een gewichtstoename van ca. 0.1% worden vastgesteld. De 

auteurs wijzen erop dat tijdens het smeltprooes, bij temperaturen bo:ven 

1700°C toegepast bij de kwartsglasbereiding, dissooiatie van het 8102 zal 

optreden, waarbij de smelt gedeeltelijk wol'dt gereduceerd. K-wartsglas,dat 

op deze wijze is bereid, vertoont een zuurstoftekort en is geen stoiehiO
metrische verbinding. Cristobaliet, ook instoichiometrischopzichteenscher

per gedefinieerde 8102-fase, kan slechts uit kwartsgias gevormd worden, 

wanneer het zuurstoftekort wordt opgeheven. De auteurs komendaarom•tot de 

conclusie, dat de ontglazing van kwartsglas in feite een chemischproces is, 
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dat wordt beheerst door de diffusie van zuurstof door de rond de korrel 

gevormde cristobalietlaag. 

Om na te gaan of tijdens het stookproces verontreinigi.ngen in de stook

prodi.tkten worden geintroduceerd, werden aan twee monsters gestooktkwarts

glasmeel semi-kwantitatieve spectrochemische analyses verricht. Het ene 

monster was 292 uur op 1200°C · gestookt (monster 292/1200). het andere 

6 uur op 1500°C (monster 6/1500). 

Tabel 4.4 

292/1200 

Pt afwezig (< 1) Cu 2 AI "I) 

Au afwezig (< 2) Ag afwezig (< o.l) Mo afwezig (< 2) 

Mn 10 Na 300 Ca 70 

Pb 5 Mg 20 Ba afwezig (< 1000) 

Cr afwezig ( < 6) Ni 6 Sr afwezig (< 300) 

Ti 30 Fe 100 K 80 

6/1500 

Pt afwezig (< 1) Cu 0.5 Al 100 

Au afwezig ( < 2) Ag 0.5 Mo afwezig (< 2 ) - 6 

Mn 2 Na afwezig (< 100) Ca 60 

Pb afwezig (< 1) Mg 9 Ba afwezig (< 1000) 

Cr afwezig (< 6) Ni afwezig (< 10) Sr afwezig (< 300) 

Ti 40 Fe 30 K 50 

De concentraties zijn opgegeven als gewichtseenheden per miljoen (ppm). 

Uit vergelijking met de analyseresultaten van het ongestookte kwartsglas

meel blijkt dat de monsters bij het stoken vrijwel niet worden verontreinigd. 

Met name een toegenomen platina gehalte (hetmateriaal van de schuit, waarin 

het glasmeel werd gestookt) werd bij deze stookcondities niet gevonden. 

Uit elektronenmikroskopische opnamen werd aan een monster kwarts

glasmeel, dat 89 uur lang op 1400°C was gestookt, de deeltjesgroottenverdeling 

bepaald. Ten opzichte van het ongestookte glasmeel was duidelijk korrelgroei 

opgetreden. Voor de gemiddelde diameter werd gevonden dm = 0.99 mikron 

en voor de standaarddeviatie sd = 0.94 mikron. 
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4.1.-ll: stookproeven aan mengsels kwartsglas en mineralislitaren 

In. een poging om ook reeds bij lagere stooktempera~en ~el uit kwarts

glSJ!l een cristobaliet te bereiden met een minder goede roosteropbouw 

werden mechaniscbe mengsels van kwartsglas:meel en mineralisatoren 

onder verschillende condities gestookt. Uitgangspunt van deze stookproeven 

was bet resUltaat van bet onderzoek van G.D. Rieck enJ.M. stevels11 na.ar 
de tnvloed van 5 molprocents toevoegingen van eenwaardige (Li, Na, K) en 

tweewaardtge (Be, Mg, ca, Ba, Zn) ionen op de ontglazing van kwartsglas bij 

1200°C. Daarbij bleek dat eenwaardige ionen reeds na korte stookperioden 

tridtmiet a1s etndprodukt lftveren. De ontglazing onder invloed van tweewaar

dtge ionen verloopt veel trager. Het eindprodukt was steeds cr:1stobaliet 

maar zelfs na 200 uur stoken bleek in sommige monsters nog een tweede 

kristallijne fase, zij bet in geringe concentra.ties, aanwezig, na:melijk 

kwarts in bet sto2 + MgO stookprodukt en Z~SiO 4 in bet sto2 + ZnO stook

produkt, terwijl zicb uit bet gla.s met CaO-toevcieging ,naa.st cristobaliet 

een niet nader te identi:ficeren kristallijne fa.se bleek te bebben gevormd. 
Bij toevoegen van Ba- en Be-ionen als mi'Jl6ralisator werd evenwel na 16 uur 

stoken op 1200°C reeds uitsluitend cristoba.liet als ontglazingsprodukt 

gevonden. Daarom werden deze J.aa.tstgenoemde mineralisatoren ook bij de 

eigen stookproeven toegepast;. Bovendien werd de inv}oed van Pb-ionen op 

de ontglazing onderzocbt. 

Anders dan bij bet onderzoek van Rieck en stevels, waarbij de glazen 

na toevoegt':tl van de mineralisator warden gehomogeniseerd door ze gedurende 

8 uur te stoken bij 1900 a 2000°C en daarna snel af te koelen werd nu 5 

molpl"ocents mineralisator (als BaO, BeO reSpectievelijk PbCOi aan bet 

kwartsglasmeel toegevoegd en gehomogeniseerd door intensief mengen in een 

porceleinen mortier. De monsters warden op 1290°C gedurendeverschillende 

tijden (maxl.maal 250 uur) gestookt. Uit rontgendijfraktometeropnamen der 

stookprodukten bleek dat tijdens bet stookproces snel cristobaliet gevormd 

wordt terwijl tevens in alle stookprodukten geringe concentraties van een 
andere kristallijne fase aangetoond konden worden. In bet SJ.0

2 
+ BaO stook

produkt Iron deze fasE' worden gel(Ienti.ficeerd als Bast2o5 en in de Si012 + 
PbO en sto2 + BeO stoOkproduktenbleeksteedstridt:t:nietaanwezig.Bovendi'en 

was in bet laatste geval BeO duidelijk rontgenografiscb aantoonbaar. Er 

werd getracht deze kristallfjne verontreiniging te voorkomen door ere coneen

tratie van de mineralisator te verminde:ren tot 0.5 molprocent. Een hom.ogene 
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verdeling over het glasmeel werd bereikt door de mineralisator (BaC1
2

, 

respectievelijk Pb-acetaat), opgelost in gedestilleerd water, toe te voegen 

en na roeren het water af te dampen;. 

8102 + BaCI2\ monsters,werden gedurende verschillende tijden (maximaal 

270 uur) gestookt bij 1000, 1200 en 1000°c. Silikaatvorming bleef nu volledig 

achterwege. 

Bij 1000°C bleek voornamelijk kwarts te worden gevormd en eerst na 

150 uur stoken was een spoor cristobaliet aantoonbaar. Bij voortgezet stoken 
0 { 

op 1000 C nam de cristobalietconcentratie slechts langzaam toe. 

Bij 1200°C wordt vrijwel direktnaastkwarts enig cristobaliet gevormd. 

De cristobalietconcentratie bleek bij Ianger stoken toe te nemen ten koste 

van de kwarts- en kwartsglasconcentratie. Na 150 uur stoken op 1200°C was 

kwarts evenwel rontgenografisch in het stook:produkt nog altijd duidelijk 

aantoonbaar. 

Bij 1500°C werd uitsluitend cristobaliet als ontglazingsprodukt ge

vonden, dat blijkens de breedten der rontgendiffraktie-lijnprofielen vrijwel 

ideaal gebouwd was. 

Er werden slechtstweemonstersSi02 + Pb-acetaatgestookt.NalOO uur 

stoken op 1000°C bleek nog slechts een spoor cristobaliet aantoonbaar. Na 

90 uur stoken op 1200°C bleek naast cristobaliet ook kwarts en tridimiet 

in het · stook:produkt aanwezig. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ook bij toepassen van tweewaardige ionen 

als mineralisator naast cristobaliet andere kristallijne fasen in de stook

produkten ontstaan, wa.aivan de pieken in het rontgendiffraktogram een lijn

pro:fielanalyse der cristobalietpieken onmogelijk maken;. Er werd daarom 

besloten het onderzoek slechts voort te zetten aan de stook:produkten van 

zuiver kwartsglas. 

4.2 Onderzoek naar de roosterkwaliteit van de cristoba

lietfase in de stookprodukter 

4.2.1 Keuze der te onderzoeken monsters 

Om de strukturele verbreding der cristobalietreflecties in de rontgen

diffraktogrammen van de stook:produkten te kunnen beoordelen is het nodig 

te beschikken over een struktureel ideaal. preparaat, waarvan de daaraan 

gemeten lijnpro:fielen slechts door instrumentele faktoren zijn verbreed. 
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Als zodanig werd een k.wartspoeder gebruikt, dat door 8 uur malen, gevolgd 

door reinigen als beschreven bij de bereiding V1Ul bet k.wartsglasmeel, W.t 

brokken k.warts (Merck, p.a. korrelgrootte 1 a2mm) was bereid. Elektronen

mikroskopiscb bleek de gemiddelde deeltjesgrootte <\n van dit stand,aard 

k.wartsmeel o. 77 mikron en de standaarddeviatie van dit gemiddelde, sd' 

o·.3a mikron. 

Ook werd getra.cbt door volledige ontglazing van zuiver k:Wartsglas bij 

boge stooktemperatuur een ideaal gebouwd cristobalietpreparaat te bereiden. 

Van de volgende monsters werden de poeder-rontgendi:ffraktogrammen ge

schreven. 
48/1400 89/1400 148/1400 21/1450 en 48/1500. 

Om de condities waaronder werd gestookt, aan te geven is elk stook

produkt aangeduid met bet symbool t/T, waarin t de stookduur in uren en T de 

stooktemperatuur in °c is. 
1 

Van de beschouwde monsters bleek aileen bet eerst genoemde een dif

fraktogram op te leveren, waarindelijnprofielentenopzicbte van die, gemeten 

aan de andere monsters, een weinig verbreed leken. De overige monsters 

leverden lijnprofielen op, die binnen de meetnauwkeurigheid aan elkaar gelijk 

waren, maar die breder bleken dan de profielen, gemeten aan bet atandaard 

kwartspreparaat. Om na te gaan of deze verbreding wellicht te wijten was 

aan een minder goed gebouwd korreloppervlak werd bet 48/1500 stookprodukt 

10 min lang geetst met 5 N HF. Het etsen bleek evenwel geen invloed op bet .. .. 
rontgendi:ffraktogram te bebben. 

Een k.wartsglasmonster werd gestookt op 1700°C. Daa,rbij werd een molyb

deenbuisoven (Metals Research, Cambridge, type PCA) met waterkoeling ge

bruikt. Tijdens bet stoken wordt bet molybdeen-verhittingselement van deze 

oven tegen oxidatie beschermd door dit te spoelen met droog, zuurstofvrij 

waterstofgas. De oven is gasdicbt en bet monster werd in de koude oven 

geplaatst. In 4 uur werd de oven op 1700°C gebra.cbt en hij deze temperatuur 

werd 4 uur lang gestookt. Het monster werd 's na.cbts in de oven afgekoeld 

en bleek toen te zijn gesinterd. Na verpulveren in een porceleinen mortier 

werd bet stookproces berhaald, waarna geensinterenmeer bleek te zijn opge

treden. 

Van dit monster, 8/1700, bleken de rontgendi:ffraktie-lij!'Profielen lets 

breder dan van de bovengenoemde lager gestookte monsters. Uit spectroohe

misob onderzoek bleek bet platinagehalte van dit monster (0.002-0.1 gew.%) 
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boger dan dat van het uitgangsprodukt (< 0.0001 geW.%). Bovendien is de kera

mische buis die de ovenruimte vormt bij detoegepaste hoge stooktemperatuur 

niet dicht voor waterstofgas. Na I>eeindigen van het stookproces bleek in de 

ovenruimte een weinig water aa:nwezig. Deze verontreinigingen zijn er blijk

baar de oorzaak van dat niet een volledig ideaal gebouwd cristobaliet is 

gevormd. 

Om de strukturele verbreding der rontgendiffraktie-lijnpro:fielen te 

kunnen interpreteren als te zijn veroorzaakt door het optreden van rooster

spanningen, stapelfouten en kleinheid der coherent verstrooiende gebieden is 

een analyse volgens de methode van Warren en Aver bach noodzakelijk. Deze 

analysemethode eist het meten van minstens twee orden van een poeder

rontgenrefleotie. Het poederdiffraktogram van 1aag cristobaliet25 is zeer 

lijnenrijk maar er komen sleohts Vier refleoties voor, waarvan de intensiteit 

meer dan 10% is van de intensiteit van de sterkste lijn. Ret merendeel der 

reflecties is bijzonder weinig intensief en wordt min of meer sterk overlapt 

door naburige reflecties. Van de reflecties van hogereorde is de tweede orde 

van de sterkste lijn in het poeder-rontgendi:ffraktogram van laag cristobaliet, 

namelijk de 202 reflectie, het meest intensief en zij heeft van deze reflecties 

de grootste afstand tot de naaste buur reflecties. Een lijnprofielanalyse 

volgens de methode van Warren en Averbach kan daarom het best worden 

uitgevoerd aan de 101 reflectie, hoewel ook hier de omstandigheden niet 

ideaal zijn. Voor de 202 reflectie bedraagt de afstand tot de naaste buur 

.reflecties slechts 2.2°20 (CuKa) en zij wordt dan ook zowel aan de 1age 

alsdehoge hoek kant nog enigszinsoverlaptdoorde buurreflecties. De reflec

tie is Weinig intensief endeintensiteitsverhoudingvande 202- en 101 refleotie 

is slechts 3 : 100. Bovendien treedt eengoedmeetbarestrukturele verbreding 

der cristobalietreflecties aileen op in de di:ffraktogrammen van stookproduk

ten, waarin de cristobalietfase omier minder ideale omstandigheden is ge

vormd en waarin geen volledige ontglazing is opgetreden. V oor deze stook

produkten ligt de sltuatie nog ongunstiger. De overlap van de 202 refleotie is 

dan sterker terwijl de intensiteit 1aag is, zodat de reflectie nauwelijks hoven 

de amorfe glasband in hetdiffraktogramiswaarte nemen. Bij de vraag, welke 

der stookprodukten van zuiver kwartsglas nader zouden worden onderzocht, 

gold daarom als criterium hat optreden in het rontgendi:ffraktogram van 

een meetbare 202 refleotie. Er werden twee. series monsters onderzocht. 
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1. Kort en mag gestookte preparaten. 

Deze werden gestookt bij temperaturen boven 1400°C. Daarbij ontstaat in het 

algemeen een goed gebouwd cristobaliet. Het stookproces werd echter reeds 

na 6 uur ooeindigd, zodat de ontglazing onvolledig is en het rooster van de 

gevormde cristobali.etfase zich nog Diet volledig heeft hersteld. De serle 

omvatte de volgende stookprodukten 

6/1420 6/1440 6/1460 6/1480 en 6/1500 

2. Lang en laag gestookte preparaten. 

Deze monsters werden bij en beneden 1400°C gestookt. Bij elke stookproef 

werden twee monsters genomen, namelijk een, zodra geen sintering van het 

stookprodukt meer optrad, en een tweede dat nog Ianger was gestookt. In 

het laagst gestookte monster werd evenwel na 2500 uur stoken nog steeds 

sinteren waargenomen. In deze aerie werden de volgende preparaten onder

zocht 

48/1400 

292/1200 

2500/1100. 

89/1400 48/1300 

460/1200 1120/1150 

148/1300 

1316/1150 en 

Daarnaast werd ook het enigszins verontreinigde preparaat8/1700bekeken. 

4.2.2 Onderzoek naar de roosterkWaliteit van de cristobalietfase in de 

stookprodukten door middel van di:fferentiel.e thermische analyse 

Voor de temperatuur, waarbij de overgang van de tetragonale naar de 

kubische kristalmodificatie plaats vindt van een cristobaliet van goede 

roosterkWaliteit, worden in de literatuur6•26 waarden gegeven. die liggen 

tussen 265 en 275°C. De overgang vertoont hysterese en de hoog-laag 

overgangstemperatuur ligt bij ca. 245°C. De kWaliteit van de roosteropbouw 

he eft grote invloed op de liggingvan de overgang. Bij afnemende roosterkwali

teit treden de laag-hoog en de hoog-laag overgang op bij lagere temperaturen 

en wordt de hysterese minder. Bepaling van de overgangstemperaturen en de 

grootte van de hysterese Ievert daarom inlichtingen over de roosterkWaliteit 

van het onderzochte cristobaliet. De overgang gaat gepaard met een warmte

e:ffect en de bepaling aan de kWartsglasstookprodukten werd uitgevoerd door 

middel van di:fferentiele thermische analyse. De gebruikte apparatuur was 

een Differential Thermal Micro Analyzer, type M1, geleverd door het Bureau 

de Liaison te Parijs. De meetcel van dit apparaatbevat drie symmetrisch 

ten opzichte van elkaar geplaatste platina monsterbakjes, die de uiteinden 

vormen van de meetthermokoppels. In elk monsterbakje past een platina 
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preparaatboudft- m~t de inhaud van ea.c 11 mm 3 die per bepallng ongeveer 

0.007 g siliea hevatte. Twee der thermobppels ZJ.Jn differentieel geschakeld 

- en geven het teiQ.peratuurverschil aan dat 'heataat:tussende bijhorende prepa

raathouders, waa.rvan de ene was gevuld met het te onderzoeken monster en 

de tweede met kwartsglasmeel als referentie. De derde preparaathouder was 

e-vtmeens met kwartsglasmeel gevuld e:n hetdaarbij horende thermokoppel meet 

de omgevingstemperatuur. Bij een onderzoek naar de invloedvan de opwarm

en afkoelsnelheid op de ovetgangstemperatuur bij gebruik van dit apparaat 

bleek: deze invloed, althans bij snelheden kleiner dan 10°c per minuut, te 

verwaarlozen. Alle bepallngen werdenminstensinduplouitgevoerd. Er warden 

geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van tridimiet gevonden. De restlltaten 

worden in de volgende tabel vermeld. 

Tabel 4.5 

Restlltaten van de differentieie thermisohe analyse 

T (laag-hoog) T (hoog-laag) aT 

oc oc oc 

6/1700 254 228,218 26,36 

6/1500 264 228 36 

6/1480 262 227 35 

6/1460 259 227 32 

6/1440 257 223 34 

6/1420 255, 232 222,208 33,24 

89/1400 256 228, 216 28, 40 

48/1400 258 227 31 

148/1300 247,243,241 218,215,208 29,28,33 

48/1300 240 215 25 

460/1200 221 204 17 

292/1200 214 198 16 

1316/1150 217 196 21 

1120/1150 

2500/1100 

In de monsters 1120/1150 en 2500/1100 was de oristoballetconcentratie 
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te laag om nog enig effect te kunnen waarnemen. Aan geen enkel monster werd 

de maximaal mogelijke laag-hoog overgangstemperatuur, die wijst op een 

ideale roosteropbouw, gevonden.De boven genoemde invloed van de rooster

kwaliteit op de overgang komt in de meetresultaten tot uiting door het feit dat 

blijkbaar de laag-hoog overgangstemperatuur wordt verhoogd doorverlenging 

van de stookduur en/ of verhoging van de stooktemperatuur tijdens de cristo

balietbereiding uit kwartsglas. In overeenstemming met resultaten, vermeld 

in de literatuur27 blijkt de invloed van de roosterkwaliteit op de hoog-laag 

overgangsten).peratuur minder groot en is het verband tussen de grootte van 

de hysterese en de roosterkwaliteit Diet eenvoudig hoewel ook bier globaal 

een afname van de hysterese met afnemende roosterkwaliteitwordt gevonden. 

Aan sommige monsters werd meer dan een effect gevonden, waarbij de 

afkoelingskurve meestalmeer gedetailleerd bleekdandeopwarmkurve, een feit 

dat ook door V.G. Hill en R. Roy6 werd opgemerkt.. Voor deze monsters is 

de temperatuur, waarbij duidelijk het sterkste effect optrad, in de tabel 

onderstreept. Hill en Roy verklarenhetoptreden vanmeer dan een overgangs

punt door aan te nemen dat in het monster verschillende typen cristo ballet 

voorkomen, die zich van e1kaar onderscheiden door een verschil in rooster

kwaliteit. 

Aan de hand van de bier vermelde experimentele resultaten is geen uit

spraak mogelijk over de aard van deoptredenderoosterbouwfouten en de ver

deling daarvan over het monster. Er kan slechts worden vastgesteld dat in aile 

preparaten roosterbouwfouten voorkomen, waarvandeconcentratie klaarblijke

lijk wordt bepaald door de omstandigheden, waaronder het cristobaliet uit 

kwartsglas is gevormd. 

4.2.3 Onderzoek en interpretatie van de invloed van de roosterkwaliteit der 

cristobalietfase op de geschreven diffraktogrammen der stookprodukten 

Voor het opnemen van diffraktogrammen aan de stookprodukten werd 
gebruik gemaakt van Philips diffraktometerapparatuur, bestaande uit een 

gestabiliseerde hoogspanningsgenerator, PW1010, met goniometer, PW1050, 

en getransistoriseerd meetpaneel. Erwerd Ni-gefilterde CuKa -stralingtoege

past en de afgebogen bundel werd gedetecteerd met een scintillatieteller met 

pulshoogte discriminator. Van e1k stookproduktwerdentweepreparatenonder

zocht. De diffraktogrammen werden geschreven met een goniometersnelheid 
1 0 . 0 

van S 2 9 per minuut van 20 tot 38 29 en, om een eventuele invloed van het 
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teken van de· goniometersnelheid op de piekposities te kunnen elimineren, 

van 38 tot 20°29 ~ In dit hoekgebied treden juist de vier sterkste cristoba

Ifetref1ecties op. J'ijdens de opname. werd de schaalfaktor van de recorder 

telkens zo ingesteld dat elke diffraktiepiek zo grootmogelijk werd geschreven. 

O.W. Florke7 noemt als ·aanwijzing voor het optreden van stapelfouten 

in cristobaliet het niet opgesplitst voorkomen van het 200-112 reflectiepa.ar 

in het poeder-rontgendiffraktogram. Echter niet aileen door stapelfouten 
' maar ook door elke andere oorzaak, zowel vaninstrumentele als van struktu-

rele aard, die een verbredende invloed op het rontgendiffraktie-lijnprofiel 

heeft, wordt het al of niet opgesplitst voorkomen van deze reflecties bepaald. 

Aileen om snel te beoordelen of strukturele verbreding der lijnprofielen 

in enige Ina.te optreedt,: is onderz<>ek naar de. opsplitsing nuttig. Van de 

onderzochte monsters werd aileen in de diffraktogrammen vari de volgende 

preparaten opsplitsing van het 200-112 reflectiepaar vastgesteld 

8/1700 6/1500 6/1480 

6/U40 89/1400 48/1400 

6/1460 

In de diffraktogrammen der overige stookprodukten treedtdaarom zeker 

struktarele lijnverbreding op. 

' Om . een indruk . te krijgen van de grootte van de strukturele lijnverbre-

ding werden van de 100-, de 101- en de 110 reflecties van het standaard 

k.Wartspreparaat en van de 101-, 111- en 102 cristPbalietreflecties de half

waarde-breedte (dat is de lijnprofielbreedte ter halve piekhoogte) bepaald. 

· Zie tabel 4.6 op de volgende pagina. De in deze tabel vermelde halfwaarde

breedten zijn uitgedr~ in °2 IJ (CuK!l'). Uit de meetresultaten blijkt dat 

aile stookprodukten, ook de hoogst gestookte, cristobalietlijnprofielen 

opleveren, die breder zijn dan de profielen, gemeten aan het kwarts

preparaat. Dit kan worden veroorzaakt door het felt. dat de cristobaliet

fase in elk der stookprodukten struktureel niet ideaal is of doordat de 

natuurlijke lijnbreedte der cristobalietreflecties groter is dan die der 

kwartsreflecties. De natuurlijke lijnbreedte neemt toe met toenemende afbui

;g(ngshoek en inderdaad liggen de 100- en 101 kwartslijnen bij 29 -waarden die 

~spectievelijk ca. 1 en 2°29 lager zijn dan de daarmee vergeleken 101-

en 111 eristobalietreflecties. De 110 kwartsreflectie ligt echter 5°29 boger 
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Tabel 4.£ 

Halfwaarde-breedten der lijnprofieien 

h'k'l' 100 101 110 

k.warts 0.13 0.14 0.16 

h'k'l' 101 111 102 

8/1700 0.16 0.21 0.23 

6/1500 0.16 .0.21 0.23 

6/1480 0.17 0.21 0.24 

6/1460 0.17 0.22 0.24 

6/1440 0.17 0.22 0.26 

6/1420 0.21 0.24 0.28 

89/1400 0.16 0.21 0.22 

48/1400 0.16 0.21 0.23 

148/1300 0.21 0.26 0.28 

48/1300 0.20 0.27 0.30 

460/1200 0.26 0.32 0.34 

292/1200 0.32 0.35 0.37 

1316/1150 0.31 0.36 0.38 

1120/1150 0.38 0.40 0.42 

2500/1100 0.41 

dan de 1Q2 oristobalietreflectie en de positie der k.wartslijnen kan daarom 

geen reden zijn voor bet feit dat deze lijnen minder breed zijn. 

De variatie van bet k.wadraat van de struktuurfaktor over bet lijnprofi.el 

werd voor de 100- en 110 k.warts- en de 101- en 102 cristobalietreflecties 

berekend volgens de methode, aangegeven in Ref. 28 en met gegevens betref

fende de temperatuurfaktor29, de verstrooiende vermogens der Si- en o
atomen30 en de lage temperatuur k.warts- en -cristobaliet kristalstruktuur31 

werden de volgende waarden gevonden. 

Tabel 4.7 

Sin9 Kwarts Cristobaliet Kwarts Cristobaliet 

-r- 100 101 110 102 

0.05 1.000 1.000 

0.10 0.807 0.793 1.000 1.000 

0.15 0.608 0.598 0.720 0.727 

0.20 0.506 0.513 
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De variatie is voor de beide besohouwde reflectie-paren vrijwel dezelfde 

en het versohil in kristalstruktuur heaft geen versohil in de vorm van 

deze reflecties tengevolge. 

Minder !deale roosteropbouw vandecristohalietfaseinde stookprodukten 

lijkt daarom voorlopig de reden voor het felt dat de cristobalietreflecties 

breder zijn dan de kwartsreflecties. 

uit de getabelleerde halfwaarde-breedten der oristobalietreflecties 

(Tabel 4.6) blijkt verder dat de kristallijne fase in de kort en hoog gestookte 

monsters een relatief goede roosterkwaliteit bezit. In de lager gestookte 

preparaten treedt een cristohalietfase op die, onda.mts de langere stookduur, 

veel minder goed gebouwd is. Blijkbaar heaft de · stooktemperatuur een 

grotere invloed op de roosterkwaliteit van het gevormde cristobaliet dan 

de stookduur. Verlenging van de stookduur bij constante stooktemperatuur 

blijkt een toename van de roosterkwaliteit van de cristobalietfaseten

gevolge te hebben. 

Van de lage temperatuurmolfificatie van cristobaliet staan de netvlaks

afstanden en daarmee, volgens de wet van Bragg, de posities der pieken in het 

poeder-rontgendiffraktogram getabelleerd in Ref. 25 en 32. Voor de in de 

~esohreven rontgendiffraktogrammen onderzoohte reflecties en de hogere 

orden daarvan luiden de gegevens 

Tabel 4.8 

101 

202 

0 

d (A) 

4.05 

2.019 

303 1.346 

h'k'l' 

111 

222 

0 

d (A) 

3.135 

1.567 

h'k'l' 

102 

204 

0 
d (A) 

2.841 

1.419 

Uit de d-waarde van de nde orde reflectie kan die van de eerste orde 

berekend worden volgens dl(h'k'P) = n .d{nh'nk'nl') en de verm:elde gegevens 

blijken consistent behalve voor de 101 reflecti.e waarvoor gevonden wordt 

d,(lOl) = 2 d1(202) = 3 di(303) = 4.038 R.. Deze waarde bleek goed overeen 

te komen met de experimenteel.aan hoog gestookte kwartsglasmonsters bepaal

de positie van de 101 reflectie en werddaarom ala de juiste netvlaksafstand 

aangenomen. Aan de gesohreven rontgendiffrak.togrammen werden de piek

posities bepaald door extrapolatie tot de profieltopvande lijn, die de middens 

105 



verbindt van lijnstukken die op verschillende h.oOgte~ binnen<het lijnprofiel 

evenwijdig aan de ondergrond werden getrokken. De 'zo gevonden piekposities 

werden gecorrigeerd voor Ko: 1,2-doubletoverlapendeposifi.evande Ka1-piek 

werd berekend volgens 

29(Ko:1) = 29(Ka)-! .:1 (Ka1,2) 
3 

Hierin is 29(Ka) de experimenteel bepaalde en 26(Ka1) de voor Ka2-overlap 

gecorrigeerde piekpositie, uitgedrukt in °29 en .1(Ka1,~) de afstand van de 

Kal- en Ka 2-piek, eveneens uit~rukt in °26. Aan bet kwartspreparaat en 

aan eendoor defabrikant bij deirBntgendiffraktie-apparatuurgeleverd standaard 

siliciumpreparaatwerdenop deze wijze korrekte piekposities bepaald.De fout 

in de bepaling werd op ± 0.01 °2'9 geschat. Aan de stookprodukten werd 

gevonden 

Tabel 4.9 Piekposities 

101 111 
0. 

102 agem(A) 
ASTM 21.99 28.44 31.46 7.034 

8/1700 21.99 28.45 31.44 7.035 

6/1500 22.00 28.45 31.45 7.033 

6/1480 21.98 28.45 31.43 7.037 
6/1460. 21.98 28.44 31.44 7.037 

6/1440 21.98 28.43 31.43 7.038 

6/1420 21.97 28.42 31.42 7.041 

89/1400 21.99 28.43 31.44 7.037 

48/1400 21.98 28.43 31.43 7.038 

148/1300 21.97 28.43 31.41 7.041 

48/1300 21.96 28.42 31.40 7.044 

460/1200 21.94 28.40 31.37 7.049 

292/1200 21.90 28.37 31.33 7.059 

1316/1150 21.90 28.36 31.33 7.060 

1120/1150 21.84 28.31 31.28 7.074 

2590/1100 21.78 7.102 

De piekposities zijn liitgedrukt in °20 (CuKa1). DeachterASTM .vermel

de waardenwerdenuitgegevensvanRef. 32 berekend. De fout in de plaatsbep~

ling van sterk verbrede pieken in dilfraktogrammen van stookprodukten die 

voor minder dan 30% zijn ontglaasd werd op ± 0.03 °29 geschat. 
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Uit de gevonden 28 -waarden der piekposities bli~kt dat in de rontgen

di:ffrak:togramnien van k:wartsglasmonsters die onder minder ideale stookcon

dities gedeeltelijk zijn ontglaasd, een verschuiving der 101-, 111- en 102 

laag cristobalietreflecties optreedt naar lagere 29-waarden, terwijl de 

afstanden van de 101- en de 111 piek\tot de 102 piek binnen de' meetnauwkeu

righeid constant blijven en gelijk blijken te zijn aan de waarden, die voor 

deze afstanden uit ASTM-gegevens berekend kunnen worden. 

Ook in de literatuur wordt het optreden van een versohuiving der laag 

oristobalietreflecties vermeld, die afhankelijk is van de vormingsoondities 

en daarom van de roosterk:waliteit van het oristobaliet. A.G. Verduch20 vond 

in de rontgendi:ffraktogrammen der stookprodukten van zuiver kieZelzuur een 

verschuiving naar lagere 29-waarden van de 101 reflectie die groter bleek 

naarmate de kristallisatie bij Iagere stooktemperatuur had plaats gevonden. 

Tot dezelfde bevindingen k:wamen D.M. Roy en R~Roy 13 bij onderzoek van de 

di:ffrak:togrammen der stookprodukten van mengsels van silica met ve:r:sohil

lende mineralisatoren. Met toenemende mineralisator-concentratie en met la

gere stooktemperatuur bleek de 101 cristobalietreflectie naar lagere 28-

waarden te verschuiven. 

Zoals in dit proefschrift onder hoofdstuk 3 werd afgeleid hebben groei

fouten geen meetbare invloed op de positie der 1aag cristobalietreflecties. 

De invloed van deformatiefouten op de positie yap de h'k'l' cristobaliet

reflectie wordt beheerst door de fak:tor 

waarvan de waarden voor versohillende refleoties h'k' 1' zijn opgegeven in 

Tabel 3.4. Uit deze tabel blijkt dat onder invloed van deformatiefouten 

zowel de 101- als de 111 re:flectie naar hogere 28 -waarden worden ver

schoven, evenwel laatst genoemde minder sterk dan de eerste. De 102 re

flectiepositie wordt door het optreden van de deformatiefouten vrljwel niet 

befnvloed. Vergelijking met het experimentele resultaat leertdathet optreden 

van deformatiefouten' in de oristobalietfase der stookprodukten alleen de 

waargenomen piekverschuivingen ;niet kan verklaren. Wanneer deformatie

fouten al voorkomen, danwordthuninvloedopde piekposities sterk overheerst 

door een ander effect. 

H. Jagodzinski33 neemt aan dat i:n het cristobalietrooster, waarin 
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stapelfouten optreden. de afstand tussen twee lagen van tetraooerzesringen, 

die op tridimietwijze op elka.ar aansluiten, afwijkt van de afstand van twee 

lagen die korrekt op elkaar zijn gestapeld. Een dergelijke roosterfout wordt 

in de Engelse literatuur layer- of spacing fault genoemd en wordt bier aan

geduid met de term laagafstandsfout. Het effekt voor deze foutel'l op rontgen

diffraktie-lijnprofielen, gemeten aan fcc- en bee metalen, waarindeformatie-
. 34 

fouten optreden, werd door c.N.J. Wagner, A.S. Tetelman en H•M· otte be-

rekend. Uit deze berekening blijkt dat door het optreden van laagafstands~ 

fouten een extra-verbreding der lijnprofielen wordt veroorzaakt, waarvan de 

grootte afhangt van de reflectie-indices. Tevens worden depieken verschoven 

in een richting en over een afstand, die eveneens door indices van de reflectie 

worden bepaald. Het optreden van laagafstandsfouten en de juistheid van de 

door hen afgeleide formules werden door de auteurs aangetoond aan monsters 

koud bewerkt niobium en martensitisch staal. Zij kwamen tot de conclusie 

dat op de stapelfouten een vergroting van de netvlaksafstand optreedt. 

De door Wagner c.s. afgeleide formules zijn niet zonder meer toe te 

passen bij de analyse van rontgendiffraktie-lijnprofielen, gemeten aan 

cristobaliet. In het voorafgaande werd echter reeds gewezen op de grote 

overeenkomst tussen de cristobaliet-tridimietstapeling enerzijds en de 

fcc-hcp dichtste bolstapeling anderzijds. Deze analogie komt tot uiting 

in het feit dat de formules die de (pseudo)kubische assen van cristobaliet 

transformeren in de (pseudo)hexagonale assen volledig identiek 

zijn aan de transformatieformules der fcc- en hcp-assen. Ook zijn de 

faktoren die de indices-afhankelijkheid beschrijven van de cosil'luscoefficien

ten, de asymmetrie en de verplaatsing der rontgendiffraktie-lijnprofielen, 

gemeten aan cristobaliet (fabel 3.4), afgezien van de aanpassing daarvan aan 

de tetragonaliteit van de laag cristobalietstruktuur, volkomen gelijk aan 

de overeenkomstige faktoren, afgeleid voor de fcc struktuur en onder andere 

vermeld in Re~ 35. Dit maakt het plausibel dat de door Wagner c.s. voor de 

fcc struktuur afgeleide faktor, die de indices-afhankelijkheid van de piek

verplaatsing ten gevolge van laagafstandsfouten beschrijft, eveneens geldt 

voor de cristobalietstruktuur. Afgezien van de tetragonaliteit van het laag 

cristobalietrooster luidt deze faktor dan 

2 k(2h'+l')2 -k (2h'+l')2 
u b 
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en beeft voor de 101-, 111- en 102 Iaag cristobalietreflectie respectievelljk 

de waarde + 1.25, + 1. 70 en - 1.00. De plaats van de 111 reflectie wordt 

blijkbaar starker belhvloed dan die van de 101 reflectie. De positie van de 

102 piek wordt bet minst belhvloed. De verschi.dving van de 101- en 111 re

flecties treedt op in een ricbting, tegengesteld aan de verschuiving van de 

102 reflectie. Door vergelljking van dit resultaat met de aan de besehouwde 

reflecties waargenomen piekverplaatsing blljkt dat bet. optreden van laag

afstandsfouten in de Qristoballetfase der stookprodukten geen verklaring 

vormt voor de experimentele resultaten. 

D.M. Roy en R. Rol3 verklarendeverschuivingvan de 101 laag cristo

balietreflectie in bet rontgendiffraktogram door expansie van bet kristal

rooster. Volgens dit beeld nemen in bet rooster van cristobaUet, dat onder 

minder ideale omstandigbeden is gevormd, de roosterbouwstenen tenopzichte 

van elkaar niet de !deale posities op minimale onderllnge afstanden in maar 

is bet rooster 'opgeblazen'. 

De bij dit onderzoek waargenomen piekverschuivingen bleken, gezien de 

nauwkeurigbeid waarmee de piekposities werden bepaald, niet strijdig met 

dit beeld. Wanneer wordt aangenomen dat de tetragonaliteit T van bet laag 

cristobalietrooster, uitgedrukt als de verbouding van de lengten der pseudo

kubische a- en c-as, voor aile stookprodukten dezelfde waarde beeft en 

gelijk is aan de waarde van T die onder hoofdstuk 3 in paragraaf 3.4 voor 

de ideale cristobalietstruktuur uit literatuurgegevens werd berekend, dan 

kan de Iengte van de pseudo-kubische a-as uitde experimenteel aan de b'k'l' 

reflecties gevonden netvlaksa.fstanden d(h'k'f) worden bepaald volgens 

a= d(h'k'l') V2(b'2+k' 2) +T 21• 2 

De waarden van a, die voor elk lrtookprodukt uit de d-waarden van de 101-

de 111- en de 102 reflectiewerdenberekend,stemdenonderling goed overeen. 

Van deze drie waarden voor a werd hetrekenkundig gemtddelde as bepaald en 

vermeld onder bet hoofd agem in Tabel 4.9., waarin ook de piekposities zijn 

opgenomen. De goede onderlinge overeenstemming der per stookprodukt be

paalde a-waarden moge blljkenuitdewaarde,diewerd gevonden voor de totale 

standaarddeviatie sa, gedefinieerd door 
~I: - 2 

2 8 b (as -a ali 
8a = N 

Hierin is ; een sommatie over de stookprodukten en~ een sommatie over de 
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per stookprodukt gemeten reflecties. ash is de a-waarde, bepaald aan de hde 

reflectie in het stookprodukt s. N is het totale aantal a-bepalingen. Bij 

de berekening van sa warden alle stookprodukten meegenomen, uitgezonderd 

het 2500/1100 monster. Er bleek sa = 0.004 R. De grootste a,fwijkingen van 

het gemiddelde, a -a h' werden gevonden aan de monsters 292/1200 en 1120/ s s 
1150. Deze afwljkingen waren slechts tweemaal zo groot als de berekende tota-

le standaarddeviatie. Samenvattend kan uit hetonderzoeknaarde verschuiving 

der cristobalietreflecties in de diffraktogrammen der stookprodukten worden 

geconcludeerd dat geen aanwijzingen werden gevonden voor het optreden van 

deformatie- of laagafstandsfouten in het cristobalietrooster. Dewaargenomen 

piekverschuivingen laten zich het best verklaren door een expansie van het 

kristalrooster. Maximale roosterexpansie werd gevonden aan decristobaliet

fase die zich onder de minst ideale omstandigheden uit kwartsglas heeft ge

vormd, namelijk in het 2500/1100 stookprodukt. De procentuele lineaire 

expansie, 100. ~. bedraagt voor dit monster 1%, wat overeenkomt met een a 
volumetrische expansie van 3%. 

Onder hoofdstuk 3 van dit proefschrift werd afgeleid dat tengevolge 

van het optreden van deformatiefouten in het cristobalietrooster extra-pieken 

voorkomen in het rontgendiffraktogram. Hoewel uit de waargenomen piek

verschuivingen niet tot het optreden van deze bouwfouten kan worden gecon

cludeerd, was het toch zinvol om na te gaan of extra-pieken in de diffrakto

grammen der stookprodukten optreden, temeerdaardezeinderdaad in de door 

O.W. Florke10 gepublioeerde diffraktogrammen, opgenomen aan cristobaliet

monsters met een hoge concentratie aan roosterfouten, worden aangetroffen. 

Van de stookprodukten werdendaaromdiffraktogrammengeschrevenvan20 tot 

40°29 (CuKa) met een goniometersnelheid van !-0 28 per minuut terwijl de 

schaalfaktorvande recorder zo klein mogelijk was ingesteld, zodat de onder

grand en eventueel aanwezige extra-pieken van lage intensiteit zo duidelijk 

mogelijk worden weergegeven. Deextra-pieken,dieoptredeninde door Florke 

gepubliceerde diffraktogrammen, worden tesamen met die, gevondeninde dif

fraktogrammen der stookprodukteri., vermeld in onderstaande tabel. 
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Tabei 4.10 

Posities der extra.;.pieken 

0 28 (CuKa:): 20.8 21.7 23.2 26.6 27.7 37.8 

Florke10 
+ + + + + 

8/1700/ + + + 
6/1500 + + 
6/1480 + + 
6/1460 + + + 
6/1440 + 
6/1420 + 

89/1400 + + 
48/1400 + + + + 

148/1300 + + + + 
48/1300 + + + + 

460/1200 +. + + 
292/1200 + + 

1316/1150 + + + 
1120/1150 + + ·+ 

.2500/1109 +" 

+ is aanwezig, - is niet waargenomen. 

De intensiteit der waargenomen extra-pieken is laag en blijkt van de 

grootte-orde der 110- en 201 laag cristobalietrefleotie-intensiteiten. Voor 

de relatieve intensiteiten van deze laatste refleoties, berekend ten opzichte 

van de sterkste lijn in het poeder-rontgendiffraktogram, wordtdoor de X-Ray 

Powder. Date File323%;f'espeotievelijk 1% opgegeven.,Door de lage intensiteit 
. . 0 

konden de posities der extra-pieken sleohts tot op 0.1 26 nauwkeurig worden 

bepaald. 

De extra-pieken konden niet worden verklaard als. te zijn veroorzaakt 

door de absorbtiekantvan het Ni-filter (bij .it= 1.488 )t.), als CuKa:3,4- pieken 

(.I\ = 1.533 ~ of als CuKf$-restpieken ( .11. = 1.385 R). 
De positie van de extra-piek bij 26.6°26 komt ove;reen met die van de 

sterkste lijn in het. poeder-diffraktogram van laag kwarts, namelijk de 

101 refleotie. Het feit dat · deze piek voorkomt in de diffral¢ogrammen van 

~nige monsters duidt erop dat daarin tijdens het stookproces een spoor 
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kwarts is gevormd. De ex:tra-piek bij 20.8°29 lijkt voor deze monsters te 

kunnen worden verklaard als de tweede sterkste kwartslijn, de 100 refleotie. 

Evenwel blijkt uit het voorkomen van de ex:tra-piek bij 20.8°29 in diffrakto

grammen van stookprodukten, waarin de 101 kwartslijn ontbreekt, dat de 

aanwezigheid van kwarts in het stookprodukt niet de volledige verklaring 

vormt voor het optreden van deze ex:tra-piek. 

Als gevolg van de aanwezigheid van deformatiefouteninhet criatobaliet

rooster komen in het poeder-rontgendiffraktogram ex:tra-piekenvoorwaarvan 

de posities volgens de wet van Bragg berekend kunnen worden uit de fictieve 

netvlaksafstanden dE' vermeld in Tabel 3,3 van hoofdstuk 3. De intensiteiten 

van deze ex:tra-pieken kunnen op een faktor na, waarvan de grootte wordt 

bepaald door de deformatiefouten-concentratie f3 , giobaal worden berekend 
b· 

als het produkt van de intensiteit van de hoofdpiek en de faktor b+~'' even-

eens vermeld in Tabel 3,3, Wanneer de invloed van de tetragonaliteit van 

het laag cristobalietrooster op de posities der ex:tra-pieken wordt verwaar

loosd en de inten8iteit van de st~rkste extra-piek, namelijk die bij de 101 

hoofdrefleotie, op 100 wordt gesteld, wordt voor de posities en de relatieve 

intensiteiten der vier sterkste extra-pieken gevonden 

Tabel 4.11 

h'k'l' 0 29 (CuKa) 1rel 

101 20.7 100 

111 27,5 7 

102 24,6 resp. 35.6 4 resp. 9 

200 30.2 13 

Slechta de waargenomen ex:tra-piek bij 20.8°20 en eventueel die bij 27,7°29 

blijkt geib.terpreteerd te kunnen worden als te zijn veroorzaakt door het 

optreden van deformatiefouten in het cristobalietrooster. De overige ex:tra

pieken worden daardoor niet verklaard. Daar evenwel de waargenomen ver

schuivingen der hoofdreflecties in de diffraktogrammen zich niet Iaten rijmen 

met het deformatiefouten model, kan dit ook niet de goede verklaring vormen 

van het optreden van ex:tra-pieken bij 20.8 en 27.7°20. 

B. E. Warren35 vond in het rontgendiffraktogram van fcc messingvijlsel 

aan de lage hoekkant van de 111 reflectie een aanduiding van een extra-piek 

van lage intensiteit, die hij verklaarde door aan te nemen dat door de 
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intensieve deformatie tijdens het vijlen zoveel stapelfouten zijn geintrodu

ceerd, dat in het monster kleine gebieden met een hexagonale stapeling zijn 

ontstaan, die aanleiding geven tot hcp reflecties. Het is mogelijk dat ook 

tijdens de vorming van cristobaliet uit kwartsglas onder minder ideale om

standigheden een clustering van stapelfouten zou kunnen optreden, zodat in 

het cristobalietrooster gebieden met tridimietstapeling ontstaan. De X-Ray 

Powder Data File36 geeft de geihdiceerde d-waarden en de relatieve intensi

teiten van een twintiglagige superstruktuur van tridimiet. Voor de drie 

sterkste lijnen luiden de gegevens 

Tabel 4.12 
0 

d(A) 

4.268 

4.075 

3.800 

1rel 

100 

90 

90 

HKL 

100 

002 

101 

0 29(CuKa) 

20.8 

21.8 

23.4 

De HKL indices zijn betrokken op de hexagonale subcel. De extra-piek 

bij 20.8°20, die in de diffraktogrammen van alle stookprodukten blijkt 

voor te komen, kan worden verklaard als zijnde de sterkste t:ridimietlijn. 

De extra-piek bij 21.7°29, die aileen aan de kort en hoog gestookte monsters 

werd waargenomen, komtdan overeen met de 002 tridimietreflectie. De derde 

sterke tridimietlijn, de 101 reflectie, die in enkele der door Florke10 

gepubticeerde cristobaliet-diffraktogrammen blijkt voor te komen, werd 

echter in geen der diffraktogrammen vandekwartsglasstookproduktengevon

den, hoewel zij blijkensdeASTM-opgaveevenintensiefis als de 002 reflectie. 

De ASTM-gegevens hebben betrekking op een tridimietmonster vanzeer 

goede roosterkwaliteit zoals die in de onderzochte stookproducten zeker 

niet voorkomt. Gegevens over tridimiet met minder goede roosteropbouw 

publiceerden V.G. Hill en R. Roy37 in de vorm van drie diffraktogrammen, 

opgenomen van 20 tot 24°29 (CuKa) aan tridimietmonsters van verschillende 

roosterkwaliteit. Uit deze diffraktogrammen blijkt dat bij vermindering van 

de roosterkwaliteit de intensiteitsverhouding der drie sterkste tridimiet

lijnen sterk gewijzigd wordt. De 002 reflectie aan de tetraecterzesring

lagen blijft sterk maar de intensiteiten van de 100- en 101 reflecties worden 

drastisch verminderd, waarbij de 100 reflectie intensiever dan de 101 reflec

tie blijft. Het optreden van een eX:tra-piek bij 20.8°29 is daarom verklaar-
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baar ala veroorzaakt door tridimietgebieden in bet cristobalietrooster, 

ook als de extra-piek bij 23.2°28 ontbreekt. De 002 reflectie, die bij 

minder goed gebouwd tridimiet de sterkste lijn is in bet poeder;..rontgen

diffraktogram lijkt afwezig in de diffraktogrammen der lang en laag gestookte 

kwartsglasmonsters. In struktureel opzicht zijn de vlakken in de laag 

cristobalietstruktuur, die aanleiding geven tot de 101 reflectie, identiek 

met de vlakken in de tridimietstruktuur, waaraan de 002 reflectie ontstaat. 

Uit de door Hill en Roy gepubliceerde tridimiet-diffraktogrammen blijkt de 

002 reflectie bij afnemende roosterkwaliteit te verschuiven naar hogere 

28-waarden, terwijl de 10llaag cristobalietpiek voor minder goed gebouwde 

monsters naar lagere 29-waarden wordt verplaatst. Het lijkt daarom waar

schijnlijk dat de 002 tridimietreflectie in de diffraktogrammen der lang 

enlaaggestooktekwartsglasmonsters vrijwel samenvalt met de 101 cristoba

lietreflectie en daarom niet meer afzonderlijk is waar te n~en. De bij 27.7 

en 37.8°29 gevonden extra-pieken kunnen, uitgaande van het simplistische 

model van een hexagonale, .tweelagi.ge tridimietstruktuur, niet worden geihdi

ceerd. Het rooster . van reeel tridimiet blijkt evenwel steeds te moeten 

worden beschreven als dat van een hoog-periodische superstruktuur,waarvan 

de stapeling in de .A3-richting per elementaire eel niet uit 2 maar uit n 

tetra&lerlagen is opgebouwd, waarbij voor n de waarden 4. 10, 12 en 20 zijn 

gevonden 38• Blijkens de ASTM-opgave betreffende tridimiet komen bij 27.7 en 

37.8°29 inderdaad pieken voor in bet rontgendiffraktogram van de twintig

lagi.ge tridimiet superstruktuur. Andere in dat diffraktogram optredende 

reflecties van gelijke intensiteit werden aan de stookprodukten niet gevon

den. Dit behoeft echter geen reden te zijn om het voorkomen van tridimiet 

in de stookprodukten te verwerpen, gezien de grote invloed van de rooster

kwaliteit op de intensiteitsverhouding der drie sterkste tridimietreflecties 

en gezien ook het felt dat de aard van de superstruktuur van de tridimietfase 

in de stookprodukten onbekend is.R.F. Walker27 vermeldteveneens bet optre

den van een extra-piek in bet poeder-rontgendiffraktogram van cristobaliet, 

namelijk die bij 27.7°29. Hij noemt als mogelijke verklaring bet optreden 

van een cristobaliet superstruktuur, hoewel aanwijzingen voor de mogelijkheid 

van bet voorkomen daarvan in de Sio2-literatuurverder niet worden vermeld. 

M. Wilkens39 geeft voor bet optreden van de extra-piek aan de !age 

hoek kant van de 111 reflectie tn de diffraktogrammen van de fcc-metalen, 

waarin stapelfouten optreden, niet als verklaring een clustering. maar 
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juist bet willekeurigverdeeld voorkomen van stapelfouteninbet kristalrooster. 

Bij een toenemende concentratie van willekeurig over bet rooster verdeelde 

stapelfouten wordt de strukturele correlatie tussen lagen, die zicb op enige 

afstand van elkaar in bet kristalrooster bevinden, steeds geringer ,en de situ

atie benaderd steeds meer die van l:iet zogenaamde 'tweedimensionale 

rooster>, dat is opgebouwd uitequidistantelagen,dieideaal zijn gebouwd maar 

die ten opzicbte van elkaar volledig willekeurige posities innemen. De ge

diffrakteerde intensiteit, die bij bet driedimensionale kristalrooster is ge

concentreerd in de punten HKL van bet reciproke rooster, is bij bet twee

dimensionale rooster uitgesmeerd in de ti3-ricbting langs de HK-lijnen in 

de reciproke ruimte. Wilkens wijst nu op een effect, waarvan de consequen

ties voor bet poeder-diffraktogram van bet tweedimensionale rooster reeds 

door B.E. Warren40 werden besproken. Wa.nneer namelijk bet eindpunt 

van de diffraktievektor s met lengte s 1/ ~ langs de HK-lijn loopt in Fig. 3.3 

van hoofdstuk 3, bereikt deze vektor in het punt HKO een minimale lengte 

s
0 

= 1/dHKO' Bij een continue uitsmering van de gediffrakteerde intensiteit 

langs de HK-lijn treedt bij het punt s = s
0 

een ooncentratie op in de afge

bogen intensiteit als funktie van s, omdat bij een eenparige lengteverandering 

van de vektor s het eindpunt van deze vektor sneller langs de HK-lijn loopt 

dicht bij het punt HKO dan op enige afstand daarvandaan. Tengevolge van dit 

effect ka.n bij elke reflectiecomponent HKL, die door stapelfouten wordt 

beihvloed (L geen drievoud) een extra-piek optreden in het poeder-rontgen

diffraktogram bij s = 1/dHKO"Deintensiteitvanzo'nextra-piekwordt bepaald 

door de intensiteit van de hoofdpiek, de fraktie der reflectiecomponenten 

daarvan, die bijdraagt tot de extra-piek, de stapelfouten-oonoentratie, die de 

uitsmering van de afgebogen intensiteit langs de HK-lijn veroorzaakt, en 

door de afstand van het punt HKL tot het punt HKO in het reciproke rooster, 

dus door de L-waarde van de hoofdreflectiecomponent. Dit werd nader uit

gewerkt voor oristobaliet, De plaats van de extra-pieken wordt bepaald door 

de waarde van ~0 , die kan voorkomen en waarvoor blijkens de afleiding 

van paragraaf 3,4, boofdstuk 3 geldt 

:a2 
= (2h-k-1)2 + (-hf.2k-1)

2 
+ (-h-k+21)

2 
= A 2 

dHKO 

Hierin is de tetragonaliteit van het laag cristobalietrooster verwaarloosd 
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( T = 1). Er zijn blijkbaar slechts extra-pieken te verwaohten bij die waarden 
2 - 2 2 2 2 c 

van A , waarvoor geldt A p + q + r met p, q enr geheel en p + q + r 

= 0. Voor elke geoorloofde waarde van A 2Irurinende tetrag(>nale indices h'k'l' 

van de hoofdr,eflectie, die bij deze 'A 
2 -waarde een extra-piek geeft, worden 

berekend als 

h'=l' + ~. k' = - ~· 1'=1' 

2 . 
Slechta voor die A -waarden, die geheeltallige indices h'k'l' opleveren met 

L-waarden, die geen drievoud zijn, treden extra-pieken op in het rontgen

diffraktogram. In onderstaande tabel zijn voor cristo ballet de A 2 -waarden 

vermeld, waarbij extra-pieken optreden, de indices van de daarbij horende 

hoofdreflecties met S}e b.~ootste intensiteit en van die met .~Ie kleinste 

L-waarden, de fraktie Ji!u. · der reflectiecomponenten, die bijdraagt tot de 

extra-piek, de waarden. van L, de dHK0,-waarden en de posiJ;ies der extra

pieken in het diffraktogram voor 29-waarden kleiner dan 40°29(CuKo:). 

Tabel 4.13 

A2 
b. ·0 

h'k'l' l L dHKQ(A) 29(CuKo:) btu 

6 102 ! 4 8.56 10.3 

24 101 ! 1 4.28 20.7 

42 111 i 1 3.24 27.5 

1201 .t :I 2 
78 2.37 37.8 

212 1 
4 

Voor de intensiteitsverhouding der hoofdreflecties 101, 102, 111, 212, en 

201wordtdoordeX-RayPowderDataFile32 opgegeven100: 13: 11: 7: 1. 

Rekeninghoudendmet de fak:toren, die de intensiteiten der extra-pieken bepa

len, moet daarom voor de intensiteiten van deze pieken volgens de verklari,ng 

van Wilkens gelden 
0 0 9 0 

1(4.28 A) > 1(3.24 A) > 1(2.37 A) > 1(8.56 A) 

Binnen de grenzen van de experimentele nauwkeurigheid werd deze intensiteits-
. . 0 

verhouding aan de extra-pieken bij 20.8, 27.7 en 37.8 29(CuKa) inderdaad 

. gevonden. De voorspelde, zeer zwakke extra-piek bij 10.3°29 (CuKa) werd 

aan geen enk:el stookprodukt w~nomen. De verklaring der extra-pieken 

volgens Wilkens gaat niet op voor de aan kort en hoog gestookte monsters 
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gevonden extra-piek bij 21.7°29 (CuKa). 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat het voorkomen van extra-pieken 

in .de diffraktogrammen der stook:produkten een verklaringvindt in ~et optreden 

van groeifouten in het cristobalietrooster. De extra-piek bij 21. 7°2~(CuKa ) 
in de diffraktogrammen der kort en hooggestooktemonsters kan slechts .wo:r

den verklaard door clustering der stapelfouten (tridimiet-vormiDg).Overigens 

wordt bet voorkomen van extra-pieken in de diffraktogrammen zowel door 

clustering als door een. willekeurige verdeling der groeifouten in bet 

oristobalietrooster verklaard. 

Uit het i:liffraktometeronderzoek der stook:produkten, zoals hierboven 

beschreven, blijken geen aanwijzingen te volgen die de conclusie rechtvaar

digen, dat tijdens de ontglazing of tijdens de overgang van de hoge naar de 

lage temperatuur modificatie deformatiefouten in het cristobalietrooster 

kunnen ontstaan. Daarom werd een poging ondernomen dergelijke bouwfouten 

· door mechanische deformatie in het kristalrooster te introduceren. Er werd 

uitgegaan van een goed cristobalietmonster, dat uit kwartsglas was bereid 

door dit gedurende 21 uur te stokenop1450°C (21/1450). 15 g van dit monster 

werd met 20 ml tetraohloorkoolstof (chemisch zuiver) en 50 wolfraamcarbide 

kogels met een diameter van 8 mm gedurende 7 uur gemalen in een agaten 

maalpot met een inhoud van 50 ml. Namalen en afdampen van de tetra was het 

maalgoed sterk verontreinigd door wolfraamcarbide enbetwerd daarom enige 

malen opgekookt in koningswater en daarnagewassen, eerstmet gewoon, later 

met liubbel gedestilleerd water. Het wolfraamcarbide bleek daarbij slechts 

voor een deel te worden verwijderd, terwijl de nu geel-bruine kleur van het 

maalprodukt eenaanwijzingwasdatinbetmonsterwolfraamoxide was gevormd. 

Het rontgendiffraktogram van het maalgoed werd gekenmerkt door een sterke 

vermindering van de intensiteit der cristobalietreflecties ten opzichte 

van de intensiteit van die refiecties, gemeten aan het ongemalen 21/1450 

monster. Deze intensiteitsvermindering is verklaarbaar door de sterke 

rontgenabsorbtie van bet wolfraamoxide. Door vergelijken van dehalfwaarde

breedten, gemeten aan dezelfde reflecties in de diffraktogrammen, opgenomen 

aan het 21/1450 stookprodukt voor en na malen, bleek dat tengevolge van 

bet malen een geringe lijnverbreding was opgetreden. Verplaatsing der 

reflecties of bet optreden van extra-pieken, die zou kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van deformatiefouten in bet maalgoed, kon niet'worden aange

toond. 
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4.2.4 Lijnprofielmeting aan de cristoballetreflecties in dediffraktogrammen 

der stookprodUkten 

4.2.4.1 Bepaling van de concentratie van de kristallijn en de amorfe fase 

in de stookprodukten 

Het rontgendiffraktieprofiel, dat gemeten wordt aan een gedeeltelijk 

ontglaasd stookprodukt, is aamengesteld uit een kristallijne en een amorfe 

bijdrage. Om evenwel door middel van een lijnprofielanalyse inlichtingen 

over de roosterkwaliteit van de kristallijne fase te kunnen Winnen is kennis 

van het zuiver kriatallijne rontgendiffraktie-lijnprofiel noodzakelijk en 

moet uit het gemeten diffraktieprofiel de amorfe bijdrage worden. geelimineerd. 

Daartoe is het nodig de concentratie van de kristallijne en amorfe fase in 

het stookprodukt te bepalen. Zulk een gehaltebepaling berust op het verge

lijken van de numerieke waarde van een fysiche eigenschap, gemeten aan het 

gedeeltelijk ontglaasde stookprodukt, met de waarden van die eigenschap, 

gemeten aan een volledig amorf en een volledig kristallijn monster van 

dezelfde chemische samenstelllng. Daarbij wordt verondersteld dat deze 

eigenschap alechts door de concentratie wordt bepaald en niet door de 

roosterkwaliteit van de kristallijne en de ordeningstoestand van de amorfe 

fase, die in het algemeen voor de. vergeleken monsters verschillend zullen 

zijn. Deze veronderstelling is meestal niet gerechtvaardigd en de aard van 

de opbouw. van het kristalrooster en van het amorfe netwerk blijkt zelfs 

verschillende fysische eigenschappen op veracbillende Wijze te be{hvloeden, 

zodat de gevonden waarden voor de concentratie afhankelijk zijn van de 

manier, waarop zij zijn bepaald. Daarbij doet zich een principiele moeilijk

heid voor in de vorm van devraagwaar de grens amorf-kristallijn moet wor

den gelegd. Het doel van de gehaltebepaling bij dit onderzoek was echter niet 

de concentraties van eenmin of meer scherp gedefini eerde kristallijne enamor..: 

fe fase te . bepalen, maar uit de rontgendiffraktieprofielen der stook

produkten het aandeel van de kristallijne fase af te leiden. Daarom kwam 

slechts een gehaltebepaling volgens een rontgendiffraktometrische methode 

in aanmerking. 

Bij de Si02-stookproducten doet zich de gelukkige omstandigheid voor 

dat de kristallijne en de amorfe component voor rontgenstraling dezelfde 

absorbtie-eigenschappen hebben, zodat een gehaltebepaling mogelijk is door 

direkte vergelijking van intensiteiten. Er werd gebruik gemaakt van de 
41 methode, beschreven door S.M. Ohlberg en D.W. strickler • Voor de fraktie 
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amorfe fase p in een stookprodukt geldt 

nd- ~ 
p = ___;,;__-= (4 • .}.) 

nm- ~ 

Hierin is nd de intensiteit van de afgebogen rontgenstraling, gemeten ter 

plaatse 29 aan het gedeeltelijk ontglaasde stookprodukt. De intensiteiten 

~ en ~ worden ter zelfder plaatse 29 gemeten, respectievelijk aan een 

volledig amorf Si02-preparaat en aan een100%-igcristobalietmonster.Debe

trekking geldt exact wanneer aan twee voorwaarden is voldaan, namelijk 

1. De netwerkordening in het amorfe referentiepreparaat moet dezelfde zijn 

als die in de amorfe fase van het stookprodukt. 

2. De roosterkwaliteit van het kristallijne :r:eferentiepreparaat en van de 

kristallijne fase in het stookprodukt moeten gelijk zijn. 

Aan deze voorwaarden kan niet worden voldaan. De invloed van de ordenings

toestand van de amorfe fase op het rontgendiffraktieprdfiel is echter klein 

en kon in de geschreven diffraktogrammen der stookprodukten niet worden 

aangetoond. De roosterkwaliteit van de kristallijne fase heeft grote invloed 

op het rontgendiffraktiepatroon door het veroorzaken van strukturele lijn

verbreding. Terwijl echter het amorfe diffraktiepatroon wordt gekemnerkt 

door een continue en weinig gemoduleerde uitsmering van de verstrooide 

rontgenintensiteit over het cii.ffraktogram, wordt de straling aan de kristal

lijne fase als pieken afgebogen bij vrij diskrete waarden van 20. Volgens de 

methode van Ohlberg en Strickler worden de intensiteiten nd' nm en~ 

daarom juist bij die waarden van 29 gemeten, waar de kristallijne bijdrage 

tot de gediffrakteerde straling slechts bestaat uit ondergrondsverstrooiing. 

De intensiteit van de ondergrond wordt in de eerste plaats bepaald door 

instrumentfaktoren, door verstrooiing der rontgenstraling aan de Iucht en 

door het Compton-effect. Zij wordt in mindere mate bepaald door de rooster

kwaliteit en Ohlberg en Strickler pretenderen dat als kristallijn referentie

preparaat daarom bij deze methode in goede benadering een willekeurig 

Sio2-preparaat kan worden toegepast, dat volledig kristallijn is. 

De gehaltebepaling werd aan elk monster uitgevoerd bij 18.50, 26.00, 

33.75 en 40.50°20 (CuKa), waar de kans op enige bijdrage van de uitlopers 

der kristallijne reflecties het kleinst is. Op deze plaatsen werd met stil

staande goniometer de intensiteit van de afgebogen straling bepaald als 

het aantal rontgenkwanten dat per tijdseenheid door de detector wordt 
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' 
geregistreerd. Als teltechniek. werd de methode 'fixed time' toegepast, 

waarbij aan de meting van elk der intensiteiten ~· l)n en~ dezelfde 

teltijd wordt gespendeerd en die voor deze bepliling ~ beste methode is 

zoals onder hoofdstuk 6 van dit proefschrift wordt afgeleid. De teltijd 

per intensiteitsmeting bedroeg 4000 sek.onden. Om te kunnen corrigeren voor 

eventuele variaties over langere termijn van de intensiteit van de prlmaire 

rontgenbundel werd voor en na elke intensiteitsmeting ten behOeve van de 

gehaltebepa,ling de intensiteit gemeten aan een standaardpreparaat. Als zoda

nig diende een kwartsglaspreparaat. De intensiteit van de gediffrakteerde 

straling werd daaraan bij 22.oo<?29(CuKa) bepaald. De teltijd was 1000 

sek.onden. ·Er werd een Philips diffraktOmeter gebruikt, bestaande uit een 
gestabillseerde hoogspanningsgenerator, PW 1310, met goniometer PW 1050/2 

en getransistoriseerd meetpaneel. De afgebogen straling werd gedetecteerd 

met een proportionele teller met pulshoogte discriminator. 

De methode werd toegepast op mechanische mengsels van kwartsglas

meel en cristobliliet, dat uit kwartsglas was bereid door dit 21 uur lang te 

stoken op 1450°C (21/1450). In dit ge\Tal kan aan de bovengenoemde voor

waarden, waaronder volgens de methode van Ohlberg en Strickler een ex:ac!e 

gehaltebepliling mogelljk is, worden voldaan door voor de amorfe en kris

tallijne referentiepreparaten respectievelijk kwartsglasmeel en. monster 

21/1450 te kiezen. Nau'Wkeurig afgewogen hoeveelheden glasmeel en cristo

bliliet werden in een porceleinen mortier intensief gemengd. De uit de afge

wogen hoeveelheden berek:ende en de diffraktometrisch bepaalde frakties amorfe 

:(ase in de mengsels worden in de volgende .tabel vermeld. 

Tabel 4.14 

Fraktie amorfe fase in mechanische mengsels 

Afgewogen Rontgendiffraktometrisch bepaald bij 

18.50°26 26.00°29 33.75°28 40.50°29 

0.800 0.800±0.004 0.803;t0.004 o. 790±0.008 o. 797j:0.010 

0.594 0.638;t0.003 0.623;t0.004 0.621;t0.007 0.628;t0.009 

0.408 0.436:!;0.003 0.423+0.003 I 0.409:!;:0.006 0.438;t0.009 ... 
0.229 0.213;t0.002 Q.211;t0.002 0.206+0.005 0•214:!;0.008 - . 

De absolute fouten, vermeld bij de diffraktometrisch bepaalde amorfe 

frakties gelden met een betrouwbaarheid van 32% enwerden berek:end volgens 
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de methode, beschreven in hoofdstuk 6 van dit proefschrift. De discrepanties 

tussen de uit de afgewogen hoeveelheden berekende en de diffraktometrisch 

bepaalde amorfe frakties kunnen verklaard worden door een slechte menging 

der com~nenten. Ook de signifikante verschillen in de amorfe concentraties, 

bepaald aan hetzelfde preparaat bij verschillende afbuigingshoek moeten ge

weten worden aan een mindergoedemenging,dieniet geheel kon worden voor

komen, en die zijn invloed doet gelden, omdat met de afbuigingshoek ook de 

grootte van bet aangestraalde preparaatoppervlak verandert. De meetresulta

ten blijken evenwel voldoende betrouwbaar om toepassen van de methode van 

Ohlberg en Strickler bij de gehaltebepaling aan de stookprodukten te recht

vaardigen. 

Als amorf referentiepreparaat werd bij deze bepaling een kwartsglas

meel gebruikt dat gedurende 6 uur op 1300°0 was gestookt en waarin rontgeno

grafisch nog juist geen ontglazing was waar te nemen. Hoewel verwacht mag 

worden dat de ordening van bet amorfe netwerk van dit preparaat meer met 

die van de amorfe fase in de stookproduktenzal overeenkomen dan die van het 

ongestookte kwartsglas, kon uit intensiteitsmetingen bij 18.50, 26.00, 33.75 

en 40.50°29 CuKa aan het ongestookte kwartsglas en het 6/1300 stookprodukt 

niet worden geconcludeerd dat tengevolge van het stookproces de vorm van 

de amorfe band in het rontgendiffraktogram was veranderd. 

Om tot een keuze voor het kristallijne referentiepreparaat te komen 

werd de ondergrond in het rontgendiffraktogram vanhetstandaard kwartsmeel 

vergeleken met die in de diffraktogrammen van enige stookprodukten, waar

van mochtwordenaangenomendatdaarinvrijwel volledigeontglazing was opge

treden. 

In de diffraktogrammen van deze monsters, 

48/1300, 148/1300, 48/1400, 89/1400, 8/1700 en K, 

waarin K bet standaardkwarts aanduidt, neemt de ondergrond in de aangegeven 

volgorde een weinig af. De waargenomen ondergrondsverhoging in de diffrak

togrammen der beschouwde stookprodukten kan worden verklaard door de 

aanwezigheid van nog een spoor amorfe fase of door de invloed van de roos

terkwaliteit van de kristallijne fase. De vraag, welke van beide verklaringen 

de voorkeur verdient, kan niet worden beantwoord zonder dat met zekere wil

lekeur een grens kristallijn-amorf wordt getrokken. Daarom is ook de keuze 

voor bet kristallijne referentiepreparaat arbitrair. Om de invloed van deze 

keuze op de resultaten: van de gehaltebepaling te demonstreren worden in 
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onderstaande tabel voor het 460/1200 stookprod.ukt de waarden vermeld die 

voor de amorfe fraktie worden gevonden wanneer elk der bovengenoemde 

monsters achtereenvolgens als kristallijn referentiepreparaatJVordt toegepast. 

Tabel 4.15 

Kristallijn Fraktie amorfe fase in monster 460/1200 

refer. prep. bepaald bij 

18.50°26 26.00°28 33.75°28 40.50°28 

48/1300 0.320 0.343 0.368 0.397 

148/1300 0.330 0.360 0.384 0.416 

48/1400 0.329 0.366 0.400 0.442 

89/1400 0.332 0.376 0.407 0.457 

8/1700 0.334 0.379 0.413 0.459 

K 0.340 0.385 0.442 0.482 

Met een betrouwbaarheid van 32% wordt voor de grootte van de absolute 

fout in deze waarden respectievelijk 0.002, 0.003, 0.006 en 0.009 gevonden 

bij respectievelijk 18.50, 26.00, 33.75 en 40~50°29 (CuKa) en de verschillen 

in de waarden, gevonden voor de amorfe fraktie bij verschillende waarden 

van 2.0 en bij toepassen van verscbillende kristallijne ref~entiepreparaten 

zijn daarom signifikant. Als verklaring voor deze verschillen geldt het feit 

dat de roosterkwaliteit van de kristallijne fase in het stookprodukt niet 

dezelfde is als die van de gebruikte kristallijne referentiepreparaten. 

Da3J,'naast kan bij gedeeltelijk ontglaasde kwartsglasmonsters vormverandering 

van de amorfe band in het diffraktogram zijn opgetreden, hoewel een dergelljke 

vormverandering bij stookprodukten, waarin rontgenografisch nog geen ontgla

zing aantoonbaar is, niet kon worden waargenomen. Bovendien kunnen nog 

instrumentele fouten een rol spelen. De onmogelljkheid om over de juiste 

kristallijne en amorfe referentiepreparaten te beschikken bij een gehalte

bepaling volgens de methode van Ohlberg en Strickler aan een glasmonster, 

dat door stoken gedeeltelijk is ontglaasd, introduceert systematische fouten 

en men moet een absolute fout van 0.05 a 0.1 verwachten in de zo bepaalde 

waarde van de amorfe fraktie. 

Ten behoeve van de gehaltebepaling aan kortenhoog gestookte monsters 

werd als kristallijn referentiepreparaat het standaard kwarts gebruikt, bij 

de lang en laag gestookte monsters het 8/1700 stookprodukt. Aan het kwart~ 
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prepara.a.t werd de ondergrondsintensiteit gemeten bij 18.50, 23.50, 33. 75, 

38.00 en 44~00°29 (CuKa). De hoogte van de ondergrond bij 26.00 en 40.50°29 

(CuKa) werd daaruit door interpolatie bepaald. Voor de glasfraktie in de 

stookprodukten werden de volgende waarden gevonden. 

Tabel 4.16 

Fraktie amorfe fase in de stookprodukten 

18.50°28 26.00°28 33.75°26 40.50°26 

6/1500 0.475;t0.003 0.501;!;0.004 0.521;!;0.005 0.560:!;0.009 

6/1480 0.64l:t0.004 0.659:!;0.;004 0.671+0.007 o. 717±0.010 

6/1460 o. 727:t0~004 o. 753+0.005 o. 770;t0.007 o. 791;!;0.010 

6/1440 0.837:!;0.004 0.854:!;0.005 0.856:!;0.008 0.878:!;0.011 

6/1420 0.910;t0.005 0.930;t0.005 0.925+0.008 0.947:!;0.016 

89/1400 0.002:!;0.001 0.004:!;0.002 0.010;t0.004 0.004:!;{1.007 

48/1400 0.007:t0.001 0.019+0.002 0.022:!;0.004 0.031;t0.007 

148/1300 0.005;t0.001 0.029±0.002 o.047:to.oo4 0.073:!;0.007 

48/1300 0.020;t0.001 0.055;t0.002 0.072:!;0.004 0.103:!;0.007 

460/1200 0.334:!;0.002 0.379:!;0.003 0.413:!;0.006 0.459:!;0.009 

292/1200 0.607:!;0.003 0.623j:0.004 0.646:!;0.007 o. 738:!:0.011 

1316/1150 0.644:!;0.004 0.686:!;0.004 0.693:!;0.007 0. 759±0.011 

1120/1150 0.816:!;0.004 0.832:!;0.005 0.837:!;0.008 0.883:!;0.012 

2500/1100 0.906:!;0.005 0.889:!;0.005 0.898;!;0.009 0.936:!:0.013 

De opgegeven waarden van de absolute fout in deze resultaten gelden 

met een betrouwbaarheid van 32%. Aangezien als kristallijn referentiepr&

paraat bij deze bepalingSto2-monstersvanzeer goede roosterkwaliteit werden 

gebruikt, zijn de gevonden waarden voor de amorfe fraktie waarschijnlljk te 

hoog. 

4.2.4.2 Rontgendiffraktie-profielmeting a.a.n de stookprodukten en bepaling. 

van het lijnprofiel der cristobalietreflecties 

Met dezelfde diffraktometerapparatuur, als werd gebruiktvoordegehal

tebepaling, werden ten behoeve van een lijnprofielanalyse a.a.n elk der te 

onderzoeken stookprodukten en a.a.n bet 6/1300 monster drie profielmeti.ngen 

verricht namelijk van 19.50 to 24.50°28 (CuKa) van 29.00 tot 34.00°2'8 (CuKa) 
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en van 43.00 tot 46.50°28 (CuKa), Binnen deze drie meetgebieden Uggen res

pectievelijk de 101-, de 102- en de 202 laag cristoballetreflecties. waarvan 

meting voor de Ujnprofielanalyse noodzakelljk was. Volgel2S de methode 

'fixed time', die voor het onderhavige meetprobleem de meest geschikte tel

techniek is (zie hoofdstuk 6 van dit proefschrift) werd elke profielmeting 

door de apparatuur gedurende de nacht volledig automatisch uitgevoerd met 

behulp van het step-scan mechanisme. Daarbij wordt met stilstaande gonio

meter het aantal rontgenkwantengetelddatgedurendedeingestelde teltijd door 

de detector wordt geregistreerd. Nt:~- afloop van de meting wordt het aantal 

verzamelde k.wanten op een papierstrook afgedrukt tesamen met de daarbij 

behorende waarde van 2 0 en de teftijd, de teller wordt over een ingestelde 

hoek verplaatst en de meting wordt opnieuw gestart. De afstand tussen twee 

opeenvolgende meetpunten was 0.01°28. Voor de 101- en de 102 profielen 

bedroeg de teltijd per meetpunt 100 sekonden en voor de 202 profielen 

120 sekonden. Om alle gemeten profielenopdezelfdeschaal te kunnen brengen 

werd voor en na elke profielmeting aan een k.wartsglas standaardpreparaat 

de primaire rontgenintensiteitopdezelfdewijzegemetenalsdat bij de gehalte

bepaling werd gedaan. 

De methode, volgens welke uit de diffraktieprofielen, gemeten aan de 

stookprodukten, de kristallijne Ujnprofielen werden bepaald, berust op 

de betrekking (4.1), die de basis vormt voor de gehaltebepallng, besproken 

in de vorige paragraaf. Deze betrekking kan geschreven worden als 

k(20) = d(2e) - p.m(2e) 
1-p (4.2) 

waarin de 20-afhankelijkheid der intensiteiten is aangegeven om uit te 

drukken dat vergelijking (4.2) in principe geldig is voor elke waarde van 

26. In het rechterlid van de betrekking is d(2G) het diffraktieprofiel, gemeten 

aan het gedeeltelijk ontglaa.sde stookprodukt. m(2e) is het profiel van een 

volledig amorf preparaat waarvan de netwerkordening identiek is met 

die van de amorfe fase in het stookprodukt. Dit profiel is onbekend. Door de, 

noodzakelijk verkeerde, keuze voor het amorfe en kristal!ijne referentie

preparaat bij de gehaltebepaling worden bij verschillende waa.rden van 29 

verschillende waarden voor de amorfe fraktie p gevonden. De werkelijke waa.rde 

van p is onbekend. :De systematische fouten, die bij de afleiding van het 

kristallijne lijnprofiel worden gefntroduceerd door een niet korrekt amorf 
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diffraktieprofiel en een verkeerde p-waarde te gebruiken, blijven ecliter 

minimaal wanneer ten behoeve van deze afleiding het amorfe pro'fiel aan het 

monst~r 6/1300 wordt gemeten, dat ook bij de gehaltebepaling als ahlorf 

referentiepreparaat werd toegepast en wanneer bovendiendezelfde 28 -afhanke

lijkheid voor p wordt ge!ntroduceerd als bij de gehaltebepaling werd gevonden. 

Om ook de invloed van instrumentele fouten zo klein mogelijk te houden werden 

de d- en m-profielen gemeten aan dezelfde diffraktometerpreparaten als bij ., 
de gehaltebepaling werden gebruikt. 

In over leg m:et het rekencentrum der T .H. Eindhoven werd een Algol-60 

rekenprogramma geschreven ter verwerkingvande meetresultatenop de EL X-8 

rekenmachine. Volgens de methode der kleinste kwadraten wordtdoor dit 

programma uit de waarden voor de amorfe fraktie p, bepaald bij vier ver

schillende waarden van 28, een tweede graadsbenadering, 

p(29)=A*(28)2+B*(29 )+C, 

berekend. De gemeten diffraktieprofielen d(29) en m(29) worden geschaald en 

daaruit wordt volgens vergelijking (4. 2) bet kristallijne lijnprofiel k(_2B) 

bepaald. 

Op deze wijze werden uit de meetresultaten aanvaardbare 101- en 102 

profielen afgeleid. De ond~rgrond der 202 lijnprofielen werd echter duidelijk 

· te laag berekend en bleek bij sommige stookprodukten aan de hoge hoek kant 

zelfs negatieve waarden te bereiken. Blijkbaar Ievert de tweede graads bena

dering voor de amorfe fraktie in het gebied van de 202 reflectie te hoge 

waarden voor p(29 ) en voldoet daar niet. Daarom werden de 202 profielen 

opnieuw berekend en wel met een constante waarde voor p, namelijk die, 

bepaald bij 40.50°29 (CuKa). 

De berekening der kristallijne lijnprofielen werd uitgevoerd aan die 

reflecties, in de buurt waarvan bij de gehaltebepaling waarden voor p, groter 

dan 0.05, waren gevonden. De invloed van de eventueel nog aanwezige fraktie 

amorfe fase op de 101-, de 102- en de 202 profielen der monsters 8/1700, 

48/1400, 89/1400, op het 101- en 102 profiel van monster 148/1300 en op het 

101 profiel van monster 48/1300 is zo gering dat een correctie daarvoor 

achterwege kon blijven. 

125 



4.2.5 Analyse der rontgendiffra.ktie-lljnprofielen 

4.2.5.1 Ellminatie van de instrument-invloed uit de kristallljne diffra.ktie

profielen 

De vorm van een experimenteellljnproflel h(s), gemeten aan een struk

tureel Diet-ideaal preparaat en gescbreven als funktie van de reciproke 

variabele s, wordt zowel door strukturele als instrumentelefaktoren bepaald.. 

W anneer het zuivere lijnprofiel, waarvan de vorm slechts afhangt van de roos

terkwallteit van het onderzochte monster, wordt bescbreven door f(s) en de 

instrumentfunktie, die experimenteel kan worden bepaald aan een struktureel 

ideaal preparaat, door g(s), geldt voor het verbrede h(s)-lljnprofiel42 

+00 
h(s) f · f(z)g(s-z)dz (4.3) 

-oo 

De instrument-invloed werd bij dit onderzoek geelimineerd volgens de methode 

van A.R. stokes43
• Uit vergelijking (4.3) kan worden a;fgeleid 

_ H(t) 
F(t) - G(t) (4.4) 

waarin H(t);G(t) en F(t) de Fouriergetransformeerden zijn van respectieve

lijk het h(s)-, g(s)- en f(s)-profiel, die discreet gedefinieerd worden door 

H(t) = ~ h(s)exp(2nist).:ls 

Hierin is t een afstand in het kristalrooster in een rlchting loodrecht op 

de• netvlakken, waaraan de reflectie is gemeten. Volgens de methode van 

Stokes worden in overeenstemming met de betrekking (4.4) het reele en het 

imaginaire deel van de Fouriergetransformeerde van het zuivere lljnproflel, 

FR(t) en FI(t), berekend uit dievandeFouriergetransformeerden van de beide 

experimentele pro:fielen, HR(t) en HI(t), respectievelljk GR(t) en GI(t), als 

FR(t) = HR(t)GR~t)+HI(t)GI(t) en FI(t) = HI(t)GR(t)-HR(t)GI(t) (4.5) 
GR (t)+GI2(t) GR2(t)+GI2(t) 

De berekening vanhetreele enimaginairedeel van de Fouriergetransformeer

de van het zuivere lljnpro:fiel uit de experimentele h(s)- en g(s)-lijnprofielen 

werd uitgevoerd op de EL X-8 rekenmachine. Daarhij werd gebruik gemaakt 
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van een Algol-60 rekenprogramma* dat was gebaseerd op een publicatie van 

H,Keller enA.Segmiiller44• Hetprogramma bestaatuitvierdelen. In bet eerste 

deel wo.rden de experimentele lijnprofieltm gecorrigeerd voor ondergrond en 

continue faktoren volgens 

h*(20), g*(2B) = lk(29)-b(29)} sin
2

9 
(l+Cos2 28)F2 (29) 

Hierin is k(29) het aan het stookprodukt bepaalde kristallijne lijnprofiel 

dan wel bet instrumentprofiel, gemeten aan een kristallijn en struktureel 

ideaal Sio2-preparaat. b(28) is de ondergrond, die in het programma wordt 

benaderd door b(2e) = a+f3Sin0. De term sin2 B/(l+cos220) is de correctie 

voor de Lorentz-polarisatiefaktor en de geometrische spreidingsfaktoren. 

F 2(29) is een correctie voor de variatie van het kwadraat van de struktuur

faktor over bet lijnprofiel en wordt gevonden door een tweede graads inter

polatie over drie F
2 -waarden, die uit literatuurgegevens betreffende de 

kristalstruktuur van de lage temperatuur modificatie van kwarts en cristo

baliet31 werden berekend bij sinO/A- -waarden in de lhurt van het te analyse

reo lijnprofiel. 

In bet tweede deel van het programma wordt aan de gecorrigeerde 

lijnprofielen een coordinatentrans{Qrmatie uitgevoerd volgens 

2 h*(20) = h(s), g*(29) = g(s) met s =,A (sin9-sin9
0

) 

Hierin is e'
0 

de 6-coordinaat van het zwaartepunt van het desbetreffende 

lijnprofiel, die wordt berekend volgens 

:E. sin 26 h*(20)L128 
211 

sinOc l r cos6 h*(20)L126 
28 

De lijnprofielen worden genormeerd door ze te delen door het oppervlak. In 

het derde deel van het programma worden de experimentele lijnprofielen, die 

gemeten werdenop eenconstant .128-raster, door mid.del van een tweede graads 

interpolatie berekend op een constant Lls-raster. 

>V' Voor bet sebrijven van dit programma in Fortran ten behoeve van de verwerktng 

der meetresultaten op de mM 1620 rekemnachine en bet vertalen daarvan in Algol-60 

bij bet beschikbaar komen van de EL X-8 rekenmachine wil ik Drs c. Bron, onderaf

deling der Wiskunde. T .H. Eindhoven, gaarne ha.rtelijk danken. 
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Het reele en imaginaire deel van de Fouriergetra.nsformeerde van het 

h(s)... en g(s)-profiel worden berekend in het vierde deel van het programma. 

Da.aruit worden tenslotte volgens de vergelijkingen (4.5) FR(t) en Fl(t) 

berekend. Daarbij kan het .d t...ra.ster en de maximale waarde van t, waarvoor 

de getransformeerde wordt berekend, vrij gekozen worden. Het programma !e

vert als output FR(t) en FI(t) in tabelvorm en in grafiek en de sin fJ 0 ... waarde 

van het zwaartepunt van het h(s}- en g(s)-profiel. Het is onder referentie

nummer KPN-E2-05-ALG opgenomen in delijst'KristallografischeProgra.m

ma's Nederland', sa.mengesteld door Drs R. Olthof-Hazeka.mp, Laboratorium 

voor Kristalchemie, Rijksuniversiteit, Utrecht. 

Het 29 -gebied, dat bij de analyse volgens Stokes werd gebruikt voor de 

berekening van de Fouriergetransformeerde van het zuivere lijnprofiel, 

strekte zich bij de 101- en 102 laag cristobalietprofielen uit respectieve

lijk van 20.00 tot 24.00°26 en van 29.80 tot 33.20°28. Ter bekorting van de 

rekentijd werden op de uitlopers van de k(29)-profielen, waar de intensiteit 

nog slechts weinig met de afbuigingshoek varieert, meetpunten weggelaten, 

zodat daar de afstand .<126 tussen twee opeenvolgende meetpunten groter is 

dan rond de top van hetprofiel. Voorde 101- en 102 laag cristobalietprofielen 

wordt het toegepaste 28-raster gegeven door 

101-meetgebied 

20.00-21.00°20 

21.00-22.50°2'8 

22.50-23.50°2(1 

23.50-24.00°20 

.12:8 

0.02°28 

0.01°28 

0.02°29 

0.05°29 

102-meetgebied 

29.80-30.74°29 

30.74-32.24°28 

32.24-33.20°28 

.<12e 

0.02°28 

0.01°2'9 

o.o2°2e 

Uit de k(2B)-meetpunten..tussen 19.50 en20.00°2tl entussen 24.00 en 24.50°20 

werd de gemiddelde hoogte van de ondergrond daar ter plaatse beyaald en 

daaruit werden voor de 101 cristobalietprofielen de coetficienten a en f3 
berekend, die de ondergrondscorrectie in het rekenprogra.mma bepalen. Voor 

cte 102 cristobalietprofielen werd deze correctie berekend uit de k(28)-
o . 0 

meetpunten tussen 29.00 en 29.80 28 en tussen 33.20 en 34.00 28. 

De k(29 )-profielen der 202 laag cristobalietreflecties bleken aile, 

uitgezonderd die, gemeten aan het 48/1400,-, het 89/1400- en het 8/1700 

stookprodukt, aan de lage en de hoge hoek kant te worden overlapt door 

respectievelijk de 211- en de 113 cristobalietreflecties. Daarom was een 

Stokes-analyse der 202 profielen niet zonder meer mogelijk en werd een 
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correctie voor piekoverlap toegepast. Bij deze correctie werd de vorm van 

de uitlopers der elkaar overlappende piekenbenaderddoordie van analytifk:he 

funk:ties j(x) met x = 29 (zie Fig. 4.1). Voor het oppervlak van bet k(x)

profiel tussen de coordinaten x1 en x2 geldt 

x2 x2 x2 x2 

~ k(x)dx = <ix i
1 

(x) = Q A x{ j A (x)dx + QB 4 jB (x)dx 

K (4.6) 

De waardevanKkanuitdek(x)-meetgegevensworden berekend. Ter benadering 

van de vorm van de profiel-uitlopers werden twee funkties j(x) beschouwd, 

namelijk de hyperbolische benadering J~,B(x) = 1 x-xA,B[-1 en de Cauchy

benadering l~,B(x) = (x-xA,B)-2, Voordeasymptoot-coordinatenxA,Bwerden 

de x-waarden gekozen, die als posities der overlappende 211-, 202- en 113 

reflecties uit gegevens, vermeld in de X-Ray Powder Date File32,werden 

berekend, namelijk 42,65, 44.86 en 47.07°20. Nu kunnen de integralen IA en 

IB uit vergelijking (4.6) worden berekend en kunnen de volgende betrekkingen 

worden opgesteld 

K = QHH 1H QHH 1H 
A A+ B B 

K QHC 
A 1H QHC 

A+ B 
Ic 
B 

K = QCH 
A 1c QCH 

A+ B ~ 
K = Qcc 

A 1c Qcc 
A+ B 

Ic 
B 

Deze betrekkingen beschrijven achtereenvolgens 

HH-overlap: De uitlopers der overlappende pieken worden hyperbolisch be

naderd. 

He-overlap: De uitloper van de A-piek wordt hyperbolisch en die van de 

B-piek door de Cauchy-funktie benaderd. 

CH-overlap: De uitloper van de A-piek wordt door de Cauchy-funktie en die 

van de B-piek hyperbolisch benaderd. 

CC-overlap: De uitlopers van beide pieken worden door de Cauchy-funk:tie 

benaderd. 
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Fig. 4.1 Correctie voor piekoverlap 

Dezevergelijkingen kunnen ook worden opgesteld voor het (x2,x8)-meetgebied. 

Als resultaat worden dan vier paren vergelljkingen verkregen, waa.ruit de 
HH HH CC 

onbekenden Q A , QB ••••••••, QB kunnen worden opgelost. Om te beoordelen 

welke van de vier correcties het best voldoet,wordt de waarde van Q AjA (x) + 
QBjB(x) voor elk der vier modellen berekend ter plaatse x1, x2 en x3• Door 

de in grafiek gebrachte k(x)-meetpunten wordt een gladde kurve getrokken en 

de experimentele waarde van k(x) ter plaatsex1, x
2 

en x8 bepaald. Met behulp 

van het model, dat de experimentele k(x)-waarden het best benadert, kan het 

202 profiel voor piekoverlap worden gecorrigeerd. Voorde211-202piekover

lap werden alsx1-,x2- enx8-waardenrespectievelljk43.00, 43.50 en 44.00°29 

gekozen en voor de 202-113 overlap 45.20, 45.80 en 46.50°29. Het bleek dat 

bij sterk ontglaasde stookprodukten de hyperbollsche en bij weinig ontglaasde 

monsters de Cauchy-benadering het best de vorm van de uitlopers der 211-

en 113 profielen beschreef. De correctie werd uitgevoerd volgens 
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kgecor(x) k(x) - Q211J211 (x) voor x :;;;; xmin < 44.86°29 

kgecor(x) = k(x) - Q113J113(x) voor x ;;.. ~ax > 44.86°20 

kgecor(x) = k(x) - { Q211j211 (44.86) + Q 113jll3(44.86)} 

voor xmin:;;;; x :;;;; xmax 

waarbij xmin en xmax werden berekend uit 

Q211l2u<~n> = QuaJn3<xmax> = Q211j2u<44•86> + Qll3jl13<44•86> 

De toegepaste overlapcorrectie leidt zonder twijfel tot systematische fouten 

in de profielvorm der 202 cristobalietreflecties, die toch al tengevolge 

van hun geringe intensiteit, vooral bij minder sterkontglaasde stookprodukten, 

minder nauwkeurig konden worden gemeten dan de 101- en 102 reflecties. 

Deze fouten lijken echter kleiner dan die, welke zouden worden gefntroduceerd, 

wanneer in het geheel geen correctie voor piekoverlap werd toegepast. 

De coetncienten a en [3, nodig voor de ondergrondscorrectie in het 

rekenprogramma, werden voor de overlapte 202 profielen berekend uit de 

gemiddelde hoogte van de ondergrond, bepaald uit de voor overlap gecorri

geerde k(29)-waarden tussen 43.00 en 43.20°20 en tussen 46.20 en 46.50°20. 

Voor de 202 profielen, gemeten aan de stookprodukten 48/1400, 89/1400 en 

8/1700, waaraan geen piekoverlap werd geconstateerd, werd deze correctie 

berekend uit k(20)-waarden tussen 43.50 en 43,70°29 en tussen 45.00 en 

45.70°28, Het bij de stokes-analyse toegepast 28-raster wordt beschreven door 

Overlapt 

202-meetgebied 

43.20-46.20°29 

Niet overlapt 

202-meetgebied .12ll 

43.60-45.60°29 0.01°29 

De instrumentfunktie werd ten behoeve van de Stokes-analyse gemeten aan 

het standaard kwartspreparaat. De 101 cristobalietprofielen werden geanaly

seerd met het 100 kwartsprofiel en de 202 cristobalietprofielen met het 

201 kwartsprofiel. De afstand der piekposities van de vergeleken kwarts

en cristobalietprofielen bedraagt ca. 1°20 (CuKa). Bij vergelijking van de 

Fouriergetransformeerden vanhet 100 kwartsprofiel en vanhetzelfdeprofiel, 

verschoven naar de positie van de 101 cristobalietreflectie. bleek dat de 

invloed van deze verschuiving op de Fouriergetransformeerde te verwaarlo-

zen was. 
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In de direkte omgeving van de 102 cristobalietreflectie ligt geen k.warts

reflectie. De meest nabij gelegen kwartsreflecties zijn de 101- en 110 

reflectie, die ieder ca. 5°29 (CuKa:) van de 102 cristobalietreflectie verwij

derd zijn, de eerste in de ricbting van lagere, de tweede in de ricbting 

van hogere 29 -waarden. Van beide k.wartsreflecties werd bet profiel gemeten 

en daarvan werd, na aftrekken van de ondergrond, de integrale breedte B 

bepaald (dat is bet profieloppervlak, gedeeld door de piekboogte), Gevonden 

werd B(101) 0.175°29 en B(llO) = 0.178°20. Voor de analyse der 102 

cristobalietprofielen werd nu een kunstmatig k.wartsprofiel gebruikt dat was 

samengesteld uit de 101- en 110 kwartsprofielen. Daartoe werd bet 110 

kwartsprofiel op dezelfde schaal als bet 101 k.wartsprofiel gebracht door 

vermenigvuldiging met de faktor 0(101)/0(110), de verbouding der profiel

oppervlakken. Dan werden beide profielen bij elkaar opgeteld en werd bet 

resulterende 101+110 profiel verscboven naar de positie van de 102 cristo

balietreflectie. 

De ondergrondscorrectie werd voor .bet 100 kwartsprofiel berekend uit 

intensiteitsmetingen tussen 19.00 en 19.50°29 en tussen 22.25 en 22.75°26, 

voor bet 101+110 kwartsprofiel uit metingen tussen 29.00 en 29.80°29 en 

tussen 33.20 en 34.00°20 en voor bet 201 kwartsprofiel uit metingen tussen 

44.00 en 44.40°2(;1 en tussen 46.90 en 47.50°28. Het bij de analyse toegepaste 

2 8-raster was 

100-meetgebied 

19.50-20.50°21:1 

20.50-21.26°29 

21.26 .. 22.26°20 

L\28 

0.02°28 

o.o1°2ll 

0.02°29 

101+110-meetgebied 

29.90-31.10°29 

31.10-31.90°29 

31.90-33.10°2(:1 

201-meetgebied 

44.80-45.40°29 

45.40-46.20°20 

46.20-46.90°2{1 

L\29 

0.02°29 

0.01°29 

0.02°26 

!120 

0.02°26 

0.01°29 

0.02°2(:1 

4.2.5.2 Bepaling van de stapelfouten-concentratie in de cristobalietfase 

der stookprodukten 

In . paragraaf 3.4.4 van hoofdstuk 3 werd afgeleid dat de stapelfouten

concentratie in laag cristobaliet in eerste benadering recbt evenredig is 
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met de afstand 41CG van de 29-coordinaat van bet maximum tot die van 'bet 

zwaartepunt van bet daaraan gemeten rontgendiffraktie-lijnprofiel. 

Aan de k(29)1ijnprofielen werd de bepaling van de piekpositie op 

dezelfde wijze uitgevoerd als aan de reflectieprofielen in de geschreven 

rontgendiffraktogrammen (paragraaf 4.2.3). De positie van de zwaartepunten 

der experimentele lijnprofielen werd bij de lijnprofielanalyse volgens 

Stokes (paragraaf 4.2.5.1) berekend. Voor de verbrede profielen h(s) kan 

uit beide gegevens de afstand van bet profielmaximum tot bet -zwaartepunt 

ACG(h), uitgedrukt in °29, worden afgeleid. De zo berekende waarde van L1CG 

wordt behalve door de stapelfouten-concentratie ook door instru.'1lentele 

faktoren bepaald. Wanneer als oorsprongvoordeprofielvariabeles de coordi

naat van bet profielmaximum wordt gekozen, kan met behulp van vergelijking 

(4.3) voor 41CG(h) worden gescnreven 

j :b(s)ds l 00

s { l~(z)g(s-z)dz ~ ds 
L1CG(b) = --

00--=----
loo b(s)ds ;

00

00 
{ l~(z)g(s-z)dz ~ ds 

Door in het rechterlid de integraties over s en z te verwisselen en door 

daarin een nieuwe variabele a = s-z in te voeren blijkt 

+00 +OO. 
J ag{a)dcr J zf(z)dz 

41CG(h) -oo -oo 41CG(g) + 41CG(f) + +OO +OO 

J g(cr)da J f(z)dz 
-oo -oo 

waarin 41CG(g), respectievelijk ACG(f) de afstand piek-zwaartepunt is van 

het g(s)-, respectievelijk f(s)-profiel. De correctie voor de instrument

invloed werd daarom uitgevoerd volgens 

L1CG(f) = ACG(h) - ACG(g) 

De grootte van de correctie werd aan bet standaard kwartspreparaat bepaald. 
. 0 

De voor de afstand piek-zwaartepunt gevonden waarden, uitgedrukt in 29, 

staan vermeld in Tabel4.17. 
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Tabel 4.17 

L\CG(101) .1CG(102) L\CG(202) 

kwarts -0.02 o.oo + 0.02 

8/1700 o.oo -0.01 -o.os 
6/1500 -0.01 +0.01 -0.05 

6/1480 -0.01 +0.01 -0.08 

6/1460 -0.03 +0.02 -0.14 

6/1440 -0.04 +0.01 -0.16 

6/1420 -0.04 -0.01 -0.26 

89/1400 o.oo -0.02 -0.02 

48/1400 o.oo -0.01 -o.o3 

148/1300 -0.02 -0.02 -0.03 

48/1300 -0.02 +0.02 -0.02 

460/1200 -0.02 o.oo -0.08 

292/1200 -0.04 -0.02 -0.15 

1316/1150 -0.04 -0.02 -0.15 

1120/1150 -0.03 -0.01 -0.17 

2500/1100 -0.01 +0.05 -o.04 

De drie voor kwarts vermelde L\CG-waarden werden gemeten aan res

pectievelijkhetlOO-,het 101+110- en het 201kwartsprofiel. De voor de stook

produkten opgegeven waarden zijn voor instrumentinvloed gecorrigeerd. Zo

als reeds onder paragraaf 4.2.3 vandithoofdstukwerd vermeld, wordt het 101 

laag cristobalietprofiel, gemeten aan de kort en hooggestookte monsters, aan 

de lage hoek kant bij ca. 21.7°29 overlapt door een ex:tra-piek van lage 

intensiteit. De opgegeven L\CG(101)-waarden werden daarvoor niet gecorri

geerd. 

Uit de meetresultaten kan de groeifouten-concentratie a overeenkomstig 

vergelijki.ng (3.16), paragraaf 3.4.4, hoofdstuk 3, worden afgeleid. Wanneer 

in de cristobalietfase der stookprodukten inderdaad groeifouten aanwezig 

zijn, moet gelden 
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a = _ JT
2 \(3 L\CG(101) 

540 log2 tan9 101 

- 0.24 .1CG(101) 



.1CG(102) == 

tana102 
+0.49 .1CG(102) 

.1CG(202) = +0.11 .1CG(202) 
tana202 

Wanneer in eerste instantie de bijdrage van de overlappende piek tot de 

verschuiving van het zwaartepunt uit het 101 profiehnaximum wordt ver

waarloosd, worden ook voor die monsters, die onder de minst ideale om

standigheden gedeeltelijk zijn ontglaasd, uit de .1CG(101)-waarden volgens de 

eerste vergelijking waarden voor de stapelfouten-concentratie berekend, die 

kleiner zijn dan 0.01. Dergelijke waarden van a leiden volgens de tweede ver

gelijking tot .1CG(102)-waarden die kleiner zijn dan 0.02°29. Voor volledig 

kristallijne preparaten wordt de absolute fout in de .dCG-bepaling aan de 101-

en 102 profielen op 0.02°26 geschat. Voor nog gedeeltelijk amorfe monsters 

is deze fout groter en bij waarden van a, die kleiner zijn dan 0.01 is daarom 

een nauwkeurige bepaling van de stapelfouten-concentratie uit .1CG(102)

metingen niet mogelijk. De gevonden waarden voor .1CG(101) en .1CG(102) 

lijken met elkaar in overeenstemming. De experimenteel bepaalde .1CG(202)

waarden leiden echter volgens de laatstevergelijkingtotzinloze waarden voor 

de groeifouten-concentratie. De reden daarvoor bleek duidelijk uit de punt 

voor punt bepaalde k(29 )-lijnprofielen zowel als uit de geschreven diffrakto

grammen van de 202 cristobalietreflectie, gemeten aan de kort en hoog g~ 

stooktekwartsglasmonsters.Ook hier komt namelijk aandelage hoek kant, bij 

44.2°20, een extra-piek voor van zeer lage intensiteit. Het optreden van 

deze piek blijkt niet te k:unnen worden verklaard als te zijn veroorzaakt 

door het voorkomen van willekeurig over het kristalroosterverdeelde stapel

fouten (Wilkens-verklaring, paragraaf 4.2.3, hoofdstuk 4 van ditproefschrift). 

Blijkens zijn positie vormt deze piek de tweede orde reflectie van de extra

piek bij 21.7°29, waarvoor, zoals bleek onder paragraaf 4.2.3 van dit 

hoofdstuk, de Wilkens-verklaring eveneens niet voldoet en die werd geli:rter

preteerd als te zijn veroorzaakt door een spoor tridimiet in de stookpro

dukten. 

De extra-piek bij 21.7°29 werd aande 101 cristobalietprofielen, gemeten 

aan de lang en laag gestookte kwartsglasmonsters, niet gevonden. Bij de 

bespreking van de extra-pieken in de diffraktogrammen der stookprodukten 

werd er reeds op gewezen dat bij een minder goede roosteropbouw de 101 
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cristobalietreflecti.e na.ar lagere en de 21.7°29 tridimietreflecti.e naar ho

gere 29 -waarden verschuiven. Bovendien worden beide pieken breder. Daarom 

lijkt het aannemelijk dat de 21. ~29 tridimietreflecti.e, althans bij de zeer laag 

gestookte monsters, zeker aanwezig is, zij het ook overlapt door de 101 

cristobalietreflecti.e. Deze aanname werd bevesti.gd bij beschouwing van het 

aan deze stookprodukten punt voor punt bepaalde k(29)-profiel van de 202 

cristobalietreflectie. De tweede orde extra-piek is gemakkelijker waarneem

baar omdat zijn afstand tot de 202 cristobalietpiek meer dan twee maal zo 

groot is als die van de eerste orde ex.tra-piek tot de 101 cristobalietreflec

ti.e. De asymmetrie van het 202 cristobalietprofiel, gemeten aan de monsters 

292/1200 en 1316/1150 bleek duidelijk te zijn veroorzaakt door het optreden 

vaneenextra-piekvan lageintensiteit. Bij de monsters 1120/1150 en 2500/1100 

was het 202 profiel te breed en de meetnauwkeurigheid te gering 

om de asymmetrie als afkomstig van een ex:tra-piek te kunnen interpreteren. 

Het optreden van een extra-piek aan de lage hoek kant van het 101 lijn

profiel maakt een nauwkeurige bepaling van de stapelfouten-concentratie 

uit een ilCG-meting aan de sterkste cristobalietreflectie omnogelijk. Van de 

drie volgende sterke cristobalietpieken, namelijk de 111 reflectie bij 

28.5°29, de 102 reflectie bij 31.5°29 en de 200 reflectie bij 36.1°29, wordt 

de eerste overlapt door de extra-piek bij 27.7°20 en de laatste door de 

112 cristobalietreflectie bij 36.5°29. De overige reflecties in het poeder

diffraktogram van laag cristobaliet zijn te weinig intensief om daaraan een 

nauwkeurige ilCG-meting te kunnen uitvoeren, zodat voor de bepaling van de 

stapelfouten-concentratie slechts de 102 reflectie overblijft. Aan deze re

flectiewerden .1CG-waarden gemeten, die niet significant van nul verschillen. 

Er wordt daarom geconcludeerd dat rontgenografisch geen stapelfouten in de 

cristobalietfase der stookprodukten aantoonbaar zijn. Dat wil zeggen dat, 

zo deze fouten daar al in voorkomen, hun concentratie kleiner is dan 0~01. 

Daaruit volgt dat de Wilkens-verklaring voor het optreden van extra-pieken 

in de diffraktogrammen der stookprodukten niet juist kan zijn. Ook de ex:tra

pieken, waarvoor, wat hun positi.e betreft, de Wilkens-verklaring geldig lijkt, 

moeten daarom worden toegeschreven aan de aanwezigheid van een spoor 

tridimiet in de stookprodukten. Aangezien in de diffraktogrammen van alle 

onderzochte monsters extra-pieken werden gevonden, is blijkbaar ook in alle 

stookprodukten enig tridimiet gevormd. Bij de spectroohemische analyse van 

het ongestookte kwartsglasmeel werd een totale concentratie aan veront-
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reini.gingen gevonden die groter is dan 100 ppm. Daarom is vorming van een 

geringe hoeveelheid tridimiet in de stookprodukten wei verklaarbaar gezien 

de grote katalyserende invloed, die verontreini.gingen, ook in kleine conce.n

traties, op de tridimietvorminguitoefenen bij de toegepaste stooktemperaturen. 

4.2.5.3 Interpretatie van de Fouriergetransformeerde der cristobaliet-.lijn

profielen 

De totale strukturele verbreding van een experimenteel lijnprofiel 

f(s), gemeten aan de nde orde der reflectie hld, kan heel algemeen worden 

onderscheiden in een aandeel dat niet afhangt van de lengte van de diffraktie

vektor s~/d, waarin d de netvlakafstand, behorend bij de eerste orde 

reflectie, en een bijdrage, die daarvan wei afhank:elijk is. Voor de Fourier

getransformeerde van het lijnprofiel wordt dit uitgedrukt door 

F(t,n) Fp(t) • Fs(t,n) (4. 7) 

De orde-onafhank:elijke lijnverbreding is te interpreteren als te zijn veroor

zaakt door kleinheid der coherent verstrooiende gebieden en, bij kristal

strukturen, waarvan uit de aard vanhunopbouwverondersteld mag worden dat 

daarin stapelfouten kunnen optreden, door de aanwezigheid van dergelijke 

bouwfouten in het rooster, zoals in dit proefschrift onder hoofdstuk 3 voor 

de cristobalietstruktuur werd afgeleid. 

De orde-afhankelijke lijnverbreding kan worden verklaard door het optre

den van spanni.ngen in het kristalrooster, onder invloed waarvan de atomen 

op willekeurigewijzeuithunidealepositieswordenverplaatst zonder dat daar

door de ordeni.ng over grote afstanden in het rooster wordt verstoord. Voor 

het gedeformeerde kristal kan dan een gemiddeld rooster worden gedefini.eerd 

dat, afhank:elijk van de aard der spanni.ngen, identiek is met het ideale, 

niet-gedeformeerde kristalrooster of ten opzichte daarvan is gekrompen of 

geexpandeerd. Uitgaande van het gemiddelde rooster konden B.E. Warren en 

B.L.Averbach45 een uitdrukking voor Fs(t,n) opstellen, dieingoede benadering 

algemeen geldig is voor kleine waarden van n/d en t. Deze uitdrukking luidt 

2 n2 :--2" Fs(t,n) = exp (- 2 n 2 Lt ) (4.8) 
d 

waarin d de netvlaksafstand voor de eerste orde reflectie, betrok:ken op 

het gemiddelde rooster. ~is gedefinieerd ala het kwadraat van het verschil 

tussen de gemiddelde afstand t en de werkelijke afstand van twee rooster-
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punten in een richting loodrecht op de reflecterende netvlakken. gemiddeld 

over aile paren van roosterpunten die in . de genoemde richting op een ge

middelde afstand t van elkaa.r liggen. De uitdrukking voor Fs(t,n) is geldig 

wanneer de verdeling der deformaties Lt in goede benadering symmetrisch 

is. Zij geldt exact voor een Gaussische Lt -verdeling35• 

De betrekking (4.8) maakt het mogelljk de ex:perimenteel bepaalde 

Fouriergetransformeerde F(t,n) te splitsen in componenten Fp(t) en Fs(t,n). 

Bij de Warren-Averbachanalyse 46 wordendaartoe de Fouriergetransformeer

den bepaald van lijnprofielen f(s) die gemeten zijn aan verschillende orden 

van dezelfde reflectie hkl. Door combinatie van de vergelijkingen (4. 7) en 

(4.8) volgt 

2 n2 :2 
log F(t.n) = log Fp(t) - 2n 2 Lt 

d 
en voor elke waarde van t kan blijkbaar de grafiek van log F(t,n) versus 

2 . u n , althans voor kleine waarden van n, lineaJ.r worden geextrapoleerd naar 

n = O, waarbij als asafsnede log F(t,O) = log Fp(t) wordt gevonden. 

Aan de kwartsglasstook:produkten konden slechts van een cristobaliet

reflectie twee orden worden gemeten, naJ.nelijk de eerste en tweede orde van 

de 101 reflectie. De Warren-Averbachanalyse werd daarom ui tgevoerd volgens 

log Fp(t) = l 14 log F(t,1) - log F(t,2)} 
-:-2" d2 
Lt == - 2 llog F(t,1) - log F(t,2)} 

67f 
(4.9) 

zonder dat de 101- en 202 profielen vooraf op enigerlei Wijze waren gecorri

geerd voor overlap door de extra-pieken. Een overlapcorrectie op de resul

taten der Warren-Averbach analyse werd als volgt afgeleid. In Fig. 4.2 is het 

h
0

- profiel de som der elkaar overlappende h1- en h2-profi elen. Betrokken op 

de profielvariabele s = 2 sine/.:t zijn de zwaartepunten van deze profielen 

respectievelijk s
0

, s1 en s
2 

waarvoor geldt 

+OO 
1 s h

0
(s)ds 

s
0 

= -roo = (/J s
1
+<1-(/l) s2 1 h0(s)ds 

-oo 

met (/1 = +d5 
f h0(s)ds 
-oo 

(4.10) 

Voor elk der Iijnprofielen worden nieuwe variabelen s1 = s-s
1 

(i=O, 1 of 2) 

gedefinieerd met als oorsprong het zwaartepunt van het h
1 
(s)-profiel. De 
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coordinatentransformatie wordt beschreven door 

\(s) = ~(sj+sj) = ~(sj) met i, j = 0, 1 of 2 

L
00

h.~ (s~ exp [ 2ni(sk+~ -sj)~ dsk 

= exp [ bi(~-sj)t] ~(t) 
Deze vergelijking beschrijft de iovloed van de keuze voor de oorsprong van 

bet lijnprofiel op de Fouriergetransformeerde. Ex:perimenteel wordt bet 

b~(s 0)-profiel gemeten en daaruit wordt de Fouriergetransformeerde 

0 0 0 F 0 (t,n) = F 1 (t,n) + F 2(t,n) 

= exp [ 2ni(s1-s0)t] Fi (t,n) + exp[2ni(s2-s0)tJF~(t,n) 
berekend. Fg(t,n) is genormaliseerd en er geldt 

Fi(O,n) = tp en F~(O,n) = 1-tp 

Wanneer bet ~ (s)-profiel gelijkvormig was aan bet ~(s)-profiel, zou volgens 
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de definitie van rp moeten gelden 

Voor kleine waarden van rp mag daarom blijkens vergelijking (4.10) voor 

F ~ (t,n) in goede benadering worden geschreven 

. 0 { ffJn F 0 (t,n) = '1-q; 
.n 

waarin L1 = s2-s1 en F~.(n,t) is genormeerd. Omdat rp en L1 voor verschillende 

orden van de 101 reflectie verschillende waarden hebben, zijn zij in de 

laatste vergelijking van het subscript n voorzien. Door de beide exponen

tiele vormen binnen de accoladen in reeksen te ontwikkelen, blijkt 

F~(t,n) = { 1-2n
2 

rpn(1- rpn>L1!t
2 

+ •• } F~(t,n) 

zodat voor kleine waarden van rp , L1 en t geldt n n 

Wanneer geen stapelfouten in bet kri.stalrooster voorkomen en als de verde

ling der deformaties Lt symmetrisch is, geldt L1n = nL11 en bij de Warren

, A verbach analyse der overlapte 101- en 202 lijnprofielen wordt gevonden 

waarbij <I> = 
p 

C1> = 
s 

2 2 
(~2- f{J1)-(ffJ2-rp1) 

2 2 
(4 rp2-rp1)-(4 rp2- (/)1) (4.11) 

De analyse der meetresultaten werd uitgevoerd met behulp van een Fortran 

programma op de IBM 1800 rekenautomaat van het Unilever Research La

boratorium te Vlaardingen. Dit programma biedt de volgende faciliteiten. 

Wanneer de Fouriergetransformeerden F(t,n) van drie of meer arden der 

reflectie hk1 worden ingelezen, wordt met behulp van de twee eerste orden 

een Warren-Averbach analyse uitgevoerd volgens de vergelijkingen (4.9) en 
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worden van aile orden de logarithmen der getransformeerdE:m berekend; 

worden twee orden ingelezen, dan wordt aileen de Warren-Averba.ch analyse 

uitgevoerd; als slechts de Fouriergetransformeerde van een orde wordt 

ingelezen, wordt log F(t,n)/t berekend. 

Experimenteel bleek de aanname t12=2tl1 gerechtvaardigd. Aandekort en 
-3 -3 o-1 hoog gestookte monsters werd voor t11 en tl2 gevonden 3.10 en 6.10 .A. • 

Enigzins betrouwbare waarden voor q>1 en q>
2 

konden uit de overlapte k(28)

profielen echter niet worden afgeleid. Duidelijk bleek evenwel rp 2 groter 

dan q>1 zodat Cl>p en e1>
8 

beide positief zijn. Daarom neemt bij groter wordende 

waarden van t de overlap-bijdrage tot ~(t) snel toe, terwijl Fp{t) kleiner 

wordt. Vanaf zekere waarden van t zal de overlap-bijdrage die van Fp(t) 

overvleugelen zodat een minimum optreedt in de ~(t)-kurve. Dit minimum 

ligt bij een hogere waarde van t naarmate de overlap-invloed geringer is. 

De experimentele F~(t)-kurven hadden het hier voorspelde verloop (Fig. 4.3). 

Fig. 4.3 Warren-Averbach analyse 

van 6/1420 

van 6/1460 

van 6/1420 

van 6/1460 

0.8 

0. 6 

0.4 

0.2 

€ 

0 
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r 
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Voor aile onderzochte monsters bleek het minimum in de r(t)-k:urve op te 
p 

treden bij t-waarden, die kleiner waren dan 500 R behalve voor de la:ngdurig 
0 ' 

op 1300 en 1400 C gestookte monsters en voor het 8/1700 stook:produkt. 

Wanneer geen stapelfouten in het onderzochte preparaat aanwezig zijn 

kan blijkens paragraaf 3.4.3, hoofdstuk 3 van dit proefschrift, in principe 

de waarde D van de gemiddelde grootte der coherent verstrooiende gebieden 

worden bepaald als de waarde van t waarbij de raaklijn in t 0 aan de 

F~(t)-kurve de t-as snijdt. Uit een kritische beschouwing van de verkregen 

meetresultaten blijkt evenwel datopdeze wijze slechts onder strikt voorbehoud, 

wat de nauwkeurigheid betreft, waarden voor de gemi.ddelde deeltjesgrootte 

zijn af te leiden. Met toenemende waarden van t neemt de invloed van 

toevallige fouten op de Fx(t)-k:urve snel toe, vooral bij slechts gedeeltelijk 
p 

ontglaasde stook:produkten. Ook bij volledig ontglaasde monsters is de in-

vloed van deze fouten niet te verwaarlozen omdat de daaraan gemeten h(29)

lijnprofielen ten opzichte van het instrumentprofiel g(29) slechts weinig zijn 

verbreed. Daarnaast spelen systematische fouten een belangrijke rol. Voor 

de invloed van overlap door de extra-pteken kon niet worden gecorrigeerd, 

omdat geen voldoende nauwkeurige waarden voor .11, cp1 en cp 2 uit de ~..meten 

k(29)-lijnprofielenkonden worden afgeleid. Verder introduceert deprocedure, 

volgens welke uit de d(29)-profielen, gemeten aan de gedeeltelijk ontglaasde 

monsters, de amorfe bijdrage werd geelimi.neerd, zonder twijfel systematische 

fouten. Al deze fouten werken sterker door in de meetresultaten der 202 

cristobalietprofielen dan in die der meer intensieve 101- en 102 lijnpro

fielen. Bovendien was het nodig de 202 lijnprofielen te corrigeren voor over

lap door naburige cristobalietreflecties, zoals beschreven onder paragraaf 

4.2.5.1 van dit hoofdstuk. Ook deze correctie leidt tot fouten omdat de vorm 

van de profiel-uitlopers a priori werd vastgelegd maar vooral ook door het 

felt dat blijkens de uitkomsten van de Warren-Averbach analyse de onder

grand bij deze profielen te hoog werd gekozen. Wanneer bij de lijnprofielme

ting de ondergrond te hoog wordt geschat, wordt de niet-genormaliseerde 

Fouriergetransformeerde, die voor t = 0 numeriek gelijk is aan het opper

vlak onder het experimentele lijnprofiel, voor kleine waarden van t te 

klein gevonden en wordt daarin voor die t-waarden een extra krommi.ng 

geintroduceerd. M.Wilkens en R.J.Hartmann47 leidden voordeinvloedvan een 

te hoge keuze voor de ondergrond op de Fouriergetransformeerde van een 

lijnprofiel dat slechts door deeltjeskleinheid is verbreed, de volgende be-
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trekking af 

F(ti = F(t)-p(t) = F(t)- !A[ st; X +cos X- X l si~ ~ d~] 
Hierin is A de fraktie van het lijnprofieloppervlak. dat bij de meting wordt 

gemist en X = nts met S de grootte van het meettrajekt. De funktie p(t) 

is in Fig. 4.4 op arbitraire schaal geschetst. Voor kleine waarden van t 

geldt 
exp 

F(t) 1 
1 --+ 

i5 
t 

(A -- + ••• ) 1-A + (kwadratische enhogeremachts 
D term en in t) 

exp 
zodat de raaklijn in t = 0 aan de F(t) -kurve horizontaalloopt en geen in-

lichtingen Ievert over de gemiddelde deeltjesgrootte. Na normalisatie, 

waarbij wordt gedeeld door het experimentele lijnprofieloppervlak. wordt de 

Fouriergetransformeerde vooral bij kleine waarden van t te groot gevonden. 

Vergelijk Fig. 4.4. De invloed van een verkeerde keuze voor de ondergrond 

op de Fouriergetransformeerde wordt in de Engelse literatuur het •hook 

effect• genoemd35 en in overeenstemming daarmee wordt in dit proefschrift 

van • haakeffect• gesproken. 

1.0 

':> 
~ 

0;8 

t 

20 4U 

-t(l\~ 

Fig. 4. 4 Invloed van bet haakeffekt 

1 GenormaUseerde .Fouriergetrans{ormeerde 

met haakeffekt 

2 Genorrnaliseerde Fouriergetransformeerde 

van een correct gemeten Ujnprofiel 

3 Niet-genormaliseerde Fouriergetrans

for:meerde met baakeffekt 
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Wanneer het haakeffect sterker aanwezig is in de Fouriergetransfor

meerde van het lijnprofiel der tweede orde reflectie dan in dat van het 

eerste orde lijnprofiel, wordt blijkens vergelijking (4.11) ~(t) te klein 

gevonden. De invloed van een te hoge schatting voor de ondergrond en die 

van overlap door een extra-piek op de getransformeerde F (t) zijn aan elkaar 
P' 

tegengesteld en wanneer voor geen van beide effecten wordt ge¢orrigeerd, 

zullen zij elkaar althans voor een deel compenseren. Als het haakeffect in 

de tweede orde Fouriergetransformeerdegroterisdaninde getransformeerde 

van het eerste orde lijnprofiel, komt blijkens vergelijking (4.11) de invloed 

daarvan starker tot uiting in de ~waarden dan in de ~(t)-getransformeer
de. Hoewel hier ook de invloed van piekoverlap groter is en tegengesteld 

:2X 
aan het haakeffect, was de laatst genoemde invloed op de Lt-waarden het 

grootst. Dit bleek duidelijk uit het felt dat voor waarden van t, kleiner 

dan 50 a 100 R., aan de lang en laag gestookte monsters negatieve waarden 
2X 

voor L t warden gevonden. Bij kort en hoog gestookte monsters waar de 

invloed van overlap door de ex.tra-piek groter is, was dit niet het geval. 

Uit dit resultaat blijkt tevens dat ook bij de 202 lijnprofielen, die waren 

gemeten aan de volledig ontglaasde stookprodukten en waar een correctie 

voor overlap door de naburige 211- en 113 cristobalietprofielen niet nodig 

1@, ~e ondergrond te hoog werd gekozen. OVerigens was de grafiek van 

{ L f )2 versus t daar, waar ze bepaald kon worden, over een voldoende groot 

t-gebied lineair en kon ze voor monsters, waarin de concentrat~e aan amorfe 

fase niet te hoog was, lineair worden geextrapoleerd tot ( L~ 1 = o. In dit 

geval werden de resultaten geihterpreteerd volgens 

waarin £ de standaarddeviatie is der relatieve vervormingen L/t· Resume-
-x rend moet worden vastgesteld datdeinonderstaandetabel vermeldeD -waar-

den voor de gemiddelde grootte der coherent verstrooiende gebieden en de 

t:x-waarden, die geen van beide voor piekoverlap zijn gecorrigeerd, in het 

gunstigste geval de grootte-orde der werkelijke D- en £ -waarden weerge

geven. Vooral van de t:x-waarden is de betrouwbaarheid gering. 
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T abel 4.18 

Resultaten der Warren-Averbach Analyj;~e 

Dx (i) EX, 103 

8/1700 6000 2 

6/1500 600 2 

6/1480 600 4 

6/1460 500 5 

6/1440 600 6 

6/1420 200 

89/1400 3300 1 

48/1400 3600 1 

148/1300 600 2 

48/1300 800 2 

460/1200 200 3 

292/1200 100 

1316/1150 100 5 

1120/1150 100 

2500/1100 100 

Het feit dat de resultaten van de Warren-Averbach analyse zo weinig 

nauwkeurig zijn, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grote 

systematische en toevalllge fouten in de 202 lijnprofielen. De 101 profielen 

konden veel beter worden gemeten. Daarom werden de 101 meetresultaten 

geanalyseerd volgens een methode, die behalve voor de verdelingsfunktie der 

deformaties Lt ook een model aanneemt voor de vorm van de Fourierge

transformeerde Fp(t), die de lijnverbreding tengevolge van deeltjeskleinheid 

beschrijft. Een dergelijke methode, waarbij slechts kennis van een orde der 

reflectie hld nodig is, werd beschreven door B.Y.Pines48 en toegepast door 

G.B.Mitra en N.K.Misra 49 bij een lijnprofielanalyse aan koud bewerkt mag

nesium. Deze methode veronderstelt een lineair verband voor Fp(t) versus t 

Fp(t) = 1 _J_ 
D 

welke betrekking exact geldig is als alle coherent verstrooiende gebieden 

dezelfde vorm en afmeting hebben. Dat is in bet algemeen niet het geval en 

de methode van Pines Ievert dan ook slechts een goede benadering voor kleine 
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waaraen van t. voor grotere t-waarden neemt Fp(t) minder snel af met t dan 

door het lineaire model wordt voorspeld. Een meer realistisch model wordt 

gegeven door de betrekking 

Fp(t) = exp ( -~ J 
Deze exponentiele funktie is de Fouriergetransformeerde van een lijnprofiel, 

waarvan de vorm wordt beschreven door de Cauchy-funktie. De verdelings

funktie van de afmetingen D der coherent verstrooiende gebieden, die aan dit 

model ten grondslag ligt, kan worden berekend volgens 

g(D) = D ( d
2

Fp(t) ) 
dt2 t=D 

een betrekking, die onder andere wordt afgeleid in Ref. 50. Voor de verde

lingsfunktie wordt gevonden 

D (-D) -2 -g(D) = - exp - .. 
D D 

De gemiddelde deeltjesgrootte is D en de standaarddeviatievan het gemiddel

de is DVa. 

Juist als bij de Warren-Averbach analysewordtookhier een Gaussische 

verdeling der roosterdeformaties Lt aangenomen. Bovendien werd veronder

steld 
1 

(~)2 
= Et, E onafhankelijk van t, 

wat blijkens de uitkomsten der Warren-Aver bach analyse gerechtvaardigd leek. 

Voor de Fouriergetransformeerde F(t) van het overlapte 101 lijnprofiel 

moet volgens het beschreven model gelden 

- logt F(t) = ~ + 2;t{(iY + cp{1-cp)L12} 

Wanneer het model geldig is, is de grafiek van -log F(t)/t versus t lineair. 

Zij is dat steeds voor kleine waarden van t omdat daar het model een vol

doende nauwkeurige benadering vandewerkelijkheidis.Devertikale asafsnede 

in de grafiek bij t 0 levert de gemiddelde deeltjesgrootte, terwijl de 

belling van de lijn door de roosterdeformatie en door piekoverlap wordt 

be{nvloed. Een belangrijk voordeel van de methode vormt het feit, dat de 
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aldus bepaalde D-waarden, anders dan bij de Warren-Averbaoh analyse, Diet 

door piekoverlap worden beii:wloed. Daarnaast zijn ook ·de meetresultaten 

der niet-overlapte 102 lijnprofielen, waarbij geen tweede orde kon worden 

gemeten, op deze wijze te analyser en. Overigens zijnde resultaten van de ana

lyse slechts in zoverre betrouwbaar ala de aannamen, waarop de methode is 

gebaseerd, gerechtvaardigd zijn. Een aanwijzing daarvoor is de grootte 

van het t-gebied, waarover de experimentele grafiek van -log F(t)/t versus 

t lineair is. 

De Fig. 4.5 en 4.6 geven de -log F(t)/t-kurven, bepaald aan de 101-

en 102 lijnprofielen van drie representatieve, gedeeltelijk ontglaasde stook-
• 

produkten. Ret meest opvallende aan deze kurven is dat zij voor t-waarden, 

kleiner dan ca. 50~. vrij abruptafbuigenen door de oorsprong van de grafiek 

gaan. Voor dit verschijnsel is het haakeffect aansprakelijk. Door een te hoge 

keuze voor de ondergrond in de 101- en 102 profielen wordt de Fourier

getransformeerde F(t) voor kleine waarden van t Gaussisch van vorm 47, 

zodat daar -log F(t)/t vrijwellineair door de oorsprong gaat. 

Een tweede merkwaardigheid was het optreden van een maximum in de 

kurven, juist voordat zij naar de oorsprong afbuigen. Dit maximum trad dui

delijker op in de -log F(t)/t-kurven der 101- dan in die der 102 profielen en 

bet kwam sterker tot uiting naarma.te de concentratie der krtstallijne fase 

50 100 150 2010 

Fig. 4.5 Analyse der 101-lijnprofielen m.b.v. Mn reflectie-orde 

1 292/1200 

2 6/1420 

6/1460 

250 
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Fig. 4. 6 Analyse der 102-lijnprofielen m. b. v. Mn reflectie-orde 

1 292/1200 

6/1420 

6/1460 

250 

in de stookprodukten hoger was. Daarom kan bet maximum Diet worden ver

klaard door het optreden van toevallige fouten of door piekoverlap in de ex

perimentele lijnprofielen. Zeer waarsohijnlijk wordt het maximum eveneens 

door het haakeffect veroorzaakt. De niet-genormaliseerde Fouriergetransfor

meerde (kurve 3 in Fig. 4.4), die tengevolgevan een te hoge ondergrondskeuze 

aanvankelijk te laag wordt gevonden, · snijdt bij een zekere waarde van t de 

korrekte Fouriergetransformeerde (kurve 2, Fig. 4.4) en gaat daaromheen bij 

toenemende t-waarden steeds sterker gedempt slingeren. Van eenzeer inten

sieve reflectie kan het lijnprofiel afgezien van een te hoge schatting voor 

de ondergrond zeer nauwkeurig worden gemeten zodat in de Fouriergetrans

formeerde zeker het eerste stuk, waar F(t) tengevolge van het haakeffect 

te hoog wordt gevonden, nog goed tot .uiting komt. Dit bleek hij de 101 lijn

profielen, gemeten aan sterk ontglaasde stookprodukten, het geval te zijn en 

de te hoge waarden van de experimentele Fouriergetransformeerde geven in 

de -log F(t)/t-kurve aanleiding tot het waargenomen maximum. 

Een derde fenomeen, dat samenhangt met het haakeffect is de invloed 

van de normalisatie van de experimentele Fouriergetransformeerde. Bij deze 

normalisatie wordt de Fouriergetransformeerde vermenigvuldigd met een 

constante faktor 1_~, waarin A de fraktie van het lijnprofieloppervlak is, 
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dat door een te hoge ondergrondskeuze bij de meting wordt gemist. Da.ardoor 

wordt blijkbaar bij -log F(t)/t een term log (1-A)/t opgeteld en de ideale 

-log F(t)/t-kurve is de asymptoot aan de experimentelekurve. De invloed van 

deze normalisatie-term bleek echter klein. De grootte van A kan worden 

gesohat door de kromming in de experimentele F(t)-kurvevolledig op rekening 

van het haakeffect te sohrijven. Door de F(t)-kurve lineair te extrapoleren 

naar t 0 wordt dan als vertikale asafsnede 1+A verkregen. Op deze wijze 

werd aan de Fouriergetransformeerde van bet 101 lijnprofiel, gemeten aan 

· monster 292/1200, voor A 0.06 gevonden. Wanneer de gemiddelde deeltjes

grootte uit de waarde van -log F(t)/t bij t = 100 i wordt berekend zonder 

correctie voor de normalisatie-term, wordt gevonden !5 = 100/0.7 = 143 

· i en met deze correctie o = 100/ (0. 7 + o.06) = 132 i. 
Naast de genoemde systematisohe fouten oefenen ook toevallige fouten 

hun invloed uit op de -log F(t)/t-kurven blijkens de slingeringen die daarin 

optreden. Deze invloed is starker in de analyse-resultaten van de 102 pro

fielen dan in die van de profielen der meer intensieve 101 reflecties. Ook is 

hun invloed meer uitgesproken in de resultaten, verkregen aan minder 

sterk ontglaasde monsters.Aan volledigontglaasde monsters werden -log F(ty't

kurven gevonden, die afgezien van de systematische afwijkingen bij 

kleine t-waardenlineairwaren tot hoge waarden vant (t > 600 i). De experi

mentele kurven, bepaald aan gedeeltelijk ontglaasde monsters warden ge{hter

preteerd door daardoorheen voor t-waarden, groter dan ca. 100 i zo goed 

mogelijk rechte lijnen te trekken.Dehellingvande-log F(t)/t-kurven der 101 

lijnprofielen werd geihterpreteerd als uitsluitend te worden bepaald door 

roosterdeformaties. De aldus gevonden waarden voor Den E staan vermeld 

in Tabel 4.19 op de volgende pagina. 
Rekening houdend met de invloed van systematische en toevallige fouten 

bleekhet model, volgens welk de 101- en 102 meetresultaten werden geanaly

seerd, een zeer redelijke benadering van de werkelijkheid. Terwijl bij de 

gedeel~lijf ontglaasde stookprodukten de Warren-Averbach analyse ~(t)

en ( L ~ ) 2-kurven opleverde, die.~oor deinvloed vanpiekoverlap en toevallige 

fouten slechts konden worden gemterpreteerd binnen het t-gebied waa1 ook 

het haakeffect een belangrijke rol speelt (t kleiner dan 50 a 100 i), bleken 

de -log F(t)/t-kurven der 101- en 102 profielen binnen de grenzen der 

experimentele nauwkeurigheid over een groter t-gebied door het voorgestelde 
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Tabel 4.19 

Resultaten der profielanalyse aan een reflectie-orde 

D101 (~) X 3 
€ 101"10 D102(~) €102"10 3 

8/1700 1050 0.8 

6/1500 670 0.7 290 0.4 

6/1480 530 0.9 280 0.8 

6/1460 430 1.8 250 o.s 
6/1440 400 2.4 240 1.0 

6/1420 270 2.4 230 1.8 

89/1400 1180 0.7 

48/1400 1110 0.7 

148/1300 430 1.7 250 1.6 

48/1300 440 1.4 210 1.4 

460/1200 190 1.3 180 1.9 

292/1200 170 3.1 140 1.9 

1316/1150 160 2.8 140 1.9 

1,120/1150 150 3.5 110 1.4 

2500/1100 110 2.4 100 4.1 

model te kunnen worden. verklaard. Daarom mag worden aange:oomen dat de 

resultaten van deze analysemethode nauwkeuriger zijndandie, uit de Warren- · 

1\verbach analyse verkregen. Overigens komen de uitkomsten van beide 

analysemethoden wat hun grootte-orde betreft goed overeen. Zoals was te 

verwachten, blijkt fx, waarv_an overlap-invloed mede de waarde bepaalt, 

groter dan f • 

Overigens is een verschil tussen €101 en 10102 ook verklaarbaar door het 

optreden van anisotrope roosterdeformaties aan te nemen. Blijkens de 

waarden, gevonden voor D aan de 101- en 102 reflectie, treedt ook aniso

tropie in de deeltjesgrootte op. 
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HOOFDSTUK 5 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN; CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK 

De in de literatuur beschreven anomalieen, namelijk lijnverbreding 

piekverplaatsing en extra-reflecties, . die optreden in het poeder-rontgen

diffraktogram van cristobaliet, dat onder minder gunstige condities is 

gevormd, werden ook tijdens hethier beschrevenonderzoek gevonden. De ver

onderstelling van Florke1, dat deze een verklaring vtnden in het optreden 

van stapelfouten in het cristobalietrooster, kon evenwel niet worden beves

tigd. Berekening van het effect van groei- en deformatiefouten op het poeder

diffraktogram van cristobaliet leerde dat onder invloed van deze bouwfouten 

de lijnprofielen asymmetrisch worden verbreed, terwijl deformatiefouten 

bovendien een verschuiving der pieken en het optreden van extra-reflecties 

veroorzaken. Hoewel het stapelfouten-model de waargenomen anomalieen dus 

kwalitatief lijkt te kunnen verklaren, bleken de experimenteel gevonden 

grootten en richtingen der lijnverschuivingen en de posities der extra

pieken daarmee niet in overeenstemming. Tevens bleek bij een nauwkeurige 

analyse het lijnp;rofiel van de sterkste cristobalietreflectie, die niet door 

een extra-piek wordt overlapt, namelijk de 102-reflectie, bij aile monsters 

symmetrisch. Er werd daarom geconcludeerd dat groeifouten noch deformatie

fouten in de onderzochte cristobalietmonsters voorkomen. 

De experimenteel gevonden extra-pieken werden toegeschrevenaankleine 

sporen kwarts en tridimiet in de stookprodukten. Het optreden van kwarts 

in de monsters lijkt vreemd, gezien het feit, dat deze werden gestookt bij 

temperatilren, die ruim boven het kwarts-cristobaliet transformatiepunt 

(bij ca. 1050°C) liggen. Het is echter welbekend dat onder invloed van 

mineralisatoren ook boven 1050°C kwarts uit kwartsglas wordt gevormd2
• 

De totale concentratie aan verontreinigingen in de stookprodukten was groter 

dan 0.01 gew.%, de grens, waarbij volgens Florke3 verontreinigingen invloed 

beginnen uit te oefenen op de aard van de kristallisatieprodukten van kwarts

glas. Het voorkomen van een zeer geringe hoeveelheid kwarts in de stook-
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produkten moet dan ook aan de aanwezigheid van verontreinigingen worden 

toegeschreven. 

Voor de kleine concentraties tridimiet, die in de monsters werden 

aangetroffen, geldt hetzelfde, in overeenstemming met de opvattingen van 

Florke over de stabiliteit van de tridimietstruktuur. Blijkbaar is tijdens 

het stoken onder invloed van de verontreinigingen toch de tridimiet

stapelwijze plaatselijk in de monsters energetisch gunstiger geweest dan de 

cristobaliet-stapelwijze. De stapelfouten komen evenwel niet willekeurig 

verdeeld over het cristobalietrooster voor maar geconcentreerd totgebieden, 

waarin uitsluitend de ordening van het tridimietrooster heerst. Dit stemt 

overeen met het beeld dat Florke geeft van de stabilisatie van de tridimiet

stapeling door vreemde positieve ionen, die niet slechts van de meest 

nabij zijnde Si2o7-groepen de tridimietstruktuur stabiliseren, maar die 

elk hun invloed over 10 tot 50 elementaire cellen kunnen uitoefenen. 

Bovendien lijken de resultaten te wijzen op de geldigheid van omkering van 

Florke' s stelling over de tridimiet-stabiliteit: vreemde positieve ionen 

bevinden zich bij voorkeur daar in de cristobaliet-tridimietstapeling, waar 

deze volgens het tridimietpatroon is opgebouwd, omdat in dit stapelpatroon 

de zuurstof in tweede coordinatie de positieve ionlading het meest effectief 

kan neutraliseren. Tijdens het stoken zullen de verontreinigende positieve 

ionen dan ook slechts diffurideren in richtingen in het rooster, waar reeds 

een stapeling volgens het tridimietpatroon bestaat of gemakkelijk kan 

worden gevormd, omdat in de onmiddellijke nabijheid daarvan reeds een gebied 

bestaat dat onder invloed van andere positieve ionen volgens het tridimiet

patroon is opgebouwd. Met dit beeld is de waargenomen clustering der 

stapelfouten te verklaren. 

De experimenteel gevonden piekverschuivingen in de poeder-rontgen

diffraktogrammen der stookprodukten konden worden ge{nterpreteerd als te 

zijn veroorzaakt door expansie van het kristalrooster, die sterker bleek, 

.naarmate het cristo ballet onder minder gunstige omstandigheden was gevormd. 

De grootste procentuele volumetoename van het cristobalietrooster, die werd 

waargenomen, bedroeg 3%. Zij werd gevonden aaneenmonster, dat gedurende 

2500 uur op 1100°C was gestookt. Bij de analyse van de Fouriergetrans

formeerde der experimentele lijnprofielen werden waarden voor de·~emiddelde 

grootte der coherent verstrooiende gebieden gevonden, die kleiner waren 

naarmate de temperatuur, waarbij bet onderzochte monster was gestookt, 
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lager en de stookduur .korter was. Deze resultaten Wijzen op een. relatie 

tussen de kristallietgrootte en de roosterexpansie. Beide worden in Fig. 5.1 

,met elkaar vergeleken. Daarinzijndewaarden,gevondenvoor de lengte van de 

pseudo-kubische celribbe (a gem uit Tabel 4.9) uitgezet tegen de correspon

derende waarden van de grootte der coherent verstrooiende gebieden in een 

richting loodrecht OP' de tetraOO:erlagen (D101 uit Tabel4.19). Bij afnemende 

kristallietgrootte blijkt het cristobalietrooster in toenemende mate te 

expander en. 

Roosterexpansie is een verschijnsel dat vrij algemeen wordt waargeno

men aan fijn verdeelde oxidische materialen4• A. Cimino, P.Porta en 

M. Valigi5 vonden bij afnemende kristallietgrootte een toename van de 

celconstante van MgO dat door stoken van het hydroxide was bereid. Zij 

nemen aan dat alle MgO-kristallieten epitaktisch zijn bedekt met een 

Mg(OH)2-laag. De celconstante van Mg(OH)2 is groter dan die van MgO, zodat 

het MgO-rooster onder trekspanning staat en de roosterparameter daarvan 

een weinig toeneemt. Daarnaast wijzen de auteurs op de wanorde in het 

MgO-rooster, die jUist bij kleine kristallieten het grootst is en die we!licht 

voor een deel de toename van de celconstante met een afname van de kris

tallietgrootte kan verklaren. 

Een andere verklaring werd gegeven door R.C.Garvie6• Uit de Born

Lande benadering voor de roosterenergie ka.Il- voor de afstand R
0 

tussen twee 

buurionen in het rooster bij evenwicht worden afgeleid 

RP-1 = constante ..!. 0 • 
M 

p is de exponent van de repulsie-term in de Born-Lande vergelijking. Zij 

is groter dan eEm; M is de Madelung-constante. Dat is de som van de inter

acties van een ion met alle andere ionen uit het rooster. Garvie wijst erop 

dat bij afnemende kristallietgrootte M kleiner wordt, zodat de. onderlinge 

afstand der ionen in het rooster blljkens bovenstaande petrekking moet 

toenemen. Essentieel in Garvie's verklaring voor de roosterexpansie is de 

veronderstelling dat een vermindering van het aantal ionen in het rooster 

geen invloed heeft op de repulsie-term in de Born-Lande vergelijking. 

Behoudens deze restrictie is de verklaring algemeen vanopzet en mag geacht 

worden eveneens voor cristoballet te gelden. Overigens is bekend dat Si02-

oppervlakken steeds met een H20-laag zijn be<lek:t en dat zij met de OH

ionen reageren. Ook treedt blijkens de resultaten der lljnprofielanalyse 
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Fig. 5.1 Roosterexpansie en krit;tallietgrootte 

juist bij kleinere kristallieten een grotere roosterwanorde op. De inter

pretatie van de roosterexpansie bij MgO volgens Cimino c.s. kan daarom 

wellicbt ook die bij cristobaliet althans gedeeltelijk verklaren. Bovendien 

moet erop worden gewezen dat expansie van bet cristobalietrooster aileen 

werd waargenomen aan monsters waarin nog amorf Si02 aanwezig is, dat een 

minder grote dicbtheid en een meer open struktuur heeft dan cristobaliet. 

Daarom moet wellicbt een deel van de roosterex:pansie worden toegeschreven 

aan de invloed van bet glassubstraat. 

De anomale verschijnselen, die blijkens de literatuur optreden bij 

de overgang van de lage naardehogetemperatuur modificatie van cristobaliet 

met een minder goede roosteropbouw, werden ook tijdens bet bier beschreven 

onderzoek waargenomen. Met bebulp van differentieJ.e thermische analyse 

werd aan cristobalietmonsters, die onder minder gunstige stookcondities 

waren bereid, een verlagingvan de overgangstemperatuur en een vermindering 

van de -hysterese geconstateerd. Bovendien bleek in de thermogrammen van 

sommige monsters meer dan een piek op te treden. 

Uit bet rontgendiffraktie-onderzoek der monsters is gebleken dat de 

interpretatie van deze anomalieen volgens FlOrke, die ze toeschrijft aan 

bet optreden van stapelfouten in bet cristobalietrooster, niet juist is. De 

resultaten van bet onderzoek staan echter geen definitieve beantwoording 

toe van de vraag, wat dan wel de reden is van de anomalleen bij de cristoba-
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lietovergang. Andere verklaringen, die daarvoor in de literatuur naar voren 

zijn gebracht, worden in het Iicht der hier verkregen r~sultaten kort be

sproken. 

O.Krisement, H.Scmdler, G.Tromel en K.H.Obst7 wijzen ter verklaring 

van de hysterese, die zij met differentiele thermische analyse vonden aan 

monsters zuiver kiezelzuur, diebijtemperaturentussen1400en 1680°C waren 

gestookt, op de grote volumeverandering, waarmee de cristobalietovergang 

gepaard gaat. Met een modelberekening tonen zij aan dat de spanmngen, die 

tijdens de overgang in het cristobalietrooster optreden, zich slechts laten 

rijmen, gezien de waargenomen grootte van de hysterese, met kiemvorming 

aan het oppervlak. Aangezien de thermogrammen, die wordenverkregen wan

neer hetzelfde cristobalietmonster een aantalmalendelaag-hoogen hoog-olaag 

overgang doorloopt, geen onderlinge verschillen vertonen, moet volgens deze 

verklaring te1keus opnieuw in het monster hetzelfde spanningspatroon worden 

opgebouwd. Dit komt de auteurs onwaarschijnlijk voor. Zij achten het aanne

melijker dat de hysterese optreedt als gevolg van het feit dat de 'OVergang 

adiabatisch verloopt en wijzen in dit verband op de geringe warmtegeleid

baarheid van Si02• Opgemerkt dient evenwel te wordendat het warmte-effect, 

dat optreedt bij de overgang van de 1age naar de hoge temperatuur modificatie 
8 

van kwarts, van dezelfde grootte-orde is als dat bij de cristobalietovergang • 

Op grond van deze verklaring zou ook bij de overgang van zuiver kwarts 

hysterese moeten optreden, een felt, dat experimenteel echter nooit wordt 

waargenomen. Daarom is een adiabatisch verlopen van de cristobaliet

overgang als verklaring voor de hysterese niet waarschijnlijk. Ook de ver

schillen in de laag-hoog en de hoog-laag overgangstemperatuur en in de 

grootte der hysterese, die tussen verschillende cristo bali etmonsters optreden, 

kunnen op deze wijze. niet worden ge!hterpreteerd. De reproduoeerbaarheid 

van de overgangsanomalieen, die voor Krisement o.s. aanleiding was om de 

volumeverandering bij de overgang als verklaring voor de hysterese te 

verwerpen, mede op grond van het felt dat deze interpretatie kiemvorming 

aan het oppervlak vereist, is evenwel verklaarbaar wanneer men bedenkt dat 

naast cristobaliet vrijwel steeds, zij het ook in kleine concentraties, tridi

miet en bovendien eventueel amorf Sto2 als substraat aanwezig is. De 

kiemvorming begint bij voorkeur daar aan het oppervlak, waar gestoorde 

roosterplaatsen aanwezig zijn en deze zullen als zodanig tijdens de overgang 

onder invloed van het substraat behouden blijven. Met dit beeld is een 
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verlaging van de overgangstemperatuureneenvermlnderingvande -hyaterese 

met een toename van het specifieke cristobalietoppervlak, zoals tijdens 

het hier beschreven onderzoek werd waargenomen, wei begrijpelijk:;. In deze 

zin is de in de Uteratuur9•10 genoemde verklaring voor de overgangsa.noma

Ueen, namelijk invloed van de kristallletgrootte, acceptabel. 

V.G.Hill en R.Roy11 noemen als verklaring voor de anomalieen bij de 

oristobalietovergang het optreden van wanorde in het rooster. Zij verwer

pen het stapelfouten-model van Florke en nemen aan dat fn de tetraooerlagen 

wanorde voorkomt, waarvan zij de aard niet verder kunnen omschrijven. Het 

optreden van grotere wanorde in het cristobalietrooster, naarmate het 

monster onder minder gunstige omstandigheden is gevormd, is zeer aanneme

lijk en daarvoor werden ook bij de lijnprofielanalyse der hier onderzochte 

stookprodukten duidelijke aanwijzingen gevonden (vergelijk de € ~01- en t: 102-

waarden van Tabel 4.19). Wanneer echter roosterwanorde aileen een verkla

ring zou vormen voor de overgangsanomalieen, moet eveneens kiemvorming 

binnen in de cristoballetkorrel optreden, watopgrondvan de boven geciteerde 

berekening van de daarbij optredende roosterspanningen volgens Krisement 

c. s. in hoge mate onwaarschijnlijk Ujkt. 

Resumerend kan worden vastgesteld dat de anomalleen bij de cristo

balietovergang naar grote waarschijnlljkheid wordenveroorzaaktdoor hetero

gene kiemvorming aan het cristobalietoppervlak. Het optreden van meer dan 

een overgangseffect moet dan worden toegeschreven aan het feit dat de 

gestoorde roosterplaatsen aan het korreloppervlak niet gelijkelijk over het 

cristobalietmonster zijn verdeeld maar op bepaalde plaatsen in grotere 

concentraties voorkomen dan gemiddeld in de rest van het monster het 

geval is. 
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HOOFDSTUK 6 

aanhangsel 

OPTIMALISERING VAN RONTGENINTENSITEITSMETINGEN 

6.1 lnleiding en literatuurbespreking 

Bij een rontgenintensiteitsmeting met behulp van de diffraktometer 

wordt het aantal rontgenkwanten ('counts') N geteld, dat gedurende de teltijd 

t door de detector wordt geregistreerd. Uit deze meetgegevens, N en t, wordt 

de telsnelheid n berekend, die een direkte maat is voor de intensiteit die bij 

een bepaalde hoek 2 9 door het onderzochte preparaat wordt afgebogen. 

N 
n = t (6.1) 

De kwantenemissie in de rontgenbuis is een stochastisch proces en het resul

taat van een intensiteitsmeting is slechts een benadering van de werkelijke 

intensiteit, waarvan de nauwkeurigheid afhangt van de wijze waarop de 

intensiteit wordt gemeten. Deze nauwkeurigheid wordt aangegeven met behulp 

van de absolute of relatieve fout (tin, respectievelijk 8n = t!:) en door opgave 

van de betrouwbaa:rheid q, uitgedrukt in procenten. Wordt de telsnelheid bepaald 

als n ~ t!n met q% betrouwbaarheid, dan wil dit zeggen dat gemiddeld 

q% van een aantal op gelijke wijze uitgevoerde bepalingen van de intensiteit 

een resultaat op zalleveren dat t!n of meer afwijkt van de opgegeven intensi

teitswaarde. 

In verband met het stochastische karakter van de kwantenemissie in de 

rontgenbuis kan de telsnelheid volgens (6.1) des te nauwkeuriger worden be

paald, naarmate het verzamelde aantal counts N grater is en dus naarmate 

dt., teltijd t Ianger wordt gekozen. De emissie van rontgenkwanten kan statts

tisch worden beschreven als een Poisson-proces en, wanneer het verzamelde 

aantal counts groot is, in zeer goede benadering als een Gauss-proces, waar

van de standaarddeviatie a gelijk is aan de wortel uit het gemiddelde1. Dit 

maakt het mogelijk denauwkeurigheidvaneenintensiteitsmetingte bepalen2•3• 

De verwachtingswaarde van de absolute fout in een bepaling van N is namelijk 

evenredig met de standaarddeviatie en er geldt 
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.1N=Q.u 

Hierin Is Q een constante, die bepaald wordt door de gewenste betrouwbaarheld 

·en als funktie daarvan voor een Gauss-proces onder andere is getabelleerd 

in Ref. 4. Uit beide betrekkingen volgt 

.1N = Q vTN ~ Q vN (6.2) 

In bet nu volgende wordt steeds met absolute of relatieve fout de verwachtings

waarde van deze grootheden bedoeld. 

Om de grootte van de absolute fout te bepalen in het resultaat van een 

betrekking A(!), waarin k onafhankelijke stochastische variabelen x 

x1, •• x1, •• "k optreden, wordt gebruik gemaakt van 

2 2 - ~ (oA) 2 
.1 A(!) - i=l OXi .1 xi (6.3) 

ee.n betrekking, die onder andere wordt afgeleid in Ref. 5. ~ .. A is de partif;le 
2 2 oX· 

afgeleide van A(x) naar x • .1 A(x) en .1 x. zijn de kwadrat~n der absolute 
- 1 - 1 

fouten, respectievelijk in A(!) en in het ide meetresultaat. De betrekking is 

geldig voor fluctuaties in de meetresultaten, die klein en onafhankelijk van 

elkaar zijn. Toegepast op vergelijking (6.1) wordt voor de absolute fout in de 

telsnelheid gevonden 

4n ~ n [ ( •:;')' + ( ~~ )"] j (6.4) 

In bet algemeen is ~t klein ten opzichte van .1: en kan verwaarloosd worden. 

Dan kan voor tln met behulp van de vergelijkingen (6.1) en (6.2) geschrevei:l 

worden 

tln = Q J¥ (6.5) 

Voor de relatieve fout volgt dan 

(6.6) 

De vergelijkingen (6.5) en (6.6) geven weer hoe de grootte van de absolute 

en de relatieve fout in de telsnelheid a:fhangbvan de grootte van de telsnelheid 
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en de duur van de meting. Zij maken het mogelijk om bij een probleem, dat 

het meten van verschillende intensiteiten vra.agt, de teltijden in afhankelijkheid 

van de telsnelheden zo te kiezen dat de nauwkeurigheid van het resultaat zo 

groot mogelijk wordt. 

W.Parrish3 noemt drie manieren waarop de teltijd als funktie van de 

telsnelheid gekozen kari worden en gaat na bij welk type van problemen elk 

van deze drie teltechnieken de beste resultaten geeft. Door hem worden be

sproken: 

1. De methode 'fixed count' 

Bij elke intensiteitsmeting wordt eenzelfde aantal counts N geteld en wordt 

de teltijd gemeten, die nodig is om dit aantal counts te verzamelen. Wanneer 

N = nt constant is, volgt uit de betrekking (6.6) dat de relatieve fout in alle 

gemeten intensiteiten dezelfde is. Tevens blijKt 

1 (6.7) ·-n 

Bij deze teltechniek is demeettijdomgekeerdevenredigmet de telsnelheid. 

De absolute fout is daarmee dan volgens (6.5) recht evenredig. 

2. De methode 'absolute fout constant' 

Wanneer de absolute fout in de intensiteitsmetingen constant moet blijven, 

moet blijkens vergelijking (6.5) de teltijd recht evenredig met de telsnel

heid gekozen worden 

n (6.8) 

De reiatieve fout blijkt dan omgekeerd evenredig met de telsnelheid. 

3. De methode 'fixed time' 

Aan elke intensiteitsmeting wordt bij deze teltechniek dezelfde meettijd 

gespendeerd. De absolute fout is dan blijkens vergelijking (6.5) recht even

redig met de wortel uit de telsnelheid en volgens vergelijking (6.6) is de 

relatieve fout daarmee omgekeerd evenredig. Bij deze meetmethode is het 

produkt van relatieve en absolute fout in elke intensiteitsmeting gelijk. 

Uit (6.5) en (6.6) volgt 
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t=~ 
.1n Sn . (6.9) 

Parrisbmerkt op dat het van de aard van het probleem afhangt, welke van 

de drie teltechnieken in een concreet geval de beste resultaten geeft. Hij ma.akt 

onderscheid tussen twee typen problemen: 

1. Problemen waarbij intensiteitsverhoudingen een rol spelen, 

2. Problemen waarbij het gaa.t om intenslteitsverschillen. 

Als voorbeeld van het eerste type noemthij gehaltebepalingen door mid

del van intensiteitsmetingen bij de rontgenspectrografie en het bepalen der 

Fouriercoefficienten van een rontgendiffraktie-lijnprofiel. Hij adviseert in dit 

geval te meten volgens de methode fixed count. De relatieve fout in een 

intensiteitsverhouding A = n/n2 is namelijk gelijk aan de wortel uit de som 

van de kwadraten der relatieve fouten in de gemeten intensiteiten. 

Daarom heeft het reduceren van de relatieve fout in een der beide metingen 

geen bijzondere verbetering van de relatieve fout in het resultaat A tengevolge, 

wanneer daarbij niet tevens de relatieve fout in de tweede intensiteitsmeting 

klein wordt gekozen. 

Als voorbeeld van het tweede type noemt Parrish het bepalen van piek

intensiteit minus ondergrond. De absolute fout in een intensiteitsverschil 

A = n1 - n2 is gelijk aan de wortel uit de som van de kwadraten der absolute 

fouten in de gemeten intensiteiten 

Wordt de abso~ute fout in de ene meting klein gema.akt, dan wordt daardoor 

de nauwkeurigheid van het resultaat A eerst dan redelijk beter wanneer 

eveneens de absolute fout ·in de tweede meting klein wordt gekozen. Parrish 

raadt daarom in dit geval de methode absolute fout constant als de beste 

teltechniek aan. 

Uit de wijze waarop de relatieve en absolute fout in de intensiteits

metingen bij de drie besproken teltechnieken afhangen van de grootte van de 

telsnelheid, besluit Parrish dat de derde methode, fixed time, wat de nauw-

163 



keurigheid der meetresultaten betreft, ten opzichte van de beide andere 

technieken een intermediaire positie inneemt. Hij noemt geen voorbeelden 

van problemen, waarbij juist deze telmethode de beste resultaten geeft. 

Een faktor, die een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van ront

genintensiteitsmetingen. wordt in het betoog van Parrish in het geheel niet 

besproken, namelijk het feit dat in de praktijk voor de meting slechts een 

beperkte tijd beschikbaar is. Wanneer een grootheid A, die een funktie is 
• 

van twee of meer inten~Jteiten, n1, n2, •.. , bepaald moet worden, is het zaak 

de totaal beschikbare meettijd T zo over de verschillende metingen te ver

delen, dat het resultaat-zo nauwkeurig mogelijk is. Dit probleem werd reeds 

door A.A.Jarrett2 opgelost voor het bepalen van intensiteitsverschillen. 

W anneer geldt 

kan met behulp van de vergelijkingen (6.3) en (6.5) de absolute fout in het 

resultaat, AA, geschreven worden als funktie van de totale meettijd T, de 

teltijd t1 en de telsnelheden n
1 

en n2• Voor een minimale absolute fout in 

het resultaat moet gelden 

d (AA) = O 
dtl 

tm deze voorwaarde Ievert als meest economische teltechniek niet de voor 

dit probleem door Parrish geadviseerde methode absolute fout constant maar 

een verdeling van de totale meettijd over de beide bepalingen volgens 

nl! 

Een me~r algemene oplossing van het probleem van de meest economische ver

de ling van de totaal beschikbare, meettijd over de verschillende intensiteits

metingen werd gevonden door M.Mack en N.Spielberg6 met behulp van de 

methode der" onbepaalde multiplicatoren van Lagrange. Het bleek hun dat, 

wanneer de absolute fout A in het resultaat van een berekening A(~), waarin 

k gemeten intensiteiten !: n1, •••• n1, •••• ~· optreden, geschreven 

wordt als funktie van de teltijden en telsnelheden, uit de vergelijkingen 
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~~~· [ M ( n1 'n2 ' •.• 't1 't2' .• •)] = ~~2 [ ~ ( n1 '~ ' .•• 't1 't2' ••• ) J = • . 

k 
1~1 ti = T (6.10) 

de meettijden ti zo kunnen worden bepaald als funktie van de telsnelheden 

en. de totaal beschikbare meettijd, dat de absolute fout in het resultaat 

minimaal is, Dezelfde oplossingwerd verkregen door A.J.C. Wilson, J.S. Thom

sen en F.Y.Jap7 die hun resultaat in een meer direkte vorm brengen. Door 

kombinatie van de vergelijkingen (6.3), (6.5) en (6.10) laat zich namelijk de 

optimale tijdverdeling en de minimaal bereikbare absolutefout in het resultaat 

berekenen als 

t.opt = 
1 

I a A I 
oni . 

joA I 
f l0ni 

T (6.11) 

(6.12) 

Voor elk meetprobleem kan met deze vergelijkingen een optimale teltechniek 

worden afgeleid, die binnen de ter beschikking staande meettijd tot de beste 

resultaten leidt. Toch heeft deze methode in de praktijk een aantal bezwaren: 

1. De wijze waarop de teltijden volgens de optimale teltechniek blijken af 

te hangen van de telsnelheden is vaak ingewikkeld. 

2. Is deze afhankelijkheid eenmaal afgeleid, dan is het nodig de telsnelheden 

globaal, bijvoorbeeld uit een met de recorder geschreven diffraktogram, 

te bepalen, waarna de teltijden kunnen worden berekend. 

3. Tenslotte moet bij de eigenlijke intensiteitsmeting de teltijd voor elke 

meting opnieuw met de hand worden ingesteld, een bezwaar tlat vooral bij 

een lijnprofielmeting zwaar weegt. 

Bij de drie hier hoven besproken teltechnieken, fixed count, absolute fout 

constant en fixed time geldt het eerst genoemde bezwaar niet. De beide laatste 
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bezwaren gelden echter wel voor de methode absolute fout constant. Bij de 

gebruikelijke rontgendiffraktieapparatuur kan het per meting te tellen aantal 

counts of de per meting te besteden teltijd eens en voor aile metingen constant 

worden ingesteld. In het eerste geva.l wordt de teltijd, in het tweede het 

verzamelde aa.ntal counts gemeten. Met deze apparatuur zijn dus metingen 

volgens de methoden fixed count en fixed time bijzonder geml!kkelijk uit te 

voeren en het derde bezwaar geldt voor deze twee teltechnieken niet. Bij de 

methode fixed count moet echter hetpermetingte tellen aa.ntal counts bepaald 

worden aan de hand van een glob,ale intensiteitsmeting. :Bij de methode fixed 

time, waar de t~ltijd per meting direkt volgt a.ls het quotient van de totale 

meettijd en het aanta.l metingen geldt ook het tweede bezwaar niet. 

Resumerend is de methode fixed time in de praktijk gemakkelijker toe 

te pas sen dan de methode fixed count, en deze laatste weer gemakkelijker dan 

de methode absolute fout constant. In het algemeen is de optimale teltechniek 

praktisch het minst aa.ntrekkelijk. In de praktijk worden dan ook vrijwel uit

sluitend de methoden fixed count en fixed time toegepast. Het heeft echter 

zin voor elk meetprobleem na te gaan welke van beide methoden de meest 

nauwkeurige resultaten geeft. L.S.Birks en D.M.Brown 8 deden dit voor de 

bepaling van intensiteitsverschillen A = n1 - n2• Om beide meetmethoden met 

elkaar te kunnen vergelijken nemen zij bij hun berekening aan dat het tota.le 

aantal counts, verzameld tijdens de meting van de intensiteit n1 volgens de 

methode fixed time, gelijk is aan het totale aantal counts, dat bij een meting 

volgens de methode fixed count verzameld wordt. Zij komen dan tot de con-

. clusie dat in ditgevaleenmetingvolgensde fixed time methode een fout in het 

resultaat oplevert die in het ongunstigste geval minder dan 10% groter is 

dan bij een meting volgens de methode fixed count. 

D.W.Gaylor9 merkt tereoht op datBirksenBrowngeen logisch uitgangs

punt kiezen bij het vergelijken van de nauwkeurigheden der resultaten, ver

kregen uit metingen volgens deze beide methoden. De totale meettijd die zij 

besteden aan de bepaling van het intensiteitsversohil volgens de methode 

·fixed count is namelijk groter dan de tijd door hen aa.n deze bepaling besteed 

volgens de methode fixed time. G!!-ylor laat zien dat, wanneer aa.n een bepa

ling van het intensiteitsverschil volgens de eneteltechniekevenveel tijd wordt 

besteed a.ls aan een bepaling volgens de andere, de methode fixed time steeds 

nauwkeuriger resultaten oi>Ievert dan de methode fixed count. 
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6,2 Bepaling van de meest bruikbare teltechniek bij de 

rontgenintensiteitsmetingen aan de kwartsglasstook

produkten 

Tijdens bet bier beschreven onderzoek werden rontgenintensiteits

metingen uitgevoe1"d. ter oplossing van twee problemen. 

1. Aan een volledig amorf, een gedeeltelijk ontglaasd en een volledig kristal

lijn 8102-preparaat werden de intensiteiten nm' nd' respectievelijk ~ 

gemeten bij deze1fde afbuigingshoek 29 om daaruit de fraktie amorfe fase 

p in het gedeeltelijk ontglaasde preparaat te kunnen berekenen volgens 

(6.13) 

2. Met de step-scan methode werden rontgendiffraktieprofielen als funktie 

van de afbuigingshoek 28 gemeten aan gedeeltelijk ontglaasde en volledig 

amorfe 8102-preparaten. Daaruit werden de lijnprofielen van de 101-, de 

102-, en de 202· reflecties van de cristobalietfase in de gedeeltelijk ont

glaasde preparaten berekend volgens 

h(29) d(26) - pm(26) 
1-p (6.!4) 

Tevens werden de lijnprofielen van deze reflecties gemeten aan een goed 

kristallijn preparaat. Aan de hand van deze profielen werd de strukturele 

lijnverbreding van reflecties, gemeten aan gedeeltelijk ontglaasde prepa

raten, bestudeerd. 

6.2.1 De invloed van de teltechniek op de nauwkeurigheid van de gehalte

bepaling 

Met behulp van de betrekking (6.3) kan uit vergelijkihg (6.13) worden 

afgeleid voor het kwadraat van de absolute fout in de gehaltebepaling 

2 2 2 2 2 
.1 nd + p .1 nm + (1-p) .1 ~ 

2 
(~- ~ 

2 
,.1 p = 

en met behulp van vergelijking (6.5) kan .12p geschreven worden als funktie 

van de teltijden en telsnelheden 
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2 IJt ] (1-p) ~ .. (6.15) 

Wordt de teltechniek fixed count toegepast, dan geldt vergelijking (6. 7) en is 

ndtd = nmtm =~\en td + tm + \ = T 

Met deze twee betrekkingen kunnen de teltijden td, tm en\ in vergelijking 
- 2 . !6.15) geelimineerd worden en kan Ll p als funktie van de telsnelheden en de 

totaal beschikbare meettijd T geschreven worden.-

2 2 2 2 2 
(ndnm+nd~+nm~) (nd+P nm+(1-p) ~) 

(6.16) 

Bij toepassen van de methode absolute fout constant geldt vergelijking (6.8) 

en is 

Ingevuld in vergelijking (6.15) Ievert dit 

(6.17) 

Voor de methode fixed time geldt vergelijking (6.9) en is 

Het kwadraat van de absolute fout in p als funktie van de totale meettijd en 

de telsnelheden is 

(6.18) 

Om de methode fixed time te kunnen vergelijkenmet de methode absolute fout 

constant wordt vergelijking (6.18) afgetrokken van vergelijking (6.17) 

2 
T(~ -~ (1+p) •(1-2p) (2-p) 
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Daar nm steeds groter is dan ~ en p tussen nul en een ligt, is dit verschil 

positief voor p < ! en nega.tief voor p > !. Da.a.rom is voor p-waarden, kleiner 

dan !, de methode :fixed time een beter teltechniek dan de methode a:bs('lute 

fout constant. Voor p-waa.rden, groter dan!. geldt het omgekeerde. 

Om de methoden fixed count en fixed time te kunnen vergelijken wordt 

in de vergelijkingen (6.16) en (6.18) gesubstitueerd 

~ = xnm en nd = [(1-p)x+p] Il:m (6.19) 

en worden deze vergelijkingen van elkaa.r a.fgetrokken. 

2 2 - -Q
2

(1- )2 
.1p -.::Ip- _P 

FC FT T~(1-x) 

(x+:~ (2x+~) (x.:~) 
X + __!!___ 

1-p 

Da.a.r X en p beide tussen nul en een liggen is dit verschil positief, wanneer 

p 
X< 1-p waa.ruit 

Voor p-waa.rden, groter dan de grenswaa.rde Pg is de methode fixed time een 

betere teltechniek dan de methode fixed count. Aan elk gedeeltelijk ontglaa.sd 

Si02-preparaa.t werden vier gehaltebepalingen uitgevoerd, elk bij een andere 

afbuigingshoek 2Q. De daa.rbij behorende waarden vanx en de berekende waar

den van Pg vermeldt de volgende tabel. 

Ta.bel 6.1 

29 (CuKa) X Pg 

18.50 0.07 0.07 

26.50 0.11 0.10 

33.75 0.22 0.18 

40.50 0.30 0.23 

Voor deze waarden van x geeft de methode fixed time over het grootste deel 

van het p-trajekt nauwkeuriger resulta.ten dan de methode fixed count. 

Resumerend is het volgende resultaat verkregen. 
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p-gebied 

0-pg 

pg-0.5 

0.5-1.0 

beste teltechniek 

fixed count 

. fixed time 

absolute fout constant 

Bij de keuze van de bij de gehaltebepaling te volgen teltechniek speelden, 

naast dit resultaat, de praktische bezwaren tegen elk van deze drie teltech

nieken, genoemd onder paragraaf 6.1, een rot Bovendien gold de volgende 

oV-erweging. Wanneer een reeks gehaltebepalingen moet worden uitgevoerd, ligt 

het voor de hand de intensiteiten nm en~, die bij de verschillende bepalingen 

dezelfde waarden behouden, slechts eenmaal en voor aile bepalingen tegelijk 

te meten. Nu zijn de teltijden, nodig om deze intensiteiten te meten volgens 

de metboden fixed count en absolute fout constant respectievelijk 

en 

waarbij i = m, k 

Deze teltijden haugen blijkbaar af van de intensiteit nd' gemeten aan het gEt' 

deeltelijk ontglaasde preparaat, Om de methode fixed count of absolute fout con

stant toe te pas sen bij de uitvoering van een reeks gehaltebepalingen is het daar

om nodig dezelfde intensiteiten nm en~ voor elke bepaling opnieuw en gedurende 

verschillende tijden te meten. Dit is een omslachtige en weinig zinvolle 

bezigheid. Daarom werd als teltechniek voor de gehaltebepaling de methode 

fixed time gekozen, waarbij het mogelijk is de intensiteiten nm en ~ eens 

en voor alle bepalingen tegelijk te meten. 

Het he eft zin om nate gaan hoeveel minder nauwkeurig de meetresultaten 

zijn bij deze keuze voor de teltechniek ten opzichte van de meetresultaten, 

verkregen bij toepassen van de optimale telmethode. De optimale teltechniek 

kan worden afgeleid door toepassen van vergelijking (6.11) op vergelijking 

(6.13), Voor de teltijden wordt dan gevonden 
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Q t = 
Vnd 

T d 
Vrid + p v~ + (1-p) ~ 

p .,;;; 
t = m T m ,,{;~ + p Vnm + (1-p) ·~ 

(1-p) ~ it= 
""d + P Jnm + .(1-p) ~ 

T 

Met behulp van vergelijking (6.12)kanuitvergelijking(6.13) voor het kwadraat 

van de absolute fout in de gehaltebepaling worden afgeleid 

Om de methode fixed time te vergelijken met de optimale teltechniek worden 

de vergelijkingen (6.18) en (6.20) op elkaar gedeeld en worden in het quotient 

de betrekkingen (6.19) gesubstitueerd .. 

2 2 2 

[
L1PFT]• = 3 (1-x)p + X + p +(1-p) x 

,L1P opt [ V (1-X)P+X + p + (1-p) Vx ]'2 

Beschouwd als funktie van p met x als parameter stelt deze betrekking een 

waaier van krommen voor, die aile door de punten 

2 2 

p=O, [ .1PFT ] = i en p=1, [ L1PFT ] 
.1P opt .1P opt 

gaan. De betrekking is van de vorm 

waarin 

f(u,v,w) = 3 
2 2 2 u + v + w 

2 (U+V+W) 

u, V, W = y'(1-X)P+X 

v, w, u = p 

w, u, v = (1-p) vx 
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Uit de wijze waarop u, v en w afhangen van p en x blijken deze variabelen 

steeds eindig en positief te zijn. Voor dergelijke u, v en w is f (u, v, w) 

maximaal gelijk aan3 en wel voor u f= 0, v=w=O. Aan deze voorwaarden voor 

het maximum kan door de variabelen u,ven w niet worden voldaan. f (u, v, w) 

is minimaal gelijkaan 1, namelijk wanneer u=v=w. Ook aan deze voorwaarde 

kan niet worden voldaan en de optimale telmethode is steeds beter dan de 

methode fixed time. Blijkbaar geldt: 

1 < .:1PFT < J3 

Fig. 6.1 -be:::~ van[ .:1PFT]
2 

als funktie van p voor de waarden 
.:1Popt 

van x die bij het onderzoek bleken op te treden. Uit deze figuur blijkt dat 

[ LlPFT J 2 
in het onderhavige geval zelfs steeds kleiner is dan 1.5 zodat de 

LlPopt 
absolute fout in een gehaltebepaling volgens de methode fixed time minder dan 

22.5% groter is dan de absolute fout in een gehaltebepaling volgens de optimale 

telmethode. Daarom is de keuze van de gemakkelijk toe te passen me~hode 

fixed time in plaats van de omslaohtige optimale methode bij de gehaltebepa

ling zeker verantwoord. 
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6.2.2 De best bruikbare teltecbniek bij de rontgendiffraktie-lijnprofiellheting 

Bij een profielmeting volgens de step-scan methode wordt de intensiteit 

van de afgebogen rontgenstraling als funktie van de afbuigingshoek 2 9 

bepaald door de intensiteit van de gediffrakteerde bundel te meten op discrete 

punten 29 1. De lijnprofielmeting is op te vatten ala een aerie van elkaar 

onafhankelijke intensiteitsmetingen en op welke wijze de totaal beschikbare 

meettijd het best over deze metingen verdeeld kan worden hangt af van het 

probleem, ter oplossing waarvan het profiel wordt gemeten. Uit de wijze, 

waarop bij de drie gebruikelijke teltechnieken, f"IXed count, absolute fout 

constant en fixed time de absolute en relatieve fout samenhangenmet de duur 

van de meting en de gr90tte van de telsnelheid is globaal in te zien hoe de 

nauwkeurigheid der meetresultaten bij elk van deze drie methoden varieert 

over het profiel. Bij de methode fixed count is de teltijd omgekeerd evenredig 

met de te meten. intensiteit. Daarom worden bij een lijnprofielmeting volgens 

deze methode de uitlopers van de piek nauwkeuriger gemeten dan de piektop. 

Bij de methode absolute fout constant is de teltijd recht evenredig met de te 

meten intensiteit en volgens deze methode wordt dus juist de piektop nauw

keuriger gemeten dan de profieluitlopers. De methode fixed time neemt ten 

opzichte van de beide andere een intermediaire positie in. 

Bij een nauwkeurige lijnprofielmeting speelt naast de verdeling van de 

totale meettijd over de verschillende metingen tevens de grootte van het 

meettrajekt een rol. Om de flanken en de uitlopers goed te bepalen moet het 

meettrajekt groot gekozen worden. Met een toenemend aantal meetpunten op 

het lijnprofiel neemt echter, wanneer de totaal beschikbare meettijd gelijk 

blijft, de per meetpunt te besteden teltijd af, waardoor het lijnprofiel in zijn 

geheel toch minder nauwkeurig bekend wordt. Het is daaro!ll nodig een compro

mis te zoeken tussen de meetnauwkeurigheid en de grootte van het trajekt 

waarop het profiel wordt gemeten. Daar de intensiteit van de uitlopers van het 

profiel nog slechts weinig varieert metdeafbuigingshoek, wordt in de praktijk 

meestal de afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten op de uitlopers 

groter gekozen dan rond het maximum van het profiel. Hier wordt aan de 

hand van een model voor de drie teltechnieken fixed count, absolute fout con

stant en fixed time, de invloed bestudeerd van het afkappen van de profiel

uitlopers op de nauwkeurigheid waarmee het profiel bekend wordt. Daartoe 

wordt ala vorm van het lijnprofiel de Cauchy-funktie gekozen. 

173 



a n(x) = 2 2 , x 29 -29
0 

b +X 
(6.21) 

a en b zijn twee .parameters die de vorm 'tan de Cauchy-funktie bepalen en 

29
0 

is de c:oOrdinaat van het profielcentrum. Het .profiel, dat zich in feite 

uitstreld;. van -ootot +rowordt gemeten binnen de grenzen -xg en +Xg' waar de 

intensiteit n(xg> nog slechts een fraktie o: is van de topintensiteit bij x :i::: 0. 

a 
n(xg> = o:};i' , 0 <o:< 1 (6.22) 

V oor o: = 0 is het meettraje~ oneindig groot en voor a= 1 is de profielmeting 

beperkt tot een . punt, namelijk de top van het Ujnprofiel. Beide gevallen 

representeren geen: reele profielmeting en worden dus uitgesloten. Voor 

de grensc:oOrdinaat x , waar het profiel wordt afgekapt;v~igt door combinatie g . . . 
der vergelijkingen (6.21) en (6.22). 

xg = ± {3 b met /) = f;o: 

waarbij f3 > 0. Wanneer de verdellng van de totale meettijd T over het profiel 

wordt voorgesteld door t = t(x), moet gelden 

T.1x = i t(x)AX 

Hierip. is .1x de afstand tussen twee eJ.kaar opvolgende meetpunten.· In de prak-
" 

tijk is deze afstand steeds eindig maar wordt klein gekozen. Daarom mag 

voor bovenstaande vergelijking in goede benaderlng worden geschreven 

+/)b 
T.1x = .f t(x)dx (6.23) 

-{3b 

De teltechniek fixed count wordt beschreven door vergelijking (6. 7) en daarmee 

volgt voor de. teltijd als funktie van x 

2 
t(x) = Q

2 li n 
--a 

Ingevuld in vergelijking (6.23) Ievert dit voor de absolute en relatieve fout 

= J2f3 (3+,8 2)Q2 ~ = J211 (3+/3 2)Q2 !;} 
.1nFC 3T,1X • VT en li~c 3T,1X ·v =a <6•24> 

Voor de .methode absolute fout constant geldt vergelijking (6.8) en de totale 

meettijd wordt verdeeld volgens 
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JL _a_ 
t(x) = 2 2 2 

..::1 n b +X 

Met vergelijkl.ng (6~23) wordt daaruit voor de absolute en relatieve fout ge

vonden 

_ J2Q2 
arotanp J; _ j2Q2 

arotanp /a (6•25) 
LlnFA - , T..::1x . ·\tfi en anFA - T..::1x • Vbn2 

Voor de n1etliode fixed time geldt vergelijking (6,9) en daaruit wordt tesamen 

.met vergelljking (6.23) gevonden 

en 

In de vergelijkl.ngen (6.24) tot en met (6.26) zijn de absolute en relatieve 

fouten voor de drle beschouwde telteohnieken geschreven alsi het -~rodukt van 

twee faktoren. De eerste faktor beschrijft de betrouwbaarheid ~) en de 

invloed van de zorg, die wordt besteed om het profiel goed te meten. Hij bevat 

een maat voor de grootte van het meettrajekt ({)) en voor de fijnheid van het 

meetraster (Llx) en de beschikbaar gestelde -meettijd (f). De tweede faktor 

: beschrijft de invloed van de feitelijke vorm. van het Cauchy-profiel. De in-

vloed van de· tQtale meettijd en de fij_nheid van het meetraster op de grootte 

der ' absolute en relatieve. fouten blijkt in de·drie beschouwde gevallen,gelijk. 

Ook de invloed van de vorm van het Cauchy-profiel op de grootte der fouten is 

dezelfde. Dit blijkt door invoering van de volgende ''gereduceerde' 1grootheden. 

Lln* .dn y(~ LlX , ~ ; 8n* = 8n • V~ LlX • ../fa 
b2 

n* = n -. a 

Dan volgt voor de methode fixed count 

An* . = J. 
2/3 (3+{) 

2
) n* 

~ FC 3 

Voor de methode absolute fout constant 

..::1n"' = ../ 2 aro~/3 FA en 

en 8n* =J ~{? (3+ t?> 
FC. 3 

8tl* 
FA 

(6.27) 
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En voor de methode fixed time 

,:1n* 
FT en ill.. 

V n* 

Deze betrekkingen beschrijven de invloed van het afk:appen van de profiel

uitlopers op de grootte van de absolute en relatieve fout wanneer hetzelfde 

Cauohy-profiel met gelijke betrouwbaarheid, gedurende een gelijke totale 

meettijd en op hetzelfde meetraster wordt gemeten respeotievelijk volgens 

de methode fixed count, absolute fout constant en fixed time. 

In de figuren 6.2 en 6.3 is bet verloop van de absolute en relatieve 

gereduoeerde fouten geschetst als funktie van n* voor /) = 10 (a= 1%). 

De kurven beginnen bij n* = ~en eindigen bij n* = 1. Afgezien van het 
* 1+.8 punt n 0, dat ook buiten bet nieettrajekt valt hebben de kurven in de twee 

figuren twee aan twee sleobts een snijpunt. Deze snijpunten zijn: 

30 

10 

~ FC 

i FA 

0. 2 0.4 0;6 0. 8 1.0 

6 
-n* 

Fig. 6.2 

4 

, 
<l 2 

1 0 
(l,ll) 

1 o. 2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1+~ __... ... 
Fig. 6.3 
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n* -' J3 arctan~ 
1,2- /3(3+{32) Ani,2 V2 arctan/3 Sn* = j2f3 (3+f32) 

1,2 3 

* 3 * _!fL bn* = J 2 f3 <a; /32) 
n1,3 = 3+J32 ,Anl,3 

3+,82 1,3 

= arctan/1 6n* -~2 
n*" An;,? J 2 arctanf3 . 2,3 ,B • 2,3 - arctap,a 

De drie snijpunten vallen samen wanneer ni,2 = ni,3 = n;,3• 
voorwaarde 

Dit Ievert de 

arctan ,B 

Hieraan wordt slechts voldaan voor {3. 0, een waarde die is uitgesloten. Voor 

een reiile profielmeting is f3 > 0 en geldt voor de coordinaten der snijpunten 

1 * * * 1 
1
+ 

13
2 < 111,3 < nl,2 < n2,3 < 

, De beide figuren geven dus een algemeen geldig beeld van bet verloop van de 

nauwkeurigheid in afhankelijkheid van de intensiteit bij meting van een Cauchy

profiel. Het blijkt dat, onafhankelijk van de plaats waar bet profiel wordt 

afgekapt, de piek bet best gemeten wordt volgens d~ methode absolute fout 

constant, de profielflanken volgens de methode fixed time en de uitlopers 

volgens de methode fixed count. Tevens volgt uit de figuren dat daar, waar de 

methode fixed count of absolute fout constantdemeest nauwkeurlge resultaten 

geeft, de methode fixed time daar bet dichtst bij aansluit. 

De afgeleide betrekkingen maken bet mogelijk uit temaken welke van de 

drie teltechnieken gemiddeld over bet profiel de beste resultaten oplevert. 

Daartoe wordt met behulp van de vei'gelijkingen (6.21) en (6.27) de geredu

ceerde fout geschreven als funktie van x en daaruit de over het profiel ge-

middelde gereduceerde fout berekend, die gedefinieerd wordt door 

tln* 1 
2f3b 

+f3b 
f tln*(x)dx 

-{)b 

en sn* analoog. Voor de drie teltechnieken wordt gevonden 
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-*- JiifP arctan,B 8nFc 
j2f3 (3+{;2) 

AnFC ,B 3 

-*- 3+/52 
. ..)2 arctan f) on* = f2 arctan$ AnFA FA 3 

~= It log W + \("?:i); on;T· = 
_1_ 

[ ,B/r!+l+ log(,B+R+1)] FT ../213 

De gemiddelde gereduceerde fouten zijn als funktie van f3 geschetst in de 

Fig, 6.4 en 6.5 tot {3 = 10. Daaruit blijkt dat"de methode fixed time de 

beste teltechniek is om de vorm van bet Cauchy-profiel te bepalen. Het is 

gemakkelijk in te zien dat ook voor /)-waarden grater dan 10 (~ < 1%), die 

in de praktijk meestal optreden, de methode fixed time gemiddeld over bet 

profiel de beste resultaten oplevert. 
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De feitelijke vorm van experimentele Ujnprofielen benadert die van de 

Cauchy :funktie voldoende om de conclusies uit deze modelberekening ook een 

meer algemene geldigheid te geven. Afgezien van het specifieke probleem, 

ter oplossing waarvan een lijnprofiel wordt gemeten en waarbij soms een 

andere teltechniek beter past, is de methode fixed time de beste om de vol'Ql 

van een experimenteel lijnprofiel te bepalen. 

Het doel van het hier beschreven onderzoek was de interpretatie van de 

strukturele verbreding der gemeten lijnprofielen. Daartoe was het nodig te 

bepalen: 

1. De Fouriergetransformeerden van devoorinstrumenteleverbredinggecor

rigeerde lijnprofielen. 

2. De ligging van de zwaartepunten der experimentele lijnprofielen. 

Wanneer een lijnprofiel h(x) verbreed is tengevolge van instrumentele en 

strukturele oorzaken kan daaruit volgens de methode van A.R.Stokes10 de 

instrumentinvloed worden geelimineerd, zodat het zuivere lijnprofiel f(x) 

bekend wordt, dat uitsluitend door strukturele faktoren bepaald wordt. Daar

toe moet aan een struktureel ideaal preparaat een standaardprofiel g(x) geme

ten worden dat slechts instrumenteel is verbreed en van beide experimentele 

profielen, h(x) en g(x), moet de FouriergetransformeerdeH(t),respectievelijk 

G (t) berekend worden. In gediscretiseerde vorm wordt de Fouriergetransfor

meerde van een funktie g(x) gedefinieerd door 

G(t) = .ax i g(x) exp (+ 2Jrixt) 

Volgens de correctiemethode van Stokes wordt de Fouriergetransformeerde 

van het zuivere lijnprofiel F (t) gevonden uit 

_ H(t) 
F(t) - G(t) (6.28) 

De Fouriergetransformeerde van het zuivere profiel bij kleine waarden van t 

is belangrijk voor de interpretatie van de strukturele lijnverbreding volgens 

de methode van B.E.Warren en B.L.Averbach11• Stokes10 heeft bewezen dat 

deze getransformeerde bij kleine waarden van t nauwkeuriger berekend kan 

worden dan bij grote t-waarden, wanneer de .beide experimentele profielen 
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h(x) en g(x) gemeten worden volgens de methode ~bscnute fout constant. 

W.Parrish3 noemt echter de methode fixed eount de beste teltechniek om de 

experimentele profielen te meten ter berekening van de Fouriergetransfor

meerde van het zuivere liJnprofieL 

Om te kunnen beoordelen,welke teltechniek de meest nauwkeurige bereke

·ning van de getransformeerde F(t) mogelijk maakt,dient.te worden opgemerkt 

dat de Fouriergetransformeerden der experimentele lijnprofielen steeds met 

een constante absolute fout bekend worden,· ongeacht welke teltechniek bij pet 

meten van deze profielen wordt toegepast •. Het kwadraat van de absolute fout 

in de Fouriergetransformeerde van een experimenteel lijnprofiel is namelijk 

Hierinis .iG*(t) de toegevoegd complex:evan.dG(t) en de term tussen < > is het 

gemiddelde over een groot aantal bepalingen van het produkt .!lG(t).!ld' (t). 
* . zodat<.dG(t) .!lG (t)> eenschatterisvoordevariantie waarmee het k.wadraat van 

(le absolute fout in de Fouriergetransformeerde evenredig js. Met behulp van 

de definitie van de Fouriergetri;Ulsformeerde kan voor het k.wadraat van de 

absolute fout geschreven worden 

.d2G(t) = Q2(.dx)2 
<I .dg(x)exp(+2nixt)>I .dg(x)exp(-2nixt) 

X . X 

= Q2
(t.x)

2 
I I <x1~.dg(x1).dg(x2)expl2ni(x1-x2)tl> 

= Q
2

(.dx)
2 <~ .d2

g(x) + il~ dg(x1) d g(x1)ex:p.l2ni(x1-~)1:il> 

Q
2(dx)2 (~ <d2g(x) > + ~1#i2 <dg(x1).dg(x2):::.cos 12,;.(x1-x2)tl] 

De toevallige fout dg(x) is een stochastische variabele waarvan d~ grootte 

niet afhangt van deplaatswaardeintensiteitg(x) wordt gemeten. Daarom geldt 

Voor de grootte van het k.wadraat van de absolute fout in de Fouriergetrans.

formeerde wordt dan gevonden 

2 2 2 2 2 d G(t) = A G = Q (.dx) i_ <A g(xj> (6.29) 

en dit is constant en onafhankelijk van t. 
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Voor het kwadraat van de absolute fout in de Fouriergetransformeerde 

van het zuivere profiel kan uitvergelijking (6.28) worden afgeleid 

2 2 2 2 
Ll2F(t) = G (t)Ll H + H (t)Ll G 

G
4

(t) 
(6.30) 

De absolute fout in F(t) neemt blijkbaartoewanneer G(t) kleiner wordt. Dat is 

het geval bij toenemende waarden van t. Daarom wordt de Fouriergetrans

formeerde van het zuivere profiel volgens de correctiemethode van Stokes 

juist bij kleine waarden van t het meest nauwkeurig bepaald, ongeacht de tel

techniek volgens welke de experimentele profielen zijn bepaald. 

Het probleem van de verdeling van de totale meettijd T over de experi

mentele profielen h(x) en g(x) kan gesplitst worden in twee andere, namelijk: 

1. De verdeling van de totale meettijd in een tijd T h' beschikbaar voor de 

meting van het h(x)-profiel, en een tijd T g' beschikbaar voor de meting 

van het g(x)-profiel. 

2. De verdellng van de meettijden T h en T g over de meetpunten van het h(x)-

en g(x)-profiel. 

Ad 1 

In verband met de lange duur van een profielmeting moet men behalve met de 

tot nu toe besproken invloed van kortstondige, toevallige intensiteitsfluctuaties 

ook rekening houden met de op langere termijn optredende variatie in de 

intensiteit, de zogenaamde long term drift. Ret heeft geen zin aan een profiel

meting een langere meettijd te spenderen dan de tijd T D' waarbij long term 

drift een significante invloed op de profielmeting begint uit te oefenen. De 

Fouriergetransformeerde F(t) kan daarom het meest nauwkeurig worden 

bepaald, wanneer aan de meting van elk der experimentele profielen een 

meettijd T0 wordt besteed. 

Ad 2 

In verband met de betrekking (6.5) kan voor vergelijking (6.29) geschreven 

worden 

2 2 2 "'IX\ . 
Ll G = Q (Llx) ~ i(x} waarbij geldt ~ t(x) = T0 (6,31) 

Toepassing van de vergelijkingen (6,10) op dit resuUaat Ievert als optimale 
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verdeling van de beschikbare meettijd 

t (X) = Vg{X) T 
g opt ~ vg(i) D 

en voor het kwadraat van de absolute fout in G(t) 

Ll2G = Q (tlx) I Jg(x} 2 2 ( ) 2 
min TD x · 

Analoge formulas gelden voor de optimale teltechniek bij het meten van het 

h(x)-profiel. Met vergelijking (6.30) wordt nu voor het kwadraat van de 

mintmale absolute fout in de F(t)-getransformeerde gevonden 

Uit vergelijking (6.31) kan eveneens het kwadraat van de absolute fout in de 

G (t)-getransformeerde worden berekend als het g(x)-profiel gemeten wordt 

volgens de methodenfixed count, absolutefoutconstanten fixed time. Er volgt 

Hierin is v het aantal meetpunten op het g(x)-profiel. De methoden absolute 

fout constant en fixed time blijken dezelfde absolute fout in de Fourierge

transformeerde op te leveren. Uit praktische overwegingen moet echter aan 

de methode fixed time de voorkeur gegeven worden boven de methode absolute 

fout constant. 

In de praktijk wordt de Fouriergetransformeerde steeds genormeerd 

door deze te delen door de waarde van de getransformeerde bij t=O, die 

numeriek gelijk is aan het oppervlak onder het lijnprofiel. 

Wanneer opnieuw de Cauchy-funktie als model voor het lijnprofiel wordt 
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gekozen kan de absolute fout in de Fouriergetransformeerde worden bere

kend in afhankelijkheid van deplaatswaarhetprofiel wordt afgekapt. Wordt de 

gereduceerde absolute fout in de getransformeerde gedefinieerd door 

dan blijkt 

AG* _ fin 110 
L.l -..jr;-· Q 

waarbij B = _{}'-:-
arctan (3 

Hieruit volgt direkt dat vanaf,>=va L1G;c zeker·groter is dan L1G'i-T· Echter 

voor aile waarden van f3 is de methode fixed time een betere teltechniek dan 

de methode fixed count zoals blijkt uit Fig. 6~6. Voor f3 = 10 (a= 1%) is de 
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absolute fout in de Fouriergetransformeerde bij een fixed count meting ca. 

5.5 maal zo groot als de minimale absolute fout. Bij een fiXed time meting is 

de absolute fout voor deze waarde van (3 echter slechts ca. 30% groter dan de 

minimale absolute fout. 

De standaardprofielen werden daarom volgens de methode fixed time ge

meten. De verbrede profielen eisen nog een nadere beschouwing. Deze lijn

profielen werden namelijk tijdens dit onderzoek bepaald uit profielen, die 

werden gemeten aan gedeeltelijk ontglaasde kwartsglaspreparaten. Dergelijke 

profielen, d(x). bestaan uit een kristallijne en een amorfe bijdrage. Om de 

amorfe band van een d(x)-profiel te kunnen aftrekken is het nodig een profiel 

m(x) te meten aan een volledigamorfSi02-preparaat. Uit beide profielen, d(x) 

en m(x), wordt het verbrede oristobaliet profiel h(x) berekend volgens 

h(x) = d(x) - pm(x) 
1-p (6.14) 

waarin p de fraktie amorfe fase is in het gedeeltelijk ontglaasde kwartsglas

preparaat. Uit deze betrekking kan met behulp van de vergelijkingen (6.3) en 

(6.5) het kwadraat van de absolute fout in het h(x)-profiel berekend worden 

als funktie van de teltijden td(x) en tm (x) en de telsnelheden h(x) en m(x). 

Daarmee en met vergelijking (6.29) wordt dan voor het kwadraat van het 

absolute fout in de Fouriergetransformeerde van het h(x)-profiel gevonden 

2 _ Q (4.x) h(x) ..E!.{& 2 m(x) 2 2 2 2 [ . ] 
d H - 2 E (1-p) t (x) + p t ( ) + p t () + 4. p {h(x)-m(x)} 

(1-p) X d m X m X 

Deze betrekking toont voor 4.2H eenzelfde afhankelijkheid van de teltijden aan 

als die door vergelijking (6.31) wordt beschreven. Bovendien verandert de 

intensiteit van de amorfe band weinig over het meettrajekt zodat de methode 

fixed time vrijwel identiek is aan de methoden fixed count en absolute fout 

constant bij meting van het m(x) profiel. Daarom is bij het bepalen van het 

h(x)-profiel ten behoeve van een Fouriertransformatie de methode fixed time 

de meest reschikte teltechniek om de profielen d(x) en m(x) te meten. 

Dit alles wordt geillustreerd in Fig. 6. 7. De daarin geschetste funktie 

GR(t), het ree'Ie deel van de Fouriergetransformeerde G(t), werd berekend 

aan het 202 oristobalietprofiel dat volgens de methode fixed time was gemeten 

aan het 89/1400 kwartsglasstookprodukt (volledig kristallijn). De HR(t)-kurve 
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werd aan een 202 cristobalietprofiel berekend, dat volgens de betrekking (6.14) 

werd afgeleid uit een d(28)-profiel, gemeten aan monster 1120/1150 (amorfe 

fraktie Il = 0.88), en een m(28)-profiel, gemeten aan het volledig amorfe 

monster 6/1300. Beide profielen waren eveneens volgens de tel.techniek fixed 

time bepaald. De absolute fout in deGR(t)-kurve blijk:t verwaarloosbaaP J4ein. 

Die in de HR(t)-kurve blijk:t vrijwel constant. Wanneer wordt aangenomen 

L\G = 0.00 en L\H = 0.01, geldt blijkens vergelijking (6.30) voor de absolute fout 

in de FR(t)-kurve L\F(t) = 0.01/GR(t). Deze fout is in de FR(t)-grafiek gestip

peld aangegeven. De berekende L\F(t) stemt goed methet experiment overeen. 

Het ligt voor de hand om een experimenteel lijnprofiel slechts een maal 

te meten ten behoeve van de bepaling van de Fouriergetransformeerde zowel 

als van deliggingvanhetzwaartepuntvanhet profiel. Er kan bovendien worden 

aangetoond dat ook voor het laatstgenoemde meetprobleem de methode fixed 

time in het algemeen nauwkeuriger resultaten oplevert dan de methoden fixed 

count en absolute fout constant. 

De ligging van het zwaartepunt van een lijnprofiel n(x) wordt gegeven 

door 
~ xn(x) 

c = 1: n(x) 
X 

Voor het kwadraat van de absolute fout inc kan worden afgeleid 

Q2 
.12 1: ( _ )2 n(x) 

C = {~ n(x)v X X C t (X) 
(6.32) 

Wanneer het lijnprofiel volgens de methodefixedcount,absolute fout constant, 

respectievelijk fixed time gemeten wordt, geldt voor het kwadraat van de 

absolute fout in c 

2 
1: (x-c) 
X 

~ [ (x-c) 
2 

n(x)] 

De optimale teltechniek wordt beschreven door 
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t(x)o t = [x-c[ Vn(xL__ TD 
P i [ lx-cl vh(x) ] 

en voor het kwadraat van de minimale absolute fout geldt 

[ Q

2 
l' [1: lx-cl v£:'(x)] 

2 

TD .! n(x) x 
X j 

Wanneer als model voor het lijnprofiel wederom de Cauchy-funktie wordt 

gekozen en de gereduceerde absolute fout in c gedefinieerd wordt door 

kan voor de vier teltechnieken worden afgeleid 

( 1- ~) 
1+ f3 

. B B 
• waarm = arctan f3 

Deze funkties zijn in Fig. 6.8 geschetst. Opnieuw blijkt de methode fixed 

time een betere teltechniek dan de methode fixed count of absolutefout 

constant. Daarom werden de standaardprofielen g(x) volgens deze teltechniek 

bepaald. De verbrede profielen h(x) werden bij dit onderzoek bepaald volgens 

vergelijking (6.14) uit profielen d(x), gemeten aan gedeeltelijk ontglaasde 

kwartsglaspreparaten, en profielen m(x), gemeten aan een volledig amorf 

Si02-preparaat. Voor het kwadraat van de absolute fout inc, berekend voor 

een dergelijk h(x)-profiel, geldt 

~ c = 2: (x-c) 2 Q2 I 2 

(1-p)2 [ ~ h(X) r X [
(1-p) h(x) + p m(x) + p2 m(x) ] + 

ldlxf ~ ~ 

2 2 + (1-c) ~ p 
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100 

Volgens deze betrekking hangt <1 
2o op dezelfde wijze van de teltijden af als 

in vergelijking (6.32). Ook is bij meting van het m(x)-proflel de methode. 

fixed time vrijwel identtek met de methoden fixed count en absolute fout 

constant. De methode fixed time is daarom de best bruikbare telteohniek 

om de proftelen d(x) en m(x) te meten om daaruit de ligging van het zwaarte

punt van het h(x)-profiel te berekenen. 

Bij het bepalen van de meest geschikte telteohniek ten behoeve van de 

Fouriertransformatie en de bepaling van de ligging van het zwaartepunt van 

een experimenteel lijnprofiel is gebruik gemaakt van de Cauchy-funktie als 

profielmodel. Deze funktie is even. Een experimenteel lijnprofiel is echter 

in het algemeen niet symmetrisch rond het piekmaximum, maar kan steeds 

geschreven worden als de som van een even en een oneven funktie. 

_n-"--(x"--) ---.-,----n(.:....-_x),_ = n (x) + n (x) 
2 e o 

De argumentatie bij de afleiding van de best bruikbare teltechniek is daarom 

slechts geldig voor profielen waarvan de ne(x)-bijdrage in goede benadering 

door een Cauchy-funktie kan worden voorgesteld enwaarvande n
0

(x)-bijdrage 

klein is ten opziohte van de bijdrage van ne(x), zoals het gevz.l is bij de 

verbrede profielen h(x), waarin de instrumentele asymmetrie tengevolge 

van het Kal,2-doublet in het golflengten-spectrum van de primaire rontgen

bundel sterk wordt verminderd door de optredende struktUrele lijnverbreding. 
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De vermelde bewijsvoering geldt niet bij sterk asymmetriscbe lijnprofielen, 

zoals de standaardprofielen g(x) waarin de instrumentele asymmetrie groot 

is, vooral bij grote afbuigingshoek. Toch werden ook deze profielen volgens 

de methode fixed time bepaald. 

Hoewel formeel wellicbt niet volgens de meest geschikte teltechniek gemeten, 

bleek de nauwkeurigheid van deze meetresultaten steeds beter te zijn dan 

die, welke bereikt werd bij de bepaling der b(x)-profielen. Het elimineren 

van de amorfe band uit de experimentele d(x)-profielen volgens vergelijking 

(6.14) introduceert in de meetresultaten een zo grote onnauwkeurigheiddat 

door een betere keuze voor de teltechniek bij het meten der standaardprofielen 

de nauwkeurigbeid in bet eindresultaat niet significant wordt verbeterd. 

6.3 Over de to epasbaarbeid der verkregen result a ten op 

de uitvoering van de intensiteitsmetingen 

Bij de afleiding van de best bruikbare teltechnieken voor de meet

probleinen,die bijditonderzoekaandeordewaren,is uitgegaan van de aanname 

dat de gebruikte rontgendiffraktie apparatuur zicb normaal gedraagt, dit wil 

zeggen, dat de kwantenemissie in de rontgenbuis inderdaad kan worden 

beschreven als een Poisson-proces, c.q. een Gauss-proces, waarvan de 

standaarddeviatie gelijk is aan de wortel uit bet gemiddelde. Om na te gaan 

of deze aanname hier geoorloofd is, werd de intensiteit van de afgebogen 

rontgenstraling 24 uur lang telkens opnieuw gedurende 1000 sekonden gemeten, 

waarbij de experimentele omstandigheden constant en zoveel mogelijk gelijk 

werden gebouden aan die waaronder de rontgenintensiteitsmetingen in feite 

werden uitgevoerd bij bet rontgendiffraktie-lijnprofielonderzoek. 

De gebruikte apparatuur bij dit onderzoek was een standaard rontgen

diffraktometer van Philips, Nederland, bestaande uit een gestabiliseerde 

boogspanningsgenerator (PW1010) die een hoog vermogen rontgenbuis met 

koperanode bedrijft op een spanning van 36 kV bij een buisstroom van 20 mA. 

In de wide range goniometer (PW1050) bevindt zich een ~artsglaspreparaat 

en de intensiteit van de rontgenbundel, gediffrakteerd onder een afbuigings

boek van 22.00° 29 wordtgemetenmetbebulpvan een proportionele teller met 

pulsboogte discriminator in een gebeel getransistoriseerd meetpaneel. 

Als testpreparaat werd gemalen kwartsglas gekozen, omdat in verband 

met bet diffuse karakter van bet amorfe diffraktieprofiel de goniometerstand 

niet erg kritiscb is voor de intensiteit van de afgebogen rontgenstraling. Deze 
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intensiteit is echter in de buurt van 22.00° 29 (bij CuKa-straling de plaats 

van het eerste maximum in het diffraktieprofiel) groot genoeg om in een 

redelijk korte tijd een voldoende groot aantal counts te kunnen verzamelen. 

De serie metingen werd door de apparatuur geheel automatisch uitge

voerd door middel van het step-scan mechanisme. Met behulp daarvan wordt 

een fixed time meting onderbroken nadat de ingestelde teltijd is verstreken, 

een meting volgens de fixed count methode wordt gestopt als het ingestelde 

aantal counts is verzameld. De bestedeteltijdenhet aantal verzamelde counts 

worden dan uitgeprint en de teller wordt verplaatst over een instelbare hoek 

29, waarna de meting opnieuw wordt gestart. Bij dit experiment was de 

goniometer echter ontkoppeld, zodat telkens opnieuw bij dezelfde afbuigings

hoek werd gemeten. Bij het begin van de metingen was de apparatuur reeds 

24 uur lang continu in bedrijf geweest, wat veel meer dan voldoende is om 

zich een stabiele evenwichtstoestand te Iaten instellen. Er werden in totaal 

83 bepalingen uitgevoerd en deze werden verdeeld in 3 groepen. De resultaten 

staan vermeld in de volgende tabel. 

Tabel 6.2 

Groep Meettijd vi N. s~ S/~ 1 1 

1 van 10.30 u tot 19.00 u 29 91450 99907 1.045 

2 van 19.00 u tot 7.00 u 42 91409 94671 1.018 

3 van 7.00 u tot 10.30 u 12 91304 86405 0.973 

1+2+3 van 10.30 u tot 10.30 u 83 91408 95237 1.021 

De metingen in de groepen 1 en 3 werden overdag uitgevoerd, die in groep 2 

's nachts. v. is het aantal waarnemingenbinnende ide groep. N. is het gemid-
1 2 1 

deld per meting verzamelde aantal counts en s
1 

de beste schatter voor de 

variantie van de populatie der waarnemingen in de ide groep. 
v. 

2 1 1 

s =-- £ 
i vel j=l 

De waarde, gevonden voor N., is het grootst in groep 1, het kleinst in groep 
1 

3. Het verloop in de gemiddelde intensiteit is wellicht te verklaren door het 

optreden van long term drift. 

Uit de gevonden waarden voor S/v'N'
1 

blijkt dat de standaarddeviatie 
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inderdaad goed overeenkomt met de wortel uit bet gemiddelde, zoals een 

Poisson-proces eist. Deze waarde wijkt het minst af van de theoretisch te 

verwachten waarde een voor de \vaarnemingen in groep 2. Deze werden 's nachts 

verricht. Er mag worden aangenomen dat dan het electriciteitsnet minder 

sterk en meer constant wordt belast dan overdag, wat een meer normaal 

gedrag van de apparatuur gedurende de nacht zou kunnen verklaren. 

De verschillen tussen de gevonden waarden voor N. enS./ v'N1 zijn 
1 1 

echter klein. Bovendien zijn ze berekend uit ongelijktallige reeksen waarne-

mingen en dus niet direkt onderling vergelijkbaar. Daarom was een nader 

onderzoek van de verkregen resultaten noodzakelijk. 

Op de eerste plaats werd nagegaan of de verschillen tussen de S~-
1 

waarden, gevonden in de drie groepen waarnemingen, significant zijn. Dit 

geschiedde door toepassen van Snedecor's F-test, die onder andere wordt 

beschreven door M.J.Moronel2. Bij deze test wordt als nulhypothese aange

nomen, dat de groepen waarnemingen (steekproeven) behoren tot populaties, 

die dezelfde variantie bezitten en onder deze aanname wordt de kans bepaald, 

dat de waargenomen variantieverschillen toevallig zijn opgetreden:. Daarbij 

wordt rekening gehouden met een eventuele ongelijktalligheid der reeksen 

waarnemingen. Uit telkens twee der te onderzoeken steekproeven wordt een 

grootheid F berekend, die is gedefinieerd als het quotient van de grootste 

en de kleinste schatter voor de populatievariantie. F-waarden, die optreden 

met een kans van 5% en 1% zijn als funktie van het aantal vrijheidsgraden 

(dat is het aantal waarnemingen minus een) in de twee steekproeven onder 

andere getabelleerd in Ref. 4. Wanneer de kans op de berekende F-waarde 

groter blijkt dan 5%, wordt het verschil tussen de twee schatters voor de 

populatievariantie niet significant geacht. Is deze kans kleiner dan 1% dan 

is bet verschil significant en behoren beide steekproeven tot populaties, waar

van de varianties met grote waarschijnlijkheid verschillend zijn. Bij waarden 

voor de kans, die liggen tussen 1% en 5% is geen uitspraak mogelijk. 

De berekende F-waarden worden in onderstaande tabel vergeleken met 

literatuurwaarden. 
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Tabel 6.3 

Groe,pen Berekend.e Lit~ratuur 

F-waarden F-waarden 

1+2 28 F41 = 1.06 30 F42 = 1.73 

2+3 :41 F11 = 1.10 40 F11 = 2.53 

1+3 28 
F11 = 1.16 30 F11 = 2.57 

De bovenste index bij F is bet aantal vrijheidsgraden van de steekproef 

waaruit de grootste scbatter voor de populatievariantie werd berekend en 

de onderste is het aantal vrljheidsgraden van de steek:proef met de kleinste 

scbatter voor de populatievariantie. De vermelde literatuurwaarden zijn 

F-waarden, die optreden met een kans van 5%. De berekende F-waarden 

blijken alle ruimschoots kleiner dan de literatuurwaarden. Daarom is de kans 

op de berekende F-waarden groter dan 5% ende verschillen in de s~-waarden 
zijn niet significant. 

Het is nu mogelijk uit de drie gevonden S~ -waarden een betere scbatter 

voor de populatievariantie te berekenen volgens 

3 2 
i: visi 

2 i=l s =---
3 

i~l fi 

met f. = v.-1 
1 1 

£1 is het aantal vrijheidsgraden in de ide steek:proef. Er wordt gevonden 

s 2 
= 98879. 

Vervolgens werden met behulp van Student's t-test12 de verschillen in 

de gevonden N.-waarden op significantie onderzocht. Als nulhypothese wordt 
1 

bij deze test verondersteld dat de steekproeven behoren tot populaties met 

dezelfde populatievariantie en hetzelfde populatiegenliddelde. De eerste 

aanname, namelijk de gelijkheid der populatievarianties, is reeds uit 

Snedecor's F-test juist gebleken. Nu wordt de kans afgeleid dat de gevonden 

verschillen in de steek:proefgemiddelden toevallig zijn opgetreden. Uit telkens 

twee der steekproeven wordt een grootheid t berekend, die is gedefinieerd 

als het quotient van het waargenomen verschil der gen1iddeldenende beste 

schatter voor de standaarddeviatie van bet vel;'schil der gemiddelden. Deze 

laatste grootheid laat zich uit de beste scbatter voor de populatievariantie 
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2 S berekenen volgens 

(Sm)ik = S [ ~ + ~k ] 

Onder andere in Ref. 4 zijn waarden van t getabelleerd als funktie van het 

aantal vrijneidsgraden der beide steekproeven en de kans dat deze of een 

grotere waarde van t wordt gevonden. 

De hier .. gevonden waarden van tendekansen op deze of grotere waarden 

zijn vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 6.4 

Groepen Berekende Kansen 

t-waarden 

1+2 t(69) = 0.540 0.6 

2+3 t(52) 1.020 0.3 

1+3 t(39) 1.353 0.2 

Het bij t tussen haakjes vermelde getal is de som van het aantal vrijhe,ds

graden in de beide steekproeven, waaruit de t-waarde werd berekend. Zoals 

blijkt uit de gevonden kanswaarden zijn de verschillen tussen de N:-w.aarden 
1 

niet significant. Voor het populatiegemiddelde kan nu een betere schatter 

worden berekend uit 

N 

Voor N" wordt dan gevonden 91408. 

Daar tussen de resultaten uit de drie groepenwaarnemingen geen signi

ficante verschillen konden worden a.angetoond en zij dus met grote waarschijn

lijkheid tot een en dezelfde populatie behoren, werden de drie groepen 

samengevoegd. 

Tot slot werd door middel van de x2 -test12 onderzocht of de frequentie

verdeling der waarnemingen significant verschilt van een normale verdeling. 

Daartoe werd een grootheid X 2 berekend, die is gedefinieerd door 

1 v 
1: 

N j=1 
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Wanneer het aantal vrijheidsgraden groter is dan 30 blijkt de frequentie

verdeling der J2X2' -waarden normaal met een standaarddeviatie een en een 

gemiddelde y2f:i', waarin f bet aantal vrijheidsgraden. Bij dit experiment 

werd voor 82 vrijheidsgraden gevonden x 2 = 85.4, zodat J2? - J2f-i 0.3 

standaarddeviaties. De kans op deze of een grotere afwijking is 0.4 en de 

waargenomen frequentieverdeling verschllt dus niet significant van een normale 

verde ling. 

Met dit experiment werd bet normale gedrag van de gebruikte rontgen

diffraktieapparatuur, althans bij meettijden, korter dan 24 uur, bewezen 

geacht. 

Een tweede aanname, waarvan werd uitgegaan bij het afleiden van de 

best bruikbare teltechnieken voor bet onderzoek, is dat de betrekking (6.5), 

die bij deze afleiding een basisvergelijking is, een voldoend nauwkeurige 

benadering geeft voor de absolute fout in de telsnelheid. Blijkens vergelijking 

(6,4) is dit inderdaad bet geval wanneer de relatieve fout in de teltijd klein 

is ten opzichte van de relatieve fout in het verzamelde aantal counts. 

Met de betrekking (6.2) kan hlervoor geschreven worden 

2 
N <<__g_:_ 

8
2

t 

Bij dit onderzoek werdendeteltijden bepaaldmet een elektronische apparatuur 

(Philips, Timer PW4260) waarvan de meetresultaten door de fabrikant gega

randeerd worden met een constante relatieve fout 8t = 10-4• 

De betrouwbaarheid wordt niet opgegeven maar wanneer wordt aaligenomen 

Q=1, is de relatieve fout in de teltijd bij deze apparatuur te verwaarlozen 

ten opzichte van de relatieve fout in N als geldt 

N << 108 

De tijdens het onderzoek gemeten aantallen counts bleven inderdaad ruim 

beneden deze · grenswaarde. Daarom is de benadering van de absolute fout in 

de telsnelheid do.or vergelijking (6.5) bier geoorloofd. 
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SAMENVATTING 

Blijkebs de literatuur varieert een groot aantal fysische eigenschappen 

van cristohaliet sterk met decondities,waaronderdezeSi02-fase is gevormd. 

Ter verklaring daarvan stelde Florke de hypothese op, dat in bet kristal

rooster van cristohaliet stapelfouten kunnen optreden, waarvan de concen

tratie boger is naarmate de vormingscondities minder gunstig waren voor 

een korrekte roosterophouw. 

In dit proefschrift is de invloed afgeleid van stapelfouten, die tijdens 

de groei ('groeifouten') en tengevolge van deformatie ('deformatiefouten'} 

in bet kristalrooster zijn geihtroduceerd, op hetpoeder-rontgendiffraktogram 

van de lage temperatuur modificatie van cristobaliet volgens ·de methode, 

die Warren toepaste bij de interpretatie van de poeder-diffraktogrammen 

van koud bewerkte metalen. Er zijn betrekkingen opgesteld, die de groei

en deformatiefouten-concentratie kwantitatief correleren met parameters, 

die de vorm van een rontgendiffraktie-Iijnprofiel beschrijven. Daaruit 

blijkt: 

1. Door bet optreden van groeifouten zowel als deformatiefouten worden de 

rontgendiffraktie-lijnprofielen asymmetrisch verbreed. 

2. Deformatiefouten veroorzaken een verplaatsing van de poederreflecties 

uit de posities, die deze innemen in bet diffraktogram van struktureel 

ideaal cristobaliet. 

3. Deformatiefouten hebben het optreden van extra-reflecties in het poeder

diffraktogram tengevolge, waarvan de plaats niet, de intensiteit echter 

wei wordt bepaald door de concentratie van deze bouwfouten in het 

monster. 

Monsters kwartsglasmeel, waarvan de totale concentratie aan verontreinigen 

0.1 a 0.01 gew.% bedroeg, werden onderverschillende omstandigheden gestookt. 

Bij toevoeging van mineralisatoren bleken in de stook:produkten steeds naast 

cristobaliet andere kristallijne fasen te worden gevormd, die een rontgen-
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diffraktie-lijnprofielonderzoek aan de cristobalietfase onmogelijk maakten. 

Daarom werd het onderzoek beperkt tot monsters kwartsglasmeel die zonder 

toevoegingen bij verschillende temperaturen en gedurende verscbil1ende 

tijden waren gestookt. Daarbij werden aanwijzingen gevonden voor het feit, 

dat de ontglazing aan het korreloppervlak begint. Tevens bleek het vrijwel 

onmogelijk zuiver kwartsglas bij stooktemperaturen beneden 1300°C volledig 

te ontglazen. 

Met behulp van differentiele thermische analyse werd vastgesteld, dat, 

naarmate de monsters bij lagere temperaturen en gedurende kortere perioden 

waren gestookt, de laag-hoog en hoog-laag overgangstemperaturen van de 

gevormde cristobalietfase lager waren en de overgangshystereseminderwas. 

Ook bleek in de thermogrammen van sommige monsters meer dan een effect 

op te treden. 

In de poeder-rontgendiffraktogrammen der stookprodukten bleek een 

stel"kere lijnverbreding en een grotere piekverplaatsing op te treden naar

mate de cristobalietfase in de onderzochte monsters onder minder gunstige 

condities was gevormd. Bovendien werden in de diffraktogrammen van aile 

monsters extra-pieken gevonden. De cristobalietlijnprofielen werden uit 

de diffraktieprofielen, gemeten aan gedeeltelijk ontglaasde monsters, afgeleid 

volgens een methode die was gebaseerd op de door Ohlberg en strickler 

beschreven rontgendiffraktometrische bepaling van de concentratie der 

amorfe fase in gedeeltelijk kristallijne monsters. De meetresultaten bleken 

niet in overeenstemming met het stapelfouten-model. Er werd geconcludeerd 

dat in de onderzochte monsters groeifouten nochdeformatiefoutenvoorkomen. 

De waargenomen piekverplaatsingen werden ge£irterpreteerd als te zijn ver

oorzaakt door expansie van het cristobalietrooster. De extra-reflecties 

konden worden verklaard door aan te nemen dat onder invloed der aanwezige 

verontreinigingen in de monsters geringe concentraties kwarts en tridimiet 

waren gevormd. De lijnprofielen van de eersteentweede orde der 101 cristo

balietreflectie werden geanalyseerd volgens de methode van Warren en 

Averbach. Door toevallige en systematische fouten, die vooral bij de bepaling 

van de tweede orde lijnprofielen onvermijdelijk werden gefhtroduoeerd, 

waren de analyseresultaten niet nauwkeurig. De 101- en 102 cristobalietlijn

profielen, waar de invloed van dergelijke fouten minder groot is, werden 

ge{hterpreteerd volgens eenmethode, waarbij behalve voor de roost€'rdeforma

ties ook voordegroottendercoherentverstrooiende gebieden een verdelings-
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funktie wordt aangenomen, zodat voor interpretatie slechts kennis van het 

lijnprofiel van een orde der reflectie noodzakelijk is. 

Naarmate de condities, waaronder het cristohaliet uit kwartsglas was 

gevormd, minder ideaal waren, bleken in het kristalrooster grotere deforma

ties op te treden en was de gemiddelde grootte der coherent verstrooiende 

gebi eden kleiner. 

Als meest waarschijnlijke verklaring voor de anomalieen, die optreden 

bij de overgang van de lage naar de hoge temperatuur modificatie van 

cristohaliet wordt een heterogene kiemvorming voorgesteld, die plaats vindt 

aan het korreloppervlak. 

Bij bestudering van de invloed van toevallige fouten in de rontgen

intensiteitsmetingen op de nauwkeurigheid der meetresultaten is geblek:en, 

dat de teltechniek 'fixed time', waarbij aan elke intensiteitsmeting dezelfde 

teltijd wordt besteed, voor de meetproblemen, die bij dit onderzoek aan de 

orde waren (gehaltebepaling, lijnprofielmeting ten behoeve van de bepaling 

van de Fouriergetransformeerde en het zwaartepunt) de methode was, die 

het best kon worden toegepast bij het meten der rontgenintensiteiten. 
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SUMld.ARY 

According to the literature many physical properties of cristobalite 

vary. strongly With the conditions under which this Si02-phase has been 

formed, As explanation Florke made the hypothesis that in the crystal 

lattice of cristobalite, stacking faults may occur the concentration of 

which is higher when the formation conditions have been less favourable 

for a correct lattice structure, 

In this thesis, mathematical expressions have been derived which 

describe the effect of stacking faults on the X-ray powder pattern of the 

low temperature modification of cristobalite, according to a method applied 

by Warren for the interpretation of the powder diffraction patterns of 

cold worked metals. The faults were assumed to originate both during the 

crystal growth and as a result of lattice deformation. Relations have been 

drawn up which correlate tht: growth and deformation-fault concentration 

quantitatively With parameters describing the shape of an x-ray diffraction 

line profile. It appears that: 

1, By the occurrence of growth faults as well as deformation faults the 

X-ray diffraction line profiles are broadened asymmetrically, 

2. Deformation faults cause a shift of the powder reflections from the 

positions they occupy in the diffraction pattern of structurally ideal 

cristobalite. 

3. Deformation faults cause the occurrence of extra reflections in the 

powder diffraction pattern, of which the intensity, but not the position, 

is determined by the concentration of these structure defects in the 

sample, 

Samples of finely-ground quartz glass, of which the total concentration 

of impurities was 0.1-0,01 wt.%, were heated under various conditions, 

On adding mineralizers, other crystalline phases, in addition to cristobalite, 

were invariably formed and this made analysis of the diffraction line 
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profiles of the cristobalite phaseimpossible. Theinvestigationwas restricted, 

therefore, to samples of ground quartz glass which had been heated at various 

temperatures and during various times without additives. Indications were 

found for the fact that the devitrification begins at the grain surface. At the 

same time it appeared to be almost impossible to fully devitrify pure quartz 

glass at temperatures below 1300°C. 

With the help of differential thermal analysis it was established 

that when the samples had been heated at lower temperatures and for shorter 

periods, the low-high and high-low transition temp~ratures of the cristo

halite phase, which was formed, were lower and the transition hysteresis 

was less. Moreover, in the thermograms of some samples more than one 

effect appeared to occur. 

In the X-ray powder patterns of the thermal products a stronger line

broadening and a greater peak shift appeared to occur when the cristobalite 

phase in the investigated samples had been formed under less favourable 

conditions. Moreover• in the diffraction patterns of all samples extra 

peaks were found. The cristobalite line profiles, measured on partly devi

trified samples, were derived according to a method which was based 

on the X-ray diffractometric determination of the concentration of amorphous 

phase in partly crystalline samples as described by Ohlberg and Strickler. 

It appeared that the observed results were not in agreement with the stacking 

faults model. It was concluded that in the samples investigated neither 

growth- nor deformation faults occur. The observed peak shifts were inter

preted as being caused by expansion of the cristobalite lattice. The extra 

reflections could be accounted for by assuming that under the influence 

of the impurities present in the samples. low concentrations of quartz and 

tridymite were formed. The line profiles of the first and second order of 

the 101 cristobalite reflection were analysed according to the method of 

Warren and Aver bach. As a result of random and systematic errors, which 

were unavoidably introduced, especially during the determination of the 

second order line profiles, the analytical results were not accurate. T~ 

101- and 102 cristobalite line profiles, where the influence of such errors 

is less, were interpreted. according to a method in which distribution 

functions were assumed for both the lattice deformations and for the sizes 

of the coherently scattering domains, sothatforinterpretation it is necessary 

to know only the line profile of one order of the reflection. 
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When the conditions under which the oristobalite had been formed from 

quartz glass were less ideal, greater deformations appeared to occur in 

the crystal lattice and the mean size of the coherently scattering domains 

was smaller. 

As most likely explanation for theanomalieswhichoocur in the transition 

from the low to the high temperature modification of cristo halite, a hetero

geneous nucleation is suggested which takes place on the grain surface. 

On studying the influence of random errors in the X-ray intensity 

measurements on the accuracy of the calculated results, it was found that 

a 'fixed-time' counting technique, in which the same counting time is used 

for each intensity measurement, was the method which could best be applied 

in this case (determination of the amount of amorphous phase, line profile 

measurement for the determination of the Fourier transform and the centre 

of gravity). 
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LEVENS.BERICHT 

De schrijver van dit proefschrift werd op 22 januari 1939. te Tilburg 

geboren. In 1957 behaalde bil daar aan het St. Odulphuslyceum het diploma 

gymnasium~· In dat jaar begon hij de ingenieursstudie aan de Technische 

Hogeschool te Eindhoven. Zij.n afstudeerwerk verrichtte hij onder Ieiding 

van Pre£. Dr. G.D. Rieck op het Laboratorium vOOr Fysische Chemie der 

Technische Hogeschool te Eindhoven. In april 1963 vond zijn afstuderen 

plaats. 

Vanaf zijn afstuderen tot februari 1964 was hij in dienst van de Tech

nische Hogeschool te Eindhoven als weteB.SChappelijk a.ssistent bij de 

Sektie Fysische Chemi.e. Van februal'i 1964 .tot april 1968 wa.s ltij_ in dienst 

van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetensohappelijk Onderzoek, 

aanvankelijk als wetensohappelljk assistent~ vanaf m~ 1965 als wetenschap

pelijk medewerker. Binds april1968 ishij indienstvan het Unilever .Research 

Laboratorium, Vlaardingen/Duiven. 

202 



STELLING EN 

1. De door Ohlberg en Strickler beschrevenrontgendiffraktometrischemethode 

ter bepaling van de concentra.tie der a.morfefasern gla.smonsters, die door 

stoken gedeeltelijk zijn ontgla.asd, is minder na.uwkeurig dan door deze en 

andere auteurs wordt a.a.ngenomen. 

Ohlberg S.M.,Strickler D.W., J.Am.Cera.m.Soc. 45 (1962):1.70 •. 

Toka.reva L. v., Zemlyanol A.D., Mina.kov V.A., Inorg.Ma.ter. 

! (1965) 899. 

2. Aan bet felt, dat dewa.a.rden, die voor de roosterdeformaties worden gevon

den bij een lijnprofielanalyse volgens de methode van Warren en Averba.oh, 

sterk worden belnvloed door een verkeerde keuze voor de lijnprofiel

ondergrond, wordt in de literatuur te weinig aa.ndacht geschonken. 

Aqua E.N., Wagner C.N.J., Phil.Mag.1, (1964) 565. 

3. Gotz neemt aan dat in de tridimietstruktuur vreemdepositieve ionen zuur

stofholten kunnen bezetten. Deze opva.tting is onjuist. 

GO'tz W., Chem.Erde. 22 (1962) 167. 

4. Van de twee telmethoden, die in de praktijk het gemakkelijkst zijn toe te 

passen bij de meting van een rontgendiffraktie-lijnprofiel ten behoeve van 

een analyse volgens Stokes, nl. de methoden fixed time en fixed count, 

verdient de eerste de voorkeur.Detelmethode,voorgestelddoor Stokes, nl. 

die, wa.a.rbij de absolute fout over het lijnprofiel constant wordt-gebouden, 
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