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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING EN OVERZICHT VAN DE LITER..t\TUUR 

1. 1 Inleiding 

Over het onderzoek van fijngemalen kwartspoeders bestaat 
een tamelijk uitgebreide literatuur, welke in hoofdzaak na 195 0 
is ontstaan. Sinds cj.at jaar is een dertigtal atikelen verschenen, 
handelend over de afhankelijkheid van fysisch-chemische 
schappen va11 de graad van fijnheid van het poeder. Deze pu
blicaties betreffen bepalingen van de oplosbaarheid in waterige 
oplossingen, het soortelijk gewicht, de brekingsindex, het 
warmte-effect van de fase-overgang bij 573°C en de 
meerde kristalstructuren. Bij het onderzoek van de deformaties 
is zowel van electronen- als van rbntgendiffractie gebruik ge
maakt. 

Een belangrijk gedeelte van dit werk is verricht door 
en chemici die werkzaam zijn op laboratoria van steenkool
mijnen of laboratoria voor het onderzoek van stof- en ventilatie
problemen, waar men betrokken is bij de research van de 
silicose. Deze gevreesde longaandoening die o.a. door fijn 
kwartsstof kan worden veroorzaakt, is een veel voorkomende 
beroepsziekte. In de Duitse Bondsrepubliek bijv. is driekwart 
van het aantal gevallen van beroepsziekte te wijten aan silicose 
en zijn momenteel ongeveer 100000 personen slachtoffer van 
deze 'Ziekte (gegevens ontleend aan een verslag over de Inter
nationale Conferentie over Pneumoconiose te Johannesburg in 
1969 (1)). Voor de silicose-research is het van belang, dat de 
aard van de in de structuur van kleine kwartsdeeltjes optredende 
deformaties zo nauwkeurig mogelijk wordt vastgesteld. 

De opdracht die tot het in dit proefschrift beschreven onder-
zoek van kwartspoeders heeft geleid, betrof een dat te-
genwoordig wel wordt aangeduid met de naam van "mechano
chemie". Er werd gevraagd om na te gaan op welke wijze de 
chemische reactiviteit van kwarts verandert, wanneer in de 
kwartsstructuur deformaties worden aangebracht. Hierbij werd 
gedacht aan reacties met stoffen als CaO, en werd de wense
lijkheid naar voren gebracht de deformaties oók m.b.v. rbnt
gendiffractie te bestuderen. 

We hebben in het begin van ons onderzoek bepalingen uitge
voerd van de snelheid van de reacties tussen fijngemalen 
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kwartspoeders en sodapoeders bij de temperatuur van 550°C, 
waarbij het reactieverloop werd gevolgd aan de hand van de 
C02-ontwikkeling. Er werden twee kwartspoeders bereid met 
dezelfde gemiddelde deeltjesgrootte van 1, 5 x 10-4 cm en de
zelfde spreiding in de afmetingen der deeltjes, maar die hier
in van elkaar verschilden, dat de deeltjes in het ene poeder 
een gedeformeerde buitenlaag hadden, welke bij het andere was 
verwijderd door af etsen met HF. Het eerste poeder gaf een 
röntgeRdiagram met verbrede Debye-Scherrer lijnen in het te
rugstraalgebied, het tweede echter een diagram waarin alle 
poederlijnen scherp waren. Niettegenstaande dit onderscheid 
bleek geen meetbaar verschil te bestaan tussen de reactiesnel
heden. 

Hierna werd de aandacht uitsluitend bepaald tot de kwarts
poeders. Een belangrijke aanleiding tot ons onderzoek van deze 
poeders werd gegeven door het, blijkens de literatuur bestaan
de, verschil van inzicht omtrent de oorzaak van de verbredin
gen der Debye-Scherrer lijnen van kwartspoeders met een ge
middelde deeltjesgrootte liggende tussen 1 X 1 0" 4 en 5 X. 1 0"4 Cm. 
Sommige onderzoekers schreven deze verbredingen toe aan 
submicroscopische kleine deeltjes ( < 0, 1 x 1 0"4 cm), tijdens het 
malen ontstaan en vastgehecht aan de grotere deeltjes, terwijl 
andere onderzoekers de verbredingen toeschreven aan struc
turele deformaties. Dit verschil van inzicht bleek een goed 
uitgangspunt voor ons onderzoek. We zijn dan ook begonnen 
met het vaststellen van de werkelijke oorzaak van de lijnver
bredingen bij poeders met een gemiddelde deeltjesgrootte van 
ca 1, 5 en 2, 0 !-lm (1 iJm 10"4 cm 10 4 A). Nadat was geble
ken dat deze verbredingen afkomstig zijn van de gedeformeerde 
lagen die tijdens het malen aan de buitenzijde van de deeltjes 
zijn gevormd, is de dikte van deze lagen onderzocht. Men 
vindt dit onderzoek beschreven in hoofdstuk 2. 

Daarna werden poeders waarvan de deeltjes andere afmetin
gen hadden onder de loupe genomen, waarbij met vrucht ge
bruik gemaakt kon worden van twee methodes van röntgendif
fractie- onderzoek welke ook worden toegepast bij de bestudering 
van gedeformeerde metalen, te weten: 
1. de bepaling van de groottes der coherent strooiende ge

bieden en de structurele deformaties uit de profielen der 
verbrede poederlijnen, en 

2. de bepaling van de gemiddelde afmeting der perfecte kristal
gebiedjes uit de door extinctie veroorzaakte verminderingen 
der gerntegreerde intensiteiten. 

Het feit, dat deze methodes nauwelijks bij oxydische keramische 
stoffen waren gebruik-t, vormde eEtl) reden te meer om hen bij 
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ons onderzoek te betrekken. De lijnprofielanalyse van een 
kwartspoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0, 7 p.m 
vindt men in hoofdstuk 3, en de bepaling van de afmetingen 
der perfecte kristalgebiedjes in poeders met gemiddelde deel
tjesgroottes van ongeveer 14 en 28 p.m in hoofdstuk 4. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat we bij het onderzoek van de 
structuur der kwartsdeeltjes voornamelijk gebruik hebben ge
maakt van rt'mtgendîffractie. Andere methodes van onderzoek, 
en wel electronenmicroscopie, electronendiffractie en chemische 
analyse, zijn uitsluitend toegepast bij de poeders met de ge
middelde deeltjesgroottes van 1, 5 en 2, 0 p.m. 

Het zal de lezer bij de bestudering van de volgende hoofd
stukken opvallen, dat de daarin vermelde uitkomsten dikwijls 
niet tot in bijzonderheden inzicht verschaffen. Dit is een ge
volg van de aard van het bestudeerde object en de gekozen 
methode van onderzoek. Bij de interpretatie van de r<:mtgen
poederdiagrammen van gedeformeerde kwartsstructuren stuit 
men op fundamentele moeilijkheden, welke een beschrijving 
tot in bijzonderheden onmogelijk maken. We gaan later nader 
op deze kwestie in en volstaan hier met het noemen van een 
voorbeeld: het is niet mogelijk om voor ieder atoom afzonder
lijk aan te geven over welke afstand het uit zijn normale 
roosterpositie is verschoven; men kan slechts gemiddelden van 
afwijkingen in het kwadraat vinden. 

Helaas is de nauwkeurigheid van sommige uitkomsten aan de 
lage kant. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat meestal 
kleine effecten gemeten moesten worden. Als voorbeeld noemen 
we hier onze li_inprofielanalyses die uitgevoerd zijn met poeder
lijnen met betrekkelljk geringe, en daardoor minder nauw
keurig te bepalen, lijnverbredingen. Lijnen met grote ver
bredingen kwamen niet in aanmerking, omdat hun profielen 
niet volledig vastgesteld konden worden wegens overlappingen 
door naburige poederlijnen. 

De uitkomsten hebben betrekking op kwartspoeders die na 
het malen zijn gezuiverd. De verontreinigingen met materiaal 
van het maalgerei zijn met zoutzuur verwijderd en de poeders 
zijn daarna in aanraking geweest met water. Deze behandeling 
kan een wijziging veroorzaakt hebben in de oppervlakte-struc
tuur van de poederdeeltjes. Het percentage kwarts dat wordt 
aangetast, is echter zo gering dat de profielen der Debye
Scherrer lijnen niet op waarneembare wijze veranderd kunnen 
zijn. Immers, wegens de geringe absorptie van rl>ntgenstralen 
in kwarts dragen alle delen van de korrel practisch evenveel 
bij tot het geregistreerde diffractie-effect, zodat de procentuele 
bijdrage van de periferie bijzonder klein is. Wanneer uitslui-
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tend de periferie wordt onderzocht (met bepalingen van de 
oplosbaarheid bijv.), kan de aantasting wel een rol spelen. 

De onderzochte poeders verkeerden in een stabiele toestand. 
De rl'mtgendiagrammen die twee jaar na de bereiding van de 
poeders werden opgenomen, waren gelijk aan de diagrammen 
die onmiddellijk na de bereiding werden gemaakt. 

De uitvoering van dit onderzoek vergde veel geduld, omdat 
de bereiding van poeders waarbij hoge eisen worden gesteld 
aan de uniformiteit van de deeltjes-afmetingen een tijdrovende 
bezigheid is, evenals de electronenmicroscopische bepaling van 
de gemiddelde deeltjesgrootte. 

1. 2 Overzicht van de literatuur 

Bij het onderzoek naar de structuur van kwartsdeeltjes heeft 
men vaak gebruik gemaakt van bepalingen van de oplosbaarheid 
en de oplossnelheid in water en waterige oplossingen. De op
losbaarheid en de oplossnelheid nemen toe als de deeltjes 
kleiner worden. De grootste waarden worden gemeten bij de 
eerste aanraking met het oplosmiddel. Op grond van het feit 
dat kwartsglas iets beter in water oplost dan kwarts, schrijven 
de meeste auteurs de bij fijngemalen kwarts waargenomen ver
hogingen toe aan de vorming, om de deeltjes, van een buiten
laag waarin het kwarts een gedeformeerde structuur bezit. 

Clelland, Cumming en Ritebie (2) onderzochten de oplosbaar
heid van poederdeeltjes met afmetingen gelegen tussen 50 en 
400 !Jm bij de temperatuur van 37°C. Zij concludeerden dat de 
deeltjes een "high solubility layer" bezitten, waarin de struc
tuur van het kwarts geleidelijk verandert. In radiale richting, 
naar het centrum van het deeltje toe, treedt een vermindering 
op in de oplossnelheid. 

Volgens Van Lier, De Bruyn en Overbeek (3) en (4) - die 
o.a. metingen hebben uitgevoerd van de oplosbaarheid en de 
oplossnelheid van fijngemalen kwartspoeders in 0, 001 n en 
0, 12 n NaOH bij 25°C - zijn kwartsdeeltjes met afmetingen 
tussen 1 en 5 !Jm omgeven door een laag gedeformeerd kwarts 
("cracked quartz substance") ter dikte van 350 R. De struc
tuur van dit kwarts vertoont veel meer verwantschap met de 
structuur van ongedeformeerd kvvarts dan met de structuur van 
amorf Si02 • (Geuoemde laag vertegenwoordigt in een deeltje 
van 3 !Jm ongeveer 7% van de totale massa). 

Bergman (5) verrichtte metingen van de oplosbaarheid in 
0, 1 n NaOH bij 25, 37, 5 en 50°C. Hij vond in poeders met ge
middelde deeltjesgroottes tussen 0, 6 en 4, 4 !Jm "easy soluble 

4 



layers" met afmetingen tussen resp. 4, 5 en 32 Ä. 
Stoeber en Arnold (6) menen dat de verhoogde oplosbaarheid 

van dergelijke fijngemalen kwartspoeders slechts voor een 
gering gedeelte wordt veroorzaakt door amorfe of gedeformeer
de buitenlagen. Zij onderzochten poeders met een specifiek 
oppervlak van 2, 2 m 2/g, overeenkomende met een gemiddelde 
deeltjesgrootte van ongeveer 2, 6 .urn. Aangezien zij ook een 
vergroting van de oplosbaarheid hebben waargenomen bij fijn
gemalen kwartsglaspoeders, hebben zij de verhoogde oplosbaar
heid van kwartspoeders in hoofdzaak toegeschreven aan zeer 
kleine submicroscopische deeltjes ( <0, 1 ,urn) en aan scherpe 
punten en dunne randen van grotere deeltjes. 

Volgens Holt en King (7) wordt de verhoogde beginoplosbaar
heid van kwartspoeders veroorzaakt door een geadsorbeerde 
monomoleculaire laag kiezelzuur. Deze auteurs onderzochten 
poeders met een specifiek oppervlak van 1, 0 m2 I g, overeen
komende met een gemiddelde deeltjesgrootte van ca 5, 7 .urn. 
Zowel Stoeber en Arnold (6) als Bergman en Patersen (8) heb
ben aangetoond, dat de grotere oplosbaarheid wel degelijk ook 
door het kwarts zelf wordt veroorzaakt .. 

Naast deze bepalingen van de oplosbaarheid vindt men in de 
literatuur ook enkele onderzoekingen over de brekingsindex en 
het soortelijk gewicht. Dempster en Ritchie (9) vonden voor de 
brekingsindex van kwartsdeeltjes met afmetingen tussen <1 en 
10 .urn een waarde van 1, 547, gelijk aan n~0 van o-nitrotolueen, 
waarin de deeltjes onzichtbaar worden. Daar kwarts de bre
kingsindices n~ (o) = 1, 544 en ni;' (e) = 1, 535 heeft en kwarts
glas de brekingsindex rtJl = 1, 458, blijkt de brekingsindex van 
de buitenlaag veel dichter bij die van kwarts dan bij die van 
kwartsglas te liggen. De grensvlakken van kwartsglasdeeltjes 
bleven bij onderdompeling in o-nitrotolueen duidelijk zichtbaar. 

Clelland en Ritchie (10) hebben het soortelijk gewicht bepaald 
van kwartsdeeltjes met diameters gelegen tussen 70 en 300 ,urn 
en van kwartsdeeltjes van 1, 3 .urn. Zij vonden waarden van 
resp. 2, 647 en 2, 606 glcm3

, terwijl voor kwartsglasdeeltjes 
2, 2 30 g I cm3 werd gevonden. Volgens Dempster en Ritchie ( 9). 
die de metingen herhaalden, zijn de zojuist genoemde dicht
heden gelijk aan 2, 664, 2, 606 en 2, 252 glcm3

• Aannemende 
dat de kwartsdeeltjes van 1, 3 pm bolvormig zijn en bestaan 
uit een bolvormige kern van ongedeformeerd kwarts met s.g. 
2, 664 gl cm3 , die omgeven is door een laag gedeformeerd 
kwarts, berekenden deze auteurs een benedengrens voor de af
metingen van de buitenlaag. Wanneer zij aan deze buitenlaag 
het s.g. van 2, 252 glcm3 toekenden, berekenden zij een laag
dikte van 0, 03 ,urn, overeenkomend met 14, 1% van de massa 
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van het deeltje. Daar de gevonden brekingsindex erop wijst, 
dat de buitenlaag geen glasstructuur bezit, de dichtheid der
halve groter is dan 2, 252 g/cm3 , zal de werkelijke laagdikte 
groter zijn dan 0, 03 t-~m. 

Dempster en Ritchie ( 9) onderzochten ook het warmte-effect 
van de fase-overgang bij 573°C van kwartsdeeltjes met diame
ters liggende tussen 1, 3 en 250 t-~m. Het effect bleek af te 
nemen naarmate de deeltjes kleiner werden. De auteurs schre
ven deze daling toe aan de vorming van gedeformeerd kwarts, 
dat geen bijdrage kan geven aan het warmte-effect. Wanneer 
de gedeformeerde buitenlagen met HF werden verwijderd, gaven 
de fijnste poeders een groter warmte-effect, gelijk aan dat der 
grove poeders waarin geen gedeformeerde lagen voorkwamen. 
Uit de groottes van de oppervlakken der d. t. a. -pieken kon 
worden afgeleid, dat gemiddeld 50%, van de massa van een deel
tje in het 1, 3 t.tm poeder (s.g. = 2,606 g/cm3 ; zie boven) uit 
ongedeformeerd kwarts bestaat (s.g. = 2, 664 g/cm3 ). De 
auteurs namen aan, dat het engedeformeerde kwarts voorkomt 
in een bolvormige kern van het bolvormig veronderstelde deel
tje. Voor de dikte van de buitenlaag werd de waarde van 
0, 14 t,tm berekend en voor het soortelijk gewicht van het ge
deformeerde kwarts in deze laag de waarde van 2, 55 g/ cm3

• 

In tegenstelling tot de metingen van de oplosbaarheid, waarmede 
uiterst dunne lagen werden gevonden, wijst het onderzoek vol
gens de d. t. a. -methode op het bestaan van een veel dikkere 
1aag, 

Lidström (11) vond met d. t. a. -metingen eveneens laagdiktes 
van ongeveer 0, 15 t-~m. Volgens hem zou het "disrupted quartz" 
onder normale omstandigheden en bij kamertemperatuur gedeel
telijk overgaan in ongedeformeerd kwarts en de laagdikte tot 
0, 10 t,tm dalen. Bij verhitting op 600 a 700°C vond hij geen 
herstel van het gedeformeerde materiaal. De gedeformeerde 
poeders bleken over het gehele temperatuurgebied tot 700°C 
kleine exotherme d. t. a. -effecten te geven, welke niet voor
kwamen bij engedeformeerde kwartspoeders. Volgens schrijver 
dezes dienen deze efffecten opnieuw onderzocht te worden 
m.b.v. zeer zuivere kwartspoeders. Lidst:röm gebruikte nl. 
sterk verontreinigde poeders. Hij vond in het d, t.q., -diagram 
een grote piek die door de oxydatie van ijzer werd veroor." 
zaakt, terwijl het ijzer ook duidelijk aantoonbaar was in de 
röntgendiagrammen. 

Wij bepalen ons nu tot de onderzoekingen van kwartspoeders 
m, b.v. röntgen- en electronendiffractie en electronenmicro
scopie en behandelen deze in chronologische volgorde, 

Nagelschmidt, Gordon en Griffin (12) en (13) maakten Debye-



Scherrer diagrammen van een aantal kwartspoeders met ver
schillende gemiddelde deeltjesgroottes. Zij namen waar, dat 
de piek-intensiteiten van de poederlijnen afnamen bij poeders 
met deeltjes kleiner dan 2 (.lm. Nadat deze poeders met HF 
waren afgeëtst, bleken de piek-intensiteiten in hun diagrammen 
toegenomen te zijn. Daar de auteurs uitluitend bij de poeder
lijnen in het terugstraalgebied een zeer geringe lijnverbreding 
hebben waargenomen, schreven zij de daling in de piek-in
tensiteiten toe aan amorf Si02, tijdens het malen gevormd. Zij 
namen aan, dat het amorfe Si02 voorkwam in de buitenlaag van 
het kwartsdeeltje en zij berekenden uit de vermindering van de 
piek-intensiteiten voor een deeltje van 0, 8 (.lm een laagdikte 
van 0, 03 pm. 

Gordon en Harris (14) hebben de metingen herhaald met een 
goniometer en een Geiger-Müller telbuis en maten behalve 
piek- intensiteiten ook enkel gerntegreerde intensiteiten. Zij 
namen niet alleen in het terugstraalgebied, maar ook bij klei
nere afbuigingshoeken, lijnverbreding waar en het bleek hun, 
dat de gerntegreerde intensiteiten veel minder afnamen dan de 
piek-intensiteiten. Terecht verwierpen deze auteurs de amorfe 
buitenlaag en schreven zij de waargenomen veranderingen toe 
aan een laag, waarin het kwarts gedeformeerd is en de graad 
van deformatie geleidelijk verandert in radiale richting. De 
dikte van de laag kon niet worden vastgesteld. 

Finch, Lewis en Webb (15) onderzochten het oppervlak van 
grote mechanisch gepolijste bergkristallen met scherend inval
lende electronenstralen. Het diffractiediagram vertoonde de 
reflecties van het kwartskristal en een zwakke continue slui
ering waarin een bandenstructuur waarneembaar was, die de 
auteurs in overeenstemming achtten met het diagram van amorf 
Si02• Op grond van beschouwingen over de indringdiepte van 
electrenenstralen werd voor de dikte van de amorfe "opper
vlaktelaag" de waarde van 5 Ä gevonden. 

Heavens (16) maakte met electrenenstralen Kikuchi-opnames 
van natuurlijke kwartskristallen. Door vergelijking met opnamen 
van kwartskristallen met zeer dunne opgedampte Al-laagjes, 
kon hij vaststellen, dat een eventuele imperfecte oppervlakte
laag niet meer dan twee· molecuullagen kon omvatten. 

Gibb, Ritchie en Sharpe ( 17) maakten met electrenenstralen 
van 75, 60 en 25 kV poederdiagrammen van onge~tste en (met 
HF) ge~tste poeders, waarvan de deeltjes afmetingen hadden, 
liggende tussen 0, 25 en 10 pm. Bij toepassing van de span
ningen van 75 en 60 kV vertoonden de eliagrammen van het 
geNste poeder scherpe diffractiestippen en d~ diagrammen van 
het ongel:!tste poeder onscherpe stippen. Bij gebruik van elec-
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tronen van 25 kV gaf de opname van het geetste poeder nog 
steeds diffractiestippen te zien, welke echter niet meer waar
neembaar waren op het diagram van het ongel:!tste poeder. De 
auteurs menen, dat deze verschillen veroorzaakt worden door 
een amorfe buitenlaag op de ongel:!tste poederdeeltjes. Op grond 
van beschouwingen over de indringdieptes van electrenenstralen 
schatten zij, dat de dikte van deze laag tussen 0, 03 en 
0, 06 j.lill ligt. 

Cartwright ( 18) nam aan, dat de buitenlaag van kwartsdeel
tjes uit amorf Si02 bestaat. Hij maakte electrenendiffractie
diagrammen van fijngemalen kwartspoeders en vergeleek deze 
met opnamen van poederdeeltjes waarop een laag amorf Si02 
was aangebracht. Op deze wijze kon hij een schatting maken 
van de laagdikte, waarvoor hij een waarde vond kleiner dan 
100 Ä.. 

Brindley en Udagawa { 19) onderzochten een poeder, dat be
reid werd door een monster Braziliaans kwarts met deeltjes 
groter dan 75 /.liD gedurende 16 uren te malen zonder toe
voeging van vloeistof. Zij vonden geen meetbare lijnverbreding 
bij de twee sterkste poederlijnen (welke in het doorstraalgebied 
liggen). Wel waren volgens hen de geïntegreerde intensiteiten 
van deze lijnen met 20% verminderd. Hoewel zij aannamen, 
dat het "disturbed quartz" geen bijdrage kon leveren tot de 
reflectie-intensiteiten, berekenden zij geen laagdikte. Onder 
invloed van een hydrothermale behandeling gedurende 17 uren 
bij 724°C en 15000 lb./inch 2, bleek het gedeformeerde kwarts 
zich gedeeltelijk te herstellen en bleken de gerntegreerde in
tensiteiten van de genoemde poederlijnen ongeveer 12% groter 
te zijn geworden, 

Talbot en Kernpis (20) onderzochten de oppervlakken van 
kwartsdeeltjes met afmetingen tussen 1 en 5 /.liD met het elec
trenenmicroscoop en met electronendiffractie. Zij menen, dat 
de deeltjes van fijngemalen kwartspoeders geen amorfe of ge
deformeerde buitenlagen bezitten, aangezien zij vrijwel geen 
verschillen vonden tussen ongel:!tste en geetste deeltjes. Zowel 
de ongeetste als de gel:!tste deeltjes bleken bij donker-veld-op
namen dunne scherpe randen te vertonen, terwijl deeltjes waar
op een laag amorf Si02 van 150 Ä dik was aangebracht, vage 
randen te zien gaven. Volgens de auteurs zouden deeltjes met 
een amorfe buitenlaag ook zulke vage randen moeten vertonen. 
Talbot en Kernpis hebben ook Kikuchi- opnamen gemaakt ten 
behoeve waarvan de preparaten op de volgende wijze werden 
ve.rvaardigd. Zowel ongel!tste als geetste kwartsdeeltjes, die 
aan koolstofvliesjes vastgehecht waren, werden geruime tijd 
in aanraking gebracht met fluorwaterstofzuur. Op deze wijze 
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werden uiterst dunne restanten verkregen, die aan het vliesje 
vastgehecht bleven. De Kikuchi- opnamen van de restanten, waar
van de auteurs menen dat zij gedeeltes van het buitenste op
pervlak zijn geweest, waren gelijk, hetgeen volgens hen een 
tweede aanwijzing is dat de deeltjes van fijngemalen poeders 
geen gedeformeerde buitenlaag bezitten. De stippen op de elec
tronendiffractie-opnamen van beide poeders bleken van zulk 
een vorm te zijn, dat hieruit niet de aanwezigheid van defor
maties of andere imperfecties afgeleid kon worden. Wel bleek 
de intensiteit van de ondergrond in het diagram van het on
ge~tste poeder groter te zijn, maar dit feit schreven Talbot 
en Kernpis toe aan kleine, submicroscopische partikeltjes, 
vastgehecht aan de grote deeltjes, dun genoeg om de electro
nenstralen door te laten, maar niet in een reflectie-positie 
liggend. Zij menen, dat deze partikeltjes tevens de vergroting 
van de oplosbaarheid in water en de verbreding van Debye
Scherrer lijnen veroorzaken. 

Bergman en Casswell (21) verbrijzelden kwartsdeeltjes door 
deze m.b.v. een krachtige luchtstroom tegen een kwartsplaat 
te laten botsen. Uit het verkregen materiaal werden de fracties 
met deeltjesafmetingen tussen 0, 5 en 1 1-1m en met afmetingen 
tussen 1 en 2 l-lffi gersoleerd. Deze twee poeders gaven minder 
verbrede Debye-Scherrer lijnen dan gemalen poeders met ge
lijke afmetingen der deeltjes. De verbrede lijnen hebben aan 
weerszijden van het maximum lange uitlopers, waardoor na
burige lijnen elkaar overlappen. In het gebied van de overlap
ping is de waargenomen intensiteit groter dan de intensiteit 
van de ondergrond, waardoor deze laatste groter lijkt dan zij 
in werkelijkheid is. De auteurs wijzen erop dat het oppervlak 
van het gedeelte van de poederlijn boven deze schijnbaar hogere 
ondergrond een te kleine waarde geeft voor de gerntegreerde 
intensiteit. Haar werkelijke waarde is moeilijk te bepalen, om
dat men de intensiteit van de ondergrond niet precies kent. 
Vermoedelijk wordt de gerntegreerde intensiteit van een poeder
lijn slechts in geringe mate door het maalproces gewijzigd. 
Bergman en Casswell noemen als mogelijke oorzaken voor de 
lijnverbreding: 1. dislocaties, tijdens het deformatieproces in 
de kwartsdeeltjes gevormd; 2. grote aantallen tweeling-kristal
len van geringe afmetingen, ontstaan door de druk die op de 
deeltjes is uitgeoefend; 3. dislocaties en tweeling-kristallen 
samen. 

Bergman, Cartwright en Casswell (22) onderzochten o.a. een 
kwartspoeder met de gemiddelde deeltjesgrootte van 1, 0 IJm. 
De spreiding in de afmetingen der deeltjes was zeer gering, 
ongeveer 0, 5 l-lffi, en kleine aangehechte submicroscopische 
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partikeltjes waren niet aanwezig. Na etsing in 0, 1 n NaOH bij 
25°C waardoor de buitenste lagen, 2% van de totale massa 
vertegenwoordigend, oplosten, bleek de lijnverbreding van de 
Debye-Scherrer lijnen te zijn verminderd en de piek-intensi
teiten met 15% te zijn toegenomen. Daar de verwijdering van 
slechts 2% van het materiaal een toename van de intensiteit 
van 15% veroorzaakt, menen de auteurs dat in de onge~tste 
kwartsdeeltjes spanningen aanwezig zijn, die door een extreem 
dun buitenlaagje, de "easy soluble layer" van ongeveer 25 R, 
zijn ingesloten en die verdwijnen wanneer dit laagje wordt ver
wijderd. 

Talbot en Kernpis (23) zijn in hun tweede artikel van mening, 
dat de structuur van kwartsdeeltjes afhankelijk is van de wijze 
waarop de poeders zijn bereid. Wanneer onder toevoeging van 
een vloeistof wordt gemalen, ontstaan volgens hen poeders die 
verbrede Debye-Scherrer lijnen geven, maar wanneer een 
"droge maling" wordt toegepast, of de deeltjes in droge toe
stand krachtig worden fijngewreven (Sakabe en medewerkers 
(24)), ontstaan poeders die onverbrede lijnen met een geringere 
intensiteit geven. In het laatste geval zouden door de wrijving 
plaatselijk zulke hoge temperaturen ontwikkeld worden, dat de 
deeltjes aan hun oppervlakken kunnen smelten en een glasstruc
tuur aannemen. 

Schrader en Dusdorf (25) hebben een zeer heftige droge ma
ling toegepast en verkregen amorfe poeders als het deformatie
proces maar lang genoeg werd voortgezet. Zolang in de maal
producten kwarts aanwezig was, gaf dit wel degelijk verbrede 
poederlijnen. 

Hofmann en Rothe (26) daarentegen vonden onverbrede 
poederlijnen bij hun in droge toestand gemalen poeders, zelfs 
wanneer in het maalproduct 30% amorf Si02 aanwezig bleek 
te zijn (bepaald m.b.v. ijkmengsels van kwarts en kwartsglas). 
Zij menen, dat de deformatie op de door Brindley en Spiers 
(50) beschreven wijze moet worden opgevat als een "ingevroren 
temperatuurbeweging", die onverbrede poederlijnen veroorzaakt 
met een reflectie-intensiteit gelijk aan 
I exp(-167T2 sin

2
8 D.x 2/3)L2 ), waarin I de reflectie-intensiteit is 

behorende bij het ongedeformeerde poeder, en D.x 2 het gemid
delde van de kwadraten van de afwijkingen der atomen uit hun 
normale posities. Voor (D.x

2}i werd de waarde van 0, 1 A ge
vonden. Deze interpretatie die volgens schrijver dezes onjuist 
is, komt in § 3. 6. 3 opnieuw ter sprake. 

!--idstr~m (11) onderzocht poeders, in droge toestand gema
len, met deeltjesafmetingen kleiner dan 8 f.liD. Bij de sterkste 
Deby-Scherrer lijn kon hij geen lijnverbreding ontdekken, maar 
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vond hij wel een lagere intensiteit. Deze werd toegeschreven 
aan de aanwezigheid van amorfe buitenlagen waarvoor hij een 
dikte van 0, 12 J.lill afleidde. 

Alle bovengenoemde poeders werden bereid uit natuurlijk 
kleurloos kwarts. Blijkens onderzoekingen met electronendif
fractie (Dudel en Schnz (27)) komen hierin geen polysynthetische 
tweeling-kristallen voor. Deze worden wel waargenomen in 
kristallen van amethyst-kwarts McLaren en Phakey (28)); hun 
vorming hangt samen met in de kristalroosters opgenomen 
ve ront reinigingen. 

1. 3 Conclusies uit het onderzoek van de literatuur 

De literatuur geeft nogal uiteenlopende opvattingen over de 
structuur van kleine kwartsdeeltjes. Voor een deel wordt dit 
veroorzaakt door de verschillende manieren waarop de poeders 
zijn bereid. Maar men komt ook bij poeders die op (nagenoeg) 
dezelfde wijze zijn bereid tot geheel verschillende inzichten. 
)Vlen verschilt van mening over de aard van de gedeformeerde 
buitenlaag evenals over haar dikte. Een aantal onderzoekers 
meent, dat een dergelijke laag in het geheel niet bestaat en 
dat de typische eigenschappen van fijne kwartspoeders worden 
veroorzaakt door zeer kleine submicroscopische partikeltjes, 
tijdens het malen ontstaan, aan de grotere deeltjes vastgehecht 
en hiervan moeilijk te verwijderen. 

Bij . de beschouwing van de verschillende uitkomsten voor de 
laagdikte dient men zich er we 1 rekenschap van te geven, dat 
de gevonden waarde afhankelijk kan zijn van de methode van 
onderzoek. Dit is gebleken uit het werk van Bergman, Cart
wright en Casswell (22). Poeders, die, na in verdund NaOH 
gesuspendeerd geweest te zijn, geen materiaal met grotere 
oplosbaarheid meer blijken te bevatten, geven toch nog wel 
verbrede poederlijnen. De r?>ntgendiffractie-metingen wijzen 
dus op een grotere laagdikte dan de metingen van de oplos
baarheid. Blijkbaar bezit niet elk kwarts, dat lijnverbreding 
vertoont, een grotere oplosbaarheid. 

Uit het onderzoek van de bovengenoemde literatuur over niet 
al te heftig gedeformeerde, bijv. nat gemalen, poeders met 
een gemiddelde deeltjesgrootte van 1 à 3 ,.an en bevrijd van 
13ubmicroscopische aangehechte partikeltjes, volgt dat de kwarts
deeltjes zeer waarschijnlijk de volgende structuur bezitten. Zij 
zijn opgebouwd uit een kern van ongedeformeerd kwarts die 
mugeven is door een laag waarin de normale kristalbouw is 
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verstoord. De dikte van deze laag is nog niet goed bekend; er 
worden hiervoor waarden genoemd liggende tussen 0, 03 en 
0, 15 tJm. Het gedeformeerde kwarts heeft de volgende eigen
schappen. Het geeft: 1. Debye-Scherrer lijnen met een geringe 
lijnverbreding en vermoedelijk met iets verlaagde geïnte
greerde intensiteit; 2. een electronendiagram als van een 
kristallijne stof, echter met enigszins onscherpe diffractie
stippen; 3. geen of een verminderde bijdrage tot het warmte
effect van de fase-overgang bij 57SOC. Voorts bezit dit kwarts: 
4. spanningen die verdwijnen of verminderen wanneer de 
buitenste laag van het deeltje wordt verwijderd; 5. een bre
kingsindex, practisch gelijk aan die van ongedeformeerd kwarts 
en duidelijk verschillend van die van kwartsglas; 6. aan de 
uiterste periferie een (in waterige oplossingen) beter oplosbare 
laag van enkele tientallen Ä dik. 

Bij de poeders die op heftige wijze zijn gedeformeerd, bijv. 
door fijnwrijven in droge toestand, is het veel minder duidelijk 
op welke wijze de structuur der kwartsdeeltjes is gewijzigd. 
In de remtgendiagrammen treden naast Debye-Scherrer lijnen 
ook glasbanden op. Volgens Hofmann en Rothe (26) en ook 
volgens enkele andere auteurs (24) zijn deze Debye-Scherrer 
lijnen niet verbreed, volgens Schrader en Dusdorf (25) echter 
wel. De gerntegreerde intensiteiten der lijnen zijn kleiner dan 
die van engedeformeerde poeders en volgens de auteurs neemt 
de procentuele vermindering toe als de afbuigingshoek groter 
wordt. De onderzoekers van dit soort van poeders nemen aan, 
dat in de deeltjes twee fasen voorkomen, nl. amorf Si02 en 
zogenaamd "gittergestl'>rt" kwarts. De deformatie van dit 
kwarts moet volgens hen worden opgevat als een "ingevroren 
temperatuurbeweging" en zij berekenen de gemiddelde ver
plaatsing der atomen uit hun normale posities uit de vermin
deringen der intensiteiten op de door Brindley en Spiers (50) 
aangegeven wijze. Deze interpretatie is o.i. aanvechtbaar. 

Bij de interpretatie van deze rl'>ntgendiagrammen stuit men 
op de fundamentele moeilijkheid dat de continue verstrooiing 
ook een onbekende bijdrage bevat van het gedeformeerde kwarts, 
dus niet uitsluitend wordt veroorzaakt door het amorfe SiOz. 
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HOOFDSTUK 2 

POEDERS MET EEN GEMIDDELDE DEELTJESGROOTTE VAN 
1, 5 x 10·4 à 2, 0 x 10-4 CM 

2. 1 Onderzochte kwartssoorten 

Voor de bereiding van de kwartspoeders is uitgegaan V8:n na
tuurlijk kwarts, betrokken van E. Merck, A.G., Darrnstadt 
(kwaliteit p.a.), en van Braziliaans en van Madagaskisch kwarts, 
betrokken van Therrnal Syndicate Ltd., Wallsend, Northurnber
land, England. Het eerste product bestond uit kleurloze frag
mentjes van ongeveer 1 rnrn die voor een deel iets "melkach
tig" waren, en de beide andere producten uit kleurloze, trans
parante fragmentjes van ongeveer 3 rnrn. Deze producten zijn 
door ons fijngemalen, waarbij genoemde afmetingen met een 
factor 1000 à 2000 werden verkleind. Onder het electronenrni-
c roscoop bezien vertoonden de verbrijzelde deeltjes willekeuri
ge vormen, wijzend op de glasachtige breuk in kwarts, dat in 
dit opzicht practisch isotroop is. 

De uitgangsmaterialen zijn gekarakteriseerd door bepaling 
van de afrookresten met HF, de in zoutzuur oplosbare bestand
delen en de gloeiverliezen. Hierbij zijn de voorschriften van 
Treadwell (29) gevolgd. De gemiddelde uitkomsten der duplo
bepalingen staan in Tabel 2. 1. 

Tabel 2.1 

Afrooluest (a), in HCJ oplosb~re bestanddelen (b) en gloeiverlies { c) 
van de onderzochte l<wartsmonsters, 

Product a(~) b{~} c("/o) 

kwarts. Mcrck p.a. 0,05 0,07 0,04 

Braziliaans kwarts 0,05 0,05 0,05 

1\laû~•gaskisch kwarts -0,05 0,04 0,04 

2. 2 Bereiding der poeders 

Een hoeveelheid van 60 gram kwarts, gesuspendeerd in 110 
rol tetrachloorkoolstof, werd gedurende 8 uren gemalen in een 
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IJzeren maalpot, inhoud 250 ml, met 1200 gram stalen kogel
tjes met een diameter van 6 mm. De omwentelingssnelheid van 
de kogelmolen bedroeg 180 rotaties per minuut. Het met ijzer 
verontreinigde maalproduct werd met zoutzuur 1 : 1 gewassen 
tot al het ijzer was verdwenen {het ijzergehalte is gecontro
leerd, zie Tabel 2. 2). Na uitwassen met water en daarna met 

Tabel 2. 2 

Semi-kwantitatieve spectrochemische analyse van geëtst kwarts, Merck p.a. (Van 
Eulem ( 30)) • 

K is vlamfotometrisch bepaald. 

elem. gehalte ('J'o) elem. gehalte (o/o) elem. gehalte (o/o) 

Pt afw. Cu 0,00005 Al 0,003 

Au afw. Ag 0,00002 Mo afw. 

Mn 0,0004 Na afw. Ca afw. 

Pb afw. Mg 0,0002 Ba afw. 

Cr 0,007 Ni 0,002 Sr afw. 

Ti 0,004 Fe 0,005 K afw. 

aqua de st. volgde drogen gedurende 15 uren bij 120°C. Het 
verkregen product was enigszins grijs van tint wegens de aan
wezigheid van ongeveer 0, 8% koolstof, afkomstig van het maal
gerei. Deze verontreiniging is niet uit de poeders verwijderd, 
hoewel dit mogelijk zou zijn door een kortstondige verhitting 
aan de lucht op een brander. De koolstof wijzigt de te onder
zoeken Debye-Scherrer lijnprofielen nl. niet, terwijl de ver
hitting enige verandering van de gedeformeerde structuur zou 
kunnen veroorzaken. (Deze verandering ble~k overigens in het 
poederdiagram van een verhit monster niet aantoonbaar te zijn.) 

Vervolgens werden de deeltjes van de gewenste afmetingen 
door centrifuge- en kolom-sedimentaties uit de maalproducten 
geïsoleerd. Deze processen mogen eerst als volgt worden toe-
gelicht. · 

De afmetingen van de geïsoleerde deeltjes worden bepaald 
door de omwentelingssnelheid van de centrifuge, de bezinkings
tijden en de hoogtes van de vloeistofkolommen. Het verband 
tussen deze grootheden ~ordt voor bolvormige deeltjes en bij 
een ideaal gedrag van de bezinking {er mogen bijv. geen wer
velingen in de vloeistofkolom optreden) gegeven door de beken
de formules van Stokes, welke resp. luiden: 

2-2 . I 2 t= 18TJ2,303log(a
1
/a 2)/d w t::.pen t= 18!1h dgt::.p 
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in welke t de bezinkingatijd is (sec.), 1J de viscositeit van de 
suspensievloeistof (gram/ cm sec), a 1 ~n a 2 de afstanden zijn 
tussen het eind resp. het begin van de vloeistofkolom en de 
draaias van de centrifuge (cm), in ons geval 19 en 7 cm, d 
de afmeting is van het deeltje (cm), w de omwentelingssnel
heid van de centrifuge (sec·l), f:.p het verschil in soortelijk 
gewicht tussen kwarts en suspensievloeistof (gram/cm3), h de 
hoogte van de vloeistofkolom (cm) en g de versnelling van de 
zwaartekracht (cm/ sec 2 ). In ons geval van niet-bolvormige 
deeltjes welke niet op geheel ideale wijze bezinken, vindt men 
bij toepassing van deze formules benaderde uitkomsten voor de 
afmetingen. 

Eerst werden door centrifuge-sedimentaties deeltjes verwij
derd met afmetingen kleiner dan 1 ,urn, Er werden suspensies 
gebruikt van 1 'gram kwarts in 100 ml vloeistof (in één geval 
0, 05 n HCl, in alle andere gevallen aqua dest.) en er werd 
gedurende 15f minuut gecentrifugeerd bij een toerental van 
1000 omwentelingen per minuut. Na de eerste centrifugering 
werd de bovenstaande vloeistof weggeworpen, het sediment op
nieuw in suspensie gebracht en een tweede keer gecentrifugeerd. 
Deze procedure werd nog enige malen herhaald (in de regel 
vijf keer); de bovenstaande vloeistof had dan een maximale hel
derheid bereikt. 

Daarna werden de deeltjes met afmetingen groter dan 2 .urn 
(in één geval > 5 ,urn) verwijderd door kolom-sedimentaties, 
Hiertoe werd het sediment in aqua dest. (in één geval in me
thylalcohol) gesuspendeerd, en een homogene kolom bereid van 
een halve meter hoogte (per 100 ml vloeistof is een halve gram 
kwarts gebruikt). Na de deeltjes gedurende een bepaalde tijd te 
hebben laten zinken (voor het bereiken van de bovengrens van 
2 .urn gedurende 18, 7 5 uren), werd het bovenste gedeelte van 
de kolom ter lengte van 24, 4 cm afgezogen en het benodigde 
poeder hieruit verzameld. Na de kolom met suspensievloeistof 
te hebben aangevuld tot de oorspronkelijke hoogte en na roeren, 
werd opnieuw een bezinking ingezet. Deze procedure werd eni
ge malen herhaald (in de regel vier keer); het bovenste gedeel
te had dan een maximale helderheid bereikt. 

De verkregen poeders worden in het volgende met de bena
ming "onget>tst kwarts" aangeduid, 

Een tweede soort van poeders, voortaan te noemen "get'tst 
kwarts", werd op analoge wijze bereid, echter met dit ver
schil dat de poeders na de reiniging met zoutzuur tweemaal 
werden afget'tst met HF, in een geval echter slechts eenmaal. 
De eerste werd uitgevoerd op de door Brindley en Uda
gawa beschreven wijze (19), door 1 gram kwarts gedurende 15 
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minuten in 8 ml lOo/o-ig HF te suspenderen. Na deze behande
ling werd het kwarts onmiddellijk afgecentrifugeerd en met veel 
water uitgewassen. Teneinde zekerheid te verkrijgen dat de ge
deformeerde buitenlagen volledig waren verwijderd, werd een 
tweede maal gedurende 15 minuten gel:ltst, nu echter met 1 o/o-ig 
HF. De piek-intensiteiten der Debye- Scherrer lijnen bleken na 
deze tweede etsing nooit met meer dan 1% te zijn toegenomen, 

In onze poeders kwamen naast de bovengenoemde koolstof 
practisch geen andere verontreinigingen voor, hetgeen moge 
blijken uit een door van Eulem (30) uitgevoerde semi-kwantita
tieve spectrochemische analyse van een op gelijke wijze bereid 
kwartspoeder (zie Tabel 2. 2). 

2. 3 Bepaling van de gemiddelde deeltjesgroottes 

Hierbij is steeds van het electronenrnicroscoop gebruik ge
maakt en in enkele gevallen tevens van het lichtmicroscoop en 
werden de afmetingen der deeltjes volgens de door Cartwright 
(31) ontwikkelde methode vastgesteld, Een druppel van een ho
mogene suspensie van kwarts in absolute alcohol werd op de 
preparaathouder verstoven, resp. op het microscoopglas 
poneerd. Van gemiddeld 1000 deeltjes per poeder, liggende 
langs twee onderling loodrechte diameters van de microscoop
preparaten, werden de equivalente bol-diameters bepaald, Dit 
zijn de diameters van de bollen wier geprojecteerde oppervlak
ken gelijk zijn aan die der waargenomen deeltjes. Deze opper
vlakken werden op de foto's van de microscopische beelden be
paald m.b.v. een Zeiss deeltjes-analysator. In enkele gevallen 
werd de zgn. "Martin-diameter" bepaald, de lengte dus van de 
horizontale lijn die het geprojecteerde opp<::rvlak in twee gelij
ke delen verdeelt. Naar onze ervaring verschillen de Martin
diameter en de equivalente bol-diameter niet meer dan 20%. 
Uit deze diameters werden de volumetrische gemiddelden 
D = L:ini df I L:inid~ berekend, welke in de Tabellen 2. 3 en 2. 4 
staan vermeld. Wanneer de gemiddelde deeltjesgrootte zowel 
met het lichtmicroscoop als met het electronenmicroscoop werd 
bepaald, was de eerste uitkomst altijd groter dan de tweede. 
Dit wijst erop, dat onze deeltjes met hun geringe afmetingen 
van de orde van grootte van 1 t.~m niet meer volkomen nauw
keurig door het gebruikte lichtmicroscoop werden afgebeeld. Bij 
al onze berekeningen waarin de gemiddelde afmeting D voorkomt, 
zijn de electronenrnicroscopisch bepaalde waarden gebruikt. 
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Tabel 2.3 

Analyse van de afmetingen der poederdeeltjes, Kw arts Merck p.a. Equivalente bol-
diameters .. 

De gegevens in deze tabel hebben betrekkin~; op D, de electronenmicroscopisch ( e. m.) 
bepaalde equivaleme bol-diameter (e,b,d.). De Manîn-diameter. eveneens e .. m .. 
bepaald, is aangeduid met DM• De e. b, d., bepaald met het lichtmicroscoop, is . 
aangeduld met DL• 

A: geêtst, D" 2, 0 " 10-4cm; B: ongeëtst, D = 1, 5 • 1Q-4cm; Ct en c2: ongeëtst, 
bepaling in duplo, D resp. gelijk aan 2,1 • Io-4cm en 2, 3 " w-4cm; 
a: aantal; b: diameter (cm" 10-4); c: cumulatief gewichtspercentage. 

A B cl Cz cz 
a b b a b b c 

1 0,3 0,3 0,3 0 
10 0,4 10 0,4 10 0,4 0 
26 0,5 2 0,5 31 0,5 28 0,5 0,1 
~9 0,6 25 0,6 70 0,6 63 0,6 0,2 
64 o, 7 88 o, 7 119 0,7 114 0, 7 0, 7 
65 0,8 133 0,9 145 0,8 125 0,8 1,5 

103 0,9 206 1,0 138 0,9 157 0,9 2,9 
111 1,0 217 1,1 182 1,0 162 1,0 4,9 
111 1,1 207 1,2 158 1,1 161 1,1 7,5 
119 1, 2 198 1, 3 160 1, 2 152 1, 2 10,7 
127 1,3 168 1,4 177 1, 3 166 1, 3 15,1 
242 1,4 126 1,5 125 1,4 140 1,4 19,8 

92 1,5 112 1,6 116 1, 5 120 1, 5 24,8 
89 1,6 71 1, 7 83 1,6 105 1,6 30,0 
88 1, 7 35 1,8 58 1, 7 70 1, 7 34,2 
55 1,8 21 2,0 67 1,8 66 1,8 38,9 
48 1,9 8 2,1 45 1, 9 62 1, 9 44,1 
39 2,0 2,2 53 2,0 59 2,0 49,9 
36 2,1 4 2,3 36 2,1 37 2,1 54,1 
44 2,2 3 2,4 25 2,2 24 2,2 57,2 
34 2,3 2,5 21 2,3 23 2,3 60,6 
18 2,4 24 2,4 25 2,4 64,8 
20 2,5 23 2,6 19 2,5 68,5 

8 2,6 12 2, 7 14 2,6 71,5 
9 2,7 9 2,8 .lAl 2, 7 75,8 

10 2,8 4 2,9 7 2,8 77,7 
2,9 8 3,0 6 2, 9 79,5 

4 3,0 3,1 3 3,0 80,5 
4 3,1 5 3, 2 6 3,1 82,7 
2 3, 2 5 3, 3 2 3,2 83,5 
2 3,3 3,4 6 3,3 86,1 
1 3,4 3,5 3,4 87,6 
2 3,6 3, 7 4 3, 5 89,7 
1 3, 7 1 3, 9 3, 6 91,4 
1 3,9 2 4,0 4 3,7 93,9 

4,4 1 3,8 94,6 
3,9 95,3 
4,0 96,1 
4,1 96,9 
4,2 97,8 
4,3 98,8 
4,6 100 

DM,. 2,4 K 10-4cm DM = 1, 9 x 10-4cm 
DL " 2, 9 • 1o-4cm DL = 2, 8 K 10-4cm 
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Tabel 2.4 

Electronenmicroscopische analyse van de afmetingen der poederdeeltjes. Braziliaans en 

Madagaskisch kwarts. 

D is de equivalente bol-diameter; DM is de Martin-diameter. 

a: aantal; b: diameter uitgedrukt in cm x lo-4. 

Braziliaans kwarts Madagaskisch kw arts 

geëtst on geëtst geëtst ongeëtst 

D= 1, 7 x 10-4 cm 0=1,6" 10-4 cm DM=1,2" 10-4cm DM=1,4" 10-4cm 

b a b a b a a 

0,3 2 o. 6 1 0,2 1 0,2 

0,5 8 0,7 2 0, 3 2 0,3 

3 0,6 21 0,8 4 0,4 2 0,4 

16 0,7 49 0,9 9 0,5 6 0,5 

44 0,8 102 1, 1 17 0,6 9 0,6 

88 0,9 159 1,2 25 0,7 16 0,7 

133 1, 1 137 1,3 30 0, 8 20 0,8 

210 1, 2 132 1,4 29 0,9 25 0,9 

208 1, 3 89 1,5 23 1,0 30 1,0 

155 1,4 74 1,7 19 1, 1 26 1,1 

130 1,5 43 1,8 15 1,2 23 1, 2 

84 1, 7 18 l, 9 10 1, 3 15 1, 3 

68 1, 8 24 2, 0 4 1, 4 7 1,4 

27 1, 9 10 2,1 3 1, 5 3 1,5 

24 2, 0 9 2, 3 3 1,6 3 1,6 

13 2, 1 5 2,4 2 1,7 3 1,7 

5 2, 3 2 2,5 1,8 2 1,8 

6 2,4 2 2,9 1,9 1,9 

3 2, 5 :! :2,0 

2,6 1 :2,:2 

2 2,7 2 2,5 
3, 3 

4,2 

2. 4 Spectrojotometrische bepaling van Si02 

Ten behoeve van onze bepalingen van de diktes der gedefor
meerde buitenlagen langs chemische weg (zie § 2. 7. 7) moesten 
oplossingen van Si0 2 in overmaat HF worden geanalyseerd. 
Hiervoor werd de spectrafotometrische molybdaat-methode (32) 
gebruikt en werd de benodigde ijk-curve als volgt bepaald, 
Hoevèelheden kwarts, Merck p.a. , varierende tussen 25 en 
359 pg werden in ml 0, 1 n HF opgelost. Na toevoeging van 
3 ml 5o/o-ig boorzuur werd de oplossing overgebracht in een 
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maatkolf van 100 ml. Met behulp van 2 ml van een 5o/o-ige op
lossing val) ammoniummolybdaat in 1, 5 n H 2S04 werd het geel
gc:;kleurde silicium-molybdeen-complex gevormd, dat na toe
voeging van 5 ml 20o/o-ig wijnsteenzuur werd gereduceerd tot 
het blauwgekleurde complex met t ml reduceer-vloeistof die 
0, 2o/o 1, 2, 4-amino-naftolsulfonzuur, 2, 4o/o Na~03• 7H20 en 12% 
Na~205 bevatte. Na aanvulling tot 100 ml werd de optische 
dichtheid van de oplossing gemeten in 1-cm-cuvetten bij 800 miJ. 

In Tabel 2. 5 vindt men de gegevens voor de ijk-curve. 

Tabel 2.5 

Spectrofotornetrische bepaling van Sto2 met de rnolybdaat
rnethode. 

hoeveelheid optische hoeveelheid optische 

kwarts (llg) dichtheid kwarts (llg) dichtheid 

28,8 0,124 202,0 0, 740 

57,7 0,242 231,0 0,880 

86,5 0,362 260,0 1,020 

115,2 0,491 289,0 1,112 

144,5 0,580 317,0 1,125 

173,0 0,680 346,0 1,300 

2. 5 Onderzoek met electronendi/fractie en het electronenmi
croscoop 

De koolstof-replica's van de oppervlakken der kwartsdeeltjes 
zijn onderzocht in een Philîps electronenmicroscoop van het 
type EM 75, waarmede ook de electronen-poederdiagrammen 
werden opgenomen. De replica's werden gemaakt door een 
druppel van een suspensie van kwarts in alcohol op een dek
glaasje te brengen, het preparaat na droging eerst met platina 
te schaduwen en daarna met koolstof te bedampen en vervolgens 
het dekglas en de kwartsdeeltjes in fluorwaterstofzuur op te 
lossen. Voor het diffractie-onderzoek werden de poeders recht
streeks op de preparaatdragers gebracht. 

2. 6 Röntgendiffractie-metingen 

De onderzochte Debye-Scherrer lijnen ZIJn geregistreerd met 
een Philip diffractometer met een in het verticale vlak draaien
de telbuis. D" metingen verricht met CuKa- en CrKa-stra-
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ling, verkregen m, b.v. /3-filters en (in de meeste gevallen) 
pulshoogte-discriminatie. Er is gebruik gemaakt van proportio
nele tellers en van scintillatie-tellers en de generator en de 
registratie-apparatuur waren goed gestabiliseerd. In de geval
len waarin de poederlijnen werden geschreven, bedroeg de 
draaisnelheid van de telbuis 1/ 8 ° per minuut. Een aantal lij
en werd geregistreerd d.m.v. punt-voor-punt-tellingen. Tijdens 
de opnam en werden de preparaten niet bewogen. 

De diffractometer-preparaten zijn op de gebruikelijke WlJZe 
vervaardigd door de poeders in de openingen der preparaathou
ders te persen. Hierbij werden geen afgewogen hoeveelheden 
gebruikt, waardoor enige variatie heeft bestaan in de pakkings
dichtheden der preparaten. In een onderzoek achteraf is geble
ken, dat deze variaties geen spreidingen van betekenis hebben 
veroorzaakt in de lijnbreedtes en in de geïntegreerde intensi
teiten (zie § 3. 3). (zie noot einde §) 

De bepaling van de breedtes en de intensiteiten der poeder
lijnen kan het beste worden beschreven aan de hand van een 
voorbeeld: met de meting van de reflectie 234 met CuKa-stra
ling. De accomponent van deze reflectie ligt bij 28=153, 51° 
en de lijn werd tussen 152,00° en 155, 50° met punt-tellingen 
geregistreerd. Bovendien werd een diagram geschreven tussen 
142,00° en 157,00°, De intensiteit van de ondergrond bereikte 
haar laagste waarde bij 148, 65°. Als ondergrond voor onze 
poederlijn 234 werd deze laagste waarde aangenomen, na een 
kleine correctie voor de overlapping van twee zeer zwakke 
reflecties die ter weerszijden van 28=148, 65° liggen. Bij de 
a 1- component van de 2 34-reflectie bleek een geringe overlap
ping aanwezig te zijn met de naburige a 2-component van de 
zwakkere 241-reflectie. Na ook voor deze overlapping te hebben 
gecorrigeerd, kon de a 1-component van de reflectie 234 volledig 
worden geconstrueerd (Rachinger (33)) en t...eek deze component 
zich uit te strekken tussen 151, 95° en 155, 10°. De geïntegreer
de intensiteit werd bepaald door meting van het oppervlak van 
het gedeelte der a 1-piek dat zich boven de ondergrond bevindt. 
De ware integrale breedte werd bepaald volgens de methodes 
van Jones (34) en van Alexander (35), (men raadplege hiervoor 
ook § 3. 4. 1). 

Het is mogelijk, dat de gevonden intensiteit van de ondergrond 
niet volkomen juist is (en hetzelfde geldt dientengevolge voor 
de geïntegreerde intensiteit en de integrale breedte van de poe
derlijn) wegens onvermijdelijke fouten, gemaakt bij de correc
ties voor de overlappingen van de uitlopers van naburige poe
derlijnen. 

profleien zijn bcvc'>tigu door metingen bij camtante pakking>dichtheiu 

20 



2. 7 Resultaten 

Eerst werden de kwartspoeders )VIerck p. a, , geetst D 2, 0 urn 
en ongeetst D 2, 1 pm, uitvoerig onderzocht. Daarna kwamen 
de poeders van Braziliaans en Madagaskisch kwarts aan de beurt, 
waarbij met een minder uitvoerig onderzoek kon worden volstaan. 
Het toegepaste maalproces veroorzaakte in de röntgendiagrammen 
van de drie kwartssoorten nl. nagenoeg dezelfde wijzigingen en 
de drie soorten bleken zich ook in andere opzichten op ongeveer 
gelijke wijze te hebben gedragen. We vermelden eerst de resul
taten van het onderzoek van de kwartspoeders Merck p. a. en 
vervolgens die van het Braziliaanse en het Madagaskische kwarts. 

2. 7. 1 ELECTRONENMICROSCOPIE (KWARTS, MERCK P.A.) 

Bij het electronenmicroscopische onderzoek werden practisch 
geen verschillen waargenomen tussen de deeltjes van het geetste 
poeder en de deeltjes van het ongeetste poeder, zie Fig. 2. 1 en 
2. 2. De omtrekken van de geetste deeltjes waren iets vloeiender 
en hun afbeelding iets scherper. De geetste deeltjes leken een 
geringer aantal aangehechte deeltjes met afmetingen kleiner dan 
0,1 {..lm te hebben. Het is niet onmogelijk dat deze "aangehechte 
deeltjes" uitstekende delen van het oppervlak zijn geweest. Hun 
totale massa was bij beide poeders kleiner dan 1 o/o. Na verhit
ting op 1200°C gedurende 7t uur in zuurstof bleef het electro
nenmicroscopische beeld, en met name het aantal aangehechte 
deeltjes, ongewijzigd (Fig. 2. 3). 

2. 7. 2 RÖNTGENDIFFRACTIE (KWARTS, MERCK P.A.) 

Het toegepaste maalproces (§ 2. 2) veroorzaakte geen grote 
veranderingen in de röntgendiagrammen, hetgeen bleek uit de 
vergelijking met de diagrammen van het ideale geetste poeder. 
Bij de lijnen in het terugstraalgebied waren lijnverbredingen en 
dalingen van de pieken waarneembaar, zie Fig. 2. 4. De lijnen 
met de kleinste afbuigingshoeken waren practisch niet veranderd 
en er bleken geen glasbanden gevormd te zijn. De intensiteiten 
tussen de lijnen waren verhoogd, hetgeen in overeenstemming is 
met de waarnemingen van Bergman en Casswell (21) en van 
Talbot en medewerkers (36). Deze verhogingen, mede veroor
zaakt door de overlappingen van de poederlijnen, bedroegen bij 
een opname met Cu.Ka-straling 17}% in het verre terugstraalge
bied (2 e is ongeveer 150°), 8% bij 2 e = 52, 50° en 4% bij 2 e = 
13, 00°. Deze laatste verhoging, optredend in het gebied beneden 
de eerste afbuigingshoek, waarin overlappingen uitgesloten zijn, 
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·4 
Fig. 2.1 Geëtst kwarts, D = 2,0" 10 cm. Fig. 2. 2 Onge~tst kwarts, D = 2,1 • 10·4cm. 

Fig. 2.3 Ongeëtst kwam, D 2,1 x 10-4cm, verhit op 12000c. 
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Tabel 2,6 

Intensiteiten van de lijnprofielen (c/s) 

!;en geëtst kw artspoeder wordt met "a" aangeduid en een ongeëtst met "b". 

no. reflectie soort deeltjesgr. deeltjesgr. golflengte 
geëtst ongeëm 
(cm" Io-4) (cm" 10-4) 

1 234 Merck 2, 0 2,1 CuKo: 
2 234 Merck 2,0 2,1 CuKa 
3 312 Merck 2,0 2,1 CuKa 
4 234 Braz. 1, 7 1,6 CuKo: 
5 234 Madag. 1,2 1,4 CuKCY 
6 234 Merck 1, 2 1, 5 CuKo: 
7 112 Merck 2,0 2,1 CuKo: 

8 114} 
310 

Merck 2,0 2,1 CrKo: 

9 302 Merck 2,0 2,1 Cr Ka 

28(0 ) la lb 2a 2b 28(0 ) 3a 3b 

153,30 28,1 29,8 22,8 22,2 90,70 31,8 29,5 
,32 32,2 28,7 26,2 22,7 ,71 34,6 31,7 
,34 35,8 30,8 28,2 23,7 ,72 40,0 35,1 
,36 41,2 36,1 31,0 25,9 ,73 43,7 38,5 
• 38 44,6 37,2 35,5 27.5 ,74 50,4 41,5 
,40 49,4 39,4 39,8 29,6 ,75 56,3 45,1 
,42 55,7 40,7 44,9 32,8 ,76 67,8 47,3 
,44 59,9 45,4 49,7 33,6 ,77 70,4 50,4 
,46 66,4 48,0 53,6 34,9 ,78 75,2 56,5 
,48 72,7 49,6 56,2 35,1 ,79 80,3 61,5 
,50 77,1 50,0 56,8 35,1 • 80 87,0 61,3 
,52 76,2 50,8 54,8 34,9 ,81 83,0 59,7 
,54 72,7 49,8 50,7 35,2 ,82 75,2 59,5 
,56 66,8 46,2 47,2 32,3 ,83 67,3 53,2 
,58 64,1 46,0 43,4 30,6 ,84 56,7 47,8 
,60 58,9 42,3 38,5 29,8 ,85 46,3 45,3 
,62 52,0 39,9 34,6 28,3 ,86 38,8 41,1 
,64 48,8 39,6 32,4 25,9 • 87 32,4 34,0 
,66 43,5 37,0 30,0 25,3 • 88 27,2 31,4 
,68 40,8 34,2 26,6 23,9 ,89 25,6 29,2 
,70 36,9 33,6 25,3 21,9 • 90 23,8 26,9 
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(Vervolg Tabel) 

28(0) 4a 4b 5a 5b 29(0) 6a 6b 

153,25 16,2 18,8 25,8 25,7 153,30 25,6 24,2 
,275 17,4 20,0 28,0 27.2 ,32 28,4 26,2 
,30 19,3 21,2 31,0 28,6 ,34 32,0 28,0 
,325 21,7 22,3 35,0 30,2 • 36 36,8 29,8 
,35 24,3 23,6 40,0 32,3 ,38 41,0 31,6 
,375 28,0 25,0 45,3 34,8 ,40 46,8 33,8 
,40 33,1 26,4 55,0 37,5 ,42 52,4 36,0 
,425 39,0 28,4 63,0 40,4 ,44 57,4 37,6 
,45 45,5 30,8 73,5 43,3 ,46 59,8 38,6 
,475 53,4 33,2 83,3 45,2 ,48 60,9 39,1 
,50 60,2 34,9 85,1 45,6 ,50 59,4 38,5 
,525 64,5 35,6 83,5 45,3 ,52 55,2 37,4 
,55 64,3 35,4 75,0 43,8 ,54 51,1 35,8 
,575 60,2 34,7 65,0 41,5 ,56 46,2 34,0 
,60 52,6 33,0 56,0 38,4 ,58 42,0 32,2 
,625 46,5 31,1 49,2 35,5 ,60 37.6 30,0 
,65 41,5 29,3 43,2 32,5 • 62 34,6 28,5 
,675 35,5 27,7 37,2 30,2 ,64 31,4 26,7 
,70 30,8 25,8 33,6 28,7 ,66 28,2 25,2 
,725 27' 8 24,3 31,0 27,5 ,68 25,8 23,8 
,75 25,3 22,8 28,7 26,3 

I 
,70 23,7 22,8 

20(0) 7a 7b 28(0) 8a 8b 29(0) 9a 9b 

50,02 90,7 98,4 150,225 14,4 16,5 131,20 15,8 20,7 
,03 108,5 106,3 ,25 15,8 17,8 • 225 18,3 22,6 
,04 130,7 124,9 • 275 17,8 19,3 ,25 21,5 24,7 
,05 142,2 142,9 ,30 20,2 21,0 • 275 25,3 27,7 
,06 171,3 162,6 ,325 23,0 22,8 • 30 30,5 32,4 
,07 205,2 175,6 ,35 26,5 25,1 ,325 36,8 37,0 
,08 236,6 204,5 • 375 31,5 28,2 ,35 46,7 42,0 
,09 268,8 224,2 ,40 36,9 30,0 ,375 60,2 49,8 
,10 309,6 244,9 ,425 45,0 32,3 • 40 71,0 56,0 
,11 343,3 259,4 ,45 48,1 34,2 ,425 86,3 61,8 
,12 362,9 267,5 ,475 49,9 34,8 ,45 88,5 62,6 
,13 354,4 245,2 ,50 49,3 34,5 ,475 77,4 59,7 
,14 318,4 243,9 ,525 47,0 33,5 ,50 63,5 52,0 
,15 246,4 209,6 ,55 42,5 31,6 • 525 53,0 46,5 
,16 187,6 177,5 • 575 38,2 30,0 ,55 41,8 41,0 
,17 158,0 150,8 • 60 34,0 28,2 ,575 35,9 37,7 
,18 134,3 134,1 ,625 30,5 26,8 ,60 31,0 34,5 
,19 130,6 129,5 ,65 28,0 25,2 ,625 27,0 32,0 
,20 134,1 124,2 ,675 '25,3 24,1 ,65 23,7 30,4 
,21 142,7 132,4 ,70 23,3 22,8 ,675 21,0 29,8 
,22 152,4 136,6 ,725 21,5 21,6 ,70 18,5 29,7 
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fig. 

• 

2. 4 Profielen van de Debye-Sche.rrer lijn 234; 
I: ongeëtst kwarts, D c 2,1 ~ w·4cm; 

U: ongeëtst kwarts, D = 2,1 " w·4cm, verhit op 12000C; 
UI: geëtst kwarts, D = 2,0 " 10·4cm. 

is een duidelijke aanwijzing dat de deformatie niet alleen lijn
verbreding veroorzaakt maar ook een vergroting van de inten
siteit van de ondergrond, een kwestie waarop wij in § 3. 6. 3 
nader ingaan, 

In Tabel 2. 7 vindt men de geïntegreerde intensiteiten en de 
integrale breedtes van de a1-componenten van enkele Debye
Scherrer lijnen. De opgegeven waarden kunnen systematische 
fouten bevatten, veroorzaakt door onvermijdelijke onjuistheden 
bij de bepaling van de intensiteit van de ondergrond, De uit
komsten zijn gemiddelden van minstens drie bepalingen; voor 
iedere meting is een nieuw diffractometer-preparaat gemaakt. 
De variatiecoHfici~nt van de enkelvoudige bepaling van de in-

Tabel 2. 7 

Gèintegreerde intensiteiten en integrale lijnbreedtes van de 
poeder lijnen, Kw arts, Merck p.a. 

1: indices van de reflecties; 2: gèintegreerde intensiteiten 
van ongei!tst kwarts, uitgedrukt in procenten van die van 
getitst kwarts; 3: "ware" integrale lijnbreedtes, uitgedrukt in 
graden 28; 4: gebruikte golflengte: 5: afbuigingshoeken 2 8 
in graden, 

2 3 4 5 

234 87,7 0,20 CuKa 153,50 
312 95,3 0,08 CuKa 90,80 
112 97,1 0,06 CuKa 50,12 

114} 90,7 0,22 Cr Ka 
310 

150,48 

302 89,8 0,15 CrKa 131,45 
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tensiteit bedraagt 2, 5o/o bij de lijnen die met punt-tellingen ZlJn 
geregistreerd (de poederlijnen 234, 312 en 112) en de variatie
co~ffici~nt van de enkelvoudige bepaling van de integrale breedte 
van deze lijnen is 1, 6o/o. Bij de geschreven lijnen (de poeder
lijnen 302 en 114 + 310) zijn deze coefficit!nten resp. gelijk 
aan 3,7 en 3,5o/o. 

In tabel 2. 6 vindt men de intensiteiten, als functie van de 
afbuigingshoek, van de centrale gedeeltes der onderzochte poe
derlijnen. Met behulp van deze waarden kunnen de profielen 
worden geconstrueerd en is verificatie mogelijk van de in § 2. 8 
te noemen berekeningen van de dikte van de buitenlaag uit de 
poederlijnen, 

De integrale breedtes van de lijnen van ons ge~tste 2, 1 !Jm 
poeder waren gelijk aan die van een poeder met dezelfde ge
middelde deeltjesgrootte, dat niet door malen werd bereid, 
maar door afetsen met HF van een grof ongedeformeerd poeder. 
Dit wijst erop dat onze fijngemalen poeders na afetsing geen 
gedeformeerd kwarts meer bevatten. 

2. 7, 3 VERHITTING OP 1200°C {KWARTS MERCK P.A.) 

Nadat het onget!tste kwarts gedurende 7t uur op 1200° C in 
zuurstof was verhit, bleken zijn in het terugstraalgebied lig
gende poederlijnen een grotere piek-intensiteit te hebben, zie 
Fig. 2. 4. De maximale waarden, die van het get!tste kwarts, 
werden echter niet bereikt. De piek-intensiteit van de lijn 234 
bedroeg na de verhitting Blo/a van de overeenkomstige intensi
teit van het ge~tste kwarts, terwijl het percentage bij het on
verhitte kwarts 59 was. Bij het geetste kwarts veroorzaakte de 
warmte-behandeling geen toename in de piek-intensiteiten. Hier
bij vertoonden de twee sterkste poederlijnen zelfs een zeer ge
ringe afname, welke waarschijnlijk aan extinctie moet worden 
toegeschreven. In beide poeders bleek de verhitting de vorming 
van enig cristobaliet te veroorzaken, 

2. 7. 4 ELECTRONENDIFFRACTIE (KWARTS MERCK P.A) 

De electronendiffractie-diagrammen van ongeetst en get!tst 
kwarts, gemaakt met electronen van 75 kV, toonden geringe 
verschillen. Op de eerstgenoemde diagrammen waren practisch 
geheel continue lijnen aanwezig waarop echter ook afzonderlijke 
diffractiestippen voorkwamen. Op de diagrammen van het ge~t
ste poeder waren de lijnen minder continu en de stippen scher
pel", zie Fig. 2. 5. De intensiteit van de ondergrond was bij 
het onget!tste poeder iets groter. Soortgelijke verschillen gaven 
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Fig. 2,5 Electionendiagrammen (75 kV); 
al ge!!tst kwarts, D = 2, 0 )( 10-4cm; 

b: onge!!tst kwarts D 2,1 x 10'""4cm. 

Fig, 2. 6 Electronendiagrammen ( 32 kV) 
a: ge~tst k':'arts, D z 2, 0 x 10-4 cm; 

b: ongeëtst kw arts D 2, 1 x .10-4cm, 

Fig. 2. 7 Electrenendiagram (24 kV) van ongeëtst kwarts D 2,1 x 1Q-4cm, 
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de diagrammen te zien die met 32 kV-electronen werden opge
nomen, zie Fig. 2. 6. Het onge~tste kwarts gaf ook bij gebruik 
van 24kV-electronen een diffractiediagram als van een kristal
lijne stof (Fig. 2. 7), weinig verschillend van het diagram van 
het ge~tste poeder. Gibb, Ritchie en Sharpe (17) leidden uit 
hun electronendiffractie-diagrammen af, dat onge~tste deeltjes 
een amorfe buitenlaag bezitten van 300 à 600 Ä dik (zie § 1. 2). 
Gezien onze diagrammen is het niet waarschijnlijk dat deze 
conclusie juist is. 

2. 7. 5 BRAZILIAANS EN MADAGASKISCH KWARTS 

Bij het electronenmicroscopische onderzoek m.b.v. de repli
ca-techniek bleek, dat in de poeders van Braziliaans kwarts 
(ge~tst D = 1, 7 J.Cffi, onge~tst D = 1, 6 J.Cffi) eveneens "aangehech
te deeltjes" voorkwamen in een hoeveelheid van minder dan 1 o/o. 
Het maalproces veroorzaakte in de röntgendiagrammen practisch 
dezelfde wijzigingen als bij het kwarts Merck p.a., De intensi
teiten vindt men in Tabel 2. 6. 

Bij het Madagaskische kwarts bedroegen de gemiddelde deel
tjesgroottes van de ge~tste en onge~tste poeders resp. DM = 1, 2 
J.Cffi en DM = 1, 4 ~ m. In dit geval zijn geen replica's vervaar
digd; eventuele kleine deeltjes zijn overigens tijdens de berei
ding op zorgvuldige wijze verwijderd. In de röntgendiagrammen 
traden dezelfde wijzigingen op als bovengenoemd. De in Tabel 
2. 6 vermelde intensiteiten werden met de recorder bepaald, 
evenals bij de poeders van het Braziliaanse kwarts. 

2. 7, 6 DROOG GEMALEN POEDERS 

Een poeder van kwarts Merck p.a., bereid door een 8-urige 
maling in droge toestand met maalgerei van agaat, en deeltjes 
bevattend met afmetingen tussen 1 en 5 ).ml, bleek practisch 
hetzelfde röntgendiagram te bezitten als een nat gemalen poeder 
met dezelfde deeltjes-afmetingen. Er werden in het terugstraal
gebied duidelijke lijnverbredingen waargenomen. Hofmann en 
Rothe (26) en ook enkele andere auteurs (24) leidden uit hun 
diagrammen af, dat droge maling de vorming veroorzaakt van 
gedeformeerd kwarts, dat geen lijnverbreiding geeft (zie § 1. 2). 
Wij kunnen dit dus niet bevestigen. 

2, 7, 7 CHEMISCHE BEPALING VAN DE LAAGDIKTE 

Uitgaande van het 1, 5 /.1. m kwartspoeder Merck p.a. (zie Ta
bel 2. 3), zijn zeven andere poeders bereid, die zich van elkaar 
onderscheidden door een verschillende dikte van de die van 
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de oorspronkelijke deeltjes werd v,erwijderd. Hiertoe werd het 
1, 5 J.J.m poeder met een overmaat verdund HF bij kamertempe
ratuur behandeld. De opgeloste fracties varieerden van 6 tot 
47%, hetgeen werd bereikt door etstijden, en zuursterktes te 
veranderen. De hoeveelheid Si02 die in oplossing is gegaan 
werd bepaald met de in § 2. 4 beschreven spectrafotometrische 
methode. Voor de gedetailleerde gegevens raadplege men Tabel 
2. 8. 

De piek-intensiteiten en de breedtes op halve hoogte van de 
geschreven Debye-Scherrer lijnen (reflectie 234) van al deze 
poeders, vindt men in Tabel 2. 9. Bij de berekening van de in 

Tabel 2. 8 

Afge<!.tste 1, 5 11m kwartspoeders, Merck p.a. 

a: aantal mi HF, waarmede de aangegeven hoeveelheid Si02 in mg {b) is behandeld; c: 
etstijd in uren; d: normaliteit van het gebruikte HF; e: optische dichtheid; f: toegepaste 
verdunning t.b.v. de meting van de optische dichtheid; g: hoeveelheid Si02 die is op
gelost {in mg); h: fractie van de korrel die is opgelost. 

no. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

a b c d e g 

333,3 400 5 0,10 0,502 200 23,8 
333,3 400 15 0,10 0,242 1000 57,7 
208,3 250 25 0,10 0,263 1000 62,8 
312,5 375 33 0,10 0,448 1000 105,8 
312,5 375 45 0,10 0, 246 2000 117,3 
400 400 45 0,12 0,297 2000 141,8 
400 200 45 0,15 0,393 1000 93,5 

Tabel 2,9 

Intensiteiten en breedtes van de Debye-Scherrer lijn 234, Ongeëtst poeder en 
poeders 1 t/m 7 uit Tabel 2. 8. 

a: fractie van de korrel, die is opgelost; b: dikte van de laag, die is opgelost 
{lnn); c: piek-intensiteit uitgedrukt als percentage van de maximale waarde; d: 
breedte op halve hoogte, uitgedrukt als percentage van de waarde van ongeëtst 
kwans. 

a: 0 0,06 0,14 
b: 0 0,02 0, 04 
c: 65 81 92 
d: 100 73 67 

0,25 
0,07 
96 
65 

0,28 
0,08 

98 
62 

0,31 
0,09 
100 
58 

0,36 
0,10 
100 
58 

0,47 
0,14 
100 

60 

h 

0,06 
0,14 
0,25 
0,28 
0, 31 
0, 36 
0,47 

deze tabel genoemde diktes der opgeloste lagen is aangenomen, 
dat de deeltjes bol vormig zijn en tijdens het etsproces de bol
vorm behouden. Deze poederlijnen hebben een maximale inten-
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siteit en een minimale breedte wanneer een fractie ·;;. 0, 31 van 
de korrel wordt afgel;;tst. Hieruit volgt voor de dikte van de 
gedeformeerde laag de waarde van 0, 09 ± 0, 01 ~m, aannemen
de dat ook de ongedeformeerde kern van een kwartsdeeltje bol
vormig is. In § 2, 9 zal echter blijken, dat een gedeelte van 
het gedeformeerde materiaal tijdens het etsen een idealere 
structuur verkrijgt, waardoor de zojuist genoemde dikte van 
0, 09 ~m kleiner is dan de werkelijke laagdikte. 

2. 8 Berekeningen over de dikte van de gedeformeerde buiten
laag 

Bij deze berekeningen uit de profielen van de Debye-Scher
rer lijnen is eveneens aangenomen, dat het poederdeeltje bol
vormig is en een bolvormige kern heeft van ongedeformeerd 
kwarts, die omgeven is door een gedeformeerde buitenlaag. 
Tevens is verondersteld, dat de twee lijnprofielen resp. beho
rend bij de in het diffractometer-preparaat aanwezige kernen 
en buitenlagen, bij elkaar opgeteld het lijnprofiel geven dat in 
werkelijkheid wordt geregistreerd. 

De gedeformeerde buitenlagen geven in tegenstelling tot amor
fe lagen een bijdrage tot de poederlijnen. Daar men de afzon
derlijke bijdragen van de kernen en buitenlagen der deeltjes tot 
de poederlijnen niet kent, kan de dikte van de buitenlaag hier
mede niet berekend worden (wij zullen deze dikte met 1 aan
duiden). Wel kan men uit de profielen van het ongel;;tste en 
geêtste kwarts afleiden welke afmeting deze laag minstens be
zit; voor deze ondergrens 11 geldt dus: 1 1 !i; 1. Men gebruikt 
voor deze afleiding een bepaald lijnprofiel van het gedeformeer
de (=onge~tste) poeder en het overeenkomstige profiel van het 
ongedeformeerde ( =geHste) poeder. De poE:ders moeten onge
veer dezelfde gemiddelde deeltjesgrootte hebben en dezelfde 
distributiefunctie voor de deeltjes-afmetingen, De vorm van het 
profiel afkomstig van de kern wordt gegeven door het profiel 
van het ge~tste kwarts. De vorm van het profiel afkom van 
de buitenlaag is onbekend. 

Van het lijnprofiel van het onge~tste kwarts zijn fracties van 
het lijnprofiel van het gel;;tste kwarts afgetrokken, zie Fig. 2. 8. 
Zijn deze frakties groot, dan vertonen de profielen die na de 
aftrekkingen ontstaan, twee maxima met een minimum ertus
sen, terwijl bij kleine fracties verschil-curven met één maxi
mum ontstaan. 

Het onbekende profiel van de buitenlaag moet de vorm heb
ben van een verbrede poederlijn, _dus eveneens slechts één 
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Fig. 2. 8 Bepaling van de minimwnwaarde van de dikte van de gedeformeerde buitenlaag. 

maximum bezitten. Een verschil-curve met twee maxima duidt 
er dus op, dat een te grote fractie is afgetrokken, d.w.z. aan 
de ongedeformeerde kern een te grote straal is toegekend. Het 
is duidelijk dat uit de fractie, waarbij de verschil-curve van 
de verkeerde vorm in de goede overgaat, de waarde van de 
ondergrens l ' kan worden berekend. 

In het geval van de kwartspoeders Merck p.a. , D = 
2, 0 /.lm en onge!Hst D 2, 1 !Jm, bleek deze overgang in het 
lijnprofiel 234 op te treden bij een afgetrokken fractie van 0, 35. 
Hieruit volgt, dat 1' 0, 31 /.lm en dus l ?> 0, 31 !Jm. Immers, 
de straal van de deeltjes (die van gelijke grootte en in gelijke 
mate gedefonneerd worden gedacht) r noemend, en die van de 
bolvormige kern r', volgt uit (r'/r)J = 0, 35 dat 
l' = r (1 - \Y0,35) en dus, wegens r = 1, 05 !Jm, dat l' 0, 31 !Jm. 
De duplo-bepaling, waarbij ook de poederlijnen opnieuw werden 
geregistreerd, (r'/r) 3 = 0, 30 en l' = 0, 35 !Jm. De onnauw-
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keurigheid in de ondergrens 1' is ongeveer 0, 04 f.l m en is aan 
de hoge kant. De methode wordt onnauwkeuriger bij smallere 
profielen, dus bij kleinere afbuigingshoeken. In Tabel 2. 10 vindt 
men de waarden van 1', die uit de verschillende profielen zijn 
verkregen. 

Tabel 2.10 

Ondergrenzen voor de diktes der buitenlagen. 

a: kwartssoort; b: indices van de reflecrie; c: afbuigingshoek in gra .. 
den 29; d: gemiddelde deeltjesgrootte (/lm); e: gebruikte straling; 
f: grenswaarde voor de laagdikte (/lm); g: gew.% ongedeformeerd 
kwarts (grenswaarde). 

a b c d e g 

Merck, } 234 153,50 2,1 CuKcx 0, 31 35 
1n duplo 0,35 30 
Me rek 312 90,80 2,1 CuKcx 0,25 45 
Me rek 112 50,12 2,1 CuKcx 0,22 50 

Merck 114} 
310 

150,48 2,1 CrKcx 0,31 35 

Me rek 302 131,45 2,1 CrKcx 0,28 40 
Braz. 234 153,50 1,6 CuKcx o, 30 25 
Madag. 234 153,50 1,4 CuKcx 0,29 20 
Me rek 234 153,50 1,5 CuKcx 0,22 35 

Wij merken nog op, dat bij deze procedure de absorptie van 
röntgenstralen in de kwartskorrels wordt verwaarloosd (in een 
laag Si0 2 van 1 t~m bedraagt de absorptie van CuKa-stralen 
0,9%). 

2. 9 Conclusies 

Uit het electronenmicroscopische onderzoek is gebleken, dat 
kleine submicroscopische aangehechte partikeltjes kleiner dan 
0, 1 f.lffi (die misschien ook wel kleine uitstekende delen van 
grotere oppervlakken geweest kunnen zijn), bij al onze poeders, 
zowel de geetste als de ongeetste, in hoeveelheden van minder 
dan 1% voorkomen. Deze partikeltjes kunnen dus niet de lijn
verbreding veroorzaakt hebben welke na het maalproces in on
ze diagrammen wordt waargenomen. De oorzaak hiervan moet 
gezocht worden bij de korrels van 1 à 2 t~rn zelf, waarin de
formaties van de kristalbouw zijn opgetreden die zich voorna
melijk aan de buitenkant bevinden, terwijl de kernen der deel
tjes niet zijn gedeformeerd. Hiermede in overeenstemming is 
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de waarneming dat bij de verwijdering van de gedeformeerde 
buitenlagen met HF, "ideale" poeders ontstaan welke onverbre
de Debye-Scherrer lijnen geven. (De breedtes van deze lijnen 
waren even groot als die van een kwartspoeder met dezelfde 
gemiddelde deeltjesgrootte, niet door malen bereid, maar door 
afetsen van een grof poeder waarin geen gedeformeerde buiten
lagen voorkwamen.) 

Als gevolg van een verhitting op 12000C gedurende 7t uur 
in zuurstof, wordt het gedeformeerde kwarts perfecter van 
bouw. Dit herstel is niet volledig, maar veroorzaakt een dui
delijke vermindering van de lijnverbreding. Het aantal aange
hechte submicroscopische partikeltjes blijkt na deze verhitting 
onveranderd te zijn: Ook dit experiment bewijst, dat de ver
bredingen der poederlijnen worden veroorzaakt door de kwarts
deeltjes van 1 ä 2 .urn. 

De aard van de storingen in de kristalbouw kan niet volledig 
met onze electronendiffractie-diagrammen worden vastgesteld. 
Het onscherper<; diagram van ons ongeetste kwarts kan nl. 
zowel met kleine coherent strooiende gebiedjes als met defor
maties, of met beide, op kwalitatieve wijze worden verklaard. 
Wel volgt uit onze opnamen, dat een eventuele amorfe buiten
laag nooit een dikte van 300 à 600 Ä kan hebben, zoals Gibb, 
Ritr::hie en Sharpe (17) uit hun diagrammen meenden te kunnen 
afleiden, Volgens Lenz (37) zullen 75 kV-electronen sterk in 
SiO.., geabsorbeerd worden als zij hierin een weg moeten af
leggen groter dan ongeveer 530 K. Hetzelfde geldt voor 32 kV
en 24 kV-electronenstralen bij weglengtes groter dan resp. 270 
en 210 Ä. Wegens de kleine afbuigingshoeken en de grote absorp
tie worden alleen de diffractie-effecten van de randen der deel
tjes waargenomen, van plaatsen in de korrel dus met dieptes 
die veel geringer zijn dan de zojuist genoemde afmetingen. 

In aanmerking genomen, dat onze onget!tste poeders zelfs met 
24 kV-electronen kristal-reflecties geven, kan worden gecon
stateerd dat een eventueel amorf laagje uiterst dun moet zijn 
en in geen geval een afmeting van 300 à 600 Ä kan hebben 
(een buitenlaag van 450 Ä vertegenwoordigt in een deeltje met 
de diameter van 2 pm, 13% van de totale massa), De dikte kan 
ten hoogste enige tientallen Ä bedragen, dus ongeveer de waar
de bezitten, die Bergman ( 5) heeft gevonden voor zijn "easy 
soluble layer". 

De door het maalproces veroorzaakte veranderingen in de 
röntgendiagrammen beperken zich voornamelijk tot dalingen in 
de piek-intensiteiten en verbredingen van de lijnen in het terug
straalgebied. Uit de in Tabel 2. 7 vermelde kwantitatieve gege
vens blijkt, dat deze veranderingen bijzonder klein zijn bij lij-
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nen met afbuigingshoeken kleiner dan 50,12°. Wij merken 
hierbij op, dat de uitkomsten in deze tabel fouten kunnen be
vatten wegens onvermijdelijke onjuistheden bij de correcties 
voor de overlappingen van naburige poederlijnen, en dat de 
verminderingen in de geïntegreerde intensiteit in werkelijkheid 
waarschijnlijk kleiner zijn. De rentgendiagrammen wijzen er op, 
dat in onze fijngemalen kwartspoeders geen hoeveelheden amorf 
Si02 van betekenis voorkomen. Immers, glasbanden zijn niet 
aanwezig en de geïntegreerde intensiteiten van de lijnen met de 
kleinste afbuigingshoeken (waarbij geen moeilijkheden ten gevol
ge van overlappingen voorkomen) zijn ongewijzigd gebleven. 
Aangezien de metingen van de geïntegreerde intensiteiten der 
poederlijnen tot op ongeveer l!o/o nauwkeurig zijn, zullen hoeveel-
heden amorf Si02 van 1 à 2o/o (overeenkomende met een laag van 
30 à 60 Ä op een deeltje van 2 ~m) niet m.b.v. röntgendiffrac
tie aangetoond kunnen worden. Een kleine daling in de geïnte
greerde intensiteit van een poederlijn van enkele procenten, ge
paard gaande met een geringe verhoging van de intensiteit van 
de ondergrond, vormt overigens nog geen bewijs voor de aan
wezigheid van een amorfe fase, daar structurele deformaties 
ook dergelijke effecten kunnen veroorzaken. 

De genoemde lijnverbredingen wijzen er op, dat in de buiten
lagen van onze deeltjes kleine coherent verstrooiende gebiedjes 
voorkomen of structurele deformaties, mogelijk beide. In prin
cipe kunnen deze substructurele wijzigingen worden bepaald 
door bestudering van de hoekafhankelijkheid der lijnverbredin
gen, bij voorkeur volgens de methode der lijnprofielen. In dit 
geval heeft een dergelijke bestudering echter niet veel zin, aan
gezien de breedtes der poederlijnen niet uitsluitend worden be
paald door de imperfect gebouwde buitenlagen, maar ook door 
de ideaal gebouwde kernen der deeltjes. VPel meer zin krijgt 
een dergelijk onderzoek bij nog fijnere kwartspoeders waarbij 
de korrels in hun geheel zijn gedeformeerd (zie hoofdstuk 3). 

Daar de bijdragen van de kernen en buitenlagen der deeltjes 
tot de poederlijnen niet afzonderlijk bekend zijn, kan de dikte 
van onze buitenlaag 1 niet uit de lijnprofielen worden afgeleid. 
Zo'n bepaling van de laagdikte is alleen mogelijk, indien de 
deeltjes uit een ideaal gebouwde kern bestaan die is omgeven 
door een laag amorf Si02 • In dit geval volgt de hoeveelheid 
amorf Si02 immers onmiddellijk uit het verschil tussen de ge
integreerde intensiteiten van de lijnen van geiHst en ongeetst 
kwarts. Nagelschmidt (12) en Lidstrem (11) gaan bij hun be
palingen van de laagdikte d.m.v. röntgendiffractie dan ook uit 
van de zojuist genoemde samenstelling van het deeltje. 

Wel kan uit de lijnprofielen varr· het ongeetste en geetste 
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kwarts worden afgeleid welke afmeting onze laag minstens be
zit. Voor deze ondergrens 1' geldt dus.: 1' ...:; I (zie § 2. 8). Bij 
deze bepaling van 11 ondervindt men geen hinder van de over
lappingen van de uitlopers van naburige poederlijnen. Tabel 
2. 10 vermeldt de uitkomsten die voor 1' zijn verkregen. Voor 
een zelfde poeder worden deze uitkomsten groter als de afbui
gingshoek van de poederlijn, waarmede 1' is bepaald, groter 
wordt. Dit is noodzakelijk daar de lijnverbreding met deze hoek 
toeneemt. Voor het 2, 1 J.Jm poeder kwarts Merck p.a. geeft 
reflectie 112: 1 ~ 0, 22 J.lm en reflectie 234: 1? 0, 31 J.lm. De 
laatstgenoemde waarde ligt dichter bij de werkelijke dikt~. 

Met onze gebruikte opstelling kan men niet meten in het ge
bied van 2 6 ? 160 ". De extrapolatie van het experimentele ver
band tussen 1' en 2!9 tot 26 = 180° geeft voor 1' van het 2, 1 J.lm 

poeder kwarts Merck p.a. een waarde van 0, 35 J.lffi. Deze waar
de wijkt dus weinig af van de uitkomst welke is afgeleid uit de 
profielen van reflectie 234, Vermoedelijk liggen de met deze 
reflectie 234 bepaalde uitkomsten voor 11 dicht bij de werkelij
ke laagdiktes. 

Het in § 2. 2 beschreven maalproces veroorzaakt bij de drie 
onderzochte kwartsmonsters (Braziliaans en Madagaskisch kwarts 
en kwarts Merck p.a.) nagenoeg dezelfde structurele veranderingen, 
hetgeen het duidelijkst blijkt uit de röntgendiagrammen. De klei
ne verschillen die bij deze drie monsters bestaan tussen de uit
komsten voor de ondergrens 1' (zie Tabel 2. 10) worden voor een 
deel veroorzaakt door het benaderende karakter der berekenin
gen, de onnauwkeurigheden bij het aftrekken van het ene profiel 
van het andere, en de fouten in de gemiddelde deeltjesgroottes. 
Hoewel de controleerbare fadoren van het maalproces (zoals 
vullingsgraad, om wentelingsduur en duur) in alle gevallen gelijk 
zijn geweest, betekent dit toch niet, dat altijd op volledig re
produceerbare wijze is gemalen (wegens slijtage der kogels 
bijv., of wegens verschillen in de korrelgroottes der uitgangs
materialen), zodat ook hierdoor kleine verschillen in de waar-
den van 1' veroorzaakt kunnen ~. 

De langs chemische weg bepaalde laagdikte van het 1, 5 J.lm 

poeder kwarts Merck p.a. bleek ongeveer 0, 09 J.Jm te bedra
gen, terwijl met de methode der lijnprofielen, beschreven in 
§, 2. 8, een waarde ?<- 0, 22 J.lm werd gevonden. De foutenmarges 
van resp. 0, 01 en 0, 04 J.Jm in acht nemend, moet toch wel wor
den geconcludeerd, dat de chemische methode een een lagere 
uitkomst heeft opgeleverd. Hierbij dient echter het volgende in 
overweging genomen te worden. Wanneer bij de poederdeeltjes 
uiterst dunne buitenlaagjes worden verwijderd, treden betrekkelijk 
grote stijgingen op in de piek-intensiteiten. Zo vonden Bergman 
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en medewerkers (22), die dit verschijnsel ontdekten, bij behan
deling van een 1, 0 J,lm poeder met 0, 1 n NaOH, waarbij 2o/o van 
de massa werd opgelost, een stijging van de piek-intensiteit van 
± 15o/o, een toename die dus veel groter is dan men op de grond 
van het oplossen van slechts 2o/o kwarts zou verwachten. Volgens 
de auteurs wijst dit op de aanwezigheid van spanningen in de 
gedeformeerde laag, die door een uiterst dun buitenlaagje zijn 
ingesloten en die voor een deel opgeheven kunnen worden wan
neer ile periferie wordt verwijderd. Een dergelijk herstel van 
onder liggende lagen is ook in ons geval opgetreden, daar de 
piek-intensiteit met ongeveer 25o/o toenam bij het oplossen van 
slechts 6% kwarts (zie § 2. 7. 7). Om deze reden zal de chem i
sche methode noodzakelijkerwijs een te lage waarde geven voor 
de laagdikte. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat de 
discrepantie tussen de twee uitkomsten voor de laagdikte: 0, 09 
en 0, 22 !All, te groot is geweest. DE chemische bepaling heeft 
tevens aangetoond, dat ook in onze poederdeeltjes spanningen 
aanwezig zijn, die de waargenomen lijnverbredingen geheel of 
gedeeltelijk hebben veroorzaakt. 

In droge toestand gemalen poeders met deeltjesafmetingen 
tussen 1 en 5 wn geven hetzelfde rlîntgendiagram als onze nat
gemalen poeders met deze afmetingen. Wij kunnen dus niet de 
conclusie van Hofmann en Rothe (26) en van enkele andere au
teurs (24) bevestigen, dat bij droge maling geen lijnverbreding 
veroorzakend, gedeformeerd kwarts ontstaat. 

Alle bovengenoemde laagdiktes zijn benaderingen, omdat ziJ 
zijn gebaseerd op een geïdealiseerde bouw van het kwartsdeel
tje. In werkelijkheid zijn er afwijkingen van de bolvormige ge
ometrie, bezitten de deeltjes geen gelijke afmetingen en zijn zij 
niet op precies dezelfde wijze gedeformeerd. 

Samenvattend kan het volgende worden geconstateerd. 
1. De verbreding van de Debye-Scherrer lijnen van de onder

zochte kwartspoeders met een gemiddelde deeltjesgrootte van 
1, 5 à 2 f.l,m wordt niet veroorzaakt door submicroscopische, 
aan de grotere deeltjes vastgehechte partikeltjes met afme
tingen kleiner dan 0, 1 f.l,m, maar door gedeformeerde lagen 
welke tijdens het malen aan de buitenkant van de deeltjes van 
1, 5 à 2 !All zijn gevormd. 

2. Een volledig inzicht in de aard van de in de buitenlagen op
tredende afwijkingen van de normale kristalbouw is nog niet 
verkregen. Wel kon m.b.v. electronen- en röntgendiffractie 
worden vastgesteld, dat er in geen sprake kan zijn van amor
fe lagen ter dikte van 0, 03 à 0, 06 f.lm, zoals in de literatuur 
wordt vermeld (12) en (17). De afwijkingen van de normale 
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structuur ZIJn veel kleiner. In de lagen komen spanningen 
voor; een verhitting op 1200°C veroorzaakt een perfectere 
bouw van het gedeformeerde kwarts. 

3. Hoewel de dikte van de gedeformeerde buitenlaag niet m.b.v. 
de profielen der poederlijnen bepaald kan worden, kan hier
uit wel worden afgeleid welke afmeting deze laag minstens 
bezit. Deze ondergrens bleek bij de onderzochte poeders; ge
middeld ongeveer 0, 3 t.~m te bedragen. Vermoedelijk ligt de 
werkelijke dikte dicht bij deze waarde van 0, 3 t.~m. De langs 
chemische weg bepaalde laagdikte heeft een te kleine waar
de, hetgeen wordt veroorzaakt door het gedeeltelijk verdwij
nen van de spanningen zodra de periferie van de laag met 
HF wordt verwijderd. 

4. Het toegepaste maalproces veroorzaakt in kwartsmonsters 
van verschillende herkomst· (te weten in Braziliaans en Ma
dagaskisch kwarts en in kwarts Merck p.a.) nagenoeg de
zelfde structurele wijzigingen. 

5. Poeders, in droge toestand gemalen, en deeltjes bevattend 
met afmetingen tussen 1 en 5 tlffi geven practisch dezelfde 
lijnverbredingen als natgemalen poeders met deze afmetingen • 
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HOOFDSTUK 3 

POEDERS MET EEN GEMIDDELDE DEELTJESGROOTTE VAN 
CA 0, 7 x 10"4 CM 

3. 1 Inleiding 

Alle Debye-Scherrer lijnen van deze poeders ZlJn verbreed 
wegens een gedeformeerde kristalstructuur en de geringe af
metingen der coherent strooiende gebieden. De verbredingen 
zijn groot genoeg om in principe een zogenaamde lijnprofiel
analyse mogelijk te maken. Hierbij worden de deformaties en 
afmetingen afgeleid uit de vorm van de poederlijnen. Bij ons 
onderzoek is de methode gekozen, waarbij de gevraagde groot
heden worden bepaald uit de Fourier-getransformeerden van 
de ware lijnprofielen. Dit zijn de waargenomen profielen waar
uit de vervormingen veroorzaakt door instrumentele factoren, 
verwijderd zijn. Men vindt deze berekeningen in § 3. 6. 

De Fourj.er-analyse is uitgevoerd met de lijnen bij kleine 
afbuigingshoeken, daar de profielen bij grote afbuigingshoeken 
niet goed vastgesteld konden worden. Deze profielen worden 
nl. gedeeltelijk bedekt door de flanken van naburige lijnen. 
Eliminering van de overlapping vereist speculaties over de 
intensiteit van de ondergrond en de vorm van de uitlopers der 
lijnen. 

Behalve van deze analyse d.m.v. lijnprofielen is ook gebruik 
gemaakt van de methodes van Hall en van Williamson en Hall, 
waarbij uitsluitend de integrale breedtes van de poederlijnen 
worden gemeten. Deze analyses vindt men in § 3. 5. 

3. 2 Bereiding van de poeders 

Wij zijn uitgegaan van het in § 2. 1 ter sprake gebrachte 
product van Merck, kwarts p.a .. Een hoeveelheid van 60 gram, 
gesuspendeerd in 110 ml tetrachloorkoolstof 1 is zonder onder
breking gedurende 104 uren gemalen in een. gietijzeren maal
pot van 250 ml inhoud, met 1200 gram staJen ~ggeHjel:) mfi:lt 
een diameter van 8 mm. Tijdens het maalproces af en tpe 
een weinig tetra toegevoegd. Het poeder is gereinigd met HÇl 
1:1, totdat al het ijzer in oplossing was gegaap., De electr-onen
microscopisch bepaalde diameter D1 I: nidi 4 / I: n 1d1 

3
, verkregen 
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volgens de methode der equivalente bol-diameter, bleek 0, 71 x 
1 o-4cm te bedragen. De kleinste afmeting was 0,1 x 10-4cm 
en de grootste 1, 42 x 1 o-4cm. Tachtig gewichtsprocenten van 
het poeder bestonden uit deeltjes met afmetingen liggende tus
sen 0, 4 x 1 o-4 cm en 1, 0 x Hr4 cm. De overige gegevens kan 
men vinden in Tabel 3. 1. Het poeder, hierna te noemen 0, 71 
t.tm poeder, bezat een lichtgrijze kleur veroorzaakt door de 
aanwezigheid van, naar schatting, 1 o/o koolstof. Deze koolstof 
zou alleen door gloeiing verwijderd kunnen worden. Aangezien 
een dergelijke verhitting tevens de substructuur der kwartsdeel
tjes zou kunnen veranderen, is hiervan afgezien. Een zo ge
ringe hoeveelheid koolstof en eventueel aanwezige sporen ijzer 
zullen de vorm der onderzochte 100- en 200-lijnen niet beïn
vloeden. 

Hoewel bij onze methode van prepareren voor het electronen
microscopisch onderzoek vrijwel geen aanhechting te verwachten 
is van zeer kleine partikels aan grote, is voor alle zekerheid 
toch nog een onderzoek hierover verricht. Dit geschiedde d.rn. 
v. koolstofreplica's geschaduwd met Pt. Het gewicht van de 
aangehechte deeltjes, waarvan de diameters .,;;.;; 0, 4 x 1 o-4 crn, 
waren, bleek 0, 7o/o van het totale gewicht te bedragen. 

Ten behoeve van het onderzoek naar de wijziging van de sub
structuur veroorzaakt door verhitting, is een gedeelte van het 
0,71 tJrll poeder gedurende 60 uren op 1000°C in de lucht ver
hit. Het verhitte poeder wordt voortaan 0, 71 ~ poeder (60h) 
genoemd. Tijdens de verhitting heeft zich een geringe hoeveel
heid cristobaliet gevormd. In het röntgendiagram bleek de sterk
ste reflectie van cristobaliet, 101, slechts als een uiterst zwak 
piekje waarneembaar te zijn. De hoeveelheid kwarts die zich 
heeft omgezet bleek ongeveer 1 o/o te bedragen, hetgeen volgde 
uit de vergelijking met de intensitiet van een poeder van zuiver 
cristobaliet. 

Teneinde de instrumentele verbreding te kunnen bepalen, 
moesten ook profielen van een ideaal imperfect kwartspoeder 
worden geregistreerd, van een poeder dus dat geen lijnverbre
ding heeft en waarbij de reflectie -intensiteiten de wetten van 
de kinernatische theorie volgen. Dit is uit het genoemde pro
duct Merck p.a. bereid door malen gedurende 8 uren in ijzeren 
rnaalgerei. De zuivering van het maalproduct en de verwijdering 
der gedeformeerde buitenlagen geschiedden op de in § 2. 2 be
schreven wijze. Voor alle zekerheid is het poeder een tweede 
maal met 1 n HF afge~tst. Door deze tweede etsing namen de 
piek-intensiteiten toe met ongeveer 1 o/o. Van Eulern (30) heeft 
van een op dezelfde wijze bereid poeder het gehalte aan ver
ontreinigingen bepaald. Hiervoor wordt verwezen naar Tabel 
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2. 2. Ons tweemaal getltste poeder, voortaan aan te duiden als 
referentie -poeder, bezat een gemiddelde deeltjesgrootte van ca 
2 x 1 0"4 cm. 

Tijdens ons onderzoek bleek een vierde poeder nodig te zijn, 
ongeveer even sterk gedeformeerd als het 0, 71 ~m poeder, 
maar volkomen vrij van verontreinigingen, althans zo goed als 
mogelijk. Voor de bereiding hiervan is uitgegaan van het mon
ster Braziliaanse kwarts genoemd in § 2. 1. Hoeveelheden van 
60 gram zijn gedurende 24 uren gemalen, daarna ontdaan van 
ijzer en vervolgens, ter verwijdering van de koolstof, geduren
de 2 uren op 700°C in de lucht verhit. De aldus verkregen stof 
is opnieuw 24 uren gemalen, gezuiverd en op 700°C verhit. 
Deze procedure is nog tweemaal herhaald. Het witte eindpro
duct bleek een gemiddelde deeltjesgrootte te hebben van 0, 55 x 
10"4 cm. De kleinste afmeting bedroeg 0, 1 x 10-4 cm en de groot
ste 1, 1 x 1 0"4 cm. Ongeveer 8 0 gewichtsprocenten van het poeder 
bestonden uit deeltjes met afmetingen tussen 0, 3 x 10"4 cm en 
0,8x 10"4cm. Voor de overige gegevens kan Tabel 3.2 geraad
pleegd worden. Dit poeder, hierna te noemen 0, 55 ~m poeder, 
bleek nagenoeg hetzelfde röntgendiagram te bezitten als het 
0, 71 ~m poeder. De lijnen bij grote afbuigingshoeken van het 
eerste poeder waren iets breder. 

In de röntgendiagrammen der poeders kwamen, met uitzon
dering van de zeer zwakke lijn van cristobaliet, uitsluitend lij
nen van kwarts voor. 

3. 3 Uitvoering van de röntgendiffractie- metingen 

Alle onderzochte poederlijnen zijn geregistreerd met een 
Philips -diffractometer met een in het verticale vlak draaiende 
telbuis. De metingen zijn verricht met CuK.a-, CoKa-, FeKa
en CrK ac-straling, verkregen m.b.v. t3-filters en pulshoogte
discriminatie. Er is steeds gebruik gemaakt van een propor
tionele telbuis. Generator en telapparatuur waren goed ge sta
biliseerd. 

Daar het hier een registratie betreft van de profielen der 
lijnen zijn de opvang-, divergentie- en strooispleten zo klein 
mogelijk gekozen, in de regel resp. 0,1 mm, 1° en 1°, een 
enkele maal, bij lagere intensiteiten, 0, 2 mm, 2° en 2°. 

De diffractometer-preparaten zijn op de gebruikelijke wijze 
vervaardigd door de poeders in de opening van de preparaat
houders ter persen. Hierbij is verzuimd afgewogen hoeveel
heden te gebruiken. Het was beter geweest voor een constante 
pakkingsdichtheid te zorgen. Achteraf is echter gebleken dat 
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Tabel 3,1 Tabel 3. 2 

Analysevan de afmetingen der deel- Analyse van de afmetingen der deel-
tjes van het 0, 71 j.lm poeder. Equi- tjes van het 0, 55 j.lm poeder. Eq ui-
valente bol-diameters, valente bol-diameters. 

1: aantal 2: diameter (cm x 10-4); 1: aantal 2: diameter (cm x l0-4); 
3: gewichtspercentage( cumulatief). 3: gewichtspercentage(cumulatief). 

2 3 2 :l 

55 0,10 0 37 0,07 0 

58 0,14 0,1 320 0,09 0,1 

78 0,17 0, 3 822 0,12 0,7 

84 0,21 0,5 760 0,14 1,7 
92 0,24 1, 1 592 0,17 ~.9 

129 0,28 2,3 478 0,20 4,G 
115 0,32 3,7 316 0,22 6,1 
112 0,36 5,9 333 0,25 8,4 
120 0,39 8,7 256 0,27 10,7 
115 0,43 12,3 232 0,30 13,4 
121 0, 47 17,4 215 0,32 16,6 

105 0,50 22,7 167 0,35 19,7 
96 0,54 28,8 184 0,37 23,8 
78 0,58 35,0 136 0,40 27.7 
76 0,61 41,9 119 0,42. :H,G 

68 0,65 49,4 112 0,45 :l6,1 
41 0,69 54,9 91 0,47 40,3 
43 0, 72 61,4 78 0,50 44,6 
32 0, 76 67,1 85 0,53 50,2 
23 0,80 71,9 63 0,55 54,8 
22 0,84 77,5 54 0,58 59,5 
17 0,87 82,1 39 0,60 G3,2 
10 0,91 84,8 37 0,63 67.3 
6 0,95 86,9 32 0,65 71,2 
7 0,98 89,6 27 0,68 74,9 
2 1,02 90,4 20 0,70 78,0 
2 1,06 91,4 19 0,73 81,2 

6 1,09 94,5 13 0, 75 83,7 
2 1,17 95,8 15 0,78 86,8 

1,20 96,5 9 0,81 88,9 
2 1,24 98,1 7 0,83 90,7 

1,28 98,9 2 0,85 91,2 
1,42 100 10 0,88 94,2 

3 0,91 95,2 
2 0,93 96,0 
4 0,95 97.5 
2 0,98 98,4 
2 1,06 99,4 
1 1,08 100 
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Tabel 3.3 

Reproduceerbaarbeid van de metingen der lijnprofielen. Registratie mer de re
corder. Poeder 0,55 f.lffi, 

1: ingewogen (g); 2: oppervlak onder de piek (cm2); 3: integrale breedte ( 0 2 9); 

4: halfwaardebreedte (0 29). 

2 3 4 1 2 3 4 

Reflectie 100 Reflectie 200 

0, 2959 82,50 0,342 0,239 0,2959 ~4,30 0, 481 0,364 

0,3093 82,10 0,343 0,254 0,3093 ~3. 95 0,465 0,366 
0,3200 81,20 0,339 0,253 0,3200 ~4,10 0,480 0,386 

0,3313 81,75 0,344 0, 255 0,3313 75,20 0,488 0,386 

de pakkingsdichtheid bij deze WlJZe van prepareren niet meer 
dan 6% van de gemiddelde waarde zal hebben afgeweken. Dit 
is vastgesteld door diffractometer-preparaten op de genoemde 
wijze te vervaardigen en de hoeveelheden poeders in de prepa
raathouders achteraf door weging te bepalen. De invloed van 
de variabele pakkingsdichtheid op de breedtes en intensiteiten 
der poederlijnen is onderzocht aan de hand van geschreven 
lijnen 100 en 200 van het 0, 55 1-1m poeder. De gevonden in te
grale- en halfwaarde -breedtes en de reflectie -intensiteiten als 
oppervlak van het gedeelte van de piek dat zich boven de onder
grond bevindt, vindt men in Tabel 3. 3. Hieruit blijkt dat de 
standaarddeviatie van de breedtes gemiddeld bijna 0, 01 °2e be
draagt en de oppervlakken tot op 1% constant zijn. De gevonden 
spreidingen in de uitkomsten zijn nauwelijks groter dan degenen, 
optredend bij herhaalde waarnemingen aan een zelfde diffracto
meter-preparaat. (zie noot einde §) 

In die gevallen waarin de poederlijnen werden geschreven be
droeg de draaisnelheid van de telbuis 1/3° per minuut. 

De meeste lijnen zijn echter geregistreerd d.m.v. punt-voor
punt-tellingen, waarbij het profiel op discrete punten wordt 
gemeten. In alle gevallen, op één na, werd hierbij de methode 
"fixed time" toegepast, op elk punt dus even lang gemeten. Een 
automatische "step-scan"-apparatuur zorgde ervoor dat de go
niometer na afloop van een telling over een bepaalde hoek werd 
verplaatst, de telling opnieuw werd ingezet en na een vaste tijd 
beêindigd. Bij de genoemde uitzondering, de eerste meting met 
CuKa-straling, is een teltechniek gebruikt waarbij de meettijd 
recht evenredig was met de telsnelheid n, (n N/t, waarbij N 
het aantal impulsen is dat in de tijd t wordt verzameld), een 
techniek dus waarbij de absolute fout in de telsnelheid constant 
is (deze absolute fout .ó.n is gelijk aan vr;rt). Deze techniek 
heeft het bezwaar dat geen gebruik gemaakt kan worden van de 
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voordelen die de automatische apparatuur biedt, dat zij dus 
zeer tijdrovend is. Van Eulem (38) heeft bewezen, dat de me-
thode ''fixed time" dezelfde absolute fouten in de F ourier-
getransformeerde van een experimenteel waargenomen lijnpro
fiel als de zojuist genoemde methode "absolute fout in de tel
snelheid constant". Om practische redenen moet men de voor
keur geven aan de methode ' 1fixed time 11

• 

De gevolgde werkwijze kan het beste aan de hand van een 
voorbeeld worden beschreven, bijv. met de van de 1 GO-
reflectie van het 0,7lum poeder met CrKa--straling. M.b.v. 
een geschreven is vastgesteld dat deze lijn tussen 30 ° 
en 33 °2 8 moest worden gemeten. De intensiteit varieerde van 
8 c.p.s. ter hoogte van de ondergrond tot 220 c.p.s. in het 
piek-maximum. De intensiteit van de ondergrond is bepaald op 
30° en 33°2 8 en wel door zolang te tellen totdat 10000 impul
sen waren geregistreerd, zodat de intensiteiten hier zijn bepaald 
met een relatieve nauwkeurigheid van 1 o/o. De rechte door deze 
twee punten geeft de ondergrond over de gehele breedte van het 
profiel. Dit is op 150 punten gemeten zodat de afstand tussen 
de meetpunten 0, 02° bedroeg. Op elk punt is 1 00 seconden ge
teld en de relatieve telfout varieerde dus van 3,.5o/o in de uit
lopers tot 0, 7o/o in het piek-maximum. Daar de verplaatsing 
van de telbuis van de ene hoekpositie naar de volgende onge
veer 40 seconden duurde, nam de gehele meting ongeveer 6 
uren in beslag. 

Op soortgelijke wijze zijn de andere lijnprofielen opgemeten. 
De met verschillende stralingen gemeten 1 00-reflectie van het 
0, 71 .urn poeder profielen die zich uitstrekten over breedtes 
liggende tussen 2, 5 en 3 °. Bij het 0, 71 /.liD poeder (GOh} lagen 
deze breedtes tussen 2 en 2, 5 ° en bij het referentie-poeder 
tussen 1, 5 en 2°. Bij de 200-lijnen varieerden ze resp. van 3 
tot 3, 5 °; 2, 5 tot 3° en 2 tot 2, 5 °. Het aantal punten waarop 
de intensiteiten werden gemeten, lag tussen 120 en 150. In het 
centrale gedeelte van de lijn was de onderlinge afstand tussen 
de meetpunten vaak kleiner dan in de uitlopers. Meestal is op 
elk punt 100 seconden geteld, maar. enkele malen schikte een 
tijd van 200 seconden beter in verband met in de nacht. 
De telfouten in de piek-intensiteiten hadden waarden liggende 
tussen 0, 5 en 1, 2o/o, terwijl de fouten in de uitlopers, ter hoog
te van de ondergrond, tussen 3 en 4,2% lagen. 

Die waarden van 2 8 zijn als eindpunten van het profiel geko
zen, waarbij de intensiteit constant was geworden. In enkele 
gevallen zou een dergelijke keuze een iets te waarde op-
geleverd hebben voor de intensiteit van de ondergrond en was 
correctie noodzakelijk. Het betrof hier echter zulke ge-
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ringe correcties dat het in § 3. 1 gesignaleerde gevaar van 
speculaties niet aanwezig was. Zo trad bij de 200-reflectie 
een zeer geringe overlapping met een zwakke K/3-lijn op aan 
de kant van kleine afbuigingshoeken. Om deze overlapping te 
kunnen elimineren is aangenomen, dat de intensiteit van de 
ondergrond aan beide zijden van de 200-reflectie gelijk moest 
zijn. Bij de 100-reflectie van het 0, 71 IJm poeder (60h) trad, 
bij gebruik van CuKa- en CoKlt -straling, eveneens een zeer 
geringe overlapping op, nu echter met de in § 3. 2 genoemde 
reflectie 101 van cristobaliet, welke in onze diagrammen een 
zeer geringe intensiteit had. Hiervoor is op dezelfde wijze 
gecorrigeerd. 

In een bepaalde fase van het onderzoek was het noodzakelijk 
na te gaan, in hoeverre de waargenomen verhogingen van de 
intensiteit van de ondergrond van sterk gedeformeerde kwarts
poeders mede veroorzaakt werden door fluorescentie -straling 
van eventueel aanwezige sporen ijzer. Hiertoe zijn diagrammen 
geregistreerd volgens methode der "balanced filters". Er is 
Cu-straling gebruikt met Ni- en Co-folies die resp. 0, 025 en 
0, 018 mm dik waren. De goede stand der filters is bepaald 
met een kwartskristal door balancering bij de CuK/3-golflengte. 
Op deze wijze wordt alleen de diffractie van de spectrale band 
1,48-1,61 Ä geregistreerd en wordt eventuele FeKa-fluores
centie -straling van 1, 94 Ä getHimineerd. 

Er zijn ook nog lijnprofielen geschreven m.b.v. MoKa-stra-
ling. gebruik van deze straling is de overlapping van na-
burige reflecties in het geval van gedeformeerde poeders zo 
groot, dat het niet mogelijk is de vorm van elke poederlijn op 
exacte wijze vast te stellen. Om deze reden is afgezien van 
een uitwerking van de metingen met MoKa-straling. 

Tijdens het gehele onderzoek is de stabiliteit van de meet
apparatuur voortdurend gecontroleerd. Hiertoe werd een be
paalde reflectie -intensiteit van een standaardpreparaat zowel 
onmiddellijk vóór als onmiddellijk na de bepaling van een pro
fiel gemeten. Als standaardpreparaat diende een gedeformeerd 
kwartspoeder met sterk verhoogde ondergrond. De beide me
tingen van de intensiteit van de standaard gaven steeds gelijke 
waarden. 

• Profielen zijn bevestigd door metingen bij constante pakkingsdichtheid. 

3. 4 De bepaling van de integrale breedtes en de Fourier-ge
transjormeerden 

Er zijn uitsluitend integrale breedtes en lijnprofielen bepaald 
van de reflecties 100 en 200. Het was nl. noodzakelijk dat ten 
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eerste reflecties van verschillende orde tegen hetzelfde netvlak 
gebruikt werden en ten tweede er geen storende overlappingen 
optraden. Hierdoor werd het aantal geschikte lijnen op dras
tische wijze tot twee beperkt. 

3. 4. 1 DE INTEGRALE BREEDTES VAN GESCHREVEN POEDERLIJNEN 

De integrale breedtes van de geschreven poederlijnen zijn 
bepaald door meting van de hoogte van het piek -maximum en 
het oppervlak van het gedeelte van de piek dat zich boven de 
ondergrond bevindt (met een planimeter, in triplo). Uit deze 
waarden der breedtes (B 0 in het te onderzoeken poeder en b 0 

in het "ideale" referentie -poeder), betrekking hebbend op het 
ongesplitste Ka-doublet, zijn de breedtes van de Ka1 -componen
ten afgeleid (resp. B en b). In de meeste gevallen is hiervoor 
de methode van Jones (34) gebruikt (Jones heeft het verband 
tussen b

0 
en b vastgesteld voor een experimenteel bepaald 

profiel van een Ka 
1 

-lijn van een "ideaal" poeder). Daar het 
doublet van de 200-reflectie van het referentie-poeder een 
duidelijke opsplitsing vertoonde, geschiedde de bepaling van b 
in deze gevallen met de methode van Rachinger (33), dus door 
constructie van de twee componenten van het doublet op het 
recorder -diagram. 

De aldus verkregen waarden werden vervolgens gecorrigeerd 
voor de instrumentele verbreding, hetgeen in alle gevallen ge
beurde met de methode van Alexander ( 35), (Alexander bere
kende het verband tussen de ware en de experimenteel waar
genomen breedte, resp. (3 en B, voor poederlijnen geregis
treerd met een zelfde type diffractometer als door ons ge
brui kt"; als waar profiel gebruikte hij een Cauchy -functie). 

Tabel 3. 4 vermeldt de ware en de ongecorrigeerde integrale 
breedtes van de lijnen van het 0, 71 ,urn poeder, verkregen door 
metingen aan een zelfde diffractometer-preparaat. De overeen
komstige grootheden van het 0, 71 ,urn poeder (60h) vindt men 
in Tabel 3. 5. Met behulp van de ware breedtes der lijnen, ({3), 
kunnen de integrale breedtes van de reflectie -gebieden in het 
reciproke rooster, (3cosfJ/X, berekend worden. De uitkomsten, 
gebaseerd op de gegevens van Tabel 3. 4, staan vermeld in 
Tabel 3. 6 onder het hoofd "methodes Jones en Alexander". In 
deze tabel zijn tevens de uitkomsten opgenomen die volgens de 
(exacte) Fourier-methode uit punt-tellingen zijn bepaald (zie 
§ 3. 4. 3). De uitkomsten voor (3cosejx van een reflectie beho
ren onafhankelijk te zijn van de gebruikte golflengte, daar de 
breedte in het reciproke rooster uitsluitend door de eigenschap
pen van het kristal worden bepaald. De eerstgenoemde uitkom-
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Tabel 3,4 

Integrale breedtes. Poeder 0, 71 11m. Registratie met de recorder. 

1: gebruikte straling; 2: indices van de reflecties; 3: ongecorrigeerde 
integrale breedte 80 van de lijnen van het 0, 71 11m poeder (0 28); 4: 
idem b0 van het referentie-poeder (029); 5: breedte B van de lijnen 
van het 0, 71 11m poeder na correctie voor de verbreding veroorzaakt 
door het doublet (0 2 9); 6: idem b van het referentie-poeder (028); 
7:ware integrale breedte 6 van de lijnen van het 0, 71!lm poder ( 0 26), 

2 3 4 5 6 7 

CuKa 100 0,276 0,157 0,265 0,137 0,149 
CuKa 200 0,327 0,286 0,118 0,196 
CoKa 100 0,288 0,171 0,281 0,153 0,150 
CoKa 200 0,409 0,374 0,156 0,218 
FeKa 100 0,266 0,133 0,254 0,109 0,170 
FeKa 200 0,382 0, 341 0,143 0,231 
CrKa 100 0,310 0,168 0,299 0,149 0,184 
Cr Ka 200 0,469 0,432 0,153 0,327 

Tabel 3. 5 

Integrale breedtes. Poeder 0, 71!lm (60h). Registratie met de recorder. 

Men zie Tabel 3. 4 voor de betekenis der symbolen, waarbij "0, 71 11m 
poeder" vervangen dient te worden door 8 0,71 11m poeder ( 60h) H. 

2 3 4 5 6 7 

CuKa 100 0,201 0,157 0,186 0,137 0,058 
CuKa 200 0,254 0,202 0,118 0,099 
CoKa 100 0, 237 0,171 0,224 0,153 0,084 
Co Ka 200 0,311 0,266 0,156 0,129 
FeKa 100 0,199 0,133 0,182 0,109 0,086 
FeKa 200 0,286 0,28':: 0,143 0,106 
Cr Ka 100 0,224 0,168 0, ;l09 0,149 0,070 
Cr Ka 200 0,325 0,272 0,153 0,140 

Tabel 3.6 

Integrale breedtes 6 cos Oh (R-1). Poeder 0,71 11m. 

1: gebruikte straling; 2: in<.lices van de reflectie; 

3: volgens de methodes van Jones en van Alexander; 

4: volgens <.Ie Fourier-methodc. 

2 3 4 1 2 3 4 

CuKa 100 0, 0017 0,0015 FeKa 100 0,0015 0,0014 
CuKa 200 0,0021 0,0026 FeKa 200 0,0019 0,0023 
CoKa 100 0,0014 0, 0014 Cr Ka 100 0,0014 0,0012 
CoKa 200 0,0019 0,0025 Cr Ka 200 0,0021 0,0020 



sten blijken beter aan deze eis te voldoen dan de later genoem
de (zie ook § 3.4.3). 

3. 4. 2 DE POURIER -GETRANSfORMEERDEN 

De Fourier-getransformeerden der lijnprofielen 100 en 200 
zijn bepaald met de methode van Stok es ( 39). Hierbij werden 
de profielen gebruikt die zijn geregistreerd d.m.v. punt-voor
punt-tellingen. De procedure kan ook in dit geval het beste 
worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld, waarvoor 
weer de meting van de 1 00-reflectie van het 0, 71 tm1 poeder 
met CrK Cl.'-straling wordt gekozen. Een korte bespreking van 
de methode van Stok-es is echter hiervo'or nodig en gaat aan 
het voorbeeld vooraf. 

De metingen met de diffractometer verschaffen ons de "schijn
bare" profielen van het te onderzoeken gedeformeerde poeder 
en het "ideale" referentie-poeder, resp. door h(s) en g(s) 
voorgesteld, waarbij s gelijk is aan 2sin8/"A.. Hieruit willen we 
het ware lijnprofiel f(s) van het gedeformeerde poeder afleiden, 
welk profiel uitsluitend veroorzaakt wordt door de physische 
eigenschappen van het kristal, i.c. de kleine coherent ver
strooiende gebieden en de deformaties. Het profiel f(s) wordt 
door de "gewichtsfunctie" van het niet-ideale instrument, g(s), 
getransformeerd in h(s). Zoals Jones (34) heeft bewezen, be
staat tussen de drie functies het convolutie-verband: 

h(s) = J f(s')g(s-s')ds' ( 3. 1) 

waarbij s' een hulp-variabele is die dezelfde betekenis heeft 
als s. Voor de Fourier -getransformeerden van deze functies 
geldt: 

H(t) F(t) x G(t) (3. 2) 

Hierbij is H(t) = j h(s)exp(271ist)ds; soortgelijke uitdrukkingen 
gelden voor F(t) en G(t). De variabele t heeft de betekenis van 
een lengte in het kristal, gemeten in de richting loodrecht op 
het reflecterende netvlak. In het algemeen gesproken zijn de 
Fourier-getransformeerden complexe grootheden. Verg. (3. 2) 
dient derhalve geschreven te worden als 

en F; - ----·--·---
(Gr)2 + (Gi)2 

(3. 3) 
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waarbij r en i de re~le en imaginaire componenten aanduiden. 
Met de componenten Fr en F i kan f(s) gesynthetiseerd worden 
volgens: 

f(s) J {Fr (t)cos21rst + Fi (t)sin21Tst}dt (3. 4) 

De betrokken functies zijn verkregen door numerieke somma
tie. Hiervoor is het computer-programma KPN -E2-05 -ALG van 
de Kristallografische Programma's Nederland gebruikt, dat 
reeds eerder door Van Eulem (40) is toegelicht. De profielen 
h(s) en g(s) worden hiermede gecorrigeerd voor de ondergrond 
en voor de variatie van de continue factoren over de breedte 
van het profiel. Bij onze berekeningen is de verandering van de 
structuurfactor over de breedte van de, niettegenstaande de de
formatie toch nog smalle, profielen verwaarloosd. Het program
ma levert ook de waarden van e behorende bij de centra der 
experimenteel waargenomen profielen. 

In het gekozen voorbeeld, nl. de 100-reflectie van het 0, 71 
/.Uil poeder gemeten met CrKa-straling, strekte h(s) zich uit 
tussen 30° en 33°28. Het traject .6.(28) was dus 3°, hetge~n 
correspondeert met een interval in s van .ó.s =2, 205 x 1 o-2 A -1 , 

waarbij .ó.s gelijk is aan case . .6.(28)/À. Door interpolatie is de 
functie h(s) voor honderd en tien waarden van s berekend, die 
dus een constant onderling verschil bezaten van ós=2 x 1o-4 Ä -l 

De functie g(s) is voor honderd en drie waarden van s bepaald; 
hierbij was .6.(28) gelijk aan 1,40°, .ó.s aan 1,03 x 10-2Ä-1 en 
ós aan 10-4 Ä -1

. Met behulp van deze functiewaarden zijn de 
functies H(t), Gbt) en F(t) berekend voor t=O, t=50, t=100o' enz. 
t/m t max =1 000 A; het interval .ó.t was dus gelijk aan 50 A. De 
waarde van tmax is zo gekozen, dat F(t) een slechts weinig van 
nul verschillende waarde bezat voor t ~ tmax . 

Op overeenkomstige wijze zijn de Fourier-getransformeerden 
van de andere lijnprofielen vastgesteld met dien verstande, dat. 
tmax bij de profielen van het 0, 71 1-UJl poeder (60h) gelijk was 
aan 1500 R. Voor grote waarden van t vertonen de functies 
F(t) in de regel grote slingeringen. 

De Tabellen 3. 7 en 3. 8 geven de Fourier-getransformeerden 
F r(t) van de ware lijnprofielen der onderzochte poeders. De 
metingen met de verschillende stralingen werden verricht aan 
hetzelfde diffractometer-preparaat. De figuren 3.1 en 3. 2 ge
ven een indruk van de reproduceerbaarheid van de metingen 
van de reflectie 100 van het 0, 71 /.liD poeder. Voor waarden 
van t kleiner dan 500 1{ is de reproduceerbaarheid _goed, maar 
zij wordt slechter wanneer t groter wordt dan 500 Ä. De fi
guren 3. 3 en 3. 4 laten zien dat deze grens in het geval van 
de 200-reflectie bij t=350 Ä ligt. 
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fig. 3,1 fourier·coëfficiënten Fr als functie 
van t. Reflectie 100; 0, 71 IJ.ID poeder; 1: 
CuKet; 2: CoKa; 3: FeKa; 4: CrKet. 

Fig.3.3 fourier·coëfficiënten Fr als functie 
van t. Reflectie 200; 0, 71 fiiD poeder; h 
CuKet; 2: CoKe<; 3: FeKet; 4: CrKet. 

-(),/ 

Fig. 3. 2 Fourier -coëfficiënten Fr als functie 
van t. Reflectie 100; 0, 71 fiiD poeder; 1: 
CuKet; 2: CoKe<; 3: FeKet; 4: CrKa. 

Fig. a. 4 Fourier·coëfficiënten Fr als functie 
van t. Reflectie 200; O, 71 fiiD poeder; 1: 
CuKa; 2: CoKa; 3: FeKet; 4: Cr Ket. 
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Tabel 3. 7 

Fourier-getransformeerden Fr(t), behorende bij het 0, 71 11m poeder. 

In de tabel zijn de uitkomsten gegeven van F/t) " 103 en betekent een onderstreping 
een negatief getal. De uitkomsten voor Fr{O) >< 103 zijn niet opgenomen en in alle 
gevallen gelijk aan 1000. De profielen zijn d.m.v. punt-tellingen geregistreerd, met 
uitzondering van de in de kolommen 6 en 7 vermelde, welke met de recorder zijn 
opgenomen. 
1: tä!); 2: 1e meting met CuKcx-straling, reflectie 100; 3: idem, refl. 200; 4: 2e 
meting, Cu!< a, refl.lOO; 5: idem, refl. 200; 6: CuKcx, recorder, refl.100; 7: idem, 
refl. 200; 8: CoKa, refl.100; 9: idem, refl. 200; 10: FeKcx, refl.lOO; 11: idem, 
refl. 200; 12: Cr Ka, refl.100; 13: idem, refl. 200. 

50 
100 
150 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 

600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 

2 3 4 5 6 

879 804 873 761 809 
724 629 733 607 698 
648 511 635 479 609 
548 434 553 395 535 
485 363 489 312 482 
426 319 435 258 442 
371 259 390 186 407 
323 205 354 129 370 
289 166 324 98 333 
255 147 279 76 298 
216 145 272 28 265 
180 82 227 24 223 
145 76 219 ~ 179 
123 34 189 76 132 

94 43 141 12 108 
58 49 72 98 100 
51 49 i 125 106 
60 iQ §§ !î§ 95 

60 ~ 15 124 48 
38 18 42 ~ 2 

7 8 

695 885 
544 739 
,129 642 
334 567 
276 502 
244 447 
207 404 
134 360 

41 322 
4 290 
1 266 
0 236 
! 206 

17 196 
2§ 171 
\cl 150 
12 132 
QQ 89 

105 44 
127 14 

9 10 

744 888 
589 738 
470 641 
388 564 
315 500 
257 446 
199 396 
164 357 
118 319 
21 284 
30 250 
36 226 

.1! 202 
30 177 
~ J63 
Q1 136 
:!11 122 

109 106 

~ 51 
32 50 

11 12 

766 905 
605 761 
485 663 
406 593 
340 529 
286 481 
226 437 
186 399 
151 366 

94 338 
88 304 
69 281 
65 261 
21 238 
19 206 

.1! 201 
~ 177 
ili1 180 

.11 201 
82 146 

13 

812 
626 
523 
438 
372 
322 
269 
237 
197 
157 
167 
139 

71 
133 

87 
45 
7 

32 
21 
Q1 

Zoals reeds is medegedeeld, werden de Fourier-getransfor 
meerden bepaald met profielen die d.m.v. punt -tellingen wer
den geregistreerd. Er zijn echter enkele Fourier-analyses met 
geschreven lijnen verricht, teneinde te kunnen beoordelen of 
een registratie met een recorder grote afwijkingen in de ge
transformeerden tot gevolg heeft. De uitkomsten van deze ana
lyses staan in de Tabellen 3. 7 en 3. 8 onder "CuKa, recorder" 
Afwijkingen kan men verwachten, daar geschreven lijnen een 
iets geringere opsplitsing van het Ka-doublet geven en aan de 
voet iets breder uitlopen. Toch blijken de afwijkingen klein te 
zijn bij gebruik van deze ongeveer 12 maal minder meettijd 
vergende methode. Opgemerkt moet echter worden, dat het af
lezen van de intensiteiten van geschreven lijnen zeer veel tijd 
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Tabel 3, 8 

Fourier-getransformeerden F r(t), behorende bij hét 0, 71 f!m poeder (60h). 

Voor de betekenis van de getallen boven de kolommen en van de kolommen zelf 
raadplege men Tabel 3. 7 

2 

50 916 
100 869 
150 808 
200 747 
250 682 
300 634 
350 591 
400 548 
450 503 
500 468 
550 461 
600 409 
650 409 
700 367 
750 342 
800 347 
850 352 
900 328 
950 27:3 

1000 270 
1050 ~68 

1100 287 
1!50 :332 
1200 304 
1250 193 
1300 :269 
1350 220 
1400 278 
1450 
1500 

3 4 

946 916 
836 861 
737 793 
657 726 
593 667 
526 611 
472 566 
450 530 
430 491 
392 455 
339 428 
309 409 
271 383 
265 378 
238 400 
177 346 
145 323 
161 352 
201 354 

88 214 
117 330 
152 343 

18 291 
52 247 
22 447 
75 347 

223 79 
51 

5 6 

920 914 
822 856 
714 802 
631 737 
554 681 
491 639 
434 602 
377 560 
343 517 
290 484 

254 456 
218 439 
181 436 
151 455 
101 492 
88 531 
95 559 
95 592 
93 632 

122 618 
216 
189 
109 
74 

6 
145 
262 

7 8 9 10 11 12 13 

927 937 903 967 917 975 939 
811 870 809 898 816 917 842 
730 814 716 836 724 856 753 
631 757 640 779 644 803 668 
548 704 567 722 580 752 6!4 
489 661 510 669 522 704 555 
420 622 467 623 470 662 505 
360 588 418 583 423 626 460 
292 557 382 547 391 592 423 
248 515 340 513 324 567 382 
226 490 291 475 291 54:2 361 
191 468 252 440 263 516 353 
155 453 257 419 246 501 313 
121 447 190 386 212 474 279 

87 450 214 343 187 441 268 
49 423 118 322 142 4~6 226 
16 422 126 315 14:l 415 203 
11 413 131 306 117 411 193 
46 383 97 267 106 395 173 
85 377 113 212 25 376 196 

362 155 219 43 336 156 
371 164 221 40 291 137 
317 156 225 78 ~62 122 
384 354 210 253 !28 
261 ~ 96 305 40 
320 304 40 8 5 130 
333 273 35 Q 170 
235 883 4 

160 420 
185 82 

vergt, waardoor de gehele profielanalyse toch langer duurt dan 
bij de punt-tellingen en deze derhalve de voorkeur verdienen. 

3. 4 3 DE BEPALING VAN DE INTEGRALE BHEEDTES M.B.V. FOURIER-COËFF1ClÊNTEN 

De bepaling van de integrale breedtes {3 van de lijnen, gere
gistreerd d.m.v. punt-tellingen, geschiedde met de Fourier
getransformeerden. Er geldt nl : 

f3cos8/'A (3. 5) 
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Deze integraal kan op de gebruikelijke wijze door een somma
tie worden vervangen: 

J Fr (t)dt ~ -~ax Fr0 (t)~t 
0 rnax 

(3. 6) 

Hierin is n het_ rang_n.ummer van de intervall~~ die een. breedte 
hebben van ~t - 5 0 Ä, nrnax x ~t trnax• waarblJ t rnax de m de 
vorige paragraaf gegeven betekenis heeft. Wanneer Fr (t) bij 
grote ·waarden van t slingeringen vertoonde, is t.b.v. de toe
passing van ( 3. 6) de beste geleidelijk tot nul dalende lijn door 
Fr (t) getrokken. 

De resultaten voor het 0, 71 1.1.m poeder, uitgedrukt als 
{:3 cos B/lt., betrekking hebbend op metingen aan hetzelfde diffrac
tometer-preparaat, staan in Tabel 3. 6. Zij vertonen enig ver
loop met de gebruikte golflengte, een feit waarvoor moeilijk 
een verklaring valt te vinden. De uitkomsten voor de 1 00-re
flectie hebben een variatie-cot!fficitlnt van 9o/o, terwijl deze 
col:!fficil:!nt bij de 2 00-reflectie een waarde heeft van 11 o/o. 

In het geval van het 0, 71 1.1.m poeder (60h) geeft de bereke
ning onbetrouwbare uitkomsten. Dit wordt veroorzaakt door 
de geringe breedte der profielen, waardoor de coëfficiënten 
Fr (t) bij grote waarden van t onnauwkeurig zijn. 

3. 5 Berekening va:n de deeltjesgrootte en de deformatie uit 
de integrale breedtes 

De verbreding van poederlijnen kan veroorzaakt worden door: 
1. geringe afmetingen der deeltjes, of beter gezegd, van de 

coherent verstrooiende gebieden; in het volgende is "deeltje" 
in deze betekenis gebruikt; 

2. deformaties ten gevolge van interne spanningen in de 
roosterstructuur; onder deformatie verstaan we de dimensie
loze grootheid öt/t, waarin t de afstand is tussen twee punten 
in het ongedeformeerde kristal welke door het deformatiepro
ces is gewijzigd in t + ó t; 

3. stapelf outen; 
4. fouten die een gevolg zijn van verschillende types van 

ordening binnen het kristal, zoals bijv. in AuCu 3 . 

De laatstgenoemde fouten ontbreken in onze kwartspoeders. 
Ook stapelfouten zijn afwezig. Deze veroorzaken immers een 
veelal asymmetrische verbreding van een beperkt aantal poe
derlijnen, vaak gepaard gaande met een verschuiving van de 
posities der lijnen. In onze diagrammen zijn alle lijnen echter 
op symmetrische wijze verbreed, neemt de verbreding gelei-
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delijk toe met de afbuigingshoek en ZIJn er geen verschuivingen 
van de posities. Derhalve kunnen de waargenomen effecten uit
sluitend door 1. en 2. zijn veroorzaakt. 

De ware integrale breedte van een poeder lijn, {3 1 veroorzaakt 
door de geringe afmetingen der deeltjes, wordt gegeven door: 

13 1 = >../Lcos e (3. 7) 

in welke L het volumetrisch gemiddelde is van de afmetingen 
der deeltjes loodrecht op het reflecterende netvlak. Slechts 
wanneer de deeltjes geen uitgesproken anisotrope vorm bezit
ten, zullen alle poederlijnen ongeveer dezelfde waarde voor L 
geven. 

Bij een speciale vorm van deformatie kan ook voor de daar
mede samenhangende integrale breedte, 13 2 , een eenvoudige 
uitdrukking worden gevonden. We doelen hier op het geval waar
in het rooster van elk kristalliet re gelmatig is, maar de roos
ter-parameters variëren ten gevolge van interne spanningen in 
het materiaal. Naast kristallieten waarin een bepaalde netvlak
afstand d ongewijzigd is gebleven, komen andere voor die het
zij in elastische compressie, hetzij in elastische rek verkeren, 
waardoor de netvlakafstand een waarde heeft van d + öd, waar
bij öd dus negatief of positief kan zijn. De distributiefunctie 
voor de waarden van d wordt, op een evenredigheidsfactor na, 
gegeven door het ware profiel van de poederlijn, met dien ver
stande dat dit niet als functie van d, maar als functie van 20 
wordt gemeten, Gebruik makend van de wet van Bragg kan men 
onmiddellijk afleiden dat de integrale breedte, {32 , wordt ge ge
ven door: 

2 tge(~d)/d ( 3. 8) 

waarin ~d de integrale breedte is van de genoemde distributie
functie. Men gebruikt deze uitdrukking ook wel in de volgende 
vorm: 

2 tge. u/Ehkl (3. 9) 

waarin u de spanning en Ehkl de elasticiteitsmodulus is in de 
richting loodrecht op het reflectievlak. 

Daar {3 1 en 132 op verschillende wijze afhankelijk zijn van de 
hoek e, moet het in principe mogelijk zijn de verschillende 
oorzaken van de lijnverbreding van elkaar te onderscheiden. 

Een bijzonder geval treedt op als slechts één van beide oor-
zaken aanwezig zodat de interpretatie van de lijnverbreding 
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gemakkelijk lijkt. Men verwacht dan immers, dat de breedtes 
van de verschillende reflecties evenredig zijn met 1/ cos fJ of 
met tgfJ. In de praktijk blijkt dit criterium echter slecht te 
voldoen. Hiervoor bestaan verschillende redenen. In de eerste 
plaats zal de breedte veroorzaakt door deformatie in vele ge
vallen niet op de juiste wijze worden beschreven door formu
le (3. 8). Dit is gebleken uit de onderzoekingen m.b.v. lijnpro
fielen. In de twee plaats is de stilzwijgende veronderstelling 
onjuist, dat (.ó.d)/d een constante waarde bezit, wanneer wille
keurig gekozen reflecties betrokken worden bij dit onderzoek 
naar het verloop van de breedte met de hoek fl. Dit is alleen 
het geval bij de reflecties van verschillende orde tegen een 
zelfde netvlak. Wegens de anisotrope mechanische eigenschap
pen van een kristal is de grootheid (.ó.d)/d afhankelijk van de 
indices van het betreffende vlak. In bepaalde gevallen is L 
evenmin constant. Maar zelfs wanneer deze bezwaren niet zou
den gelden, kan om een derde reden moeilijk op deze wijze 
uitsluitsel verkregen worden (41). De functies 1/cosfJ en tgfl 
vertonen nl. alleen duidelijke verschillen bij kleine waarden 
van e, waarbij de breedtes der lijnen vaak niet nauwkeurig 
genoeg gemeten kunnen worden. De meting is het nauwkeurigst 
bij grote afbuigingshoeken, maar daar verlopen de functies op 
practisch dezelfde wijze. 

Het eerste en tweede bezwaar, in de vorige alinea genoemd, 
bestaan ook bij een tweede gangbare methode van interpreteren. 
Hierbij neemt men röntgendiagrammen op met twee verschillen
de golflengtes en bestudeert men de breedtes van twee lijnen, 
die ongeveer dezelfde afbuigingshoek hebben. Gelijke breedtes 
zouden wijzen op deformatie; een evenredigheid der breedtes 
met de golflengtes zou wijzen op geringe afmetingen der deel
tjes. Volgens Guinier (41) dienen MoKa- en CuKa- of CrKa
straling gebruikt te worden. Bij deze methode treedt dus tevens 
de moeilijkheid op van de slechte meetbaarheid van de breedtes 
van MoKa-reflecties, die immers bij grote afbuigingshoeken 
zwak zijn. 

Onderzoekingen m.b.v. lijnprofielen hebben aangetoond, dat 
de verbreding van een poederlijn zelden een enkelvoudige oor
zaak heeft. Het deformatieproces - bijv. een intensieve maling 
- heeft meestal zowel een verbrokkeling der kristalletjes als 
een verplaatsing der atomen uit hun normale roosterposities 
tot gevolg. Hoewel kwarts een bros materiaal is, dat na het 
bereiken van de elasticiteitsgrens onmiddellijk breekt, en men 
hierbij voornamelijk verbrokkeling verwacht, kunnen de defor
maties toch niet uitgesloten worden. Schrader en Dusdorf {25) 
hebben aangetoond, dat kwarts volledig in een amorfe toestand 
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overgaat warmeer het maalproces lang genoeg wordt voortgezet. 
Volgens Hall (42) is de integrale breedte van een poederlijn, 

/3, bij een meervoudige oorzaak gelijk aan /3 1 + /32 , zodat zou 
gelden: 

( 3. 1 0) 

waarin 11 dus gelijk is aan 2( é.d) / d. Door /3 cos e('A als functie 
van sinB/'A uit te zetten, zou men via de as-afsnede en de hel
ling der verkregen rechte de deeltjesgrootte L en de deforma
tie TJ kunnen vinden. 

De gelijkstelling van /3 aan /31 + /32 is in het algemeen gespro
ken een benadering. Ze is exact warmeer elke der twee oor
zaken van verbreding, zo deze apart werkzaam zouden kunnen 
zijn, een lijnprofiel zou geven in de vorm van een Cauchy
functie. Tegen formule (3.10) zijn voorts dezelfde bezwaren 
aan te voeren die zijn genoemd in het geval van de enkelvou
dige oorzaak: de niet-universele geldigheid van formule (3. 8) 
en het feit dat 11 niet onafhankelijk is van e (indien de toepas
sing niet wordt beperkt tot reflecties van verschillende orde 
tegen een zelfde netvlak). 

Vol~ens Williamson en Hall (43) komt ook de uitdrukking 
[32 

= [3 1 + /3~ in aanmerking, zou dus ook kunnen gelden: 

(3.11) 

Hierbij bestaan dezelfde bezwaren, met dien verstande dat de 
additie der kwadraten alleen exact is bij Gauss -functies. 

Het zal duidelijk zijn dat de toepassing van de formules 
(3.10) en (3.11) onzekerheden met zich meebrengt, aangezien 
men niet weet in hoeverre aan de noodzakelijke voorwaarden 
is voldaan. De onzekerheid wordt nog vergroot warmeer men 
voor de bepaling van de integrale breedtes gebruik maakt van 
benaderingsmethodes als van Jones (34) en van Alexander (35). 
Men loopt hierbij immers de kans onnauwkeurige uitkomsten 
te verkrijgen voor /3, daar de vorm van de te onderzoeken lij
nen vaak afwijkt van degenen waarop de berekeningen van Jones 
en Alexander zijn gebaseerd. Het behoeft daarom geen verwon
dering te wekken, dat in de praktijk meestal geen zuiver lineair 
verband wordt gevonden tussen /3 cosB/'A en sinB/'A, of tussen 
f32cos2Bf'A2 en sin2Bf'A2, met name warmeer men zich niet be
perkt tot reflecties van verschillende orde tegen een zelfde 
netvlak. Het is in zulke gevallen niet goed mogelijk de exacte 
betekenis te geven van de parameters L en l1 die men heeft 
verkregen met de "beste rechte door de punten". 
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Tabel 3, 9 

Deeltjesgrootte I.. en deformatie 11. berekend uit integrale 
breedtes. 0, 71 IJm poeder. 

8 bepaald volgens de methodes van Jones en van Alex
ander, L.1 en lh zijn berekend met de formule van Hall, 
L.2 en 112 met de formule van Williamson en Hall, Regis
tratie met de recorder. 

Straling 

CuKa 785 3,4 667 6,1 
CoKa 1068 4,3 818 6,4 

FeKa 891 3,2 742 5,5 
Cr Ka 1679 6,4 1021 7,9 

Tabel 3, 10 

Deeltjesgrootte I.. en deformatie 11. berekend uit integrale 
breedtes, 0, 71 IJm poeder. 

B bepaald volgens de Fourier-methode. Voor de betekenis 
van de symbolen L.l' L.2, 111 en 112 raadplege men Tabel 
3. 9. Registratie met punt-tellingen. 

Straling 

Cu Ka 2611 9,5 1193 10,5 

Co Ka 3333 9,5 1370 10,3 

FeKa 2020 7,8 1087 9,1 
Cr Ka 2688 6,7 1374 7,7 

Tabel 3.11 

Deeltjesgrootte I.. en deformatie T/, berekend uit integrale 
breedtes. 0, 71 11m poeder ( 60h). 

8 bepaald volgens de methodes van Jones en van A lex
ander. Voor de betekenis van de symbolen L.l' 71 1 en 
712 raadplege men Tabel 3.9. Registratie met de recorder, 

Straling !..1(~) 1'11 .. 103 L2(X) Tlz" 103 

CuKa 4079 3,4 2283 4,0 
CoKa 2183 2,9 1543 4,0 
Fe Ka 1518 0,8 1389 1,9 
Cr Ka 7457 3, 3 3401 3,6 



In Tabel 3. 9 vindt men de uitkomsten die we hebben berekend 
voor ons 0, 71 1Jffi poeder met de formules (3.10) en (3. 11). 
Hierbij zijn de resultaten volgens (3. 10) aangeduid met L 1 en 
rt 1 en die volgens ( 3. 11) met L 2 en rt 2 . Voor deze berekeningen 
werden de integrale breedtes gebruikt die met de methodes van 
Jones en Alexander zijn afgeleid uit geschreven lijnen. Tabel 
3.11 geeft de uitkomsten die op de zojuist genoemde wijze zijn 
bepaald voor het 0,711-lm poeder (60h). Tabel 3.10 tenslotte 
geeft de uitkomsten voor het 0, 71 #olm poeder, eveneens bere
kend met de formules (3.10) en (3.11), nu echter met gebruik 
van waarden der integrale breedtes die met de Fourier-methode 
uit punt-tellingen zijn afgeleid. Wanneer men de met verschil
lende golflengtes bepaalde uitkomsten middelt, verkrijgt men: 

L 1 (A) L 2(Ä) rt 1 rt2 
0, 71 IJffi 
(Tabel 3. 9) 1106 812 4, 3 x 10"3 6, 5 x 1 o-3 

0, 71 IJID; (Fourier) 
(Tabel 3. 1 0) 2663 1256 8, 4 x 10 ' 3 9, 4 x 10"3 

0, 71 IJffi (60h) 
(Tabel 3. 11) 3809 2154 2' 6 x 10 "3 3, 4 x 1 o·3 

Uit deze resultaten blijkt, dat formule (3.11) kleinere deel
tjes en grotere deformaties geeft dan formule (3.10). Voorts 
blijken de m.b.v. de Fourier-methode bepaalde breedtes gro
tere waarden voor de parameters op te leveren dan de breed
tes die met de benaderingsmetbodes werden gevonden. Waar 
de metingen met verschillende golflengtes voor een preparaat 
dezelfde waarden behoren op te leveren, is de reproduceer
baarbeid der uitkomsten slecht. Zo hebben de uitkomsten voor 
L 1, rt 1 , L 2 en rt2 van Tabel 3. 9 variatiecoêfficienten van resp. 
35, 34, 19 en 15%. Men is geneigd de meeste waarde te hech
ten aan de uitkomsten van Tabel 3. 1 0, omdat hierbij niet ge
bruik is gemaakt van de benaderingsmetbodes van Jones en 
Alexander. De variatiecoefficienten van deze uitkomsten hebben 
waarden van resp. 20, 16, 11 en 18o/o. 

Alle gegeven uitkomsten voor L en rt blijken bijzonder ge
voelig te zijn voor kleine_ veranderingen in de waarden van 
(3100 en (3 200 . Zo worden de in Tabel 3. 9 gegeven uitkomsten 
verkregen met CoKa-straling, die gebaseerd zijn op de waarden 
van (3100 en (3200 gegeven in Tabel 3. 4, als volgt gewijzigd wan
neer (3100 met 0, 02° wordt verminderd en (3200 met 0, 03° wordt 
vergroot: L 1 3490 Ä, l'J 1 = 8,1 x 10·3 , L 2 1494 ~ en 1') 2 
8, 9 x 10·3 . Wordt (3100 met 0, 02° vergroot en (3 200 met 0, 03° 
verminderd, dan worden deze uitkomsten: L 1 = 631 Ä, l11 
0,35 x 10·3 , L 2 = 620 Ä en 1') 2 = 1,8 x 10-3

. 
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Zoals nog uit het onderzoek met de lijnprofielen zal blijken 
(§ 3.6.5), geven de formules van Hall (3.10) en van WiUiamson 
en Hall (3.11) te grote waarden voor de deeltjesgrootte. 

3. 6 Berekening van de deeltjesgrootte en de deformatie uit 
lijnprojie Zen 

In deze paragraaf zullen açhtereenvolgens de volgende onder
werpen ter sprake komen. 

· 1. Een beknopte behandeling van de hoofdzaken van de theorie 
over lijnprofielen. Het overzicht is gebaseerd op de beschrijving 
die Guinier van dit onderwerp heeft gegeven (44). 

2. De methode van Warren en Averbach (45), waarmede het 
mogelijk is de effecten van de twee oorzaken van lijnverbreding 
te onderscheiden. 

3. De invloed van een deformatieproces op de geïntegreerde 
intensiteiten der poederlijnen en de consequenties voor de uit
komsten van een profielanalyse, wanneer de intensiteiten ver
anderd blijken te zijn. 

4. De rechtvaardiging van de toepassing van de methode van 
Warren en A verbach op onze kwartspoeders. 

5. De resultaten voor de gezochte deeltjesgrootte en deforma
tie. 

6. De invloed van een verkeerde keuze van de intensiteit van 
de ondergrond op onze uitkomsten. 

3. 6. 1 HOOFDZAKEN VAN DE THEORIE OVER LUNPROFIELEN 

Het verloop van de intensiteit in een verbrede Debey-Scherrer 
lijn als functie van de afbuigingshoek, wordt gegeven door de 
volgende uitdrukking: 

( 3. 12) 

Hierin is in(s 0 ) het lijnprofiel van de reflectie van de nde orde 
tegen een bepaald netvlak en is s 0 gelijk aan (2sin0-2sin8n)/"A. 
De waarden die de afbuigingshoek binnen het profiel kan aan
nemen, worden met 28 aangeduid, terwijl 28n de afbuigingshoek 
is van het profiel van het ongedeformeerde rooster van voldoen
de grote afmetingen. De variabele t stelt een lengte voor in 
het kristal, gemeten in de richting loodrecht op het reflectie
vlak. De functie V(t) kan het beste gedefinieerd worden met 
behulp van V, het volume van het kristal. Het product V. V(t) 
is gelijk aan het volume dat gemeenschappelijk is aan dit kris-
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tal en een tweede kristal, dat uit het eerste afgeleid kan wor
den door translatie over een afstand t in de richting loodrecht 
op het reflectievlak. De functie y n (t) is gelijk aan SS{, d. w. z. 
de gemiddelde waarde van het product van de structuurfactoren 
van twee cellen, die over een afstand t van elkaar verschoven 
zijn. De verbindingsvector tussen beide cellen staat loodrecht 
op het reflecterende netvlak. (Om verwarring met het symbool 
voor de Fourier-getransformeerde te voorkomen, zijn de struc
tuurfactoren met S aangeduid. De horizontale streep in deze en 
volgende uitdrukkingen betekent 11de gemiddelde waarde van 11

• ) 

Het is nuttig te wijzen op de overeenkomst tussen verg. (3. 12) 
en het uit de kristalstructuur -analyse bekende verband tussen 
de reflectie -intensiteit en de Patterson -functie, dat in de vee
torvoorstelling luidt: 

I(s) = j P(x)exp( -2'11'isx)dvx (3. 13) 

waarbij I(S) de intensiteit is, P(x) de Patterson-functie, s de 
vector in het reciproke rooster en x de verbindings -vector 
tussen twee punten in de eenheidscel. De meting van de inten
siteit levert op rechtstreekse wijze de Patterson -functie. Dit 
is de gemiddelde waarde van de producten van electronendicht 
heden op twee punten, die door een vector x van elkaar zijn 
gescheiden, waarvan de oorsprong de gehele eenheidscel door
loopt. Het is dus niet de gezochte electronendichtheid zelf, die 
op rechtstreekse wijze uit de metingen voortvloeit. Op soort
gelijke wijze levert het lijnprofiel niet op directe wijze de 
grootte en de vorm der deeltjes, maar een betrekkelijk inge
wikkelde functie, die geometrisch geïnterpreteerd kan worden 
als het volume gemeenschappelijk aan het kristal en het verscho
ven kristal. Evenmin levert het profiel de structuurfactor van 
de gedeformeerde cel, echter wel de gemiddelde waarde van 
de producten van de structuurfactoren van twee cellen, die 
over een afstand t van elkaar verschoven zijn. 

Uit (3.12) volgt: 

V(t)y n(t) ( 3. 14) 

Strikt genomen is deze uitdrukking niet volkomen exact, omdat 
Yn(t) in principe van s

0 
afhangt (49}. Practisch gesproken is 

Yn(t) onafhankelijk van s 0 wanneer de verbredingen van de pun
ten in het reciproke rooster gering zij:1. Op soortgelijke wijze 
als de kristalstructuur ligt opgesloten 111 de Patterson -functie, 
bevat het product V(t)yn (t) gegevens over de grootte, de vorm 
en de deformaties der kristallen. De gesignaleerde overeen-
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komst tussen V(t)y
0 

(t) en P(x) houdt op te bestaan indien men 
let op de hoeveelheid kennis van de werkelijke structuur die 
de functies ons verschaffen. Deze kan in het geval van de 
Patterson-functie zeer groot zijn, maar zij is altijd schaars 
in het geval van de profielanalyse. 

Uit een lijnprofiel kunnen de volgende grootheden worden af
geleid. 

1. De gemiddelde deeltjesgrootte L'. Er geldt nl.: 

(dV /dt)t=o = -1/L' (3. 15) 

L' wordt dus gegeven door de helling van de raaklijn in de 
oorsprong van V(t). Voor een kristal is L' die afmeting lood
recht op het reflectievlak welke, na vermenigvuldiging met de 
projectie van het volume van het kristal op dit vlak, de groot
te van dit volume geeft. De reciproke waarde 1/L' is gelijk 
aan het volumetrisch gemiddelde van de reciproke waarden van 
alle in het kristal voorkomende afmetingen M loodrecht op het 
reflectievlak. Deze gemiddelde deeltjesgrootte L' dient goed 
onderscheiden te worden van de in § 3. 5 gegeven gemiddelde 
grootte L. Voor een kristal is L het volumetrisch gemiddelde 
van de in dat kristal voorkomende lengtes M. De zojuist ge
geven definities voor de volumetrische gemiddelden geldig voor 
een kristal zijn ook van toepassing op een poeder bestaande 
uit niet-identieke poederdeeltjes, uiteraard met dit verschil 
dat nu de afmetingen van alle kristalletjes van het poeder in 
de definitie betrokken moeten worden. Bij een gedeformeerd 
poeder waarvan de kristalletjes bestaan uit een aantal kleinere 
coherent strooiende gebiedjes, hebben de definities betrekking 
op de afmetingen in het coherent strooiende gebied. Met uit
zondering van het geval dat de afmetingen gelijk zijn, heeft 
L' altijd een kleinere waarde dan L en is de verhouding L'/L 
des te kleiner naarmate de afmetingen sterker uiteen lopen. 
(Bij een poeder bestaande uit kubusvormige deeltje::; met ribbe 
a geldt voor de richting loodrecht op het grondvlak: L' /L 1. 
Als de helft van de massa van het poeder bestaat uit kubussen 
met ribben a en de andere helft uit kubussen met ribben 2a, 
wordt L'/L gelijk aan 0, 89. Immers L = t. a +t. 2a = 3a/2; 
1/L' = t.(1/a)+t.(1/2a) 3/4a en L' = 4a/3; derhalve: L'/L 
0, 89. Idem met kubussen met ribben a en 3a geeft L '/L = 0, 75 
en idem met kubussen met ribben a en 10a geeft L'/L = 0, 33.) 

2. De verdelingsfunctie g(M) voor de waarden van M. Er 
geldt: 

g(M) (3.16) 
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g(M)d(M) geeft van het volume van het poeder de fractie, waar
in de afmetingen tussen M en M+dM liggen. Bij toepassing van 
deze formule treden in de praktijk helaas enige onnauwkeurig
heden op in g(M) wegens moeilijkheden bij de grafische bepa
ling van de tweede afgeleide. 

De toepassing van de formules (3.15) en (3. 16) verschaft ons 
nuttige gegevens over de afmetingen der deeltjes, al betekent 
dit niet dat men de vorm en de afmetingen van elk deeltje af
zonderlijk heeft leren kennen. Dit laatste is trouwens bij poe
ders met niet-uniforme deeltjes onmogelijk. Immers, twee 
poeders met verschillende vormen en afmetingen der deeltjes, 
maar gelijke functies g(M), bezitten h,etzelfde lijnprofiel (afge
zien van eventuele deformaties). In het bijzondere geval van 
uniforme deeltjes kan men soms tot kennis van vorm en afme
tingen komen door bestudering van een aantal lijnen met ver
schillende reflectie-indices. Guinier (46) noemt het voorbeeld 
van kristallen uit het hexagonale systeem in de vorm van een 
cylinder, waarvan de as evenwijdig is met de zes-tallige as. 
De reflecties 001 geven de hoogte van de cylinder en de re
flecties hkO zijn diameter. 

3. De grootheid (L ~)i, waarin Lt de verandering is in de 
afstand tussen twee cellen, veroorzaakt door het deformatie
proces. In het gedeformeerde rooster is de afstand tussen twee 
cellen, waarvan de verbindingsvector loodrecht staat op het 
reflectievlak, gelijk aan t + Lt, terwijl deze afstand in het on-
gedeformeerde rooster t bedraagt. De index t van geeft 
aan dat het de wijziging betreft in de oorspronkelijke lengte t. 
Een maat voor de deformatie, de relatieve verandering in de 
afstand, word+ gegeven door Et = (L~)! ft. De grootheid (~)! 
kan op de volgende wijze worden afgeleid uit de functies Yn (t) 
van de reflecties van verschillende orde tegen een netvlak. 
Uit de gegeven definitie van Yn (t) volgt: 

Yn (t) (3. 1 7) 

of anders geschreven: 

(3. 18) 

waarin f(Lt) de genormaliseerde verdelingsfunctie voor de waar
den van L t voorstelt en Sn gelijk is aan 2sin fJ n/À. Met behulp 
van de functie f(Lt) kan L~ berekend worden volgens: 

(3. 19) 
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Uit verg. {3. 18) volgt, dat f(Lt) voor een bepaalde waarde van 
t gelijk is aan de Fourier-getransformeerde van y~(t): 

( 3. 20) 

Deze vergelijking kan worden opgelost als y~ (t) bekend is als 
functie van sn, m.a.w. als de functies y ~ (t), behorende bij 
een groot aantal reflecties van verschillende orde tegen het 
netvlak, gemeten kunnen worden. Helaas blijkt dit aantal in de 
praktijk gering te zijn, zodat het zelden mogelijk is f(Lt) en 
daarmede L;, volgens (3. 20) en (3.19) te berekenen. Het ge
bruik van kortgolvige röntgenstraling biedt veelal geen afdoen
de oplossing. Weliswaar kunnen dan meer ordes gemeten wor
den, maar dikwijls zijn sommige niet bruikbaar wegens het 
samenvallen met andere reflecties. (Zo komt de reflectie 333 
van een kubisch kristal niet in aanmerking, omdat zij dezelfde 
afbuigingshoek heeft als reflectie 511 en het gemeten profiel 
niet uitsluitend door 333 wordt bepaald.) Zelfs wanneer theo
retisch bezien een redelijk aantal reflecties van verschillende 
orde in aanmerking komt, zijn er nog practische moeilijkheden, 
daar hogere ordes vaak niet nauwkeurig genoeg gemeten kunnen 
worden, hetzij wegens te geringe intensiteiten, hetzij wegens 
overlappingen met de naburige verbrede r.eflecties. 

In het bovenstaande is aangenomen, dat het mogelijk is de 
uit de lijnprofielen afgeleide Fourier-getransformeerden Fn (t), 
zie ve:g. (3.14), in hun factoren V(t) en Yn(t) te splitsen. In 
de volgende paragraaf zal worden behandeld op welke wijze 
Warren en Averbach dit probleem hebben opgelost. Tevens zal 
dan blijken, dat deze auteurs ook een bevredigende oplossing 
hebben gevonden voor de berekening van de zojuist behandelde 
grootheid L;. 

3. 6. 2 DE METHODE VAN WARREN EN AVERBACH (45), (47) EN (48) 

Deze auteurs hebben aangenomen, dat de verdelingsfunctie 
f(Lt) kan worden voorgesteld door een Gauss -functie en dat 
derhalve geldt: 

1 
(3. 21) 

waarin L ~ de gemiddelde waarde is van de kwadraten van de 
verplaatsingen Lt. Volgens verg. (3. 18) wordt de Fourier
getransformeerde y' (t) dan gelijk aan: 

n 
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22 2 
exp(-27r Ltsn) (3. 22) 

De Fourier-getransformeerde van het lijnprofiel wordt dan vol
gens verg. (3.14) en (3.22) gegeven door: 

(3. 23) 

waarbij Fri(t) de genormeerde Fourier-getransformeerde voor
stelt (F ~(t)t=o 1). 

Indien de veronderstelling van Warren en Averbach juist is, 
moet logeFJ(t) een lineaire functie van s~ zijn. Door de loga
rithmen van de experimenteel bepaalde· Fourier-getransformeer
den tegen s~ uit te zetten, kan men controleren of verg. (3. 21) 
in het desbetreffende geval van toepassing is. Het is duidelijk, 
dat deze controle alleen mogelijk is, indien tenminste drie 
reflecties van verschillende orde tegen het netvlak gemeten 
kunnen worden. 

Ook wanneer de distributiefunctie geen Gauss -functie is, 
maar bij benadering door verg. (3. 21) wordt gegeven, zijn de 
formules (3. 22) en (3. 23) vaak zeer goed van toepassing. Dit 
doet zich altijd voor zodra de distributiefunctie even is .(Q!ls 
als f(Lt) gelijk is aan f(-Lrll en het product van Sn en (L;)i 
voldoende klein, t.w. kleiner dan ongeveer 0, 15. Onder deze 
omstandigheden is exp( 27ris n Lt) altijd practisch gelijk aan 
exp( -211'2 q s~), hetgeen men onmiddellijk kan inzien als de 
reeksontwikkelingen van deze twee exponenten worden uitge
schreven, (zie ook de formules (3. 17) en (3. 22)). De functie 
y~(t) is dan immers, als Fourier-getransformeerde van de 
even distributiefunctie f(Lt), ree el en derhalve wordt de reeks
ontwikkeling van y~(t) door die van cos211'snLt gegeven: 

+ hogere termen. 

Deze reeks kan voor kleine waarden van het product sn(i:Yr!: 
gelijk gesteld worden aan de reeksontwikkeling van exp(-211'2Lis~). 
Bij_Q_eze gelijkstelling maakt men een fout van 1o/o, indien 
s 0(L~)i gelijk is aan 0,1 e!!_van 7o/o_,_indien sn(q)! gelijk is 
aan 0,15, aannemende dat L~".1,5(L;) 2 . 

De vraag of de verdelingsfunctie even is kan onmiddellijk 
worden beantwoord door bestudering van het experimenteel te 
bepalen ware lijnprofiel i(s 0 ). Indien dit symmetrisch is t.o.v. 
s 0 = 0, is f(Lrl een even functie. Immers als getransformeerde 
van de symmetrische functie i(s 0 ), is de functie V(t) x y ~ (t) 
re~el en derhalve is y~(t) reeel, aangezien V(t) per definitie 
een reele functie is. Op zijn beurt is f(Lt) als getransformeer
de van y~(t) dan een even functie. 
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By symmetrische lijnprofielen bezit verg. (3. 23) dus een al
gemene geldigheid voor kleine waarden van t (want dan is L'; 
klein). Zonder aanvaarding van een bepaalde vorm voor f(LtL 
dus zonder dat men een bepaald model voor de deformatie be
hoeft aan te nemen, kunnen de gemiddelde deeltjesgrootte en 
de gemiddelde deformatie van kleine roosterafstanden bepaald 
worden. LogeFri (t) is voor kleine waarden van t een lineaire 
functie van s~, die zeer goed geextrapoleerd kan worden naar 
s n = Q. Het snijpunt met de ordinaat-as geeft V(t). waarmede 
tevens de gewenste splitsing van F ~ (t) in zijn factoren ~) 
en y ~ (t) is volbracht. Uit de helling van de rechte kan L t be
rekend worden. 

Voor grote waarden van t is de methode van Warren en 
Averbach alleen toepasbaar als f(Lt) een Gauss-functie is. Bij 
koud bewerkte metalen, althans in de gevallen waarin geen 
stapelfouten worden gevormd, zijn de afwijkingen van de rechte 
klein en is de methode uitstekend van toepassing. 

3. 6. 3 DE GEÏNTEGREERDE INTENSITEITEN DER VERBREDE POEDERLUNEN 

Wanneer een "ideaal imperfect" kristal (waarin de diffractie 
de wetten van de kinemati.sche theorie volgt) wordt gedeformeerd, 
blijft de reflectie -intensiteit in het reciproke rooster niet meer 
gelocaliseerd in discrete roosterpunten, maar verbreden deze 
zich tot reflectie -gebiedjes en kan eventueel ook hiertussen 
een zwakke verstrooiing optreden. De totale reflectie -intensi-
teit blijft hierbij constant, zodat er alleen een andere ruimte
lijke verdeling van de intensiteit is gekomen. De in de vorige 
paragrafen gegeven formules hebben betrekking op die gevallen 
waarin de verandering beperkt blijft tot de verbreding der pun
ten. Hieruit volgt, dat de formules (3.12) t/m (3. 23) alleen . 
dan zonder enige restrictie geldig zijn, w· .nneer de intensiteiten 
van de ondergrond en de geïntegreerde intensiteiten der lijnen 
van het te onderzoeken poeder gelijk zijn aan die van het ideale 
referentie-poeder. Treden er wel verschillen op, dan hebben 
de gevonden parameters niet meer hun in de vorige paragrafen 
gegeven physische betekenis. Wanneer deze verschillen gering 
zijn, zullen de verkregen uitkomsten echter bij benadering 
juist zijn. 

De bepaling van de intensiteiten van gedeformeerde poeders 
kan moeilijkheden met zich meebrengen. Zo is 'de meting van 
de intensiteit van de ondergrond in vele gevallen niet uitvoer
baar over het gehele gebied van afbuigingshoeken, wegens de 
overlapping van naast elkaar liggende verbrede poederlijnen . 

. Slechts wanneer er een voldoende groot verschil bestaat tussen 
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de afbuigingshoeken van twee opvolgende lijnen, kan een derge
lijke bepaling in het gebied tussen deze lijnen worden uit ge
voerd. Bij stoffen die een lijnenrijk diagram geven, kan het 
voorkomen dat geen enkel geschikt meetpunt tussen de lijnen 
gevonden kan worden. In die gevallen kunnen alleen metingen 
worden verricht bij hoeken kleiner dan de eerste afbuigings
hoek. Om dezelfde reden kan het aantal meetbare lijnen erg 
gering zijn. Bij lijnenrijke diagrammen zal men zich wel eens 
tevreden moeten stellen met de som van de intensiteiten van 
een aantal dicht op elkaar gelegen lijnen. 

Uit de onderzoekingen van Schrader en Dusdorf (25) is .geble 
ken, dat bij zeer hevig gedeformeerde kwartspoeders verande
ringen optreden in áe intensiteiten van· lijnen en ondergrond. 
Ook bij onze kwartspoeders - we komen hierop terug in § 3. 6. 4 
- traden veranderingen op, maar deze bleken altijd gering te 
zijn. 

Over het al dan niet veranderen van de ge·integreerde inten
siteiten bij deformatie van metalen zijn de meningen verdeeld. 
Volgens Brindley en (50) bezitten de lijnen van vijlseis 
van Cu en Ni een ge"integreerde intensiteit dan de 
lijnen der ongedeformeerde poeders. Deze auteurs hebben zelfs 
een methode voorgesteld, waarmede de gemiddelde verplaatsing 
der atomen berekend zou kunnen worden uit deze daling en 
waarbij de lijnverbreding geheel buiten beschouwing wordt ge
laten. Op vergelijkbare wijze als bij de isotrope temperatuur
factor wordt de verhouding der intensiteiten van het gedefor
meerde tot het ongedeformeerde poeder ,_!ged./1 onged. , gelijk 
gesteld aan exp[-i11" 2 s 2(.ó.x 2)}, waarbij t::"x2 de gemiddelde 
waarde is van de kwadraten van de verplaatsingen t::"x. Voor 
Ni zöu (Llx2 )i ongeveer gelijk zijn aan 0, 1 Ä. Aldus handelend 
hebben de auteurs het probleem in te sterke mate vereenvou
digd. De verandering in de intensiteiten kan nl. alleen in die 
gevallen door de genoemde exponent worden gegeven, waarin 
de verplaatsingen der atomen isotroop en onafhankelijk zijn, 
zodat de verandering in de positie van een bepaald atoom op 
geen enkele wijze door naburige atomen wordt beïnvloed. 
verbreding blijft dan achterwege. Het is niet waarschijnlijk 
dat een deformatieproces zulke ongecorreleerde verplaatsingen 
in het rooster veroorzaakt. In de praktijk blijken de poeder lij
nen van de gedeformeerde metalen dan ook altijd verbreed te 
zijn, zodat ten zeerste moet worden betwijfeld of de aldus ver
kregen (Llx 2)i de deformatie op de juiste wijze beschrijft. Uit 
de publicaties van Brindley en Spiers blijkt trouwens dat de 
experimentele uitkomsten van lged./1 onged., uitgezet als functie 
van s, niet of in slechte benadering de veronderstelde expo
nentH!le functie opleveren. 
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Volgens Averbach en Warren (51) zijn de geïntegreerde inten
siteiten der poederlijnen na het deformatieproces ongewijzigd. 
Deze auteurs onderzochten vijlsels van messing m.b.v. moder
ne telapparatuur en zorgden ervoor, dat de flanken der lijnen 
geheel werden gemeten. Op voldoende grote afstand van het 
centrum van een lijn bleek de intensiteit van de ondergrond 
hetzelfde te zijn als in het ongedeformeerde messing. Deze 
auteurs vermoedden, dat de door Brindley en Spiers gevonden 
daling_ toegeschreven moest worden aan experimentele onnauw
keurigheden in de door hen toegepaste zwartingsmetingen van 
fotografisch geregistreerde lijnen. Inderdaad is het gevaar niet 
denkbeeldig dat men te intensiteiten registreert, hetzij 
wegens een schijnbaar verhoogde ondergrond, hetzij wegens 
het verzuim de lijn volledig te meten, met inbegrip dus van 
de ver verwijderde uitlopers. 

\Vanneer de formules (3. 12) t/m (3. 23) niet meer van toe
passing zijn wegens het optreden van een continue vertrooiing 
die over het gehele reciproke rooster is verspreid, wordt de 
interpretatie van de waargenomen diffractiediagrammen moei
lijke!- en het beeld dat men zich van de imperfecte structuur 
kan vormen, onvollediger. Dit moge als volgt toegelicht worden. 

De continue verstrooiing kan gemakkelijk als een aparte term 
in de uitdrukking van de intensiteit worden opgenomen (52). 
Men stelle hiertoe de structuurfactor van een cel, S0 , gelijk 
aan: 

S + 'f'n ( 3. 24) 

waarin S de gemiddelde waarde is van de structuurfactor van 
de cel in het gedeformeerde rooster en <p0 een wanorde -para
meter. Per definitie geldt, dat de gemiddelde waarde van <pn, 

dus , gelijk is aan nul. De totale reflec'_j_e -intensiteit I(s) 
bestaat uit twee termen: I 1 (s) en I 2(s). De intensiteit I 1 (s) 
correspondeert met het perfecte "gemiddelde rooster" met 
structuurfactor gelijk aan S, welk rooster normale reflecties 
geeft waarvan de breedtes worden bepaald door de afmetingen 
van het kristal. I

2
(s) is de verstrooiing die met de deformatie 

samenhangt. 
Uit ( 3. 24) volgt, dat de gemiddelde waarde van het product 

van de structuurfactoren van twee cellen die over een afstand 
t van elkaar verschoven liggen, y(t), wordt gegèven door: 

y(t) = lslz + q>(tl (3. 25) 

waarin q>(t) gelijk is aan l'fln %+r. De functie q>(t) brengt de cor-
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relatie tussen de verplaatsingen der atomen tot uitdrukking en 
als Fourier-getransformeerde van I 2 (s~ bepaalt zij deze inten
siteit volledig. Enkele voorbeelden kunnen het verband tussen 
cp(t) en I 2 (s) verduidelijken. 

Indien cp(t) voor alle waarden van t, met uitzondering van 
t = 0, gelijk is aan nul (d.w.z. wanneer er geen correlatie be
staat tussen de verplaatsingen der atomen), is I 2 (s) gelijk aan 
S 2

- 181 2
, een volkomen continue vertrooiing dus die geleide

lijk met de afbuigingshoek varieert. Wanneer <l)(t) een sinus
functie is, bestaat I 2 (s) uit satelliet-reflecties. Aan weerszij
den van elke normale reflectie treedt een extra reflectie op, 
zodat de extra verstrooiing in dit geval discontinu is. Lijkt 
cp(t) op een Gauss- of Cauchy -functie, heeft zij dus een maxi
mum bij t = 0 en daalt zij aan weerszijden hiervan geleidelijk 
naar nul - zoals bij koud bewerkte metalen en gedeformeerde 
kwartspoeders het geval is - dan is I

2
(s) een gemoduleerde 

continue verstrooiing met maxima ter plaatse van de reflecties 
van het gemiddelde rooster. Naarmate de samenhang tussen 
de verplaatsingen der atomen groter is, cp(t) dus een bredere 
functie is, concentreert I 2 (s) zich in sterkere mate in deze 
maxima. Bij zeer sterke correlatie kan de diffuse verstrooiing 
tussen de maxima zelfs nihil worden. 

Indien het mogelijk blijkt de intensiteit I2 (s) afzonderlijk te 
bepalen, kan de functie <l)(t) worden berekend zonder dat het 
noodzakelijk is enige veronderstelling te maken omtrent de de
formatie. Het zal in de meeste gevallen echter niet mogelijk 
zijn uit deze correlatie -functie <l)(t) de plaatsen der atomen in 
de gedeformeerde structuur af te leiden. Slechts in bepaalde 
gevallen kan een structuurmodel van het gedeformeerde kristal 
worden opgesteld, bijv. bij stapelfouten in lagenstructuren en 
sommige metalen, waarbij een sterke anisotropie bestaat in 
de samenhang van de verplaatsingen der atomen. Een ander 
voorbeeld wordt gegeven door die segregaties in alliages, 
waarbij een periodieke variatie in netvlakafstanden ontstaat, 
die aanleiding geeft tot satelliet -reflecties. 

Aangezien in koudbewerkte metalen en fijngemalen kwarts
poeders de maxima in I2 (s) samenvallen met de normale re
flecties I 1 (s), en een aparte bepaling van I 2 ( s) dus niet moge
lij'k is, kunnen hier geen modellen van de gedeformeerde struc
tuur gevonden worden. Zolang echter, zoals in het geval van 
de kwartspoeders, de diffuse verstrooiing tussen de reflecties 
gering is, zal men de deformaties bij benadering kunnen be
palen door toepassing van de formules (3.12) t/m (3. 23). In 
werkelijkheid zal in de structuur een enigszins grotere wan
orde bestaan dan uit deze formules blijkt. 
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In de literatuur (53) worden aan imperfecte poeders wel eens 
twee storingen van verschillende aard toegeschreven, waarvan 
één aanleiding geeft tot lijnverbreding en de andere tot verho
ging van de intensiteit van de ondergrond. Een dergelijke be
schrijving is echter te kunstmatig. 

3. 6. 4 l\ECIITVAARDIGING VAN DE TOEPASSING VAN DE METHODE VAN WARREN 

EN A VERBACil OP ONZE KWARTSPOEDERS 

Het is geoorloofd deze methode op onze gedeformeerde kwarts
poeders toe te passen, daar 

1. de ware lijnprofielen symmetrisch zijn t. o. v. s 0 0 en 
2. de reflectie -intensiteiten slechts weinig verschillen van 

die van het ideale referentie-poeder. 
De syntheses van de ware 100- en 200-profielen werden uit

gevoerd volgens verg. (3. 4) m.b.v. de in Tabel 3.12 vermel
de waarden der Fourier-getransformeerden, welke met de me 
thode van Stokes werden afgeleid uit de experimenteel waarge
nomen profielen. In overeenstemming met de, vooral bij klei
ne waarden van t, weinig van nul afwijkende waarden van Fi (t) 
werden in alle gevallen practisch gesproken symmetrische lij
nen gevonden. Ten gevolge van afbreek-effecten en onnauwkeu
righeden in de Fourier -cot!fficienten treden in de uitlopers der 
gesynthetiseerde lijnen slingeringen op die waarschijnlijk ook 
oorzaak zijn van de geringe afwijkingen in de symmetrie, wel
ke in dit gebied waargenomen kunnen worden. Van alle profie
len viel het centrale gedeelte samen met Cauchy-curven (dus 
met 1/(1 T k~s;,), waarin k een constante is). Afwijkingen tra
den op in de uitlopers waar de intensiteiten der poederlijnen 
groter waren dan de intensiteiten volgens de Cauchy-functies . 

. Metingen van de intensiteit van de ondergrond bleken slechts 
mogelijk te zijn bij afbuigingshoeken kleiner dan 2 0100 (bij ge
bruik van CuKa-straling is 20 100 gelijk aan 20, 84°), en bij 
een hoek gelegen tussen de lijnen 101 en 110 (in het geval van 
CuKa-straling bij 2& = 34, 75 °). Het deformatieproces veroor
zaakte bij de kwartspoeders altijd een geringe verhoging van 
de ondergrond, welke met de graad van deformatie toenam. 

het 0, 71 JJm poeder bedroeg de verhoging in de buurt van 
de eerste reflecties ongeveer 1 o/o van de piek-intensiteit van 
reflectie 100. De verhoging is onafhankelijk van de golflengte 
van de straling die werd gebruikt. Bij de metingen met CuKa
straling is gebruik gemaakt van de methode der "balanced 
filters", teneinde zeker' eid te hebben dat deze metingen niet 
nadelig werden beinvloe, door de fluorescentiestraling van 
eventueel aanwezige sporen ijzer 
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Tabel 3.12 

Fourier-coëfficilènten waarmede de syntheses der profielen zijn verricht. 

In de tabel staan de grootheden Fr(t) " 103 en F1(t) x 103. 

1: tCX>, 2; poeder 0, 71 ~Jrn, reflectie 100, Fr(t); 3; idem, Fi (t); 4: poeder 
0,71 IJrn, reflectie 200, Fr{t); 5: idem, F i (t); 6: poeder 0, 71 IJm (60h), 
reflectie 100, Fr{t); 7: idem, F1{t); 8: poeder 0,71 IJm (60h), reflectie 200, 
Fr(t); 9: idem, Fi(t). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 
50 879 9 804 13 916 -26 946 2 

100 724 44 629 39 869 -56 836 11 
150 648 70 511 71 808 -71 737 27 
200 548 103 434 89 747 -83 657 
250 485 123 363 119 682 -76 59:l 74 
300 426 144 319 133 634 -81 526 97 
350 371 151 259 157 591 -76 4n 114 
400 323 156 205 142 548 -63 450 117 
450 289 181 166 170 503 -59 430 121 
500 255 166 147 181 468 -62 392 148 
550 216 181 145 169 461 -59 339 168 
600 179 166 82 146 409 -48 309 157 
650 145 170 76 145 409 -29 271 181 
700 123 188 34 139 367 -38 265 192 
750 94 175 43 126 342 31 238 172 
800 58 189 49 109 347 15 177 203 
850 51 109 49 107 352 50 145 175 
900 60 155 328 21 161 197 
950 60 84 273 -17 201 232 

1000 270 4 88 177 

Wegens moeilijkheden veroorzaakt door overlappingen moesten 
de metingen van de geïntegreerde intensiteiten der gedeformeer
de poeders worden beperkt tot de som van de intensiteiten van 
de lijnen 100 en (101 + 10Ï). De som bleek bij het 0, 55 /,im poe
der ongeveer llo/o verlaagd te zijn. Aangenomen mag worden 
dat bij het 0, 71 um poeder een daling van dezelfde orde van 
grootte is opgetreden. De geschreven lijnen bij kleine afbui
gingshoeken van deze twee poeders waren nl. practisch gelijk, 
te oordelen naar de piek-intensiteiten, de lijnbreedtes en de 
hoogte van de ondergrond. Bij deze meting is boven het 0, 71 
um poeder de voorkeur gegeven aan het 0,55 um poeder, om
dat dit geen verontreinigingen van koolstof bevatte. 

De totale reflectie -intensiteit, dus de som van de intensitei
ten van alle lijnen en ondergrond, bleek bij het gedeformeerde 
poeder dezelfde te zijn als bij het referentie-poeder. Metingen 

69 



met CuKa-straling tussen 6 en 155~ 2e gaven uitkomsten die 
minder dan lo/o van elkaar verschilden. 

Hoewel strikt genomen enige reserve in acht genomen dient 
te worden bij de in de volgende paragraaf te noemen uitkom
sten volgens de methode van Warren en Averbach, mag wel 
worden aangenomen dat zij voor kleine waarden van t goede 
benaderingen zijn, op grond van de hier gesignaleerde geringe 
veranderingen in de intensiteiten. Aangezien wij slechts de 
reflecties van de eerste en van de tweede orde konden meten, 
ontbreekt de mogelijkheid om te controleren of de methode 
ook bij grote waarden van t van toepassing is (zie § 3. 6. 2), 
zodat voorzichtigheid hierbij geboden is. 

3. 6. 5 RESULTATEN 

De toepassing van de formule van Warren en Averbach. (3. 23) 
op de Fourier-getransformeerden van de lijnprofielen der on
derzochte kwartspoeders, levert de in de Tabellen 3.13 en 
3. 14 genoemde uitkomsten voor de gemiddelde deeltjesgrootte 
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Tabel 3,13 

Deformaties en deeltjesgroottes, berekend uit de lijnprofielen. 0, '71 j.!m 
poeder. 

In het deel van de tabel boven de derde horizontale streep s,taan de 
verplaatsingen et. t =(Lf) t, uitgedrukt in .)(, als functie van t, eveneens 
uitgedrukt in ~. 1: t(5l.); 2: verplaatsing et• t volgend uit de eerste me
ting met CuKa-straling; 3: idem, volgend uit de tweede meting met 
CuKa-straling; 4: idem, volgend uit de metingen met de recorder, 
CuKa; 5: idem, volgend uit de metingen met CoKa; 6: idem, met 
FeKa; 7: idem, met CrKa, 

1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 
50 0,165 0,204 0,216 0,230 0,213 0,182 

100 0,210 0,239 0,277 0,263 0,247 0,244 
150 0,270 0,291 0,331 0, 309 0,292 0,269 
200 0,260 0,322 0, 372 0,341 0,317 0,304 
250 0,300 0, 371 0,410 o, 377 0,343 0,328 
300 0,300 0,398 0,428 0, 411 0,369 0,350 
350 0,329 0,47'7 0,459 0,465 0,415 0,385 
400 0,372 0,554 0,556 0,490 0, 447 0,399 

Hieronder volgen op de eerste rij de gevonden waarden van de deeltjes
grootte L' , uitgedrukt in 5l., en op de tweede rij de uitkomsten voor de 
gemiddelde deformatie e ( 50- 350) x 103. 

375 
1,66 

390 
2,03 

337 
2,23 

390 
2, 18 

390 
2,02 

433 
1, 86 



Tabel 3.14 

Deformaties en deeltjesgroottes, berekend uit de liînprofielen. 0, 71 
/.liD poeder ( 60b). 

Boven de horizontale streep staan de verplaatsingen et,t =(~)!, uit
gedrukt in .R, als functie van t, eveneens uitgedrukt in .R. Eronder 
volgen op de eerste rij de gevonden waarden van de deeltjesgrootte 
L', uitgedrukt in R, en op de tweede rij de uitkomsten voor de ge
middelde deformatie €(50- 350) " 103, 
Voor de betekenis van de cijfers boven de kolommen raadplege men 
Tabel 3.13. 

2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 
50 0 o, 037 0,066 0,109 0,124 0,111 

100 0,111 0,119 0,129 0,153 0,174 0,156 
150 0,170 0,179 0,170 0,200 0, 212 0,197 
200 0,198 0,207 0,218 0, 227 0,240 0,236 
250 0,210 0,238 0,258 0,261 0,258 0, 250 
300 0,237 0,259 0,286 0,279 0,274 0,267 
350 0,259 0,285 0,332 0,296 0, 291 0,283 
400 0,248 0,322 0,368 0,323 0,314 0,305 

890 850 800 1010 920 1075 
0, 80 0, 97 1,11 1,29 1, 37 1,28 

L', de gemiddelde ver~atsingen (L ~}i en de deformaties Er, 

welke gelijk zijn aan (Lt}t/t. Tevens vindt men daar de de
formatie €(50-350), welke gelijk is aan de gemiddelde waarde 
van de uitkomsten voor Et, verkregen bij waarden van t gelijk 
aan 50, 100 enz. t/m 350 A. Deze grootheid is berekend met 
het oog op een gemakkelijke vergelijking van de verschillende 
resultaten. In het 0, 71 t.em poeder is de gemiddelde deeltjes
grootte L' gelijk aan 400 A en bedraagt de gemiddelde defor
matie €(50-350} 2°/oo . Voor het 0, 71 t.em poeder (60h} worden 
waarden gevonden van 950 Ä en 1° /oo . De hier gegeven uit
komsten voor de deeltjesgrootte zijn lager dan de in § 3. 5 
gevonden uitkomsten, welke berekend werden met de formules 
van Hall (3.10} en van Williamson en Hall (3. 11}. Voor het 
0, 71 t.em poeder werden met deze formules waarden van resp. 
2663 A en 1256 Ä berekend (zie Tabel 3.10}. De waarden voor 
de deformaties r::(50-350} zijn van dezelfde orde van grootte 
als die van de deformaties lJ /4, welke met de formules 3. 10 
en 3. 11 werden bepaald: voor het 0, 71 t.em poeder is 11/4 ge
lijk aan resp. 2,1 en 2,4°/oo. (N.B. De grootheden lJ en 
€(50-350} zijn geen vergelijkbare grootheden. De vergelijking 
dient te geschieden tussen €(50-350) en (ód 2}t /d. Laatstge-
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Tabel 3,15 

De functies V(t) en y~(t). 

0, 71 fliD poeder en 0, 71 fliD poeder ( 60h) • Reflecties 100 en 200. CuKa-
straling. 

0, 71 fliD poeder 0, 71 fliD poeder (60h) 

t<X> V(t) Yioo<t) Yzoo<t> V(t) Yioo<t) Y2oo<t) 

0 1,00 1,00 1,00 1, 00 1,00 1, 00 
50 0,87 1, 01 0,93 0,93 0,98 1,02 

100 0,73 0,99 0,86 0,88 0,99 0, 95 
150 0,67 0,96 0,76 0,83 0,97 0, 88 

200 0, 57 0,97 0,77 0,78 0,96 0, 85 
250 0,52 0,94 0,71 0, 72 0,95 0,83 
300 0,45 0,95 0,71 0, 67 0,94 0,78 
350 0,40 0,93 0,65 0,63 0,93 0,74 
400 0,36 0,89 o, 57 0,59 0, 94 0, 77 
450 0,34 0,86 0,50 0,53 0,95 0,82 
500 o, 29 0,87 0,50 0,50 0,94 0, 79 
550 0,24 0,90 0,61 0,51 0,91 0, 67 
600 0,23 0,80 0,36 0,45 0,92 0,69 
650 0,17 0,84 0,44 0,47 0,88 0,58 

noemde grootheid is ongeveer gelijk aan rJ /4 = (2/j.d/d) /4, zie 
§ 3. 5.) 

Tabel 3. 15 geeft de functies V(t) en y~ (t) der onderzochte 
profielen. De Figuren 3. 5 t/m 3. 9 geven een toelichting op de 
gevolgde procedure en hebben betrekking op de eerste meting 
van het 0, 71 f..IID poeder verricht met CuKa-straling. In Fig. 
3. 5 vindt men de F ourier -getransformeerden (t) die volgens 
de methode van Stokes uit de lijnprofielen zijn afgeleid. Fig. 
3. 6 verduidelijkt de Warren-Averbach-analyse, terwijl in Fig. 
3. 7 de uit deze analyse resulterende functie V(t) is uitgezet. 
In deze figuur is ook de raaklijn in het punt t 0 getekend, 
welks snijpunt met de t-as de gemiddelde deeltjesgrootte L' 
oplevert. Tevens is in deze figuur aangegeven- op welke wijze 
is gecorrigeerd voor het zgn. "hook -effect". Dit effect van te 
lage uitkomsten van (t) voor waarden van t in de buurt van 
nul, wordt veroorzaakt door onnauwkeurigheden bij de meting 
van de lange uitlopers der poederlijnen en is bij lijnprofiel
analyse een algemeen optredend verschijnsel. In de Fig. 3. 8 en 
3. 9 vindt men de functies (L~)'l en Et. Beide functies worden 
onnauwkeurig voor waarden van t groter dan 500 1\. Dit wordt 
veroorzaakt door onnauwkeurigheden in Fr (t) en misschien door 
onvolledige geldigheid van de methode van Warren en Averbach 
bij grote waarden van t. 
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Fig. 3. 5 Fourier-coëfficiënten Fr als fuucrie 
van t. Reflecties 100 en 200; O, 71 11m poe
der; CuKccstraling. 

Î 

Fig. 3. 7 De fuuctie V(t), berekend volgens 
verg. (3.23), en de bepaling van L'; 0,71 
Jim poeder; reflecties 100 en 200; GuKo:
straling. 

Fig.3.6 Warren-Averbaeh-analyse m.b.v. de 
coëfficiënten van Fig. 3. 5. 
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Fig. 3. 9 €t als functie van t, berekend vol
gens verg. (3.23); 0, 71 11m poeder; 
100 en 200; CuK ce·straling. 
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Fig. 3. 8 Et x t (gelijk aan (L';)!) als functie van t, berekend volgens verg. (3, 23); 0, 71 
11m poeder; reflecties 100 en 200; CuKa-stralîng. 

Fig. 3. 10 De verdclingsfuncties d2V /dt2 en g(M) van het 0, 71 11m poeder; g(M) berekend 
volgens verg. (3, 16); reflecties 100 en 200; CuKa-straling. 

In de Tabellen 3.13 en 3.14 zijn in de kolom "CuKa; recor
der" ook de op geschreven lijnen gebaseerde uitkomsten opge
nomen, waaruit blijkt dat geschreven lijnen iets te lage waar
den voor L' leveren. 

De uitkomsten bepaald m.b.v. de lijn profielen, blijken beter 
reproduceerbaar te zijn dan de uitkomsten, welke zijn afgeleid 
met de benaderingsformules van Hall (42) en Williamson en 
Hall ( 43). De in Tabel 3. 13 genoemde uitkomsten voor L' van 
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het 0, 71 f.lffi poeder hebben een variatiecoëfficiënt van 5to/o, 
terwijl die voor €(50-350) een variatiecoefficient hebben van 
1 Oo/o (de recorder -meting buiten beschouwing latend). In het 
geval van het 0, 71 t.tm poeder (60h) zijn deze coëfficiënten 10 
en 20o/o. Hier waren de metingen onnauwkeuriger, daar de pro
fielen erg smal waren, d.w.z. slechts weinig breder dan de 
profielen van het referentie -poeder. 

Fig.3.10 geeft de functies d 2V/dt 2 en g(M) van het 0,71~-tm 
poeder afgeleid uit de eerste meting met CuKa-straling. Wegens 
onnauwkeurigheden in de grafische bepaling van de tweede af
geleide van V(t) is de gegeven verdelingsfunctie g(M) onna::~w

keurig. (De functie V(t) is enigszins onzeker wegens correctie 
voor het "hook-effect".) Met name staan de benedengrens van 
ongeveer 70 Ä en de scherpte en de plaats van de piek niet 
duidelijk vast. In grote trekken is het gegeven beeld echter wel 
juist, Deeltjes kleiner dan ongeveer 70 Ä zullen niet of weinig 
voorkomen, terwijl de meeste deeltjes een afmeting bezitten 
van ongeveer 100 .K. Afmetingen groter dan 100 Ä komen in 
geringere volumepercentages voor. De verdelingsfunctie bezit 
aan de kant van grote waarden van M een lange uitloper, het
geen wijst op zeer variabele afmetingen. Voor waarden van M 
groter dan ongeveer 600 Ä kan niet goed worden aangegeven 
hoe de verdeli.ngsfunctie verloopt. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit, dat de Fourier-coëfficiënten Fr (t) en de functie V(t) 
te onnauwkeurig worden bij deze waarden van t. Het oppervlak 
onder het getrokken gedeelte van g(M) in Fig. 3. 10 bedraagt 0, 4 
(het totale oppervlak onder g(M) is gelijk aan 1 ). 

De verdelingsfunctie van het 0, 71 t.tm poeder (60h) bezit on
geveer dezelfde vorm. In dit geval liggen de benedengrens en 
het maximum bij omstreeks 25 0 X. 

Tenslotte dient de volgende opmerking gemaakt te worden. 
Bij de berekening van de hier genoemde uitkomsten voor de 
deeltjesgrootte en de deformatie is - evenals bij de bereke
ningen volgens de methodes van Hall en van Williamson en Hall 
in § 3. 5 - aangenomen, dat het referentie -poeder een ideaal 
imperfect poeder was, waarbij de verbreding der lijnen uit
sluitend door instrumentele factoren werd veroorzaakt en de 
reflectie-intensiteiten voldeden aan de formules van de kine 
matische theorie. De juistheid van de eerste veronderstelling 
is op de volgende wijze bewezen. Een poeder van dezelfde 
fijnheid, niet door malen bereid maar door langdurig afetsen 
met HF van een grof ongedeformeerè. kwartspoeder, geeft lij
nen van dezelfde breedte. Een berekening van de verhouding 
der intensiteiten van de reflecties 100 en (101 + 10Ï) m.b.v. 
de in ons geval van toepassing zijnde formule uit de kinema-
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tische theorie, bevestigde de juistheid van de tweede veronder
stelling: de berekende en experimenteel waargenomen verhouding 
waren practisch aan elkaar gelijk. 

3. 6. 6 DE INVLOED VAN EEN VERKEERDE KEUZE VAN DE ONDERGROND OP DE UIT

KOMSTEN 

In het voorgaande is reeds vermeld, dat de Fourier-coêffi
cienten van een lijnprofiel onbetrouwbaar zijn wanneer de in
tensiteit van de ondergrond niet nauwkeurig vastgesteld kan 
worden. Pines en Sirenko (54) hebben voor een lijnprofiel in 
de vorm van een Cauchy-functie berekend, dat de waarden van 
logFr (t) met 0, 034 stijgen, wanneer de ondergrond wordt ver
hoogd met een bedrag gelijk aan 1, 2% van de piek -intensiteit. 
Bij een percentage van 4, 2 vinden zij een stijging van 0, 1 03. 

wij ons beperkt hebben tot poederlijnen, waarbij de 
intensiteit van de ondergrond nauwkeurig vastgesteld kon wor
den, bieden onze metingen een goede mogelijkheid om langs 
experimentele weg na te gaan op welke wijze de Fourier-coeffi
cienten veranderen, wanneer de intensiteit van de ondergrond 
foutief wordt bepaald. 

Hiertoe is gebruik gemaakt van de eerste meting van het 
100-profiel van het 0, 71 tm1 poeder m.b.v. CuKa--straling. Dit 
profiel is kunstmatig verkort door aan te nemen dat de lijn op 
de 20,44° en 21,17° in de ondergrond over-
gaat. In werkelijkheid geschiedt dit bij 20,02° en 21,60°. Deze 
inkorting veroorzaakt een verhoging van de intensiteit van de 
ondergrond met een bedrag gelijk aan 4~% van de piek-intensi
teit en een van het oppervlak onder de piek met 
20o/o. het profiel van het referentie-poeder werden de hoe
ken van 20,56° en 21,11° als eindpunten gekozen i.p.v. 20,39° 
en 21, 26°, overeenkomende met een verhoging van de onder
grond met 1, 4o/o van de piekintens~teit en een vermindering van 
het oppervlak onder de piek met 6%. Men kan de invloed van 
deze tamelijk forse afkapping van de uitlopers der lijnen na-
gaan m.b.v. de .3.11 en 3.12, waarin curve 3 betrekking 
heeft op de analyse van het afgekapte profiel en de curven 1 
en 2 op de analyses in duplo van het oorspronkelijke profiel. 
Voor waarden van t kleiner dan 600 A veroorzaakt de veran
dering van de intensiteit van de ondergrond een gemiddelde 
wijziging van 0, 03 in de waarden van log (t), terwijl men 
volgens Pines en Sirenko een zou verwachten van on-
geveer 0, 1. Curve 3 vertoont een kleine slingering en het 
''hook-effect" is groter dan bij de curven 1 en 2. De gelntro
duceerde afwijkingen mogen niet groot genoemd worden. Zij 
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Fig. 3.11 De invloed van het afkappen van 
bet lijnprofiel van reflectie 100 van bet 0, n 
j.lm poeder, gemeten met Cu Ka ·straling; 1 
en 2: analyses in duplo van het oorspronke
lijke profiel; 3: analyse van het afgekapte 
profiel. 

-
Fig.3.12 De invloed van het afkappen van 
bet lijnprofiel van reflectie 100 van bet 0. '11 

j.lm poeder, gemeten met CuKa ·straling; 1 
en 2: analyses in duplo van bet oorspronke
lijke profiel; 3: analyse van het afgekapte 
profiel. 

zijn nl. even groot als de verschillen tussen de oorspronkelijke 
bepalingen met CuKa- en CrKa-straling (zie Fig. 3. 1). Bij 
waarden van t groter dan 600 A veroorzaken de afkappingen 
wel grote afwijkingen en slingeringen in de getransformeerde. 

Fouten in de intensiteit van de ondergrond, van de orde van 
grootte als boven genoemd, veroorzaken bij onze kwartspoeders 
ook in de uitkomsten voor gemiddelde deeltjesgrootte en defor
rnatie slechts geringe veranderingen. Dit is gebleken uit een 
analyse volgens de methode van Warren en Averbach met fou
tieve Fourier-coefficienten. Ook hiertoe werd gebruik gemaakt 
van de eerste meting van het 0, 71 1.1m poeder m.b.v. CuKa
straling (zie Tabel 3. 7). De coefficienten van het 1 00-profiel 
werden met. 0, 03 verminderd en die van het 200-profiel met 
0, 06. Blijkens het bovenstaande komen deze wijzigingen in de 
Fourier-coefficienten overeen met een verlaging van de onder
grond met een bedrag gelijk aan enkele procenten van de piek-
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intensiteit. De analyse gaf een gemiddelde deeltjesgrootte L' 
van 370 A en een gemiddelde deformatie €(50-350) van 1, 99 x 
1 o-3 , terwijl de oorspronkelijke uitkomsten 375 A en 1, 66 x 
10-3 waren. De verlaging van de ondergrond blijkt dus nauwe
lijks enige invloed te hebben op de gemiddelde deeltjesgrootte, 
terwijl de in E(50-350) geïntroduceerde afwijking even groot is 
als het verschil tussen de oorspronkelijke duplo-bepalingen 
(zie Tabel 3. 13). 

Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat fouten in de in
tensiteit van de ondergrond gelijk aan enkele procenten van de 
piek-intensiteiten, slechts geringe veranderingen veroorzaken 
in de uitkomsten voor de gemiddelde deeltjesgrootte en de de
formatie. Uiteraard geldt deze conclusie alleen voor de pro
fielen 1 00 en 200 van de kwartspoeders en zal een uitgebreider 
onderzoek moeten aantonen of de conclusie een algemene gel
digheid bezit. 

3. 7 Conclusies 

Uit de Fourier -getransformeerden van de 100- en 200-profie
len der onderzochte kwartspoeders blijkt, dat de verbredingen 
van deze poederlijnen niet uitsluitend veroorzaakt kunnen zijn 
door de geringe afmetingen der coherent verstrooiende gebie
den, maar mede een gevolg zijn van structurele deformaties. 
In tegenstelling tot de geringe afmetingen veroorzaken de de
formaties verschillen tussen de getransformeerden van de re
flecties van verschillende orde tegen een netvlak. Deze ver
schillen blijken in ons geval inderdaad op te treden, hetgeen 
men kan nagaan m.b.v. de Tabellen 3.7 en 3.8 en Fig.3.5. 

In de 1 GO-profielen blijkt de verbreding, veroorzaakt door 
de geringe afmetingen, die ten gevolge van de deformaties te 
overheersen. Met name bij het 0, 71 1..1.m poeder is deze over
heersing sterk. Ook bij de 200-profielen is de eerstgenoemde 
verbreding groter, maar hierbij levert de deformatie een re
latief grotere bijdrage. Dit wordt onmiddellijk duidelijk door 
bestudering van de functies V(t) en y~ (t) van Tabel 3. 15. De 
functies V(t) dalen sneller tot nul, zijn dus smaller, dan de 
functies y~(t). De breedte van de getransformeerde van V(t), 
d.w.z. van het lijnprofiel dat zou ontstaan als de geringe af
metingen afzonderlijk hun invloed zouden kunnen uitoefenen, is 
derhalve groter dan de breedte van de getransformeerde van 
y~ (t). 

"Aangezien de ware profielen symmetrisch zijn en de reflec
tie -intensiteiten van de gedeformeerde poeders weinig verschil-
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len van die van het referentie -poeder, komt de methode van 
Warren en Averbach in aanmerking voor de berekening van de 
deeltjesgroottes en de deformaties. Zoals in § 3. 6. 3 uitvoerig 
is toegelicht, dragen deze berekeningen in ons geval in prin-

het karakter van benaderingen, aangezien naast de lijn
verbredingen ook veranderingen - zij het geringe - zijn waar
genomen in de geïntegreerde intensiteiten der lijnen en in de 
intensiteit van de ondergrond. In werkelijkheid zal de wanorde 
enigszins groter zijn dan blijkt uit de berekeningen met de 
formules van Warren en Averbach. Een meer nauwkeurige be
schrijving van deze gedeformeerde kwartsstructuren is helaas 
niet mogelijk. 

Volgens deze berekeningen bedraagt de gemiddelde grootte 
der coherent strooiende gebieden L' van het 0, 71 J..lffi poeder 
400 A. De verdelingsfunctie voor de afmetingen, welke zeer 
variabel blijken te zijn, is in Fi~. 3. 10 weergegeven. De meest 
voorkomende afmeting blijkt 100 A te bedragen. De kleinste 
afmeting is 70 .K en de grootste is groter dan 600 A. De ge
middelde deformatie van de rooster-afstanden tussen 50 en 350 
.K, €(50-350), bedraagt 2 °/oo . Wegens het ontbreken van een 
voldoende aantal meetbare reflecties van verschillende orde 
tegen één netvlak is het niet mogelijk om de distributiefunctie 
voor de deformaties te geven. Na een 60-urige verhitting op 
1000°C in lucht blijkt L' gelijk te zijn aan 950 A en €(50-350) 
aan 1 °/oo . 

Zoals te verwachten was, heeft het maalproces een grote 
"verbrokkeling" ten gevolge gehad. Kwarts breekt immers bij 
lage temperaturen onmiddellijk, zodra de elasticiteitsgrens 
wordt overschreden (55). Het is uitsluitend plastisch vervorm
baar bij temperaturen boven 550°C (56). Volgens moderne in
zichten (57) gaat echter, zelfs bij brosse materialen, aan elke 
breuk een geringe plastische vervorming vooraf. Na verminde
ring van de oorspronkelijke afmetingen der kwartskorrels van 
ongeveer 0, 1 cm tot ongeveer 0, 5 x 1 0-4cm, dus na veelvul
dige breuk, zijn er aantoonbare blijvende vervormingen opge
treden. Indien het maalproces lang genoeg wordt voortgezet, 
gaat het kwarts zelfs over in een amorfe toestand ( 25). 

De deformaties blijken niet uniform te zijn. Dit is onmiddel
lijk te zien aan de gegevens in de Tabellen 3. 13 en 3. 14 en 
met de Fig. 3. 8 en 3. 9, waaruit blijkt dat (L~)! = €t. t geen 
lineaire functie va!l_j; is en Et niet constant. Slechts het aller
eerste begin van (L~) i verloopt lineair. Blijkens Fig. 3. 8 strekt 
het zich bij het 0, 71 JJ,m poeder uit over de afstand van 0 tot 
ongeveer 25 .K. Dit wijst erop, dat de gebiedjes waarin de 
deformatie uniform îs, Uiterst klein zijn. Naarmate de afstan-
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den t toenemen, worden de verplaatsingen (L i groter, de 
deformaties Et echter geringer. Bij afstanden groter dan onge
veer 150 Ä nemen de verplaatsingen echter nog maar wem1g 
toe in grootte. De samenhang tussen de verplaatsingen der 
atomen is dus aanzienlijk geringer dan bij een uniforme de
formatie. De waargenomen verhogingen van de intensiteit van 
de ondergrond zijn hiermede in overeenstemming. 

Ook bij het op 1000 °C verhitte kwartspoeder vertonen de de
formaties het ~uist geschetste beeld. Hierbij is de kromming 
in de functie (L~)i geringer, hetgeen wijst op een enigszins 
sterkere samenhang tussen de verplaatsingen der atomen. 

Zoals in § 3. 6. 2 uitvoerig is toegelicht, mag men bij alle 
grootheden, die afgeleid kunnen worden uit de coi:!fficienten 

(t) behorende bij kleine waarden van t, dus bij de gemiddel
de deeltjesgrootte L' en de deformaties van kleine roosteraf
standen, spreken van een rechtstreekse bepaling zonder aan
vaarding van een model voor de deformatie. De grens der t-

-.~. waarden wordt gegeven door sn(L~)• ~ 0, 15. Aangezien de 
grootste waarde van sn, die in onze berekeningen voorkomt, 
ongeveer gelijk is aan 0, 5 .Ä -1, kan men uit de gegevens van 
Tabellen 3. 13 en 3. 14 afleiden, dat deze grens voor het 0, 71 
f..liTl poeder bij t""' 150 Ä ligt en voor het 0, 71 f.l.m poeder (60h) 

0 
bij t""' 350 A. De gegeven uitkomsten behorende bij waarden 
van t groter dan deze grenswaarden, zijn alleen exact indien 
de verdelingsfunctie voor de verplaatsingen Lt (zie verg. 3. 18 
en 3. 21) een Gauss -functie is. Helaas ontbreekt in ons geval 
de mogelijkheid om te controleren of aan deze voorwaarde is 
voldaan, aangezien wij slechts de reflecties van de eerste en 
de tweede orde konden meten. Mogelijk zijn deze uitkomsten 
niet geheel juist, zodat enige reserve geboden is. 

De lijnprofielanalyse verschaft ons geen gegevens over de 
wijze, waarop de afmetingen L' en de deformaties van onder
scheiden grootte in de kwartskorrel zijn verspreid. Het ligt 
voor de hand om te veronderstellen, dat de kleinste afmetingen 
en de grootste deformaties zich voornamelijk in de buitenste 
laag van de korrel bevinden en dat in het centrum vooral de 
grote afmetingen en de kleine deformaties voorkomen. De toe
passing van de in het vorige hoofdstuk besproken methode voor 
de bepaling van de dikte van de gedeformeerde laag, geeft een 
aanwijzing dat de deformatie niet in alle delen van de korrel 
even groot is geweest: in het centrum bevindt zich een kern 
van ideaal kwarts, die gelijk is aan < 5% van de totale massa. 
D~ze geringe hoeveelheid wijst erop, dat de korrel practisch 
in zijn geheel is gedeformeerd. De uitkomsten, genoemd in 
alinea 4 van deze paragraaf, zullen waarschijnlijk de werkelijke 
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gemiddelden van kern en buitenlaag dicht benaderen. 
Mag nu worden aangenomen, dat de kwartskorrels der onder

zochte poeders bestaan uit onafhankelijke ''blokjes'' met een 
gemiddelde lengte van 400 resp. 950 Ä? Guinier heeft zich 
eveneens afgevraagd (bij beschouwingen over de structuur 
van koudbewerkte metalen) of van dergelijke blokjes gesproken 
kon worden en het antwoord gegeven, dat profielanalyses niet 
kunnen bepalen op welke de fouten in de structuur zijn 
gerangschikt (58). Uit onze analyses blijkt, dat ten gevolge 
van de aanwezigheid van fouten alleen over afstanden van ge
middeld 400 resp. 950 Ä van een verstrooiing als bij een kris
tal kan worden gesproken. 

Tot slot kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt 
over het gebruik van benaderingsmethodes voor de bepaling van 
de integrale breedtes, deeltjesgroottes en deformaties. 

Het gebruik van de methode van Jones (34) en van Alexander 
(35) voor de bepaling van de ware integrale lijnbreedtes blijkt 
in het geval der onderzochte kwartspoeders fouten van 25% te 
kunnen geven (zie Tabel 3. 6). De toepassing van de formules 
van Hall (verg. 3.10) en van Williamson en Hall . :'l.ll), 
waarmede de deeltjesgrootte en de deformatie uit de integrale 
breedtes worden berekend, leidt in ons geval tot foutieve uit
komsten voor de deeltjesgrootte. Zo wordt voor het 0, 71 pm 
poeder met formule ( 3. 1 O) een gemiddelde deeltjesgrootte van 
2660 Ä gevonden en met formule (3.11) van 1260 A (Tabel 3.10). 
Deze waarden wijken af van de waarde van 400 Ä die met de 
lijnprofielanalyse voor L' werd bepaald. In § 3. 5 is aangetoond, 
dat de formules (3.10) en (3.11) alleen goede resultaten kunnen 
geven als de poederdeeltjes bestaan uit uniform gedeformeerde 
kristallieten. 

Aangezien de integrale breedte van het 100-profiel van het 
0, 71 pm poeder in hoofdzaak wordt bepaald door de 
afmetingen der coherent verstrooiende gebieden, zal de toepas-

van formule (3. 7), {3 1 À /Lcos e, een redelijk betrouw-
bare waarde geven voor het volumetrisch gemiddelde van deze 
afmetingen. Men berekent op deze wijze voor L een waarde 
van 710 Ä. De gevonden waarden voor L' en L van resp. 400 
Ä en ongeveer 710 Ä passen goed bij elkaar. Bij een poeder, 
bestaande uit niet -uniforme deeltjes, moet de verhouding L'/L 
kleiner zijn dan 1 en wordt deze verhouding des te kleiner 
naarmate de spreiding in de afmetingen der deeltjes toeneemt 

§ 3. 6. 1). 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat 
1. de verbreding van de Debye -Scherrer lijnen van 

malen kwartspoeders niet uitsluitend wordt veroorzaakt door 
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de geringe afmetingen van de coherent verstrooiende gebieden, 
maar mede een gevolg is van niet-uniforme structurele defor
maties; 

2. de zojuist genoemde gebieden in het 0, 71 /.liD poeder een 
gemiddelde grootte L' hebben van 400 K en de gemiddelde de
formatie E(50-350) in dit poeder gelijk is aan 2 x 10"3 ; 

3. de verhitting gedurende 60 uren op 1000°C een minder 
gedeformeerde structuur geeft, waarin L' gelijk is aan 950 K 
en €(50-350) aan 1 x 10"3 ; 

4. de benaderingsmetbodes van Jones en van Alexander voor 
de bepaling van de ware integrale breedtes der lijnen bij 
kwartspoeders fouten geven van maximaal 25o/o; 

5. de formules van Hall en van Williamson en Hall niet op 
kwartspoeders toegepast mogen worden. 

In het bovenstaande betoog is herhaaldelijk gewezen op het 
benaderende karakter van beschouwingen en uitkomsten Dit is 
een gevolg van de aard van het bestudeerde object, dat met de 
volgende woorden van Guinier kan worden gekarakteriseerd: 
"Ainsi, aux difficultés expérimentales des études des imper
fections cristallines provenant de la faible intensité des dif
fusions caractéristiques, s 'ajoutent des difficultés théoriques 
fondamentales, qui sont dues à ce que les figures de diffraction 
ne suffisent en général à restituer 1 'ob jet diffractant. 11 
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HOOFDSTUK 4 

POEDERS MET EEN GEMIDDELDE DEELTJESGROOTTE VAN 
CIRCA 14 x 10-4 CM EN 28 x 10-4 CM 

4. 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven dat met de 
grovere kwartspoeders is verricht. In tegenstelling tot de poe
ders die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld, vertonen de 
thans ter sprake komende geen verbrede Debye-Scherrer lijnen. 
Tengevolge van extinctie, deeltjes-absorptie en ruwheid van het 
oppervlak van het preparaat bezitten de poederlijnen echter wel 
een geringere intensiteit. De door de extinctie veroorzaakte 
vermindering van de intensiteit kon afzonderlijk worden bepaald, 
hetgeen een berekening mogelijk maakte van de gemiddelde 
grootte van de perfecte kristalgebiedjes - in dit hoofdstuk ook 
wel kristallieten of domeinen genoemd - en inzicht verschafte 
in de substructuur van deze grove kwartspartikels. Deze bere
kening is uitgevoerd op basis van elke der vijf theorie~n over 
de extinctie in poeders welke in de literatuur bekend zijn. Onze 
uitkomsten zijn dus tevens een bijdrage tot de vermeerdering 
van die gegevens, waarmede de verschillende theorie~n langs 
experimentele weg op de juiste waarde geschat kunnen worden. 
In ons geval bleek de theorie van Zachariasen de experimenteel 
waargenomen extincties op de meest bevredigende wijze te kun
nen verklaren. 

4. 2 Bereiding van de poeders 

Er is uitgegaan van het in § 2. 1 genoemde en geanalyseerde 
Braziliaanse kwarts. Kleine hoeveelheden werden gedurende 
enige minuten gemalen en vervolgens werd de fractie met deel
tjes kleiner dan 37 ~m goor zeven verzameld. Het resterende 
grovere poeder werd opnieuw gedurende enige minuten gemalen 
en gezeefd. Deze procedure werd nog enkele keren herhaald. 
Het verzamelde materiaal dat kleiner was dan 37 ~m bleek na 
deze behandeling enig ijzer te bevatten, dat gemakkelijk met 
verdund zoutzuur verwijderd kon worden. Na wassen en drogen 
werd een volkomen wit poeder verkregen. Hieruit werden de 
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deeltjes met diameter kleiner dan 1 JJm m, b.v. herhaalde cen
trifuge-sedimentaties verwijderd. Uit het product werden ver
volgens twee poeders bereid d.m.v. herhaalde kolom-sedimen
taties met kolommen ter hoogte van een halve meter, Hierbij 
waren de tijden gedurende welke de sedimentaties plaats vonden 
dusdanig, dat de verzamelde deeltjes volgens de formule van 
Stokes (zie § 2. 2) afmetingen bezaten resp. liggende tussen 8 
en 12 JJm, en tussen 18 en 22 J.lm. Bij het afbakenen van de 
grenzen der afmetingen werd eerst de bovengrens en daarna 
de ondergrens ingesteld. De genoemde sedimentaties in 
water uitgevoerd en het gewichtspercentage kwarts in de sus
pensies bedroeg in alle gevallen ~. De werden be
reid door het poeder m. b, v. een sneldraaiende roerder in het 
water te suspenderen. Voor alle zekerheid zijn de 
neerde poeders tenslotte nog éénmaal met verdund zoutzuur 
behandeld, waarna weer de wassing met water en droging bij 
120°C volgde. De poeders waren zuiver wit gekleurd. 

Op de gebruikelijke, reeds eerder beschreven zijn de 
poeders (licht)-microscopisch onderzocht. De gemiddelde deel-
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Tabel 4. 0 

Analyse van Je; afmetingen der poederdeeltjes, Equivalente bol-diameters. 

A: Braziliaans kwarts, D=l4,1 x J0-4cm; B: Braziliaans kwarts, D=28,0" 
1: aantal; 2: Jiamet<:r (cm x 10-4); 3: gewichtspercemage (cumulatief), 

A B B 

2 3 2 3 

4 4,1 0 6,5 0 52 32,7 
26 5 0 . ~ 0,3 3 7,9 0 38 34,1 
~3 6,3 0,8 7 9;3 0 32 35,4 
23 7.4 1,5 8 10,6 0 23 36,9 
37 8,5 3,3 14 12,0 0, 1 11 38,2 
..J,7 9,6 6,6 36 13,4 0,4 15 39,6 
91 10,7 15,4 55 14,8 0,9 2 41,0 

120 11,8 30,1 64 16,2 1, 7 9 42,3 
70 12,9 42,0 140 17,5 3,8 4 43,8 
66 14,0 56,4 156 18,9 6,9 45,2 
50 15,1 70,1 215 20,3 12,1 
35 16,2 81,9 218 21,7 18,4 
21 17,3 90,5 218 23,1 26,2 

6 18,4 93,5 208 24,5 34,9 
4 19,5 95,8 189 25,8 44,2 
~ 20,6 97,2 166 27,2 5~i. 9 

21,7 98,0 123 28,6 62,1 
22,8 98,9 81 30,0 68,3 
24,0 100 76 31,4 75,0 

3 

80,3 
84,6 
88,7 
92,0 
93,7 
96,4 
96,8 
98,8 
99,7 

100 



tjesgrootte D {dus .Lnidi4/r: nid?), bepaald volgens de methode 
van de equivalente bol-diameter, bleek voor het eerste poeder 
14, 1 en voor het tweede 28, 0 f-lm te bedragen, De afmetingen 
hadden een spreiding tussen resp. 4, 1 en 24, 0 f-lill en tussen 
6, 5 en 45, 2 f.lm. De Martin-diameter van het eerste poeder 
was 16, 4 f-lm, De volledige gegevens vindt men in Tabel 4. 0. 

Metingen van de intensiteit, zoals aan deze 14, 1- en 28, 0 
f-lm kwartspoeders verricht, zijn ook uitgevoerd met een ge~tst 
kwartspoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van ongeveer 
1, 5 f.lm dat voortaan "referentie-poeder" wordt genoemd. Dit 
poeder vertoonde geen extinctie en bovendien ontbraken hierin 
de andere oorzaken van de daling der intensiteit, te weten de 
deeltjes-absorptie e~ de ruwheid van het preparaat-oppervlak. 
Het poeder vertoonde practisch gesproken geen lijnverbreding. 
Het was dus "ideaal imperfect". Het is tevens gebruikt om 
systematische afwijkingen bij de intensiteitsmetingen op te 
sporen. Het is uit het genoemde Braziliaanse kwarts bereid, 
dat hiertoe gedurende 8 uren in ijzeren maalgerei is gemalen. 
De in het resulterende maalproduct voorkomende verontreinig
ingen van ijzer werden met zoutzuur verwijderd. Zoals in 
hoofdstuk 2 is vermeld bezitten de kwartsdeeltjes na deze be
handeling een gedeformeerde buitenlaag. Deze is met HF ver
wijderd. De stof is hiertoe eerst met 5 n HF en vervolgens 
nog tweemaal met 1 n HF behandeld, daarna gewassen met 
water en gedroogd. Vervolgens is het product bij 700°C in 
lucht verhit, waardoor de verontreinigingen van koolstof ver
dwenen. In het eindproduct kwamen geen deeltjes voor groter 
dan 2 f.lm en bleek de gemiddelde deeltjesgrootte circa 1, 5 .urn 
te zijn. 

Als standaard-preparaat waarmede gedurende de gehele meet
periode de instrumentele stabiliteit is gecontroleerd {intensiteit 
uit de röntgenbuis en werking van de teller) is het 0, 55 f-lm 

poeder uit § 3. 2 gebruikt. 

4. 3 De metingen van de intensiteit 

Alle geïntegreerde intensiteiten zijn gemeten met een Philips
dÜfractometer met een in het verticale vlak draaiende telbuis. 
Hierbij is de intensiteit over de gehele breedte van dè Debye
Scherrer lijn afgetast en het totale aantal impulsen, ontvangen 
door de teller, geregistreerd. M.b.v. recorder-diagrammen 
en een enkele maal met punt-voor-punt-tellingen is vastgesteld 
tussen welke afbuigingshoeken de poederlijn zich uitstrekte. 
Op de eindpunten, waar de poederlijn in de ondergrond over-
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gaat, is de intensiteit van de ondergrond gemeten. Met behulp 
hiervan, door de totale geregistreerde intensiteit met de geïn
tegreerde intensiteit van de ondergrond te verminderen, is de 
netto geïntegreerde reflectie-intensiteit verkregen. De metingen 
werden enige malen herhaald en geschiedden afwisselend in de 
richting van toenemende en afnemende afbuigingshoek. De re
gistratie van het aantal ontvangen impulsen werd automatisch 
uitgevoerd evenals de omkering van de draairichting van de 
goniometer op de eindpunten van het traject. De telbuis werd 
met een snelheid van i 0 28 per minuut bewogen, 

De metingen zijn met drie verschillende röntgengolflengtes 
uitgevoerd, t, w. MoKa, (verkregen met een Mo-anode, een 
Zr-filter en pulshoogtediscriminatie en geregistreerd met een 
scintillatieteller), C uK a (Cu- anode, Ni-filter, pulshoogtediscri
minatie en een proportionele telbuis) en CrKa (Cr-anode, V-fil
ter en een proportionele telbuis). In alle gevallen is van een 
goed gestabiliseerde generator en telapparatuur gebruik gemaakt. 
De geregistreerde intensiteit is onder de door ons toegepaste 
omstandigheden tot op ongeveer 1, 5% constant. Tijdens de op
namen werden de diffractometer-preparaten gedraaid rondom 
een as die loodrecht op het oppervlak van het preparaat stond. 
De draaü;melheid bedroeg 80 omwentelingen per minuut. Bij 
gebruik van deze techniek moet de preparaathouder bij elke 
meting op de juiste hoogte worden ingesteld. Het oppervlak van 
het preparaat moet immers samenvallen met het hart van de 
as van de goniometer. Aangenomen werd dat het preparaat op 
goede hoogte stond, als het piek-maximum van de betrokken 
poederlijn samenviel met de berekende afbuigingshoek. 

Bij de vervaardiging van de diffractometer-preparaten zijn 
afgewogen hoeveelheden poeders gebruikt. De pakkingsdicht
heid van het 28, 0 IJ,m poeder heeft bij alle metingen 1, 16 
mg/mm3 bedragen. De pakkingsdichtheid van het 14, 1 IJ,m poe
der was bij de metingen met CuKa-straling 1, 03, met CrKa
-straling 1, 08 en met MoKa-straling 1,16 mg/mm 3. De oor
zaak van deze geringe verschillen is het feit dat de eerste me
ting met het 14, 1 IJ,ni poeder werden verricht, waarbij een 
dichtheid van 1, 03 mg/mm3 uitstekend bleek te voldoen, welke 
echter voor het grovere 28, 0 /.lm poeder dat later werd onder
zocht iets te klein bleek te zijn. Via de tussentrap 1, 08 werd 
later besloten alle metingen bij de dichtheid 1, 16 mg/mm 3 uit 
te voeren. Deze verschiÜen hebben de metingen niet be'i,nvloed. 
Dit kan beoordeeld worden aan de hand van de uitkomsten ver
kregen voor het referentie-poeder. Hiervoor staan in de ge
vallen van CuKa- en CrKa-straling waarden ter beechikking 
verkregen met verschillende pakkingsdichtheden. De intemütei-
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ten ondergaan geen veranderingen tengevolge van de bovenge
noemde schommelingen in de pakkingsdichtheid. Men raadplege 
Tabel 4. 1. 

Bij elke meting is ervoor gezorgd dat de relatieve telfout in 
de gemiddelde uitkomst kleiner was dan 1%. In vele gevallen 
was deze fout zelfs kleiner dan }o/o. Deze nauwkeurigheid is 
bereikt door een voldoende aantal rnntgenkwanten te registreren 
en de metingen vaak genoeg te herhalen. Na de eerste meting 
der intensiteiten werden de waarnemingen met nieuwe diffrac
tometer-preparaten tweemaal herhaald. 

Tijdens de metingen is de stabiliteit van de apparatuur 
controleerd m.b.v. het in § 4. 2 genoemde 0, 55 ~m-poeder
preparaat. De tijd,' nodig voor de meting van de 72 in de 
Tabellen 4. 1, 4. 2 en 4. 3 genoemde reflectie-intensiteiten heeft 
18 werkweken bedragen. Dag en nacht zijn continu intensiteiten 
verzameld. In feite heeft het rnntgenonderzoek zich over een 
langere tijd uitgestrekt in verband met voorbereidingen en in 
verband met storingen in de apparatuur. 

4. 4 Uitkomsten 

De experimenteel waargenomen netto geïntegreerde reflectie
intensiteiten, afkomstig van het referentie-poeder, het 14, 1 
~m-en het 28, 0 ~m poeder, staan vermeld in Tabellen 4. 1, 
4. 2 en 4. 3. Zij hebben betrekking op de reflectie 100 en de 
samenvallende reflecties 101 en 101: de drie sterkste van het 
diagram. De intensiteiten van Tabel 4. 1 zijn verkregen met 
de volgende pakkingsdichtheden van de poeder-preparaten (uit-

Tabel 4.1 

Experimenteel waargenomen intensiteiten van kwarts, referentie-poeder, 
D = 1, 5 x 10-4cm (intensiteiten met een zelfde straling gemeten, zijn in 

dezelfde willekeurige eenheid uitgedrukt). 

2 3 4 5 6 

MoKo: CuKo: CrKa 

!01 +lOl 100 101 + 10I 100 101 + 101 100 

131282 23671 119483 23148 51786 10192 
133978 24171 113651 22706 50540 10399 
128722 23424 119517 23220 52071 10260 
128913 23773 120176 22894 51684 10494 
136956 24761 118886 22568 48972 10360 

134079 24153 118587 22661 51070 10424 
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Tabel 4, 2 

Experimenteel waargenomen intensiteiten van kwarts D= 14,1 x 1Q-4cm 
(dezelfde eenheden als in Tabel 4, 1). 

1 2 3 4 5 6 
I 

CuKa CrKa 

101+101 100 101+ lOT 100 101 +lOT 100 

131617 25142 107874 24204 41960 9409 
131538 24846 103641 22662 38839 9293 
130734 24892 108060 23194 40977 9029 

Tabel 4, 3. 

Experimenteel waargenomen intensiteiten van kwarts D = 28, 0 " l0-4cm 
(dezelfde eenheden als in Tabel 4,1). 

2 3 4 5 6 

gedrukt in mg/mm3 ): kolommen 1 en 2: 1, 16; kolommen 3 en 
4, rij 1, 2 en 3: 1, 03; kolommen 3 en 4, rij 4, 5 en 6: 1, 16; 
kolommen 5 en 6, rij 1, 2 en 3: 1, 08; kolommen 5 en 6, rij 
4, 5 en 6: 1, 16. lJit de gegeven waarden volgt de in § 4. 3 ge
noemde onafhankelijkheid van de pakkingsdichtheid. De pakkings
dichtheden behorende bij de intensiteiten van Tabel 4. 2 be
droegen: kolommen 1 en 2: 1, 16; kolommen 3 en 4: 1, 03; 
kolommen 5 en 6: 1, 08; en die van Tabel :. 3: 1, 16 mg/mm3. 

In Tabel 4. 4 vindt men de gemiddelde waarden van deze in
tensiteiten en de standaarddeviaties van deze gemiddelden. 
Hieruit blijkt dat de intensiteiten van de grove poeders geringer 
zijn dan die van het 1, 5 J.Jm referentie-poeder. Bij de metingen 
van het 14, 1 J.Jm poeder met MoKa-straling werd bij de reflec
tie 100 echter een geringe verhoging gevonden en bij de reflec
ties 101 +lOl een practisch ongewijzigde waarde. Het bij beide 
reflecties tot uiting komende verhoogde intensiteitsniveau wordt 
veroorzaakt door onnauwkeurigheden bij de insteÜing van de 
hoogte van het diffractometer-preparaat. Deze onnauwkeurig
heden zijn een gevolg van de ruwheid van het oppervlak van het 
preparaat. de scherend invallende MoKa-stralen veroor-
zaken deze onnauwkeurigheden grotere veranderingen in de ge-
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Tabel 4,4 

Experimenteel waargenomen intensiteiten. Gemiddelde waarden en hun 
stand aarddeviaties (dezelfde eenheden als in Tabel 4,1). 

Reflecties 101 + lOl 

D= 1,5,.10-4cm 
D = 14, 1 " 10-4cm 
D = 28, 0 x 10-4cm 

Reflectie 100 

D= 1,5,.10-4cm 

D = 14, 1 " I0-4cm 
D = 28, 0 " 10-4cm 

MoK a 

132322( 1329) 
131296( 282) 
118804{2100) 

23992{193) 
24960( 92) 
24040{502) 

CuKa 

118383( 973) 
106525(1443) 

84811( 1428) 

22866{106) 
23353{452) 
20132{200) 

Cr Ka 

51021( 468) 
40592( 921) 

25667(1866) 

10355{ 45) 
9242{111) 
7066{ 192) 

registreerde intensiteiten dan bij de CuKa- en CrKa-stralen. 
Aangezien bij deze MoKa-metingen de door extinctie en deel
tjes-absorptie veroorzaakte verminderingen van de intensiteit 
het kleinst zijn, lopen deze de grootste kans om door even
tuele verhogingen tengevolge van de genoemde onnauwkeurig
heden overtroffen te worden. De verhouding van de intensiteiten 
van de reflecties lOl +lOl en 100 (voortaan aan te duiden met 
( 101 + 1 OI) I 1 00) wordt echter niet door deze onnauwkeurigheden 
gewijzigd, daar deze reflecties weinig van elkaar verschillende 
afbuigingshoeken bezitten (resp. 12, 20° en 9, 57° bij MoKa
-straling) en bovendien bij dezelfde hoogte van het preparaat 
zijn gemeten, zodat de relatieve fouten in hun intensiteiten 
gelijk zijn. Ook de andere uitkomsten voor de verhouding 
(101 +10!)/100, welke met de in Tabel 4.4 gegeven waarden 
berekend kunnen worden, zijn onafhankelijk van deze fouten, 
veroorzaakt door de ruwheid van het oppervlak van het pre
paraat. 

De gemiddelde waarden van de verhoudingen (101+10!)/100 
(waarmede de afmetingen der perfecte kristalgebiedjes bepaald 

Tabel 4,5 

Gemiddelde waarden van de experimenteel waargenomen verhoudingen {101+ 10Ï)/100 
en hun standaarddeviaties. In de laatste kolom: verbondingen {101+ 10Ï)/100 berekend 

m.b.v. formule (4,1). 

D = 28, 0 ~ 10-4cm D = 14,1 " 10-4cm D=l,5 "10-4cm Berekend 

MoK a 4, 94{0, 02) 5, 26{0, 02) 5, 51(0, 02) 5,378 

CuKa 4, 21(0, 04) 4, 56(0, 06) 5,14(0,04) 5,256 
Cr Ka 3,62(0,17) 4, 39(0,11) 4, 93(0, 06) 5,084 
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kunnen worden) vindt men, samen met hun standaarddeviaties, 
in Tabel 4. 5. Tevens vindt men in deze tabel de verhoudingen 
(101 + 101)/100, die op grond van de kinematische theorie bere
kend kunnen worden voor een ideaal imperfect poeder. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de formule (59) 

1 +cos2 20 
I I 0 p I F 1

2 
x "c onst . " 

sin2 0 cos 0 
( 4. 1) 

welke geldig is bij gebruik van een diffractometer in symme
trische reflectie-opstelling. Hierin is I de geïntegreerde inten
siteit van de Debye-Scherrer lijn (het zou correcter zijn om te 
spreken van de gereflecteerde energie per tijdseenheid en per 
eenheid van lengte van de poederlijn), 10 de intensiteit van de 
primaire bundel, 0 de Bragg-hoek, p de vlakkenfaktor en F de 
structuurfactor. De constante bevat de doorsnede van de pri
maire bundel, de golflengte, het celvolume, de afstand tussen 
het preparaat en de detector, de massa- absorptieco~fficH~nt en 
de dichtheid van het kristal en universele constanten. Zowel 
I 0 als deze constante vallen weg bij de berekening van de ver
houdingen. Voor IFI zijn de waarden !Fe I van Zachariasen {60) 
gebruikt. 

Tussen de berekende verhoudingen en de experimenteel be
paalde verhoudingen van het referentie-poeder bestaan ver
schillen van 2 à 3%. De verhoudingen behorende bij de 14, 1 
pm en 28, 0 urn poeders zijn significant kleiner dan die be
horend bij het referentie-poeder. Bij alle golflengtes is de 
vermindering bij het 14, 1 urn poeder ongeveer de helft van die 
bij het 28, 0 pm poeder. De getabelleerde verhoudingen van de 
14, 1 pm en van de 28, 0 pm poeders zijn gemiddelde uitkomsten 
van bepalingen in triplo. Die van het 1, 5 pm poeder bepaald 
met MoKa- en CrKa-straling zijn gemiddelden van zes uit
komsten en de verhouding bepaald met CuKa-straling is het ge
middelde van twaalf uitkomsten. De helft van dit twaalftal be
palingen vindt men in Tabel 4. 1. De andere helft, gemeten 
met pakkingsdichtheden liggende tussen 0, 87 en 1, 07 mg/mm3, 

gaf voor de verhoudingen de uitkomsten 5, 29; 5, 25; 5, 22; 4, 98; 
4, 93 en 4, 91. 

De waargenomen veranderingen in intensiteiten en intensi
teitsverhoudingen worden niet veroorzaakt door preferente 
ori~ntaties. Deze zijn bij kwartspoeders niet te verwachten, 
da!tr het kwarts een glasachtige breuk vertoont: niet bij voor
keur langs één of weinig kristallografische vlakken breekt, 
maar t.a.v. breuk isotroop is. Voor alle zekerheid is het 

90 



28, 0 pm poeder toch nog met een textuurgoniometer op de 
aanwezigheid van preferentie oriëntaties onderzocht. Deze ble
ken afwezig te zijn, aangezien, zowel bij gebruik van de re
flecties 101 +10! als van reflectie 100, bij kanteling van het 
preparaat hetzelfde intensiteitsverloop optrad als bij het tex
tuurvrije referentie-preparaat. De intensiteitscurves van deze 
twee preparaten konden elkaar volledig bedekken. De Debye
-Scherrer opnamen en de opnamen met de vlakke filmcamera 
(pakkingsdichtheid ongeveer 1 mg/mm 3

) van de 14,1 pm en 
28, 0 pm poeders wezen eveneens op de afwezigheid van pre
ferentie orilèntaties. Opnamen waarbij de preparaten tijdens 
de belichting niet werden geroteerd, vertoonden volkomen ge
lijkmatig gestipte poederlijnen. In dit verband kan ook nog 
worden opgemerkt, dat het voor een diffractometer-opname van 
het 14, 1 pm poeder met CuKa- straling practisch geen verschil 
maakte of het preparaat al dan niet tijdens de opname werd 
geroteerd en dat de intensiteitsverhoudingen in grote trekken 
gelijk waren aan die van het 1, 5 pm referentie-poeder. 

4. 5 De reproduceerbaarheid van de uitkomsten 

In Tabel 4. 6 vindt men onder de hoofden "exp. 11 de relatieve 
standaarddeviaties, berekend volgens (1/ X) {Ei (X i- X) 2 / (n-1 )} i, 

Tabel 4,6 

Relatieve standaarddeviaties in de enkelvoudige bepalingen van de 
intensiteiten. 

101+ 10Ï 

exp. theor. 

1. kwarts D=1,5 "10-4cm 

MoK ex 
CuKcx 
CrKcx 

0,025 
0,020 
0,022 

2. kwarts D = 14,1 " 10-4cm 

MoK ex 
Cu Ka 
CrKo: 

0,004 
0,023 
0,039 

3, kwarts D = 28,0 " 10-4cm 

MoKo: 
CuKcx 
Cr Ka 

0,031 
0,029 
0,126 

0,0001 
0,0002 
0,0005 

0,002 
0,007 
0,013 

0,005 
0,019 
0,037 

exp. 

0,020 
0,012 
0, 011 

0,006 
0,034 
0,021 

0,036 
0,017 
0,047 

100 

theor, 

0,0001 
0,0002 
0,0005 

0,002 
0,007 
0, 014 

0,005 
0,020 
0,039 
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van de enkelvoudige bepalingen der reflectie-intensiteiten ver-
meld in Tabellen 4. 1, 4. 2 en 4. 3. is de gemiddelde waarde 
van n uitkomsten Xi. Onder de hoofden "theor." staan de uit
komsten berekend met de formule van De Wolff (61 en 62) 
voor de relatieve standaarddeviatie cr, betrekking hebbend op de 
fluctuaties in de intensiteitsmetingen veroorzaakt door varia
ties in de ori~ntaties der poederdeeltjes: 

(4. 2) 

Zij geldt voor enkelvoudige metingen, waarbij de diffracto
meter-preparaten tijdens de opname worden rondgedraaid. R 
is de straal van de goniometer; h is gelijk aan (hf+h 5 )/2; hf 
is de lengte van het focus van de r<:>ntgenbuis en hs de lengte 
van de opvangspleet, beide gemeten in de richting 7venwijdig 
aan de as van de goniometer; p is de vlàkkenfactor; Nen is 
het effectieve aantal bestraalde deeltjes, in ons geval gelijk 
aan A/!l 1 veff; A is de doorsnede van de primaire bundel ter 
plaatse van de goniometeras; !l1 is de lineaire absorptiecoH
fici~nt en v eff is het gemiddelde volume v 2/v der poeder
deeltjes. In onze berekeningen is Veff gelijk gesteld aan 1rD3 /6, 
waarbij D gelijk is aan Enidi4/E nidi3 (zie § 2. 3). Mogelijk 
zijn de berekende uitkomsten in Tabel 4. 6 onder "theor." 
daarom niet geheel correct, maar de fouten zullen niet veel 
groter kunnen zijn dan 10%. 

De formule van De Wolff legt een kwantitatief verband tus
sen het gemiddelde volume der poederdeeltjes en de hiermee 
samenhangende spreiding in de uitkomsten van de bepalingen 
der intensiteit. De formule geeft rekenschap van het bekende 
feit dat de reproduceerbaarbeid van deze bepalingen slechter 
wordt als de grofheid van het poeder toeneemt. Bij de ver
vaardiging van een nieuw diffractometer-preparaat wordt de 
kans dat hierin de ori~ntaties van de deeltjes afwijken van 
die in het oude preparaat, en daarmee ook de kans op een 
verandering in de intensiteit, groter naarmate de poederdeel
tjes groter zijn. De formule van De Wolff voorspelt voor onze 
poeders een betrekkelijk goede reproduceerbaarheid. In het on
gunstigste geval, namelijk bij de metingen van de intensiteiten 
van het 28, 0 !lm poeder met CrKa-straling bedraagt de rela
tieve standaarddeviatie volgens de theorie 4%. Blijkbaar zijn 
de poeders, hoewel ze extinctie vertonen (zoals we nog zullen 
zien), toch nog niet erg grof, bezien vanuit het standpunt van 
de. statistiek van de groottes en de ori~ntaties der poederdeel
tjes. 

De in de kolommen "exp. 11 en "theor. 11 van Tabel 4. 6 ver-
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melde uitkomsten ZlJn niet direct met elkaar vergelijkbaar, 
daar de eerste niet zoals de laatste uitsluitend betrekking heb
ben op de variaties tengevolge van de verschillende ori~ntaties 
van de poederdeeltjes. De eerstgenoemden hebben tevens be
trekking op 1. de variaties veroorzaakt door de instabiliteit 
van het instrument en 2. de variaties welke samenhangen met 
het teevalskarakter van de emissie en de detectie der rl:Jntgen
kwanten welke bij een meting van N rl:Jntgenkwanten een rela
tieve standaarddeviatie van 1/YN veroorzaken. Deze standaard
deviatie is bij al onze metingen kleiner geweest dan 1 o/o, in 
de meeste gevallen zelfs kleiner dan . Blijkens eigen me-
tingen bedroeg de instabiliteit van het instrument, wanneer het 
continu in bedrijf was, ongeveer ~%. Wanneer de apparatuur 
tussentijds werd uitgeschakeld - en dit is bij onze metingen 
aan het einde van de werkweek het geval geweest - werden de 
variaties in de geregistreerde intensiteiten groter, omdat de 
generator zich bij een nieuwe start wel eens op een iets ver
schillend niveau instelde. Om deze reden dienen we rekening 
te houden met een instabiliteit van ongeveer 1, 5%. Te ver
wachten is derhalve dat de standaarddeviatie, betrekking heb
bend op de variaties veroorzaakt door het emissieproces van 
de r?.mtgenkwanten en door de instabiliteit, ongeveer 2% kan 
bedragen en dat de experimenteel bepaalde standaarddeviaties 
ongeveer 0, 02 groter moeten zijn dan de berekende volgens 
formule ( 4. 2). Blijkens de resultaten van Tabel 4. 6 zijn, met 
uitzondering van de waarde behorende bij de CrKa-meting van 
reflecties (101 +lOl) van het 28,0 pm poeder, de verschillen 
tussen experimentele en berekende uitkomsten inderdaad van 
deze orde van grootte, zodat - het geringe aantal experimen
ten in aanmerking genomen - geconstateerd kan worden dat 
onze uitkomsten op redelijke wijze met de theorie van De Wolff 
overeenstemmen. 

Gezien de grote betekenis van de verhoudingen (101+101)/100 
voor de bepaling van de extinctie zijn ook van deze grootheden 
de standaarddeviaties berekend. Men vindt deze in Tabel 4. 7. 

Tabel 4, 7 

Relatieve standaarddeviaties in de enkelvoudige bepalingen van de in
tensiteitsverhouding (101 +lOl) /100. 

kwarts: D = 1. 5 x 10-4crn D = 14, 1 " 10-4crn D = 28, 0 " 10-4crn 

MoKo: 0,009 0,006 o, 008 

CuKa 0,027 0,022 0,016 
Cr Ka 0.027 0,043 0, 080 
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Hun gemiddelde waarden ZlJn ongeveer gelijk aan die van de 
netto intensiteiten van Tabel 4. 6. Toch verwacht men in het 
quoti~nt (101 + 10Ï)/100 een grotere toevallige relatieve fout, 
die gelijk is aan de wortel uit de som van de kwadraten van 
de relatieve fouten in teller en noemer. De oorzaak voor het 
achterwege blijven van deze verhoging is de geringere invloed 
van de instabiliteit van het instrument. De in Tabel 4. 6 ge
geven waarden hebben nl. betrekking op metingen waarbij het 
instrument tussentijds af en toe uitgeschakeld was. De in 
Tabel 4. 7 gegeven uitkomsten hebben echter betrekking op me
tingen die direct achter elkaar, zonder tussentijdse onderbre
kingen, zijn uitgevoerd. 

4. 6 De systematische afwijkingen in de verhoudingen 
(101 + 10Ï)/100 

Blijkens de in Tabel 4. 5 opgegeven waarden zijn de experi
menteel waargenomen verhoudingen (101 + 10Ï)/100 van het 
1, 5 IJill referentie-poeder, bepaald m.b.v. CuKa- en CrKa
straling, iets kleiner dan de met formule (4. 1) berekende. 
De verschillen bedragen resp. 2, 2 en 3o/o en zijn significant. 
De verhouding van het referentie-poeder bepaald m.b.v. MoKa
straling is echter iets groter en het verschil van 2, 4o/o is 
eveneens significant. De berekeningen volgens formule (4. 1) 
werden uitgevoerd met de waarden !Fe I van Zachariasen (60), 
o.i. de meest betrouwbare, aangezien Zachariasen op goede 
WiJZe voor de extinctie van de reflectie- intensiteiten heeft ge
corrigeerd en de nauwkeurigste waarden van de verstrooiende 
vermogens van Si en 0 heeft gebruikt. Het is duidelijk dat de 
juistheid van een oordeel over de verschillen tussen experi
mentele en berekende verhoudingen mede bepaald wordt door 
de waarden van de bij de berekening gebruikte structuurfac
toren. Met de oudere waarden van Zachariasen en Plettinger 
(6 3) berekent men (resp. met MoK a-, CuKa- en CrKa- straling) 
uitkomsten van 5, 189; 5, 072 en 4, 906. 

De experimenteel bepaalde intensiteitsverhoudingen van het 
referentie-poeder kunnen alleen dan gelijk zijn aan de volgens 
formule (4. 1) berekende, wanneer het voldaan heeft aan de 
voorwaarde van ideale imperfectie (en de invloed van systema
tische fouten op de uitkomsten is gelHimineerd). Wanneer het 
referentie-poeder niet aan deze voorwaarde voldoet, maar 
enigszins idealer van bouw is, moeten de experimentele uit
komsten wegens extinctie iets kleiner zijn dan de berekende. 
Het is niet waarschijnlijk dat extinctie zal optreden. Het re-
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ferentie-preparaat is immers uit een gedeformeerd poeder be
reid en zijn poederlijnen waren in het verre terugstraalgebied 
zelfs iets verbreed t.o.v. de overeenkomstige lijnen van de 
14, 1 pm- en 28, 0 ~ poeders. Blijkbaar is nog een zeer ge
ringe deformatie aanwezig en deze is waarschijnlijk groot ge
noeg om extinctie onmogelijk te maken. 

We zullen nu nagaan welke factoren een systematische af
wijking t.o.v. de ware verhoudingen (101+10Ï)/100 kunnen 
veroorzaken. 

Het is niet te verwachten dat de dode tijd van de gebruikte 
tellers een systematische afwijking in de verhoudingen he~ft 
geïntroduceerd. Dit zou in principe mogelijk zijn, aangezien 
de intensiteiten van sterke reflecties door de dode tijd pro
centueel meer worden verlaagd dan die van zwakke. Er zijn 
echter lineaire tellers gebruikt en de grootste piek-intensiteit 
heeft het bedrag van 1600 c/s niet overschreiden. Onder de 
door ons toegepaste omstandigheden zal de vermindering on
geveer 1 o/o bedragen bij een telsnelheid van 10000 c/ s (Parrish 
en Kohier (64)). 

Een bron van systematische afwijkingen kan ook gelegen zijn 
in de meting van de intensiteit van de ondergrond. De uitlopers 
van de poederlijnen kunnen elkaar overlappen en een schijnbare 
verhoging van deze ondergrond teweeg brengen. Hierdoor kunnen 
de netto geïntegreerde reflectie- intensiteiten te laag gemeten 
worden. Als deze overlapping bij onze kwartslijnen optreedt, is 
de procentuele vermindering van de intensiteit van de zwakkere 
100-lijn groter dan die van de (101 + 10Ï)-lijn, zodat de ver
houding (101 + 101)/100 te groot uitvalt (I 10ï> I 101 > 1100 ). Bij 
de metingen met CrKa-straling heeft dit effect geen rol ge
speeld, bij de metingen met CuKa-straling in zeer geringe mate, 
maar bij de metingen met MoKa-straling kon niet geheel aan 
deze moeilijkheid worden ontkomen en bedraagt het effect naar
schatting enkele procenten. In dit geval nl. liggen de te meten 
lijnen zeer dicht bij elkaar en is de instrumentele lijnbreedte 
zelfs nog iets groter dan bij de andere golflengtes. Dit laatste 
wordt o.a. veroorzaakt door de toegepaste methode van mono
chromatisering m.b.v. /3-filters en pulshoogtediscriminatie, die 
in het geval van MoKa-straling minder selectief is. De Ka
component van Mo-straling ligt immers dicht in de buurt van 
het maximum van de witte straling. Poederlijnen geregistreerd 
met 1VfoKa- straling hebben bredere uitlopers dan die verkregen 
met CuKa- of CrKo:-straling (65). Het is niet goed mogelijk 
het effect te elimineren door constructie van de flanken der 
lijnen in het gebied van de overlapping (het is wel geprobeerd). 
Dergelijke constructies bevatten altijd een arbitrair element 
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met het gevolg, dat men toch niet volledig zeker wordt van de 
intensiteiten van pieken en van ondergrond. 

De door overlapping veroorzaakte afwijking in de verhouding 
(101 + 101)/100, uitgedrukt als percentage van de werkelijke 
waarde dezer verhouding, is bij alle poeders practisch ge
sproken dezelfde, mits de metingen met dezelfde golflengte zlJn 
verricht. De breedtes der Debey-Scherrer lijnen zijn dan nl. 
bij de drie poeders gelijk. Derhalve zal de overlapping geen 
wijzigingen veroorzaken in de procentuele waarden der ver
schillen tussen de verhoudingen (101 + 10Ï)/100 der grove poe
ders t.o.v. die van het 1, 5 /.Iffi. referentie-poeder. 

Afwijkingen t.o.v. de ware verhoudingen treden ook op wan
neer het poederpreparaat een grote transparantie voor r<:~ntgen
stralen bezit. Dit effect is o.a. door Langford en Wilson uit
voerig onderzocht (66 en 67). Het heeft een rol van onderge
schikte betekenis gespeeld bij onze metingen met MoKa-straling. 
De transparantie is in dit geval niet zo groot dat de primaire 
bundel aan de achterkant van het preparaat naar buiten is ge
treden, aangezien de onderzochte reflecties kleine afbuiginga
hoeken bezitten, waarbij de bundel op effectieve wijze in het 
diffractometer-preparaat wordt geabsorbeerd. De oorzaak van 
de hier ter sprake gebrachte afwijking is, dat het effectieve 
volume van het preparaat dat bijdraagt tot het geregistreerde 
diffractie-effect een verandering ondergaat, wanneer de hoek 
tussen de bundel en het oppervlak van het preparaat wordt 
gewijzigd. Bij toenemende hoek vermindert dat volume. De 
fractionele vermindering t.o.v. de totale intensiteit die met 
een zeer grote opvangspleet gemeten zou kunnen worden, be
draagt volgens Langford en Wilson: 

a-1 sinh a exp(-b) ( 4. 3) 

waarin a gelijk is aan af.1,1 Rcsc 2B en b aan Wf.1. 1 Re se 2e, met a 
de divergentiehoek van de primaire bundel en w de opvanghoek 
van de gereflecteerde straal, bepaald door opvang- en strooi
spleet. Voorts is f.1. 1 de lineaire absorptieco~ffici~nt van het 
poeder, R de straal van de goniometer en 2e de afbuigings
hoek. Volgens deze formule zijn er bij onze metingen met 
CuKa- en CrKa-straling geen effecten tengevolge van trans
parantie en vermindert de verhouding (101+10Ï)/100 bij de 
meting met MoKa-straling met ongeveer !% (in het laatste ge
val was a = 0, 25° en w = 0, 88° ). De door transparantie ver
oorzaakte afwijking in deze verhouding, uitgedrukt als per
centage van de werkelijke waarde dezer verhouding, is bij alle 
poeders dezelfde, mits de metingen met dezelfde golflengte 
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ZlJn verricht. Derhalve zal de transparantie geen WlJZlgmgen 
veroorzaken in de procentuele waarden der verschillen tussen 
de verhoudingen (101 +lOl)/ 100 der grove poeders t.o.v. die 
van het 1, 5 p;m referentie-poeder. 

Een vierde oorzaak die afwijkingen t. o. v. de ware intensi
teitsverhouding kan geven is gelegen in een eventuele prefe
rente orilêntatie der deeltjes in het diffractometer-preparaat. 
Zoals in § 4. 4 is vermeld was deze niet in onze preparaten 
aanwezig. 

In het bovenstaande hebben we gewezen op enkele fouten die 
bij de waarnemingen gemaakt kunnen worden. We dienen thans 
nog te wijzen op tw~e feiten die in principe eveneens verschil
len veroorzaken tussen de waargenomen intensiteitsverhoudingen 
van het 1, 5 1.u:n. poeder en de volgens formule (4. 1) berekende 
verhoudingen, nl. de thermische diffuse verstrooiing en de 
deeltjes-absorptiefactor. Beide grootheden zijn nl. niet in de 
uitdrukking (4. 1) opgenomen en zijn in principe afhankelijk van 
de afbuigingshoek. De thermische diffuse verstrooiing vertoont 
ter plaatse van de Bragg-hoek een maximum en maakt bij toe
nemende afbuigingahoek een steeds grotere fractie van de to
tale intensiteit uit. Gezien de kleine, weinig van elkaar ver
schillende afbuigingshoeken van onze onderzochte reflecties kan 
men verwachten, dat deze verstrooiing de volgens (4. 1) bere
kende verhouding niet zal wijzigen. Berekeningen van het effect 
zijn moeilijk en alleen mogelijk in het geval van kubische 
kristallen ( Chipman en Paskin (68)). De intensiteitsverhouding 
111/200 van Ni bijv. (Jennings (69)) ondergaat een verandering 
van slechts lu/oo. Ook bij de grovere 14, 1 ~m en 28, 0 ~m poe
ders behoeft geen rekening gehouden te worden met dit effect. 

Soortgelijke overwegingen gelden t.a.v. de deeltjes-absorptie
factor. In § 4. 14 zal blijken, dat de deeltjes- absorptiefactoren 
behorende bij de reflecties 100 en 101 + lOÏ aan elkaar gelijk 
gesteld kunnen worden wegens de geringe verschillen tussen 
de betreffende afbuigingshoeken. Bij berekening van de ver
houding (101 + lOÏ)/100 vallen deze factoren dus tegen elkaar 
weg. Dit geldt niet alleen voor het referentie-poeder (waarbij 
de factoren trouwens practisch gelijk zijn aan 1), maar ook 
vqor de grovere 14, 1 p;m en 28, 0 p;m poeders. 

Het bovenstaande kan de in geringe mate verhoogde waarde 
van de intensiteitsverhouding verklaren, welke met MoKa-stra
ling voor het referentie-poeder werd gemeten. De afwijking 
wordt veroorzaakt door overlapping, waarvan het effect echter 
gedeeltelijk door dat van de transparantie wordt gecompenseerd. 
De geringe negatieve afwijkingen bij de metingen van deze 
verhouding met CuKa- en CrKa-straling blijven onverklaard. 
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Aangezien de procentuele waarde van de afwijking, gemeten 
met MoKa-straling, bij alle onderzochte poeders gelijk is, 
kunnen de gevonden verhoudingen (101 +10Ï)/100 van de 14, 1 
.urn en 28, 0 .urn poeders worden gecorrigeerd door vermenig
vuldiging met de factor 5, 378/5, 51. Men vindt deze gecorri
geerde waarden op de eerste rij van Tabel 4. 8. 

Aangenomen is dat ook de metingen met CuKa- en CrKa
straling voor de verhouding van het referentie-poeder de vol
gens formule (4. 1) berekende uitkomsten hadden moeten op
leveren. Wetende dat de metingen bij alle poeders onder pre
cies dezelfde omstandigheden zijn uitgevoerd (met name bij 
dezelfde staat van afregeling van de goniometer), hebben wij 
tevens aangenomen dat de procentuele waarde van de afwijking 
bij de grove poeders even groot is als bij het referentie-poe·
der. De gevonden verhoudingen zijn daarom gecorrigeerd door 
vermenigvuldiging met 5, 256/5, 14, resp. 5, 084/4, 93 (zie 
Tabel 4. 8, 2e en 3e rij). Als men deze correcties achterwege 

Tabel 4,8 

Gecorrigeerde intcnsitcitsverhoudingen ( 101 + lOl)/ 100, Gemiddelde 
waanJen en hun standaarddeviaties, 

MoKo: 

CuKo: 
CrKa 

kwarts D = 14,1 x 

5,13(0, 03) 

4,67(0,07) 
4, 53(0, 12) 

kw.ans D=28,0 ~ 10-4crn 

4, 82( 0, 03) 

4, 31(0, 05) 

3, 74(0, 18) 

laat, de gevonden verhoudingen vermeld in Tabel 4. 5 dus 
beter acht, verkrijgen de m.b.v. deze verhoudingen berekende 
afmetingen der perfecte kristalgebiedjes een 15o/o grotere 
waarde. Dit zou onze eindconclusies niet \'·ezenlijk veranderen 

4. 7 Scheiding tussen de extinctie en de deeltjes-absorptie 

Als de afmetingen van de poederdeeltjes te groot worden 
(practisch gesproken: groter dan enkele microns), wordt de 
intensiteit van een poederlijn niet meer door formule (4.1) 
gegeven, maar dient deze vervangen te worden door 

I'=IxyxT ( 4. 4) 

in welke Ir de intensiteit van het grove poeder is, I de volgens 
formule (4. 1) berekende intensiteit, y de extinctiefactor en T 

de deeltjes- absorptiefactor. 



De extinctiefactor, een getal kleiner dan 1, heeft betrekking 
op de verschijnselen van primaire en secundaire extinctie. In 
een ideaal gebouwd kristal treedt primaire extinctie op, omdat 
hierin de wisselwerking tussen de opvallende en gereflecteerde 
straling niet mag worden verwaarloosd. Volgens Darwin (70) 
dient bij de amplitude van de straal in opvallende richting die 
door het nde netvlak heengaat, de amplitude opgeteld te wor
den van het gedeelte van de straal in de reflectie-richting, dat 
aan de onderkant van het nde netvlak wordt gereflecteerd. 
Evenzo moet bij de amplitude van de straal in de reflectie
richting die door het n de netvlak heengaat, de amplitud~ wor
den opgeteld van da-t gedeelte van de straal in opvallende rich
ting, dat aan de bovenkant van het nde netvlak wordt gereflec
teerd. Deze wisselwerking heeft een verzwakking van de reflec
tie-intensiteit tengevolge. Ook bij de secundaire extinctie be
staat er een wisselwerking tussen opvallende en gereflecteerde 
stralen, maar in dit geval is er geen sprake van additiviteit 
van amplitudes, maar van energieên. De primaire bundel, die 
een zeker laagje van een kristal treft, is behalve door normale 
absorptie ook verzwakt wegens "afgifte" van reflectie-intensiteit 
in die doorstraalde laagjes, welke evenwijdig met het eerstge
noemde laagje liggen. Bovendien zal de gereflecteerde straal 
weer energie kunnen afstaan aan de primaire wegens hernieuw
de reflectie tegen evenwijdig liggende kristallaagjes. Beide ef
fecten veroorzaken een verlaging van de geïntegreerde intensi
teit die men registreert wanneer het kristal door de reflectie
positie heendraait. 

De deeltjes-absorptiefactor - die in ons geval van een poeder 
besta~nde uit één kristallijne component en lucht kleiner is dan 
1, en tevens de effecten bevat veroorzaakt door de ruwheid 
van het oppervlak van het preparaat houdt rekening met het 
feit dat de absorptiecolHfici~nt in het reflecterende poeder
deeltje, /.l, een andere waarde bezit dan daarbuiten, waar men 
dient te rekenen met een gemiddelde absorptiecoHfici~nt p'. 
Wegens de aanwezigheid van lucht is p' kleiner dan p. De re
flectie-intensiteit, afkomstig van een klein volume-element in 
een bepaald poederdeeltje, wordt verzwakt door een absorptie
factor, ter grootte van exp(-t.a:).exp{p'(l-x)} exp(-p'l}.exp{-(P-P')x}, 
waarbij l de totale lichtweg in het preparaat is en x die in het 
deeltje. Voor het beschouwde volume-element is de deeltjes-ah
sorptiefactor gelijk aan exp{ -(1-l-P')x }. Zolang de poederdeeltjes 
voldoende klein zijn, is deze exponent practisch gelijk aan 1, 
maar bij grotere deeltjes wordt hij kleiner dan 1 en veroor-
zaakt hij een vermindering van de intensiteit. De intensiteit, 
afkomstig van het gehele preparaat. dient met de gemiddelde 
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waarde van deze exponent vermenigvuldigd te worden en der
halve is de deeltjes-absorptiefactor van het preparaat gelijk 
aan: 

T = - J..t')x} ( 4. 5) 

De bepaling van deze gemiddelde waarde is buitengewoon moei
lijk en het is tot op heden niet gelukt een volledig exacte, in 
de practijk hanteerbare formule voor T te geven. Er zijn even
wel in de literatuur een aantal formules bekend waarmee de 
factoren bij benadering berekend kunnen worden (Rüsterholz 
(71), De Wolff (72), Harrison en Paskin (73), zie § 4.14). 

De verhouding van de intensiteiten van de reflecties 101 + 10Ï 
en 100 wordt blijkens het bovenstaande gegeven door de volgen
de uitdrukking: 

(101 +10Ï)/100 (4. 6) 

IlOO y 100 T 100 

waarbij de indices de verschillende reflecties aanduiden. Hoe
wel de factoren T in principe afhankelijk zijn van de afbuigings
hoek, kan in ons geval worden aangenomen dat T 1oï = T 101 = T 100 , 

aangezien de onderzochte reflecties weinig van elkaar verschil
lende afbuigingshoeken bezitten. Verg. (4. 6) kan dus geschreven 
worden als: 

(101 + 10Ï)/100 

I 100 Y 100 (4. 7) 

De verschillende, in de literatuur bekenû. zijnde, theorie~n 

over de extinctie in poeders geven ons de extinctiefactoren y 
als functie van L, de gemiddelde afmeting van het perfecte 
kristalgebied. Het is dus mogelijk de waarde van de intensi
teitsverhouding als functie van L te berekenen en daarna m.b.v. 
de experimenteel gevonden waarden der verhouding d.m.v. in
terpolatie vast te stellen hoe groot L volgens deze theorie~n in 
de onderzochte poeders is geweest. Deze berekeningen worden 
gegeven in de volgende paragrafen 4. 8 t/m 4.13. We beginnen 
hierbij met de uitkomsten bepaald volgens de theorie van 
Wilchinsky (74), een enigszins op zichzelf staande theorie van 
aantrekkelijke eenvoud, die helaas een aantal onaanvaardbare 
speculatieve elementen zal blijken te bezitten. Vervolgens wor
den de berekeningen gegeven die zijn uitgevoerd met de oor-
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spronkelijke en tevens oudste formule van Darwin (70) voor 
de primaire extinctie in een kristalplaat van oneindige laterale 
afmetingen. Daarna volgen de berekeningen met formules die 
door verschillende auteurs uit de formule van Darwin zijn af
geleid, met het oogmerk deze geschikt te maken voor de toe
passing op poederdeeltjes met eindige afmetingen (75 en 76). 
In § 4. 13 geven we de uitkomsten die zijn bepaald met de 
theorie van Zachariasen (77), welke als een zeer belangrijke 
uitbreiding kan gelden van de theorie over extinctie, aangezien 
hierin het probleem van de extinctie in eindige kristallen op 
fundamentele wijze is aangepakt. 

In § 4. 14 tenslotte berekenen we uit onze gemeten intensitei
ten de deeltjes-absorptiefactoren T. Deze berekening moge hier' 
nog in het kort worden behandeld, hoewel zij impliciet in het 
bovenstaande is gegeven. De metingen verschaffen ons de in
tensiteiten I~ en I~ en de overeenkomstige intensiteiten I 

1 
en 

I 2 van het referentie-poeder (waarbij de twee gemeten poeder
lijnen gemakshalve met 1 en 2 worden aangeduid). Volgens 
formule (4. 4) beschikken we dan over twee vergelijkingen met 
de vier onbekenden y 1 ,y 2 , T 1 en T 2 • Gebruik makend van boven
genoemde relaties tussen y en L, die ons door de verschil
lende extinctie-theorie~n worden gegeven, en aannemend dat 
T 1 =T (het betreft hier immers metingen van twee poeder
lijnen met weinig van elkaar verschillende afbuigingshoeken), 
wordt het probleem vereenvoudigd tot twee vergelijkingen met 
de onbekenden L en T. Ten behoeve van de bepaling van T is 
gebruik gemaakt van waarden van L, berekend met alleen de 
relaties van Zachariasen, aangezien wij deze in ons geval het 
beste van toepassing achten. 

In § 4. 14 worden tevens de berekeningen gegeven die zijn uit
gevoerd met de formule van Rüsterholz (71), de formule van 
De Wolff (72) en de formule van Harrison en Paskin (7 3). 
Deze theoretische bepalingen van T zijn volkomen onafhankelijk 
van de metingen en beschouwingen genoemd in de vorige alinea. 
Zij geven waarden voor T die in redelijke overeenstemming zijn 
met de waarden die uit onze metingen volgen. Van speciaal 
belang is voor ons, dat bij deze berekeningen slechts zeer ge
ringe verschillen optreden tussen de waarden der factoren T, 

behorende bij de reflecties 100 en 101 +lOL Hiermede wordt 
onze bovengenoemde veronderstelling van de gelijkheid dezer 
factoren bevestigd. 

4. 8 Interpretatie m.b.v. de formule van Wilchinsky (74) 

In deze paragraaf wordt uiteengezet tot welke resultaten men 
komt wanneer onze metingen worden geïnterpreteerd met de 
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theorie van Wilchinsky. Eerst worden de hoofdzaken van deze 
theorie vermeld, vervolgens de verkregen uitkomsten genoemd 
en tenslotte worden theorie en uitkomsten op hun juiste waarde 
geschat. 

Wilchinsky is de enige geweest die zowel voor de extinctie
factor als voor de deeltjes- absorptiefactor een uitdrukking heeft 
opgesteld. Andere auteurs namen altijd één dezer factoren voor 
hun rekening. Wilchinsky heeft het probleem op eenvoudige 
wijze benaderd. Hij stelde voor een poeder een laminair model 
op, bestaande uit dunne plaatjes, de "deeltjes", waarvan de 
lengte en breedte groot zijn t.o.v. de dikte en waarvan de op
pervlakken evenwijdig zijn met het oppervlak van het diffracto
meter-preparaat. Het deeltje, met de dikte van YsinO, bestaat 
uit nog dunnere plaatjes, met de dikte van TsinO, die hij 
"kristallieten" noemt en wier scheidingsvlakken eveneens even
wijdig zijn met het oppervlak van het preparaat. Y is de lengte 
van de afgebogen straal in het deeltje en T die in het kristal
liet, bij de glanshoek e. De bouw van het kristalliet wordt 
ideaal verondersteld. Zodra dit in een reflectie-positie is, 
ondergaan de rlJntgenstralen hierin niet de normale "verzwak
king", gegeven door de lineaire absorptiecoi;;fficH~nt IJ., maar 
is er wegens het optreden van primaire extinctie een grotere 
daling in de intensiteit. Wilchinsky veronderstelt dat secundaire 
extinctie afwezig is en dat de reflectie-intensiteit, afkomstig 
van een bepaald kristalliet, in de andere kristallieten en deel
tjes uitsluitend verzwakt wordt door normale absorptie. De 
door apsorptie en extinctie veroorzaakte vermindering van de 
intensiteit ("attenuation") in het reflecterende kristalliet wordt 
beschreven door een verzwakkingscoHficil;;nt E ("attenuation 
coefficient"), die volgens Wilchinsky gelijk is aan: 

( 4. 8) 

waarin J.1 de lineaire absorptiecolHficil;;nt van het kristal is, 
terwijl 

81r e 2 1 +cos 2 2e 
ÀIFIN---- ( 4. 9) 

16 mc2 l+lcos2el 

In deze formule is À de golflengte van de gebruikte röntgen
straling, F de structuurfactor van de desbetreffende reflectie, 
N het aantal eenheidscellen per volume-eenheid, e de lading 
van het electron, m zijn massa en c de lichtsnelheid. De geïn
tegreerde intensiteit Ir van een reflectie van een enkelvoudig 
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grof poeder is, bij metingen met een diffractometer in sym
metrische reflectie-opstelling, gelijk aan: 

I 
[

!:_ 1-exp(-2ET)l 

€ 1-exp( -2 t.tT) 

1 +exp(- t-tY) l 
-v { 1 -exp(- t-tY)} 

( 4. 1 0) 

Hierbij is I de geïntegreerde intensiteit afkomstig van het ideaal 
imperfecte poeder en v de volumefractie van het preparaat die 
gevuld is met vaste stof. De eerste factor tussen vierkante 
haken is de kristalliet- of extinctiefactor, de tweede de deel
tjes-absorptiefactor. De zojuist gegeven formule geldig voor 
een laminair model, kan volgens Wilchinsky door een geringe 
wijziging geldig gemaakt worden voor een re~el poeder. Gebruik 
makend van het feit, dat de gemiddelde weg door een bol met 
diameter D gelijk is aan 2D/3, en door een deeltje van wil
lekeurige vorm gelijk aan 2D( 1 +a) I 3 (waarin a een experimenteel 
te bepalen constante is), zou voor een reeel poeder gelden: 

[ 

1-exp{- ~ EL(1+{3)}] [ l+exp{-% t-tD(1+a)} l 
= E.... 4 2 (4.11) 

E 1-exp {- 3 t-tL( 1+{3)} 2- v( 1-exp {- 3 t-tD( l+a)}) 

Hierbij is D de grootte van het deeltje, L die van het kristal
liet en a en {3 experimenteel te bepalen correctietermen. 
Wilchinsky nam voor zijn poeders aan, en wij zullen dit voor 
de onze doen, dat a ={3 = 0. De deeltjes-absorptiefactoren der 
reflecties hebben volgens deze formule, in tegenstelling tot de 
kristalliet-factoren, dezelfde waarde en vallen dus weg bij de 
berekening van de intensiteitsverhoudingen. 

De afmetingen der kristallieten (domeinen) van onze kwarts
poeders kunnen nu als volgt worden berekend. Eerst worden 
de extinctiefactoren y (y is de eerste factor tussen vierkante 
haken van formule (4. 11)) der reflecties 100, 101 en 101 als 
functie van L berekend. Vervolgens worden de verhoudingen 
(101+101)/100 berekend met de uitdrukking (4.7). De voor de 
berekeningen benodigde waarden van IF/ zijn aan de publicatie 
van Zachariasen (60) ontleend en de vlakkenfactoren zijn gelijk 
aan 6. De uitkomsten staan in Tabel 4. 9 als functie van L ver
meld. 1\ll. b.v. de experimenteel gevonden verhoudingen 
(101 + lOÏ)/ 100 kan vervolgens door interpolatie de gemiddelde 
grootte van het domein der onderzochte poeders worden be
rekend. De afmetingen, uitgedrukt in cm x 10-4, bepaald resp. 
met MoK a-, CuKa- en CrKa-straling, zijn 

103 



Tabel 4. 9 

Berekende primaire-extinctief actoren y en intensiteitsverhoudingen 
(101+ 101)/100 als functie van de afmeting L van het domein. Volgens 

Wilchinsky. 

MoKa-maling 

L(cm" 10-4) 1 5 10 

Y100 0,98 0,95 0,90 

Y101 0,98 0,92 0,84 

Y1oi 0, 97 0,88 0,77 

101+ lOI 5,31 5,04 4,74 

100 

CuKa-straling 

L(cm x 10-4) 3 5 7 9 

Y100 0,94 0,89 0,85 0,82 

Y101 0, 90 0,84 0, 78 0, 73 

Y1o1 
o, 85 0,77 0,69 0, 63 

101 + 101 
4,85 4,62 4,43 4,24 

100 

Cr Ka-maling 

1 5 10 13 

Y10o 0, 97 0,85 0,74 0,69 

ylOl 0,95 0, 79 0,64 0,58 

>'101 
0,93 0,70 0,52 0,46 

101+ lOl 
4,89 4,31 3,82 3,62 

100 

MoK a CuKa CrKa 
in het 14, 1 /.IIl1 poeder: 3, 6 ± 0, 4 4, 6 ± 0, 6 3, 5 ± 0, 8 
en in het 28, 0 ~-tm poeder: 8,6±0,5 8, 2 ± 0, 6 11,2±2,0 

Men vindt deze resultaten ook in Tabel 4. 17. 
De gevonden waarden zijn aanzienlijk groter dan men op 

grond van Darwin's theorie van de primaire extinctie in per
fecte kristallen zou verwachten. De afmetingen die men met 
de formules van andere auteurs kan afleiden - zij komen in 
de volgende paragrafen ter sprake - zijn kleiner. De drie on
afhankelijke metingen die met verschillende golflengtes zijn 
verricht, behoren dezelfde uitkomsten te geven. In dit opzicht 
zijn de resultaten bevredigend. Zij vertonen althans geen ver-
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loop met de golflengte zoals enkele andere uitkomsten, bijv. 
die verkregen volgens Ekstein (zie § 4. 12). 

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Wilchinsky's 
theorie fouten of speculaties bevat, die dergelijke onwaarschijn
lijke uitkomsten veroorzaken. In dit verband kan volgens schrij
ver dezes het volgende worden opgemerkt. 

De oplossing voor het laminaire model is, afgezien van rand
effecten, exact, maar bij de aanpassing van deze oplossing aan 
een re~el poeder is een principi~le afwijking binnengeslopen: 
de deeltjes-absorptiefactor die bij de eerste oplossing afhanke
lijk is van de glanshoek 8, is in de aangepaste formule die we 
in de praktijk moeten hanteren, onafhankelijk van 8. Voorts 
neemt Wilchinsky aan dat er uitsluitend primaire extinctie in 
de poeders kan voorkomen, dus geen secundaire. Dit laatste 
is echter onwaarschijnlijk in het gekozen model van practisch 
evenwijdig liggende kristallieten. Wilchinsky heeft zijn veron
derstelling gebaseerd op 1. intensiteitsmetingen aan NaCl van 
Bragg, James en Bosanquet (78), 2. soortgelijke metingen van 
Havighurst (79) en 3. de mening dat het aantal kristallieten in 
een deeltje niet groot is en derhalve de kans klein dat zij vol
komen evenwijdig liggen. De zojuist genoemde metingen hadden 
aangetoond, dat de reflectie- intensiteiten van NaCl-éénkristal
len, na correctie voor secundaire extinctie, in overeenstem
ming waren met de intensiteiten van NaCl-poeders. In NaCl
één-kristallen komt uitsluitend secundaire extinctie voor en 
NaCl-poeders (deeltjesgrootte <4 x 10-3cm) zijn vrij van ex
tinctie. Deze feiten rechtvaardigen echter niet de veronderstel
ling dat secundaire extinctie in poeders altijd afwezig is. 

Bezwaren zijn ook aan te voeren tegen de veronderstelling, 
dat de verzwakkingscoefficient E gelijk is aan JJ.+ JJ.,. De reeds 
genoemde uitdrukking voor JJ., is nl. op de volgende wijze af
ge leid. Volgens Darwin is de "integrated reflection" (dit is 
het gereflecteerde vermogen, uitgedrukt als fractie van het op 
het kristal vallende primaire vermogen), afkomstig van het op
pervlak van een groot mozaik-kristal dat door de reflectie
stand draait, gelijk aan 

(4. 12) 

Hierin hebben de gebruikte symbolen hun reeds eerder genoem
de betekenis. De formule is geldig voor een "effectief oneindig 
dik" kristal, met invallende en gereflecteerde straal aan de-
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zelfde zijde van het kristaloppervlak en bij gebruik van onge
polariseerde röntgenstraling. De "integrated reflection" van 
een perfect kristal zonder absorptie bedraagt volgens Darwin: 

8 l+lcos2el 
P

2 
= -NÀ2 jFj ·············- (4. 13) 

31T mc2 2sin28 

Nu kan de primaire extinctie formeel als een absorptie (absorp
tiecoefficient J.l~;) worden behandeld. Men kan dus schrijven: 

8 

31T 

2 e 

2 me 

1 + lcos28 I 

2sinB (4. 14) 

waaruit de eerder gegeven uitdrukking voor J.lr;. volgt. Wilchinsky 
neemt zonder nader bewijs aan, dat deze ook kan worden toe
gepast bij de diffractie door kleine poederdeeltjes. De juistheid 
van deze veronderstelling kan worden betwijfeld, omdat bij 
poeders geen sprake is van grote "effectief oneindig dikke" 
kristallen en opvallende gereflecteerde straal niet altijd aan 
dezelfde zijde van het kristaloppervlak liggen. Men kan zich 
ook nog afvragen in hoeverre de invloed van de absorptie op 
juiste wijze in rekening is gebracht door bij de coefficient J.l<. 

de absorptiecoefficient J.l op te tellen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat Wilchinsky ook ex

perimenteel onderzoek heeft verricht waarmede hij zijn theorie 
niet volledig heeft kunnen verifi~ren. 

Onze uitkomsten kunnen vergeleken worden met die van 
Kochanovska (80 en 81). Deze auteur interpreteerde haar me
tingen eveneens m.b.v. Wilchinsky's theorie, nadat zij de 
oorspronkelijke formules aangepast had aan haar metingen die 
volgens de doorstraal-methode zijn verricht. Zij paste een 
fotografische techniek toe waarbij grote reflectie- intensiteiten 
m.b.v. Al-folies werden afgezwakt en maakte uitsluitend ge
bruik van CuKa-straling. De kwartspoeders werden volgens de 
sedimentatiemethode bereid. Bij de vervaardiging van de poe
derpreparaten werden afgewogen hoeveelheden stof gebruikt en 
in deze preparaten was geen preferente orientatie aanwezig. 
De auteur heeft geen gegevens verstrekt over de reproduceer
baarbeid der intensiteitsmetingen en evenmin de· volledige ana
lyse van de afmetingen der deeltjes gegeven. Zij kreeg de vol
gende uitkomsten: 
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fractie (cm x 10-4 ) kristalliet- afmeting (cm x 10-4) 

5 5-10 
10·20 
20-30 
30-40 
50-60 
60-80 

5 
8,5 

10 
10 
13 

Hieruit blijkt dat Kochanovska en schrijver dezes bij toepas
sing van de theorie van Wilchinsky vrijwel dezelfde gemiddel
de grootte der domeinen hebben gevonden. 

4. 9 Interpretatie m.b.v. de formule van Darwin voor primaire 
extinctie 

Darwin (70), de eerste onderzoeker van de extinctie in kristal
len, heeft de volgende formule afgeleid voor de primaire extinc
tiefactor y: 

i' (tanh m'q) 
y "'= 

m'q 
(4. 15) 

Hierin is i 1 de geïntegreerde reflectie- intensiteit afkomstig van 
een dunne kristalplaat met oneindige laterale afmetingen, vol
komen p~rfect van bouw en bestaande uit m' netvlakken met 
een netvlakafstand d. Onder i verstaat men de intensiteit die 
de ~:ristalplaat zou reflecteren volgens d~ kinematische theorie. 
De f!iletor q, g~Ujk aan 

(Nd;tiF Ie 2 ) I (mc 2sin0), 

is de reflectiecoêffici~nt, de verhouding dus van de door een 
roostervlak gereflecteerde amplitude tot de opvallende ampli
tude. De symbolen hebben hun in § 4. 8 genoemde betekenis. 
Wanneer q door de gegeven uitdrukking wordt vervangen en 
m'd gelijk gesteld wordt aan L, gaat verg. (4.15) over in: 

y 
tanh { (e2 ÀNIFI L}/ mc2 sine} 

(e2 lliiFIL)/mc 2 sine 
( 4. 16) 

Darwin heeft ook de formule gegeven voor de gereflecteerde 
intensiteit afkomstig van een groot kristal, dat perfecte ge
bieden, lagen, heeft die dik genoeg zijn om primaire extinctie 
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te vertonen. Deze formule luidt: 

(tanh m'q) 
P' ( 4. 17) 

m'q 

waarin P' de "integrated reflection" is (voor definitie zie§ 4,8). 
Kristal en perfecte lagen dienen oneindige laterale afmetingen 
te bezitten, wil deze formule van toepassing zijn. Volgens 
Darwin geeft de formule echter een dicht bij de ware grootte 
liggende benaderde uitkomst, als de perfecte lagen zijn opge
broken in kleine blokjes (domeinen). De afmetingen van de 
laatsten moeten zodanig zijn, dat de hoekbreedte van de re
flectie afkomstig van één domein klein is ten opzichte van de 
verschillen tussen de orH~ntaties van de blokjes. Hoewel de 
boven gegeven uitdrukking voor y is afgeleid voor een kristal 
met oneindige laterale afmetingen, wordt zij in de literatuur 
wel eens ongewijzigd toegepast op poederdeeltjes, bijv. door 
Hall en Williamson (82). 

Toepassing van Darwin's oorspronkelijke formule is ook in 
ons geval nuttig geacht, vooral met het oog op in volgende pa
ragrafen te noemen uitkomsten, verkregen met soortgelijke 
formules die wèl voor poeders zijn aangepast. Door verge
lijking der uitkomsten kan het effect der aanpassingen worden 
bestudeerd. Tabel 4.10 geeft de met formule (4.16) berekende 
extinctiefactoren y, als functie van de domeingrootte L. Tevens 
zijn de intensiteitsverhoudingen ( 101 + 10Ï) I 100 vermeld, even
eens als functie van L, en berekend met formule (4. 7). Door 
interpolatie kan vervolgens m.b.v. de experimenteel gevonden 
intensiteitsverhoudingen de gemiddelde grootte van het domein 
der onderzochte poeders worden bepaald. !Je afmetingen, uit
gedrukt in cm x 10-·l, resp. met MoKa-, CuKa- en CrKa-stra
ling verkregen, zijn 

in het 14, 1 Mffi poeder: 
in het 28, 0 .urn poeder: 

MoK a 
0, 77 ±0, 05 
1, 25 ± 0, 04 

CuKa 
1. 32 ± 0, 10 
1, 85 ± 0, 09 

CrKa 
1,30±0,19 
2, 7 ± 0, 4 

Deze resultaten zijn ook vermeld in Tabel 4. 17. Zij zijn aan
zienlijk lager dan die verkregen m, b.v. de formule van Wil
chinsky en vertonen enig verloop met de gebruikte golflengte. 
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Tabel 4,10 

Berekende primaire-extinctiefactoren y en intensiteitsverhoudingen 
(101+ IOÏ)/100 als functie van de afmeting L van het domein. Volgens 

Darwin. 

MoKa-straling 

L(cm" 10-4) 0,75 1 1,125 1,25 1,375 

Y100 0, 978 0,962 0,953 o, 943 0,932 

Y1o1 0,966 0,941 0, 926 0,911 0,894 

Y10I 0,924 0, 873 0,846 0,817 0,788 

101 + 10I 
5,145 4, 991 4,908 4, 821 4,734 

100 

CuKa-straling 

L{cm" 10-4) 1,25 1,375 1,75 1, 875 

Ywo 0,943 0,932 0,895 0,881 

Y101 0, 911 0,894 0,842 0,823 

Ywr 0,817 0,788 0,704 0,677 

101 +lOT 
4,714 4,629 4,374 4,297 

100 

CrKa-straling 

L(cm >< 10-4) 1,25 1, 375 2,625 2,75 

Y100 0,943 0,932 0, 795 0, 780 

Y101 0, 911 0,894 0,712 0,694 

Y10I o, 817 0,788 0,536 0,517 

101+10I 
4,562 4,479 3,766 3,712 

100 

4.10 Interpretatie m.b.v. de formule van Darwin-Lang voor 
de primaire extinctie 

Lang (75} heeft erop gewezen dat het quotient van de dynami
sche intensiteit i' en de kinematische intensiteit i, dat in § 4. 9 
ter sprake is gebracht, bij een juiste behandeling van de pola
risatiefactor gelijk is aan: 

(tanh m'qK} 
( 4. 18} 
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Hierin is K de polarisatiefactor, gelijk aan 1 of icos2 81, ter~ 
wijl het subscript K bij de intensiteiten i 1 en i aanduidt dat 
de uitdrukking betrekking heeft op een polarisatierichting met 
polarisatiefactor K. Voor een gegeven experimentele opstelling 
dient deze formule nader uitgewerkt te worden. Lang heeft dit 
gedaan voor het geval dat een ongepolariseerde r~ntgenbundel 
wordt gemonochromatiseerd door reflectie tegen een kristal 
onder een glanshoek a. In een eerste-orde-benadering die bin
nen 1 o/o nauwkeurig is wanneer de extinctie niet groter is dan 
10%, leidt hij af: 

1 ---------- ( 4. 19) 
3 

waarbij i'av en iav resp. de dynamische en kinematische geïn
tegreerde intensiteit zijn, die met de gegeven experimentele 
opstelling gemeten kunnen worden. Op analoge wijze is door 
ons een betrekking afgeleid, geldig voor onze experimentele 
opstelling, waarbij ongepolariseerde r~ntgenstraling op het pre
paraat valt. Ten behoeve van deze afleiding kan de betrekking 
(4. 18) het beste geschreven worden als: 

(tanh m'qK) 
(4. 20) 

m'qK 

en, daar in de uitdrukking van iK de factor K 2 voorkomt, als: 

i'K = KM (tanh m•qK) (4. 21) 

waarin M een grootheid is onafhankelijk van de polarisatie. 
Uit de laatste betrekking volgt: 

(4. 22) 

daar in het geval van kinematische reflectie-intensiteiten 
tanh m' qK gelijk gesteld kan worden aan m' qK. Gebruik makend 
van de reeksontwikkeling van tanh m• qK en middelend over de 
beide polarisatierichtingen, komt er in eerste benadering. 

· av 1 21 12 2 2 2 
i' (e

2 )2 1 1+cos
4

2e 
-= 1 -- -- N F À m• d ---
i 

3 
mc2 sin2

8 1+cos 2 2e av 

( 4. 2 3) 

waarbij voor q de in § 4. 9 gegeven uitdrukking 
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(NdÀIFie 2 ) I (me 2 sin fJ) 

is geschreven. Lang neemt aan dat zijn formule ook geldig is 
voor een poederdeeltje, mits voor m'd de grootte van het do
mein L wordt genomen. De primaire extinctiefactor y wordt 
dus: 

y (4. 24) 

De toepassing van formule (4. 24) op onze kwartspoeders levert 
de in Tabel 4. 11 genoemde uitkomsten voor y. De bijbehoren-

Tabel 4,11 

Berekende primaire-extinctiefactoren y en intensiteitsverhoudingen 
(101+ lOI)/100 als functîe van de afmeting L van het domein. Volgens 

Darwin-Lang. 

MoKa-straling CuKa-str aling 

L(cm" 10-4) 0,5 0,75 1,0 0,75 1, 0 1,5 

Y100 1,00 1,00 1,00 0, 98 0,96 0,92 

ylOl 0,98 0,96 0,94 o, 97 0,94 0,87 

Y1oï 0, 96 0,92 0,85 0,92 0,86 0,69 

101+10Ï 
5,22 5,02 4,75 5,03 4,84 4,28 

100 

CrKa-stra ling 

L(cm" 10-'i 1,0 1,5 2,0 

Y10o 0, 97 0,92 0,86 

Y101 0,95 0,88 0,78 

Y10ï 0,87 0, 72 0,49 

101+ 10Ï 
4,72 4,22 3,43 

100 

de verhoudingen (101 + 10Ï)/100 zijn berekend met formule (4. 7), 
evenals in de twee voorafgaande paragrafen. M.b.v. de experi
menteel waargenomen intensiteitsverhoudingen kan de gemiddelde 
grootte van het domein der onderzochte poeders door interpolatie 
worden bepaald. De afmetingen, uitgedrukt in cm x 10-4 , resp. 
met MoKa-, CuKa- en CrKa-straling verkregen zijn 

MoKa CuKa 
in het 14,1 f.,lm poeder: 0,61±0,04 1,15±0,06 
in het 28, 0 ,urn poeder: 0, 93 ± 0, 03 1, 47 ± 0, 04 

Cr Ka 
1,19±0,12 
1,81±0,11 
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Men vindt deze resultaten ook in Tabel 4. 17. De waarden zijn 
iets kleiner dan die, welke zijn verkregen met de formule van 
Darwin (4. 15). De oorzaken van de verschillen zijn de gewij~ 
zigde behandeling van de polarisatiefactor en het feit dat de 
formule van Lang een eerst-orde-benadering is. Voor beide 
formules geldt dat de absorptie in het perfecte domein zo klein 
moet zijn dat zij kan worden verwaarloosd. 

4. 11 Interpretatie m.b.v. de formule van Darwin-Lang voor 
secundaire e.xtinctie 

Volgens Lang (75) moet de oorspronkelijke formule van Darwin 
voor de secundaire extinctie, geldig in het geval van een sym
metrische transmissie door een dunne plaat van de dikte D', 
op een analoge wijze als in § 4. 10 genoemd, in de volgende 
worden gewijzigd: 

cos() 
( 

D' ~ (-.uD' \ 1- gQ 0 K
2 
-- exp --I 
case case/ 

(4. 25) 
., 
1 K 

Hierin is i' I< de door secundaire extinctie verzwakte geïnte
greerde reflectie-intensiteit, betrekking hebbend op een pola
risatierichting met polarisatiefactor K, gelijk aan 1 of I cos2e1. 
De grootheid Q 

0 
is gelijk aan 

waarbij de gebruikte symbolen hun eerder genoemde betekenis 
hebben, f.l is de lineaire absorptiecoHfici~nt en g wordt de 
secundaire extinctieco~ffici~nt genoemd. De co~ffici~nt g wordt 
bepaald door de breedte van de distributiefunctie W(.ó.) voor de 
waarden van de hoeken .6., waarover de domeinen t.o.v. hun 
gemiddelde stand zijn verdraaid. Bij een normale verdeling 
met een standaarddeviatie Tl in het invalsvlak, geldt: 

-1 g = (2V7TT)) 

Voor ons geval, waarin ongepolariseerde primaire straling op 
het preparaat valt, wordt de formule voor i!vliav• na middelen 
over de beide onderling loodrechte polarisatierichtingen: 

il av gQ
0
D' 1 +cos 4 2e 

1-------- (4.26) 
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Hierin is i'av de geïntegreerde reflectie-intensiteit, verzwakt 
door secundaire extinctie, en Îav de geïntegreerde kinematische 
intensiteit. Volgens Lang is deze formule ook van toepassing 
op poederdeeltjes, mits de effectieve dikte van de kristalplaat 
D'/cos(} wordt vervangen door 0, 7D, waarbij D de deeltjes
grootte is. Hij poneert dit op grond van de tabellen van Evans 
en Ekstein (83), waaruit blijkt dat de transmissiefactor ge
middeld ongeveer gelijk is aan 0, 7 voor waarden van t.tD/2<0, 6, 
en practisch gesproken onafhankelijk van de glanshoek (}. De 
uitdrukking voor de secundaire extinctiefactor y• is dus: 

C'Y 
1 l+cos4 28 

y' 1-0, 7gD -- N
2 IFI 2 

;t
3 

(4.27) 
mc2 sin2 f) l+cos2 28 

Tabel 4.12 

Berekende secundaire-extinctiefactoren y' en iotensiteitsverhou-
dingen (101+ lOÏ)/100 als functie van gD. Volgens Darwin-Lang. 

MoKa-straling 

gD(cm) 6 7 13 14 

Y100 0,998 o, 985 0,983 0,969 0,966 

Y101 0,995 0,970 0,965 0,936 0,931 

YlOÏ 0,988 0,930 0,919 0,849 0,838 

101 + 10Ï 
5,34 5,14 5,10 4,86 4,82 

100 

CuK a-straling 

3 4 5 6 

Y100 0,989 0,967 0,956 0,945 0,934 

Y101 0,978 0,933 0, 911 0,889 0,867 

Y1o1 0,948 0,844 0, 791 0,739 0,687 

101+ 10Ï 
5,09 4,73 4,55 4,36 4,17 

100 

CrKa-straling 

2 3 4 

Y100 0,977 0,953 0,930 0,906 

Y101 0,953 o, 905 0,858 0, 811 

Y1o1 0,889 0,779 0,668 0,557 

101 +lOÎ 
4, 73 4,36 3,96 3,55 

100 
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In Tabel 4. 12 staan de voor onze kwartspoeders berekende 
waarden y' als functie van Tevens zijn de bijbehorende 
intensiteitsverhoudingen (101 +lOÏ)/100 gegeven, die werden be
rekend op volkomen analoge wijze als in de drie voorafgaande 
paragrafen. M.b.v. de experimenteel waargenomen intensi
teitsverhoudingen kan gD van de onderzochte poeders bepaald 
worden door interpolatie en, daar D bekend is, ook g. Wan
neer de bovengenoemde distributiefunctie door een functie van 
Gauss kan worden voorgesteld, = 0, 332g-1

, waarin 
L:-.1 de halve breedte van W(L:I) is. De waarden van Ai, uitge
drukt in radialen x 10-4 , resp. met ::VIoKa-, CuKa-en CrKa
straling verkregen, zijn 

in het 14, 1 1-f.m poeder: 
in het 28, 0 1-f.m poeder: 

MoKa 
0,74±0,09 
0,67±0,03 

CuKa 
1,4 ±0,2 
1,77±0,08 

::VI en vindt deze resultaten ook in Tabel 4. 17. 
afhankelijk te zijn van de gebruikte golflengte. 

Cr Ka 
3, 1 ± 0, 7 
2, 6 ± 0, 3 

sterk 

4. 12 Interpretatie m.b.v. de formule van Ekstein voor primaire 
extinctie 

Ekstein (76) heeft de oorspronkelijke formule van Darwin ge
wijzigd met het oog op de toepassing op de reflectie-intensitei
ten van kleine bolvormige poederdeeltjes. Zijn uitdrukking voor 
de primaire extinctiefactor heeft betrekking op piek- intensi
teiten. Volgens Lang (75) kan de formule van Ekstein echter 
ook worden toegepast op geïntegreerde intensiteiten, zij het 
dat de uitkomsten in dat geval het karakter van benaderingen 
dragen. Ekstein's formule luidt: 

y (4. 28) 

Een opvallend verschil met de overeenkomstige uitdrukking van 
Lang is de afwezigheid van de factor sin 28 in de noemer van 
de tweede term. 

De toepassing van de formules (4. 28) en (4. 7) op onze kwarts
poeders levert de in Tabel 4. 13 genoemde uitkomsten voor y 
en bijbehorende intensiteitsverhoudingen. De berekende groot
he'äen zijn getabelleerd als functie van L. !VI. b.v. de experi
menteel waargenomen intensiteitsverhoudingen kan de gemid
delde grootte van het domein der onderzochte poeders worden 

114 



Tabel 4,13 

Berekende primaire-extinctiefactoren y en intensiteitsverhoudingen 
(101+ 101)/100 als functie van de afmeting L van het domein. Volgens Ekstein. 

MoKa-straling CuKo:-straling 

L(cm x 10-4) 5 7 9 3 5 

Y10o 0,99 0,98 0,97 0,99 0,96 

Y101 0,98 0,95 0,93 0, 96 0, 90 

Y1oi 0,95 0,89 0,83 0,91 0,76 

101+101 
5,18 4,99 4,74 4,96 4,40 

100 

CrKo:-straling 

L(cm x 10-4) 1 3 5 

Y10o 1,00 0,97 0, 92 

y101 0,99 0,93 0,79 

Y1oi 0, 98 0,82 0,51 

101+101 
5,02 4,48 3,31 

100 

bepaald. De afmetingen, uitgedrukt in cm x 1 o-4 , 

MoKa-, CuKa- en CrKa-straling verkregen, zijn 
MoKa CuKa 

in het 14,1 J.,tm poeder: 5,6±0,3 4,0±0,3 
en in het 23,0J.tm poeder: 3,3±0,2 5,2±0,1 

7 

0,92 

0,80 

0,54 

3,51 

resp. met 

CrKa 
2, 3 ± 0, 5 
4, 3±0, 3 

Men vindt deze resultaten ook in Tabel 4.17. De waarden zijn 
onwaarschijnlijk hoog en zij varH~ren sterk met de gebruikte 
golflengte. In tegenstelling tot eerder genoemde uitkomsten 
nemen zij af bij toenemende golflengte. 

4. 13 Interpretatie m.b.v. de formules van Zachariasen voor 
de extinctie 

In 1967 heeft Zachariasen (77) aan de theorie van de extinctie 
een belangrijke uitbreiding gegeven. Hij heeft nl. het probleem 
kunnen oplossen van de extinctie in perfecte kristallen met 
eindige afmetingen. Wegens de ingewikkeldheid van het vraag
stuk kon de behandeling niet volledig exact zijn en dragen de 
formules een benaderend karakter. Zachariasen gaat uit van 
het feit dat opvallende en afgebogen straling in het perfecte 
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kristal een gekoppeld systeem vormen, en de basis-vergelij
kingen brengen tot uitdrukking dat in een kristal zonder absorp
tie de energie van de straling niet verloren gaat. Door toepas
sing van het divergentie-theorema volgt het gereflecteerde ver
mogen, dat door het oppervlak van het perfecte kristal heen
gaat, uit de integraal van de divergentie van de intensiteit, 
uitgestrekt over het gehele door het oppervlak omsloten volume. 
De auteur heeft de formules afgeleid voor de primaire extinc
tiefactor van de kristalplaat met oneindige laterale afmetingen, 
van kristallen in de vorm van een parallelopipedum en van bol
vormige kristallen. De formule voor de kristalplaat is practisch 
gesproken gelijk aan die volgend uit de dynamische theorie van 
Darwin. Derhalve kan worden aangenomen dat de oplossingen 
voor de eindige kristallen goede benaderingen zijn. 

Zachariasen heeft ook de formules opgesteld voor de extinc
tie in reele kristallen met eindige afmetingen. De auteur nam 
aan dat het reele kristal op correcte wijze wordt beschreven 
door het mozaïekmodel van Darwin. Als distributiefunctie voor 
de hoek-afwijkingen van de domeinen t.o.v. hun gemiddelde 
stand is een verdeling volgens Gauss gekozen: 

W(f>) ,/n' 2 2 
v 2 g exp(- 27Tg l1 ) (4. 29) 

waarbij t> de hoek-afwijking is en g de reeds in § 4. 11 ge
noemde secundaire extinctiecoefficient, die uitsluitend wordt 
bepaald door de breedte van de distributiefunctie (g=O, 332/lli, 
waarin f>t de halve breedte van de distributiefunctie is). In 
een reeel kristal kunnen primaire en secundaire extinctie op
treden. Zachariasen past echter een vereenvoudiging toe door 
de primaire extinctie in het perfecte domein te verwaarlozen 
t.o.v. de secundaire extinctie in het mozáiekkristal. Volgens 
hem is de juistheid van deze veronderstelling in voldoende 
mate experimenteel geverifieerd, zelfs in het geval van zeer 
sterke reflecties. Een tweede vereenvoudiging die wordt toe
gepast bestaat uit de verwaarlozing van de afmeting van het 
domein t.o.v. de afmeting van het kristal. In het bijzondere 
geval dat rÀ·l » g (waarin r de straal van het domein is) wordt 
de formule van Zachariasen gelijk aan Darwin's formule voor 
de secundaire extinctie. 

Volgens Werner (84) bevat Zachariasen's theorie van de pri
maire extinctie een fout. In onvoldoende mate zou rekening ge
houden zijn met transport van energie in andere richtingen dan 
die van opvallende en gereflecteerde bundel. Werner acht de 
béschouwingen over de secundaire extinctie in mozaïkkristallen 
wèl juist. 
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We zullen gebruik maken van Zachariasen's oplossing voor 
rel:lle bolvormige kristallen met bolvormige domeinen. In dit 
geval is de extinctiefactor: 

1 

y (1+2x)-l (4.30a) 

x 
-1------ Q

0
À Tr• 

1 +cos 2 2e 
(4. 30b) 

R 
- A dA/d(.uR) 
' 

(4. '30c) 

2 1 

r• = r{1 +(r/ Ag) rl (4. 30d) 

Hierbij is A de transmissiefactor, .u de lineaire absorptieco!H
ficil:lnt en R de gemiddelde straal van het deeltje, dus R is 
gelijk aan D/2. De grootheid T is de gemiddelde weglengte van 
de stralen in het mozaïekkristaL Bij de berekening van T wordt de 
lengte van iedere straal, l, vermenigvuldigd met de gewichts
factor exp(-.ul). Op deze wijze wordt nl. rekening gehouden met 
de invloed van de absorptie op de extinctiefactor, maar het 
betreft hier een benadering die alleen geldig is voor weinig 
absorberende kristallen. De grootheid Q0 heeft de in § 4. 11 ge
geven betekenis en r is gelijk aan de gemiddelde straal van 
het domein, dus r is gelijk aan L/2. 

Om nu de voor het kristal karakteristieke grootheden r en g te 
kunnen vinden, moeten er tenminste twee onafhankelijke be
palingen van de parameter r • met verschillende golflengtes 
(subscripten 1 en 2) worden verricht. Er geldt: 

r (4. 31a) 

g (4. 31b) 

Er zijn twee grensgevallen te onderscheiden die door Zacharia
sen kristallen van het type I en het type 11 worden genoemd. 
B~j kristallen van het type I is de breedte van de distributie
functie W( Ll.), (verg. 4. 29), veel groter dan de breedte van het 
diffractie-effect van één domein, of anders uitgedrukt, rA- 1 » g. 
Tevens geldt dan dat r • "'=' Ag en r; I r2• "" À 1/ A2 • In deze kristal
len bestaan dus betrekkelijk grote verschillen tussen de oril:ln
taties der domeinen. De extinctiefactor is afhankelijk van g, 
maar onafhankelijk van r. In deze kristallen kunnen geen grote 
extincties optreden. Bij kristallen van het type 11 is de breedte 
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van de functie W(ll.) veel kleiner dan de breedte van het dif
fractie-effect van één domein en derhalve r:\ 1 « g, r• ::::: r en 
r; /r;::::: 1. In deze kristallen zijn de verschillen tussen de 
orientaties der domeinen zeer gering, is de extinctiefactor af
hankelijk van r, maar onafhankelijk van g. In deze kristallen 
kunnen wèl grote extinctie optreden. Bij kristallen van een 
tussengelegen type moet de verhouding r;/r; tussen de grenzen 
1 en :\ 1 /:\ 2 liggen. De grootheid r• is gelijk bij alle reflecties 
van een kristal of kristalpoeder die met dezelfde golflengte 
zijn gemeten. 

De formules (4. 30a) t/m (4. 30d) stellen ons nu in staat voor 
onze kwartspoeders de extinctiefactoren y - en daarmede, 
m.b.v. formule (4.7), de intensiteitsverhoudingen 101+101/100 
- als functie van r• te berekenen. (Zie de Tabellen 4. 14 en 4. 15). 

Tabel 4,14 

Berekende extinctiefactoren en intensi
teitsverhoudingen als functie van r*, 

Volgens Zachariasen, 
Kwarts 0=14,1" 10-4cm, 

Y10o 

Y101 

Y10I 

101 + 101 

100 

CuKa-str aling 

r"{cm" 10-4) 

YIOo 

Y101 

Y1oi 

101 +lOT 

100 

Cr Ka-maling 

r"{cm " 10-4) 

Y100 

ylOl 

Y10ï 

101+ lOT 

100 
118 

0,3 0,4 0,5 

0,99 0,98 0,98 

0,97 0,96 0,95 

0,93 0,91 0,90 

5,16 5,09 5,03 

0,4 0,5 0,6 

0,96 0,95 0,94 

0,92 0,91 0,89 

0,84 0,81 0,79 

4,75 4,66 4,57 

0,3 0,4 0,5 

0,96 0,95 0,93 

0,92 0,90 0,88 

0,84 0,80 0,76 

4,58 4,45 4,35 

Tabel 4. 15 

Berekendeextinctief actoren en intenslteits-
verhoudingen als functie van r". Volgens 

Zachariasen, 
Kwam 0:;;28,0" 10-4cm. 

MoKa~straling 

0, 388 0,485 0,582 

0,96 Q, 95 0,95 

0, 93 0,91 0,90 

0,85 0,82 0, 80 

4,88 4, 79 4,70 

CuKa-straling 

0,388 0,435 0,582 0,679 

0,93 0,91 0, 90 0, 88 

0,87 0,84 0,82 0, 80 

0,75 0,71 0,68 0,65 

4,4{1 4,33 4,23 4d4 

Cr Ka-straling 

0,582 Q, 679 0,776 P,!l73 

0,86 0,84 0, 83 0,?-1 

Q,'/7 0,74 o. 72 o.~o 

o,62 0,59 0,56 0,§:'1-

3,91 3,82 3,74 3,68 



In verband met de hierbij benodigde berekening van T is het 
van belang op te merken dat de grootste waarden van () en t.~R, 

die in ons geval voorkomen, resp. geÜjk zijn aan 20,03° en 
0, 413. Uit de tabellen van Evans en Ekstein (83) blijkt nl. dat 
alle transmissiefactoren A dan gelijk zijn aan die welke be
horen bij e 0°. Dit feit maakt het mogelijk, dat men gebruik 
kan maken van exacte oplossing: 

A(O = 0°) 1 - ~ (.uR) + ~(t.~R) 2 
- %(t.~R) 3 + ~(t.~R)4 -

1
1
0 

(t.~R) 5 + .... 

( 4. 32) 
en de differentiatie gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Er 
behoeft bovendien niet te worden geïnterpoleerd tussen de waar
den gegeven in de zojuist genoemde tabellen. 

Met de experimenteel waargenomen intensiteitsverhoudingen 
kunnen vervolgens de waarden van r• der onderzochte poeders 
worden bepaald. De waarden, uitgedrukt in cm x 10-4

, resp. 
met MoKa-, CuKa- en CrKa-straling verkregen, zijn 

MoKa CuKa Cr Ka 
in het 14,1 t.tm poeder: 0,34±0,04 0,49±0,08 
in het 28, 0 t.tm poeder: 0, 45 ± 0, 04 0, 50 ± 0, 05 

0, 34 ±0, 10 
0,78±0,25 

Hoewel de waarden van r• van elk poeder verkregen m.b.v. de 
drie stralingen niet geheel aan elkaar gelijk zijn, wijzen zij er 
toch op dat de kwartsdeeltjes in beide poeders van het type II 
zijn, ln vergelijking met de resultaten uit de vorige paragrafen 
nl. is de afhankelijkheid van de golflengte gering. Men dient 
daarbij ook in overweging te nemen dat experimentele onnauw
keurigheden altijd een zekere spreiding in de waarden van r• 
veroorzaken en de theorie bovendien in het geval van CrKa
straling minder goed voldoet wegens de grotere absorptie. 
Vooruitlopend op de conclusie uit § 4. 15 mag men verwachten, 
dat de kwartsdeeltjes van de beide poeders zeer waarschijnlijk 
uit domeinen bestaan die een gemiddelde straal hebben van 
resp. ongeveer 0, 4 x 10"'1 cm en ongeveer 0, 6 x 10-4cm, terwijl 
g resp. > 0, 6 x 10 4 en> 0, 9 x 10 4 (dus 0, 332g"1 resp.< 0, 6 x 
10 ' 4 en < 0, 4 x 10'4 ). Dit wijst erop dat de verschillen tussen 
de ori~ntaties der domeinen slechts gering zijn. 

De berekeningen van de gemiddelde straal r en de parameter 
g m.b.v. de formules (4. 31a) en (4. 31b) geven de volgende uit
komsten. Voor het 14, 1 .urn poeder levert de combinatie van 
de metingen verricht met de stralingen: 

CuKa en MoKa: r=O, 58 x 10'4cm en g=O, 59 x 10
4

; 

CrKa en MoKa: r=O, 34 x 10 ' 4cm en g=m ; 
CrKa en CuKa: geen zinvolle oplossing, omdat voor r~u een 

grotere waarde wordt gevonden dan voor r;r; 
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en voor het 28,0 Min poeder: 

CuKa en MoKa: r=O, 52 x 10-4 cm en g=1, 3 x 10 4
; 

CrKa en MoKa: r=O, 88 x 10"4cm en g=O, 77 x 104 ; 

CrKa en CuKa; geen zinvolle oplossing, omdat voor de 
verhouding rêr I rêu een waarde wordt ge
vonden die groter is dan Àcr I Àcu. 

Zelfs kleine experimentele onnauwkeurigheden kunnen er de 
oorzaak van zijn dat geen zinvolle oplossingen worden gevonden. 
Deze laatste resultaten verschillen weinig van de eerder ge
noemde, die verkregen werden door r gelijk te stellen aan de ge
middelde waarde van de drie uitkomsten voor r •, verkregen 
m.b.v. de verschillende stralingen. 

Al deze uitkomsten zijn verkregen met de vereenvoudigde 
formule. We zullen nu nagaan welke waarden voor r en g wor
den verkregen wanneer de uitgebreide formule van Zachariasen 
wordt toegepast. Deze luidt: 

1 

y = ( 1 + 2x) -~ ( 4. 33a) 

1 +cos 4 28 
x = Q0 )."

1 r[ 3r/2 +(Ï'- 3r/2)/ {1 +{r/Àg)2}*] (4. 33b) 
1 +cos 2 28 

De eerste en tweede term in de uitdrukking voor x stellen de 
primaire en secundaire extinctie voor. De waarden van de factor 

r[3r/2+(T-3r/2)/{1 +(r/Àg)2 }i], 

behorende bij de intensiteiten van de kwarts- reflecties 100, 101 
en 10Ï welke met dezelfde golflengte zijn gemeten, zijn prac
tisch gelijk, omdat T in al deze gevallen nagenoeg dezelfde 
waarde bezit. Dit volgt zoals hierboven reeds is opgemerkt uit 
de tabellen van Evans en Ekstein. 

Door toepassing van formule (4. 33) kunnen de extinctiefac
toren y 100 , y 101 en y lOÎ als functie van de zojuist genoemde 
factor worden berekend en vervolgens, door toepassing van 
formule (4.7) de bijbehorende verhoudingen (101+101)/100. Met 
behulp van de experimenteel bepaalde intensiteitsverhouding kan 
vervolgens door interpolatie worden vastgesteld hoe groot deze 
factor bij de onderzochte· poeders is geweest. Elke onafhanke
lijke meting met een bepaalde straling geeft dan een vergelij
king met de gezochte r en g als onbekenden. Aangezien wij 
metingen hebben verricht met de stralingen MoKa, CuKa en 
CrKa beschikken wij over drie vergelijkingen met twee onbekenden. 
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Fig. 4.1. De bepaling, volgens verg.( 4, 33), van de secundaire extinctiecoëfficiënt g en 
de gemiddelde straal van het domein r met behulp van minstens twee onafhanke
lijke imemiteitsmetingen, Kwarts, D= 14,1 x lo-4 cm. 

'? 
Sl 

~ .: 
t 11 

' I= !te /(u 11 I 

" I 
I ' 

t 
2: Cu Ka 

IJ,O 3:CrKa ,, 

i\ 
I 

9,0 

3,0 
., ., 
:I 

.: 
0 0,3 0,9 I,S 2,1 2,1 -r(cmx11J-4) 

Fig. 4, 2. De bepaling, volgem verg.( 4, 33), van de secundaire extinctiecoëfficiënt g en 
de gemiddelde straal van het domein r met behulp van minstens twee onafhanke
lijke intcnsiteitsmetingen. Kwarts, D= 28,0 " Io-4 cm, 
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In Fig. 4. 1 zijn de drie onafhankelijke functies g(r) gegeven 
van het 14, 1 1-1m poeder en in Fig. 4. 2 die van het 28, 0 1-1m 
poeder. De berekeningen behoefden slechts uitgevoerd te wor
den voor waarden van r liggende tussen r 0 en l(o. Deze grens waar
den corresponderen met waarden van g gelijk aan 0 en ro. Zoals uit 
formule (4. 33) blijkt, is ro gelijk aan (2xo/3QoÀ-l r! en roo aan 
x 0 /TQ 0 À- 1

, waarbij kortheidshalve x(1 +cos 2 28)/(1 + cos 4 28) 
gelijk gesteld is aan x 0 • Volgens de theorie dienen de drie 
curven· elkaar in één punt te snijden en zijn de co<:>rdinaten 
van het snijpunt gelijk aan de gezochte waarden van r en 
g. Aan deze theoretische eis wordt niet voldaan en derhalve 
verschaft de uitgebreide formule (4. 33) ons geen nadere ge
gevens. De oorzaak hiervan hangt samen met experimentele 
onnauwkeurigheden, het minder goed voldoen van de theorie 
in het geval van CrKa-straling en de ongelijke afmetingen der 
deeltjes. Mogelijk speelt ook het benaderend karakter van de 
formule een rol. Men kan uit deze resultaten slechts conclu
deren, dat de gemiddelde straal r van het domein een afme
ting heeft, liggende tussen r 0 en r 00 • De metingen met ver
schillende golflengtes van r 0 en r 00 van het 14, 1 1-1m poeder 
gaven ongeveer dezelfde uitkomsten. Bij het 28, 0 1-1m poeder 
vertoonden zij een grotere spreiding. De afmetingen, uitge
drukt in cm x 10 "4 zijn 

MoKa CuKa CrKa 
in het 14, 1 tJro poeder: roo 0, 34 0, 49 o. 34 

r 1, 55 1, 84 1, 53 
0 

en in het 28, 0 1-1m poeder: roo 0,45 0, 50 0, 78 
ro 2,52 2,64 3, 24 

Tenslotte dient nog het volgende opgemerkt te worden. Uit 
Zachariasen's theorie blijkt dat behalve de in het bovenstaande 
toegepaste uitdrukking voor de extinctiefactor 

(4. 30a) 

ook andere in aanmerking komen, nl. 

'""'~ 6 2 51 3 tanh v <lX/ v 3x = 1-x+ 5x - 35x + ·• · · · · · · · (4. 34) 

en 
' (;;-' ~~ 9 2 27 3 

are tang V.lx/V3x = 1-x+ 5x - 7x + ..•.• (4. 35) 

Het is echter, in verband met enige noodzakelijke benadering
en in de theoretische behandeling, niet mogelijk om te zeggen 
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welke uitdrukking de voorkeur verdient. Gebruik makend van 
formule ( 4. 34) vindt men resp. met MoKa-, CuKa- en CrKa
straling de volgende waarden voor r", uitgedrukt in cm x 10-4

: 

MoKa CuKa CrKa 
in het 14, 1 tJID poeder: 0,33 0,45 0, 30 
en in het 28, 0 tJID poeder: 0,41 0,45 0,58 

Formule (4. 34) geeft waarden voor r• met een geringere sprei
ding, wijst dus in sterkere mate op de aanwezigheid van kris
tallen van het type II dan formule (4. 30a). Toepassing van for
mule (4. 35) heeft echter tot gevolg dat de spreiding in de waar
den van r" toeneemt. De uitdrukking y = ( 1 +2:x)-! geeft waarden 
voor r" liggende tussen die, welke worden verkregen met de 
formules (4. 34) en (4. 35). Het is op grond van onze experi
menten niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor één 
der gegeven uitdrukkingen voor de extinctiefactor. Het beste 
kunnen derhalve de uitkomsten worden beschouwd verkregen 
m.b.v. formule (4. 30a), y = (1+2x)-î. 

4. 14 De deeltjes-absorptiefactoren 

Zoals in § 4. 7 is vermeld, kunnen de deeltjes-absorptiefac
toren met formule (4. 4) worden berekend uit onze gemeten in
tensiteiten. Deze formule luidt: 

I.y. 7 (4. 4) 

in welke Ir de reflectie-intensiteit is van een poederlijn van 
het grove poeder, I de overeenkomstige intensiteit van het ideaal 
imperfecte poeder, y de extinctiefactor en 7 de deeltjes absorp
tiefactor. Bij deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de 
extinctiefactoren, die met de formule van Zachariasen (4. 30) 
zijn bepaald. Noodzakelijkerwijs worden voor de factoren 7 100 
en 7pol+ lOl) dezelfde waarden gevonden, aangezien de gelijk
stelling van deze twee factoren ten grondslag heeft gelegen aan 
de berekeningen van y (zie § 4. 7). De intensiteiten Ir en I vindt 
men in Tabel 4. 4 en de factoren y volgen uit de Tabellen 4. 14 
en 4. 15. We hebben ons hier beperkt tot de metingen van het 
28, 0 /-liD poeder met CuKa- en CrKa-straling en de metingen 
van het 14, 1 /-liD poeder met CrKa-straling, aangezien de fac
toren 7 slechts in deze gevallen op duidelijke wijze van 1 ver
schillen. Daar de reflecties lOl en lOÏ in het poederdiagram 
samenvallen, dient formule (4. 4) hierbij in gewijzigde vorm 
gebruikt te worden: 
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1;I01+IOÎ) = [ 0• 2991
(IOl+IOï,Yioi +O, 7011

(101+10ÏYI01] x 
7 

<4 • 36) 

waarbij de getallen 0, 299 en 0, 701 de numerieke waarden zijn 
van resp. 

IF 1011 2 1{1 F101l 2 
+ IF 10ï 1 2

} en IF 1011 2
/ {IF 1ol + IF 1oïl 2

} • De al

dus verkregen uitkomsten voor T staan vermeld in Tabel 4. 16, 
kolom A. 

Tabel 4.16 

Experimenteel bepaalde en berekende deeltjes-absorptiefactoren. 

À: experimenteel bepaald in dit onderzoek; B: berekend met de formule van 
Wilchinsky; C: berekend met de formule van Rüsterholz; D: berekend met de 
formule van Harrison en Paskln; E: berekend met de formule van De Wolff. 

Poeder Strallng A B c D E 

14, 1 x Io-4cm CrKa 0,94 0,93 0,84 0,81 0,95 

28, 0 " 10-4cm CuKa 0,96 0,95 0,90 0,88 0, 97 

28.0 )( CrKa 0,83 0,87 0,69 .(0,75 0,90 

Berekeningen van de deeltjes-absorptiefactoren zijn ook mo
gelijk met de formule van Rüsterholz (71), de formule van De 
Wolff (72), de formule van Wilchinsky (74) en de formule van 
Harrison en Paskin (7 3), zodat T ook geheel buiten onze me
tingen om theoretisch bepaald kan worden. 

De formule van Rüsterholz luidt: 

1 V 
T =V 5 exp{-(t.t- p')x}dV ( 4. 37) 

0 

waarin V het gemiddelde volume der poederdeeltjes is, x de 
lengte van de lichtweg in een deeltje, p de lineaire absorptie
coHfici~nt van het kristal en p 1 die van het poeder ( p' < p). 
De factoten T kunnen o.a. met een door Brindley ( 85) opge
stelde tabel berekend worden als functie van pD, waarbij D de 
gemiddelde diameter is van de deeltjes die bolvormig veron
dersteld worden. 

De toepassing van formule (4. 37) op onze kwartspoeders geeft 
voor {-r 100 +T( 10l+IOï)}/2 de uitkomsten die in Tabel 4.16, kolom 
C, zijn genoemd. Voor T 100 en T ( 10l+ lOl) worden practisch de
zelfde waarden gevonden. Het grootste verschil, optredend bij 
de metingen van het 28, 0 t.tm poeder met Crl<a-straling, is 
kleiner dan 1 o/oo . 

Met de formule van De Wolff (72) berekent men voor 
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{T100 + T(lOl+lOI)}/2 de waarden, gegeven in kolom E van Tabel 
4. 16. Bij deze berekening is aangenomen, dat de gemiddelde 
lichtweg door een deeltje gelijk is aan 2D/ 3 (hierbij is D de 
gemiddelde deeltjesgrootte, zie § 4. 2). De factoren T 100 en 
T(lOl+ lOÏ) hebben volgens deze formule dezelfde waarde. 

De formule van Harrison en Paskin (73), die van meer re
cente datum is, geeft voor T een andere afhankelijkheid van de 
afbuigingshoek. De deeltjes-absorptiefactor blijkt bij 211 =180° 
gelijk te zijn aan 1, bij afnemende afbuigingshoeken kleiner te 
worden, een minimale waarde te bezitten bij 211 =90°, bij verder 
afnemende hoek weer toe te nemen en bij 211 =0° een waarde te 
hebben die kleiner is dan 1. De factor T is ook volgens dèze 
formule kleiner naarmate het poeder grover is of sterker ab
sorberend. De auteurs hebben hun formule afgeleid overeen
komstig een model voor het poeder bestaande uit kubusvormige 
deeltjes en pori~n, en het is nog niet geheel duidelijk welke 
wijzigingen aangebracht moeten worden als men haar op re~le 
poeders wil toepassen. Gebruik makend van het door de auteurs 
gepubliceerde diagram waarmede T als functie van p.w bepaald 
kan worden (w is de gemiddelde afmeting van de pori~n) en 
aannemende dat w in onze poeders ongeveer even groot is als 
de gemiddelde afmeting der deeltjes, berekenen we voor onze 
poeders waarden voor { T 100 + T(lOl +lOI)} /2, die vermeld staan in 
Tabel 4. 16, kolom D. Tussen de waarden van T100 en T{lOl+ lOÏ) 
blijken kleine verschillen op te treden die ongeveer 1% bedra
gen bij de metingen van het 14, 1 p.m poeder met CrKa-straling 
en van het 28, 0 p.m poeder met CuKa-straling, en > 1, 5o/o zijn 
bij de metingen van het 28, 0 p.m poeder met CrKa-straling 
(het effect is 1,5o/o bij 17,0 p.m kwartspoeders). 

Berekeningen van T zijn tenslotte ook mogelijk m.b.v. Wil
chinsky's uitdrukking, die gegeven wordt door de tweede factor 
tussen vierkante haken van formule (4. 11). Gebruik makend 
van het door deze auteur gepubliceerde diagram, waarmede de 
factoren T als functie van p.D bepaald kunnen worden en aanne
mende, dat de volume-fractie van ons preparaat die met vaste 
stof is gevuld, ge lijk is aan i, berekenen we voor {T 100 + T (10 1 + wï)} I 2 
de uitkomsten vermeld in Tabel 4. 16, kolom B. (Zojuist ge
nçemde volume-fractie was in werkelijkheid bij onze kwarts
preparaten iets kleiner, maar dit kleine verschil heeft nauwe
lijks invloed op de uitkomsten.) Tussen de waarden van T100 
en T(lOl+lOÏ) treden in dit geval geen verschillen op. 

Er zijn in de literatuur slechts weinig publicaties te vinden, 
waarin experimenteel onderzoek wordt beschreven van de deel
tjes-absorptiefactor. De Wolff (86) onderzocht het deeltjes-ab
sorptie-effect met door MoKa-straling opgewekte CuKa-fluores-
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eentiestraling in Cu-poeders van verschillende grofheid. Bat
terman en Trucano (87) onderzochten glaspoeders, bestaande 
uit deeltjes ter grootte van 100 f-Cill, m.b.v. monochromatische 
straling, verkregen met een kristal-monochromator. Beide ex
perimenten kunnen de formules van Rüsterholz, Wilchinsky, en 
Harrison en Paskin niet bevestigen en zijn onderling met el
kaar in tegenspraak. 

Blijkens de door De Wolff gepubliceerde curve voor "coarse 
powders", die betrekking heeft op Cu-poeders met een gemid
delde deeltjes-grootte van ca 0, 2 mm (88), bestaat er een ver
schil van ongeveer 4% tussen de factoren T behorende bij de 
afbuigingshoeken van 30 ° en 40 °. (De afbuigingshoeken van de 
kwarts-reflecties 100 en 101 + 10I zijn resp. gelijk aan 30° en 
40° bij gebruik van CrKa- straling). Hieruit kan men afleiden, 
dat er een verschil van < 4% moet bestaan tussen de factoren 
T 100 en T(lOl+lOI) bij onze metingen van het 28,0 pm poeder met 
CrKa-straling. Hierbij is pD immers gelijk aan 0, 84, terwijl 
genoemde curve van De Wolff geldt bij een waarde van pD ge
lijk aan 9, 4. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat er verschillen van maximaal 
ongeveer 14% optreden tussen de waarden van T, die in ons 
onderzoek zijn bepaald en de uitkomsten die met de verschil
lende formules, theoretisch, berekend kunnen worden. Men kan 
hier van een bevredigende overeenstemming spreken gezien de 
ingewikkelheid van het probleem, waardoor moeilijk volledig 
exacte formules voor T afgeleid kunnen worden. Bovendien 
blijken de berekeningen met deze formules onze veronderstelling, 
dat de factoren T 100 en T(lOl+lOI) aan elkaar gelijk gesteld mo
gen worden, zeer aannemelijk te maken. Enig voorbehoud moet 
misschien gemaakt worden bij de factoren behorende bij de 
CrKa-reflecties van het 28,0 pm poeder. Aa!"tgezien een even
tueel verschil hierbij hooguit enkele procenten kan bedragen, 
zullen correcties de m.b.v. deze straling gevonden afmetingen 
der domeinen slechts in geringe mate wijzigen en onze eind
conclusies niet wezenlijk veranderen. 

In de gegeven waarden van T zijn ook de effecten van de ruw
heid van het oppervlak van het diffractometer-preparaat be
grepen. Deze behoeven in een geval als van onze kwartspoeders 
niet apart verdisconteerd te worden, indien althans de pori~n 
aan het oppervlak ongeveer even groot zijn als de pori~n bin
nen het preparaat. De heterogeniteit van de absorptie is im
mers een gevolg van de aanwezigheid van kwartsdeeltjes en 
luchtholtes, en het effect van de ruwheid is een gevolg van 
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deze heterogeniteit aan het oppervlak. Bij heterogene prepara
ten zonder luchtholtes dient een eventuele r]Jwheid van het op
pervlak wel apart beschouwd te worden. Er is dan immers een 
component (lucht) aanwezig die niet voorkomt binnen het prepa
raat. 

Om een onderlinge vergelijking tussen de extinctie en de 
deeltjes- absorptie te vergemakkelijken, noemen we hier nog 
de extinctiefactoren y101 , die uit onze metingen zijn berekend 
m, b.v. de formules van Zachariasen. Deze factoren, die het 
midden houden tussen y 100 en y 10ï, zijn bij de metingen van 
het 14, 1 .urn poeder met MoKa-, CuKa- en CrKa-straling resp. 
gelijk aan 0, 97; 0, 91 en 0, 91; en bij de metingen van het 28, 0 
.urn poeder aan 0, 92; 0, 84 en 0, 72. In onze onderzochte kwarts
poeders is bij de reflectie 101 de extinctie dus groter dan de 
deeltje"- absorptie. 

4. 15 Conclusies 

Wij beschotJwen eerst de uitkomsten die in de voorafgaande 
paragrafen zijn bepaald voor de gemiddelde afmeting L en de 
gemiddelde hoek-afwijking 0, 332 g-1 der domeinen. Daarna be
handelen wij de deeltjes-absorptiefactoren. 

Tabel 4.17 

Afmeting L en gemiddelde hoek-afwijking 0, der domeinen, resp. 
uitgedruln in cm" 10-4 en rad" 10-4• 

Formules van: 1, Darwin; 2, Darwin,-Lanp; (primaire extinctie): 3, Ekstein: 

4, Wilchinsky; 5, Zachariasen; 6, Darwih-Lang (secundaire extinctie), 

Methode L of MoK a CuKa Cr Ka 
0,332g-1 

kwarts D = 14, 1 ~ lo-4cm 

1. L 0, 77 ± 0, 05 1, 32 ± 0,10 1,30 ± 0,19 
2, L 0,61±0,04 1,15 ± 0, 06 1,19 t 0,12 
3, L 5,6 ± 0, 3 4,0 ± 0, 3 2,8 ± 0,5 
4. L 3,6 t 0,4 4,6 ± 0,6 3,5 ± 0,8 
5. L 0, 68 ± 0, 08 1,0 ± 0, 2 0,7 ± 0,2 
6. 0,332g-1 0,74±0,09 1,4 t 0, 2 3,1 ± 0, 7 

kwarts D = 28,0 " 1Q-4cm 

1. L 1,25±0,04 1,85±0,09 2,7 ± 0,4 
2. L 0,93±0,03 1,4'7±0,04 1, 8 ± 0,1 
3. L 8,3 ± 0, 2 5,2 ± 0,1 4,3 ± 0,3 
4. L 8,6 ± 0,5 8,2 ± 0, 6 11,2 ± 2,0 
5, L 0,90±0,08 1,0 ± 0, 1 1,6 ± 0, 5 
6. 0,332g-l 0,67±0,03 1,77 ± 0,08 2,6 ± 0,3 
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In Tabel 4.17 vindt men een samenvatting van alle uitkomsten 
voor L en 0, 332 g-1, 

Formule no. 1 uit Tabel 4. 17 is de oorspronkelijke formule 
van Darwin (70) voor de primaire extinctie in kristallen van on
eindige laterale afmetingen. De formules no. 2 en no. 3 zijn va
rianten van deze formule, door andere auteurs opgesteld in ver
band met de toepassing op poeders (75 en 76). De formules 
no. 4 en no. 5 (van Wilchinsky (74) en Zachariasen (77)) zijn niet 

vanuit Darwin's formule. Bij formule no. 4 is veron
dersteld dat in poeders uitsluitend primaire extinctie voorkomt, 
en bij formule no. 5 dat de primaire extinctie t.o.v. de secun
daire kan worden verwaarloosd. Formule no. 6 is een variant 
van Darwin's oorspronkelijke formule voor de secundaire ex
tinctie (75), eveneens opgesteld in verband met de toepassing 
op poeders. Deze formule is alleen geldig bij kristallen van 
het type I, kristallen dus waarbij de breedte van de distributie
functie W( ~} veel groter is dan de breedte van het diffractie
effect van één domein (zie § 4. 13; W( ~} is de distributiefunc
tie voor de hoek-afwijkingen ~ van de domeinen t.o.v. hun ge
middelde stand; in deze kristallen bestaan dus betrekkelijk grote 
verschillen tussen de orii:\ntaties der domeinen}. Bij kristallen 
van dit type wordt formule 5 ge lijk aan formule 6. 

Voor het trekken van onze conclusies laten we de uitkomsten 
berekend met de formule van Darwin (no. 1} verder buiten be
schouwing, daar deze formule niet, zoals de overige, is afge
leid voor kristallen met eindige afmetingen. De berekeningen 
met formule no. 1 zijn uitsluitend uitgevoerd om te kunnen na
gaan op welke wijze de uitkomsten voor L veranderen met de 
formules no. 2 en no. 3. 

Tegen de toepassing van de gewijzigde formules van Darwin 
no. 2 en no. 6 (resp. voor de primaire en secundaire extinctie) 
zou men het bezwaar kunnen aanvoeren, dac zij niet zijn opge
steld op grond van fundamentele beschouwingen over de extinctie 
in kristallen van eindige afmetingen, maar gebaseerd zijn op 
de veronderstelling dat de dikte van het kristal van oneindige 
laterale afmetingen, voorkomend in de oorspronkelijke formule, 
vervangen mag worden door gemiddelde afmeting van resp. do
meinen en poederdeeltjes. Opgemerkt moet worden dat bij de af
leiding van de formules 2 en 6 wel op een juiste wijze rekening 
is gehouden met de polarisatiefactor. Ook aan het gebruik van 
de formule van Ekstein (no. 3} kleeft enig bezwaar, daar deze 
betrekking heeft op piek-intensiteiten, terwijl in ons onderzoek 
geïntegreerde intensiteiten zijn gemeten. Volgens Lang (75) 
geeft de toepassing van formule 3 op geïntegreerde intensiteiten 
toch goede benade't'ingen voor de uitkomsten voor L, die m.b.v. 
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piek- intensiteiten berekend zouden worden. De formule van 
Wilchinsky (no. 4) zou men bij voorbaat kunnen afwijzen, daar 
Wilchinsky's theorie een te speculatief karakter draagt (zie 
§ 4. 8). Bedenkingen, als in het bovenstaande genoemd, zijn 
niet aanwezig bij de toepassing van de formule van Zachariasen 
(no. 5). 

Strikt genomen zijn alle formules slechts geldig voor homo
gene poeders bestaande uit deeltjes met dezelfde vorm en af
metingen. In feite impliceert de toepassing van de formules op 
een reeel poeder met gemiddelde deeltjesgrootte D, dat dit 
mag worden opgevat als een homogeen poeder waarvan alle 
deeltjes de grootte D hebben. Deze benadering is slechter naar
mate de spreiding in de afmetingen der deeltjes groter is. In 
§ 4. 2 is gebleken dat deze aan de hoge kant is geweest. Dit 
feit kan systematische fouten in de uitkomsten van Tabel 4. 17 
geïntroduceerd hebben. 

Alle formules zijn slechts geldig voor kristallen die de rönt
genstralen niet of slechts weinig absorberen. Geen der auteurs 
heeft vermeld welke absorptie nog toelaatbaar is. Uit de pu
blicatie van Lang (75) kan men opmaken, dat hij zijn formules 
nog geldig acht zolang de transmissiefactor niet kleiner wordt 
dan 40o/o. Aan deze voorwaarde is bij al onze metingen voldaan. 

Volgens Zachariasen gaat formule 5 zijn geldigheid verliezen, 
wanneer de domeinen groter worden dan 1 x 1 o-4cm en het pro
duct ,uT tegeli,ikerti,id groter wordt dan L Er treden dan nl. 
complicaties op in verband met het Borrmann-effect (89). In 
dit opzicht zijn er bij ons onderzoek geen moeilijkheden: zelfs 
in het geval van de_ afmetingen van het 28, 0 ,urn poeder met 
CrKa-straling is ,uT nog kleiner dan 1, nl. gelijk aan 0, 6. 

Welke der formules 2 t/m 6 beschrijft volgens onze experi
menten de extinctie in de onderzochte kwartspoeders op de 
beste wijze? Voor de beantwoording van deze vraag staan ons 
twee criteria ten dienste. Ten eerste moeten de uitkomsten 
voor L en 0, 332 g - 1 onafhankelijk zijn van de gebruikte golf
lengte. Wil men een zekere afwijking toestaan in het geval van 
CrKa-straling (wegens grotere absorptie), dan dient de eis toch 
zeker te gelden voor de uitkomsten bepaald met MoKo- en 
CuKa- straling. Ten tweede dienen de uitkomsten een aanvaard
bare grootte te hebben. Een schatting van de 11 aanvaardbare 
grootte" van L volgt uit de berekening met de formule van 
Darwin (no. 1), waaruit blijkt dat de waarden van L van de orde 
van grootte van 1 x 10-4 cm dienen te zijn. Volgens deze for
mule moet bij een kristalplaat met oneindige laterale afmeting
en en met de dikte van 9, 4 x 1 o-4 cm (dit is de gemiddelde 
waarde van L die we voor ons 28, 0 ,urn poeder hebben gevonden 
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m.b.v. de formule van Wilchinsky) de intensiteit van de lOÏ
reflectie een extinctie van 86o/o en die van de lOl-reflectie 
een extinctie van 76% bezitten, indien de metingen met MoKa
straling worden uitgevoerd. Uit ons onderzoek blijkt dat de 
Debye- Scherrer lijn 101 + 10Ï, afkomstig van het 28, 0 ,urn poe
der, slechts een extinctie van ongeveer 10% bezit. Derhalve 
moet een uitkomst van L ongeveer gelijk aan 9 x 10-4 cm on
waarschijnlijk groot geacht worden. 

Zojuist genoemde criteria hanterend kan men constateren, 
dat de formule van Zachariasen (no. 5) de extinctie in onze 
poeders op de beste wijze beschrijft, aangezien met deze for
mule waarden voor de gemiddelde diameter L van het domein 
worden gevonden, die van de goede orde van grootte zijn en 
het minst varH~ren met de gebruikte golflengte. Een minder 
goede beschrijving, welke echter niet geheel uitgesloten kan 
worden, wordt gegeven door de formule van Darwin- voor 
de primaire extinctie (no. 2). Hierbij is in overweging genomen, 
dat deze formule een eerste-orde-benadering is waarmede af
wijkingen kunnen optreden bij grotere waarden der extincties, 
in ons geval dus bij de metingen met CrKa-straling. De overige 
formules kunnen de waargenomen dalingen der intensiteiten 
veroorzaakt door extinctie niet verklaren. Met de formule van 
Ekstein (no. 3) berekent men te grote waarden van L, welke 
bovendien niet onafhankelijk zijn van de gebruikte golflengte. 
De formule van Wilchinsky (no. 4) geeft nog grotere uitkomsten 
voor L, terwijl de formule van Darwin-Lang voor de secundaire 
extinctie (no. 6) evenmin in aanmerking komt gezien het grote 
verloop van 0, 332 g-1 met de gebruikte golflengte. 

Wij achten het derhalve het meest waarschijnlijk, dat de waar
genomen dalingen in de intensiteiten van onze kwartpoeders 
(hierbij afgezien van de daling veroorzaakt ct~..>Or de deeltjes-ab
sorptie) door secundaire extinctie worden veroorzaakt, en dat 
de poederdeeltjes kristallen van het type 11 zijn, d.w.z. kris
tallen waarbij de breedte van de distributiefunctie W(ë.) veel 
kleiner is dan de breedte van het diffractie-effect van één 
domein, dus met practisch evenwijdig liggende domeinen. Voor 
het 14, 1 urn poeder geldt: Lis ongeveer gelijk aan 0, 8 x 10-4 cm 
en g;,.O, 6 x 10 4 ; en voor het 28, 0 urn poeder: L is ongeveer 
gelijk aan 1, 2 x 10-4 cm en g>O, 9 x 104 • In overeenstemming 
met deze constatering is het feit dat een verklaring met for
mule 6 niet in aanmerking blijkt te komen, zodat bij onze 
kwartpoeders geen sprake is van secundaire extinctie in kris
tallen van het type I. De zojuist genoemde waarden voor L en 
g zijn practisch even groot als de uitkomsten die Zachariasen 
heeft gevonden bij een éénkristal-onderzoek van een kwartsbol 
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met een straal van 147 x lo-4cm: L = 0, 92 x lo-4 cm en g> 0, 7 x 104 . 

Deze overeenkomst versterkt onze conclusie. 
Minder waarschijnlijk, echter niet volledig uit te sluiten, is 

de verklaring dat de genoemde vermindering der intensiteiten 
toegeschreven moet worden aan primaire extinctie in de domei
nen. In dit geval zouden de domeinen afmetingen bezitten van 
resp. ca 0, 9 x 10-4cm en ca 1, 3 x 10-4 cm, dus iets groter zijn 
dan zojuist genoemd, en de breedte van de distributiefunctie 
W(.6.) zou groter zijn dan de breedte van het diffractie-effect 
van één domein. 

Het blijkt dus niet mogelijk de aard van de extinctie in de 
kwartspoeders met volledige zekerheid vast te stellen. Bij zijn 
bestudering van de extinctie in Cu- en Al-poeders is Lang (75·) 
tot dezelfde conclusie gekomen. In tegenstelling tot deze geval
len, waarin beide verklaringen even waarschijnlijk waren, kan 
bij onze kwartspoeders echter een veel grotere voorkeur voor 
de secundaire extinctie worden uitgesproken. 

Aangezien we in § 4. 14 uitgebreid over de bepaling van de 
deeltjes- absorptiefactor T hebben gesproken, kunnen we thans 
hierover kort van stof zijn. De uitkomsten voor T die in ons 
onderzoek langs experimentele weg zijn bepaald, blijken maxi
maal ongeveer 15o/o te verschillen van de waarden die geheel 
buiten onze metingen om, theoretisch, berekend kunnen worden 
met de formules van Rüsterholz (71), De Wolff (72), van Har
rison en Paskin (7 3) en van Wilchinsky (74). Gezien de inge
wikkeldheid van het probleem, waardoor moeilijk exacte bere
keningen van T gegeven kunnen worden, mag hier van een be
vredigende overeenkomst gesproken worden. In onze onder
zochte grove kwartspoeders blijkt de vermindering van de in
tensiteit van de sterkste reflecties, veroorzaakt door extinctie, 
iets groter te zijn dan die, veroorzaakt door de deeltjes- ab
sorptie. 

Samenvattend kan worden geconstateerd, dat de geïntegreerde 
intensiteiten van de Debye- Scherrer lijnen 100 en 101 +lOl van 
onze onderzochte 14, 1 pm en 28, 0 pm kwartspoeders om twee 
redenen zijn verlaagd: nl. door deeltjes-absorptie en extinctie. 
De in ons onderzoek bepaalde waarden der deeltjes- absorptie
factoren blijken op bevredigende wijze overeen te stemmen 
met de waarden die, onafhankelijk van onze metingen, berekend 
kunnen worden rnet de formules vam Rüsterholz, van De Wolff, 
van Harris on en Paskin, en van Wilchinsky. Het is het meest 
waarschijnlijk, dat in deze poeders secundaire extinctie op
treedt en dat de poederdeeltjes bestaan uit perfecte kristalge
biedjes, in practisch gesproken evenwijdige ligging en met af-
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metingen van resp. ca 0, 8 x lo-4cm en 1, 2 x 10-4cm. Minder 
waarschijnlijk, echter niet volledig uit te sluiten, is de mo
gelijkheid dat er primaire extinctie optreedt en dat de genoem
de gebiedjes grotere onderlinge orientatieverschillen bezitten 
en gemiddelde afmetingen hebben van resp. ca 0, 9 x 10-4 cm en 
1, 3 x lo-4 cm. 
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SAMENVATTING 

De deformaties in de kristalstructuur 
derdeeltjes zijn afhankelijk van de 
structuren van partikeltjes met 

van kleine kwartspoe
-afmetingen. De 
tussen 0, 5 x 1 o-4 

worden bestudeerd met rönt-en 3 0 x 10-4 cm kunnen het beste 
gendiffractie. 

Alle Debye-Scherrer lijnen van een kwartspoeder met een ge
middelde deeltjesgrootte van ca. 0, 7 x 1 o-4 cm vertonen lijn-
verbreding. Uit een blijkt, dat de gemiddelde 
grootte van de coherent strooiende gebiedjes 400 Ä is en de 
gemiddelde deformatie 0, . De distributiefunctie voor de af-
r;petingen van genoemde , die alle groter zijn dan 70 
A, bezit een grote breedte. De deformatie is niet uniform: de 
door het deformatieproces veroorzaakte relatieve verandering 
in de afstand tussen twee cellen wordt groter, naarmate de 
beschouwde cellen dichter bij elkaar liggen. Na verhitting van 
het pÓeder gedurende 60 uren op 1000°C is de gemiddelde 
grootte der coherent strooiende gebiedjes 950 .Ä en de gemid
delde deformatie 0, 1o/o. De benaderingsmethodes van Jones (34) 
en van Alexander (35) voor de bepaling van de ware integrale 
lijnbreedte blijken bij onze kwartspoeders fouten van maximaal 
25o/o te geven. De toepassing van de formules van Hall (42) en 
van Williamson en Hall (43), waarmee de deeltjesgrootte en de 
deformatie uit de integJ?ale lijnbreedtes worden berekend, geeft 
in ons te grote uitkomsten voor de deeltjesgrootte. 

de poeders met een gemiddelde deeltjesgrootte van 1, 5 x 

10 à 2 x 10-4 cm wordt uitsluitend lijnverbreding waargeno
men in het terugstraalgebied. Deze verbreding blijkt niet ver
oorzaakt te worden door submicroscopische, aan de grotere deel
tjes vastgehechte, partikeltjes met afmetingen kleiner dan 0, 1 
x 10-4 cm, maar door gedeformeerde lagen welke tijdens het 
malen aan de buitenkant van de kwartskorrels zijn gevormd. 
Uit de electronen- en röntgendiffractiediagrammen blijkt, dat 
de korrels practisch geen amorf Si02 bevatten. In de buiten-

komen spanningen voor; verhitting op 1200°C gedurende 
uur veroorzaakt een perfectere bouw van het gedeformeer-

de kwarts. Hoewel de dikte van de gedeformeerde niet 
kan worden bepaald met behulp van de profielen der poederlij
nen, kan hieruit wel worden afgeleid, welke afmeting de 
minstens bezit. Deze ondergrens bleek bij de onderzochte 
poeders gemiddeld ongeveer 0, 3 x 1 o-4 cm te . Waar-
schijnlijk ligt de werkelijke dikte dicht bij deze waarde van 
0, 3 x l0-4 cm. Wij vinden dus niet de in de literatuur be-
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schreven uiterst dunne amorfe laag met een afmeting van on
geveer 0, 03 x 10-4 cm, maar een dikkere laag waarin de af
wijkingen van de normale kristalbouw veel geringer (12) 
en (1 7). De chemische bepaling van de laagdikte, waarbij de 
gedeformeerde buitenlaag met HF wordt afge(!tst, geeft een te 

waarde. Dit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van 
spanningen zodra de periferie van de laag met het zuur wordt 
verwijderd. Het toegepaste maalproces veroorzaakt in kwarts 
monsters van verschillende herkomst (in Braziliaans en Mada

kwarts en in kwarts Merck p.a.) nagenoeg dezelfde 
structurele wijzigingen. 

In de röntgendiagrammen van de poeders met gemiddelde 
-4 -4 deeltj van ongeveer 14 x 10 en 28 x 10 cm ko-

men geen verbrede Debye -Scherrer lijnen voor. Ten gevolge 
van deeltjes-absorptie en extinctie bezitten de poederlijnen 
echter wel een geringere ge·integreerde intensiteit. De door de
ze twee factoren veroorzaakte verminderingen van de int en si
teit kunnen afzonderlijk worden vastgesteld. De uitkomsten 
voor de deeltjes-absorptiefactor die in ons onderzoek langs ex
perimentele weg zijn bepaald, blijken op bevredigende wijze 
overeen te stemmen met (maximaal ongeveer 15o/o af te wijken 
van) de waarden welke theoretisch berekend kunnen worden met 
de formules van Rüsterholz (71), van De Wolff (72), van Har
rison en Paskin (73) en van Wilchinsky (74}. Het is het meest 
waarschijnlijk, dat in deze poeders secundaire extinctie op
treedt en dat de poederdeeltjes bestaan uit perfecte kristalge
biedjes, in practisch evenwijdige ligging en met af
metingen van resp ca 0, 8 x 10-4 en ca 1, 2 x 10-4 cm (dus 
8000 en 12000 Ä). Minder waarschijnlijk, echter niet volledig 
uit te sluiten, is de dat er primaire extinctie op-
treedt en dat de gebiedjes grotere onderlinge ori(!n-
tatie-verschillen hebben en gemiddelde afmetingen van resp. 
ca 0, 9 x 10-4 en ca 1, 3 x 10-4 cm. 
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SUMMARY 

The deformations in the crystal structure of small quartz 
particles depend on the partiele sizes. The structures of par
ticles with diameters between 0. 5 x 1 0 -4 and 3 0 x 1 o-4 cm can 
be stuclied in an appropriate way by x-ray diffraction. 

All Debye-Scherrer lines of a quartz powder with a mean 
size of about 0. 7 x 10-4 cm, even those in the front 

reflection region, show line broadening. By line ana-
the mean size of the coherent scattering is Iound 

to be 400 Ä and the average strain 0. 2o/o. The distribution 
function for the sizes of these regions, which are all 
than 70 A, has a very large width. The strain is of the non
uniform type: the relative change in the distance between two 
cells, produced by the deformation process, increases acear
ding as the cells considered have a smaller distance between 
each other. Aft er heating the powder at 1000 °C 60 hours 

0 
the mean si ze of the regions is 95 0 A and the mean strain 
0.1o/o. When applying Alexander's {35) and Jones' (:~4) approxi
mative methods for the determination of the true integral 
breadth of powder lines, to our quartz powders, errors appear 
of at most 25o/o. The formulae of Hall (42) and of Williamson 
and Hall (43), by which the sizes of the coherent regions and 
the strains are derived from the integral line breadths, even 
so give wrong results. 

The diffraction patterns of quartz powders with a mean par
tiele size of about 1.5 x 10-4 and 2.0 x 10--tcm, show line 
broadening only in the high-angle This broadening is 
not due to submicroscopical ((0.1 Io-4 cm) adhering particles. 
lt is caused by deformed outerlayers that have been built up 
around the particles during the process. Fr om the 
x -ray diffraction- and electron diffraction diagrams it can be 
concluded that these particles hardly contain any amorphous 
Si02 • In the outerlayer stresses occur. The deformed struc
ture reeovers to a great extent but not completely by a heat 
treatment at 1200°C during hour. Although it is not possible 
to derive the thickness of the deformed outerlayer from the 
profiles of the powder lines, a lower limit to this thickness 
however can be found from them. This limit appears to have 
a mean value of about 0. :~ x 1 o-4cm. Probably the real thick
ness is near to this value of 0. 3 x 10-

4 
cm. So, we do not 

find an extremely thin amorphous layer of about 0. 03 x 1 o-4 cm, 
as described in literature (12) and (17), but a much thicker 
layer in which the lattice distortions are much smaller. The 
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determination of the layer thickness by chemica! analysis (by 
etching off this layer with HF) gives too small a value. This 
is caused by the release of stresses as soon as the periphery 
of the layer is removed by means of the acid. In ground 
samples of different origins (Brazilian and Madagascan quartz 
and quartz "Merck p.a. ") about the same structural modifica
tions have been observed. 

Powders ha ving mean partiele sizes of 14 x 1 o-4 and 28 x 

1 o-4 cm show the effects of partiele absorption and extinction, 
giving rise to smaller integrated intensities of the Debye-Scher
rer lines. The magnitude of the effects can be determined se
parately. Our experimentally observed values of the partiele 
absorption factors fit the theoretica! values, which can be cal
culated by means of the formulae of Rüsterholz (71), of De 
Wolff (72), of Harrison and Paskin (73) and of Wilchinsky (74), 
reasonably well (differences at most about 15o/o). It is most 
probable that secundary extinction occurs and that the perfect 
crystal domains are in good alignment and have mean dimen
sions of about 0. 8 x 1 o-4 and 1. 2 x 1 o-4 cm respectively. It 
is less probable (but it can not be preelucled completely), that 
primary extinction occurs and that the domains are in poor 
alignment and have mean dimensions of a bout 0. 9 x 1 o-4 and 
1.3 x 1o-·J cm respectively, (10-4 cm 10 4 A). 
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STELLINGEN 

1. De moleculaire waterstof die wordt ontwikkeld bij het oplos
sen van een metaal in een electrolyt, kan volgens Pyle en 
Roberts worden toegeschreven aan de volgende reactie tus
sen gehydrateerde electronen: eaq + eaq-- H 2 + 20H-. Tegen 
hun bewering dat dit mechanisme de oplossnelheid van ijzer 
in zoutzuur volledig kan verklaren, zijn bedenkingen aan te 
voeren. 

T.Pyle en C.Roberts, J,Electrochem.Soc. 247 (1968). 

2, Aan de metingen van De Galan inzake massatransport in de 
gelijkstroom koolboog ligt impliciet een al te eenvoudige 
veronderstelling ten grondslag, nl. de hypothese dat alle 
atomen van het monster door verdamping uit de electrode 
als vrije atomen of ionen in de ontladingszone komen. 

L. De Galan, J, Quant, Spectrosc,Radiat. Transfer ~ 735 ( 1965). 

P.W.J.M.Boumans en F,J,M,J.Maessen, Spectroclüm.Acta 585 (1969). 

3. De gerechtelijk scheikundige kan een vergelijkend chemisch 
onderzoek van met ijzerhoudende inkten geproduceerde inkt
schriften beter uitvoeren door middel van fotometrische be
palingen op het papier dan door middel van chromatografie. 

K,Koopmans, Chem. Weekblad 55, 109 (1959}. 

4. Ji>rgensen en Jensen menen op grond van hun titraties van 
suspensies van kwarts in water te moeten constateren dat 
het aantal zure plaatsen per 100 .$._2 kwartsoppervlak 2, 6 be
draagt. Hun experimentele materiaal bevat echter aanwij-

dat het aantal is en dichter bij de theoretische 
waarde van ongeveer 5 ligt. 

S,Storgaard Mrgensen en A. Tovborg Jensen, J.Phys.Chem. 745 (1967). 

5. kwantitatieve analyses van kristallijne stoffen door mid-
del van rtîntgendiffractie verdient de methode van Alexander 
en Klug de voorkeur boven de methode van Petzenhauser en 
Jäger. 

L, A lexander en H. P. Klug, Anal. Chem. 20, 886 ( 1948). 

I.Petzenhauser en P.Jäger, Ber,Dtsch,Keram,Ges, 45, 607 (1968). 



6, B. E. Smith heeft de integrale breedtes berekend van Debye
Scherrer lijnen afkomstig van preparaten waarin de kristal
lieten groter worden naarmate zij dieper onder het opper-
vlak Zijn conclusie dat zijn theorie wordt onder-
steund door zijn experimenten met polykristallijn Ni, waar
aan hij hardheden en breedtes van poederlijnen heeft ge
meten, is aanvechtbaar. 

B, E, Smith, Brit, J. Appl. Phys, 18, 1345 ( 1967), 

7. Bij het opstellen van zijn formule voor de intensiteiten van 
Debye-Scherrer lijnen van grove poeders heeft Wilchinsky 
enkele veronderstellingen gemaakt die aan bedenkingen onder-
hevig Het gebruik van deze formule moet worden af-
geraden, 

z. W, Wi!chinsky, l;cta Cryst, ±! 1 ( 1951). 

8. De veel voorkomende opvatting als zou de Franse keuken 
gekenmerkt worden door een verzameling van meer of min
der gecompliceerde liflafjes is onjuist, Het kenmerk van 
de ware Franse keuken is degelijkheid en eenvoud. 

Eindhoven, 16 ~aart 1971 K.Koopmans 




