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Laten wij ons beperken tot de fysica, de schoonheid, als kunst om 

de kunst. Gelijk een kleuter, verheugd als hij is wanneer hij 

ontdekt dat je met lego een huisje kunt bouwen. 



SAMENVATTING 

In het kader van een afstudeeronderzoek zijn er preparaten 

vervaardigd van de hoge Tc supergeleider Y1Ba2Cu30x (6<x<7). 

Aan deze preparaten zijn vervolgens electrische 

resistiviteitsmetingen en thermokrachtmetingen verricht. 

Als parameter zijn gevarieerd de partiële zuurstofdruk (lo-3-1 

bar) en de temperatuur welke tezamen de 

zuurstofinhoud x eenduidig vastleggen. 

De metingen blijken een hysterese-effect te vertonen dat toeneemt 

bij afnemende zuurstofdruk en afnemende temperatuur hetgeen een 

gevolg is van de afhankelijkheid van de zuurstofkinetiek in de 

verbinding van deze parameters. 

De voorbehandeling is van invloed op de meetresultaten; dichter 

gesintarde preparaten leveren lagere meetwaarden op voor 

geleiding enlof thermokracht. 

De resistiviteit en de thermokracht blijken vooral bepaald te 

worden door de zuurstofinhoud x en niet of nauwelijks door de 

temperatuur. 

De resultaten wijzen op geleiding in een smalle band van Cu en 0 

met gemengde valenties. 
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INLEIDING 

Sinds de ontdekking van supergeleiding met nog nimmer vertoonde 

sprongpunten van 91K en hoger hebben vele fysici zich vol 

overgave op dit onderwerp gestort. Het betreft oxidische 

keramische materialen die bereid worden door de uitgangsstoffen 

na menging te sinteren bij hoge temperaturen (tot 1000°C). 

Met de in de onderwerpgroep Fysische Materiaalkunde aanwezige 

kennis op het gebied van de bereiding, de karakterisering en het 

onderzoek naar de eigenschappen van oxidische materialen lag het 

snel opstarten van een eigen onderzoek betreffende deze nieuwe 

supergeleiders dan ook voor de hand. Men had echter gebrek aan 

mankracht en ik was dan ook gaarne bereid mijn medewerking aan 

deze zaak te verlenen met het oog op een eventueel afstudeerwerk 

op dit welhaast zeer veelbelovende onderwerp. Het mengen, malen 

en persen, de vele röntgenopnames na de talrijke veelbelovende 

substituties en niet te vergeten het schier eindeloze 

geschermutsel met ovens leverde preparaten op die een weg vonden 

naar de verschillende geïnteresseerde onderzoekers binnen de 

vakgroep Vaste Stof. Onderwerpgroepen, inclusief Fysische 

Materiaalkunde, lieten hun specifieke kennis en kunde de vrije 

loop en dit resulteerde in een levendig onderzoek dat nog steeds 

op internationaal nivo in te schalen is. 

Na de eerste weken is koortsachtig en gericht verder gezocht naar 

nieuwe samenstellingen met een mogelijk nog hogere Tc. 

Voorts zijn er eenkristallen vervaardigd met een grootte van de 

orde 1 mm hetgeen in de wetenschappelijke wereld hooglijk 

gewaardeerd werd. 

Het verschijnsel hoge Tc supergeleiding was echter nog steeds 

niet te verklaren. Het werd na verloop van tijd dan ook duidelijk 

dat er, naast het speuren naar stoffen met een hogere Tc. ook op 

meer fundamentele wijze onderzoek aan de betreffende materialen 

moest worden verricht, teneinde tot een beter begrip te komen van 

de processen die een rol spelen bij het fenomeen hoge Tc 

supergeleiding. 
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Teneinde mijn afstuderen verder te stroomlijnen werd een 

onderzoek naar de electrische eigenschappen van de 

"91K".,.supergeleider in het hoge temperatuurgebied (tot 950°C) 

voorgesteld. 

Terwij 1 de rest van de groep zich vol overgave stort te op de 

nieuwste generatie supergeleiders met sprongpunten van 120K of 

hoger, beperkte ik mij op enkele thermogravimetrische escapades 

na tot de YBOO(Y1Ba2cu30x)-verbinding. 

De electrische eigenschappen van de stof zijn onderzocht middels 

het uitvoeren van weerstands- en thermokrachtmetingen aan 

verschillende samples. Daarbij is vooral gekeken naar de invloed 

van de zuurstofinhoud x en de temperatuur op deze twee 

grootheden. Ook is er specifiek gezocht naar meetbare effecten 

als gevolg van mogelijk optredende fase-overgangen. 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een kort overzicht gegeven van 

enkele eigenschappen van YBCO zodat de lezer zich een beeld van 

de stof kan vormen. Hoofdstuk 3 geeft theoretische achtergronden 

met betrekking tot geleiding en thermokracht in het algemeen. 

Hoofdstuk 4 bevat de beschrijving van de meetmethodes; hoofdstuk 

5 beschrijft de preparatuur. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de meetresultaten beschreven en 

geïnterpreteerd, uitmondend in conclusies en aanbevelingen. 
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2 ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN YBCO 

2.1 De kristallografische structuur 

De Y 1 Ba2Cu30x-verbinding kan bestaan in twee kristallografische 

structuren. 

Op grond van röntgen- en neutronendiffractie-experimenten is 

vastgesteld dat het in beide gevallen zogenaamde defecte 

perovskietstructuren betreft die van elkaar verschillen in 

zuurstofinhoud. De eenheidscel met aangrenzende zuurstofatomen is 

voor het geval x=7 weergegeven in figuur 1. 

[ 

Q ZW"Stof 
C.J Vacature 
~ Koper 
w Barium 

( 1 ) e Yttrium 

(2) 

12a 

Fig. 1 De eenheidsceL van Y1Ba2Cu307 

met aangrenzende zuurstofatomen 

[BEE87] 
[ODA87] 

Het va.i t op dat de verbinding een gelaagdheid vertoont. De 

ligging van de vlakken in de eenheidscel wordt aangegeven met 

Miller-indices [KIT86A]. In de (OOL)-richting is de gelaagde 

structuur duidelijk te onderscheiden. Het bestaan van de 

gelaagdheid in deze richting komt sterk naar voren in een 
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röntgenopname, gemaakt van een preparaat dat na het sinteren (zie 

pag.24) langzaam afgekoeld werd in zuurstofatmosfeer. Het 

diffractogram wordt getoond in figuur 2a. 
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Fig. 2 Röntgendifractogrammen van YBCO 

De aanwezigheid van de (001)- t/m de (006)-reflectie is 

duidelijk. Frapant is het verschil met de opname uit figuur 2b. 

Het poeder werd in dit geval minder glad gestreken voor de opname 

waardoor de in de stof aanwezige eenkristallen niet in de 

gelaagde voorkeursrichting geordend zijn. Hierdoor komen de 

pieken in de (OOL)-richting minder sterk naar voren. 

De zes vlakken die in de eenheidscel in dec-richting (zie Fig.1) 

ontwaard kunnen worden hebben verschillende ionenbezetting. In de 

Cu-vlakken (1) en (2) zijn alle zuurstofplaatsen (2 per vlak, per 

eenheidscel) bezet door zuurstofatomen. Voor de Ba-vlakken (3) en 

( 4) is dit één zuurstofplaats. In het Y-vlak (6) bevindt zich 

geen zuurstof. In het Cu-vlak (5), dat voortaan het grondvlak 

genoemd zal worden, bevinden zich naast het koper vier 

zuurstofplaatsen die ieder voor 1/4 aan de cel meedoen en waarvan 

altijd twee posities vacant zijn terwijl de twee andere posities 

gemakkelijk zuurstofionen opnemen of afstaan. 
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De veranderingen van de zuurstofinhoud van het materiaal vinden 

enkel in dit vlak plaats. De zuurstofatomen in de andere vlakken 

zijn sterk aan het rooster gebonden en nemen dan ook niet aan het 

proces van zuurstofuitwisseling deel. 

Op grond van het bovenstaande kan men stel.ten dat het aantaL 

aanwezige zuurstofvacatures in het grondvLak direct bepaaLd wordt 

door de zuurstofparameter x. 

Voor x=6 is het grondvlak vrij van zuurstof, dat wil zeggen 2 

zuurstofvacatures per eenheidscel. x=8 geeft volle vlakken; een 

zuurstofinhoud hoger dan 7 (d.w.z. minder dan 1 vacature per 

eenheidscel) is echter nooit waargenomen. 

2.2 De orthorombisch-tetragonale fase-overgang 

Voor x=7 blijken er Cu-0-ketens te bestaan in het grondvlak, waar 

dan immers de hel ft van de 0-posi ties bezet is door 

zuurstofatomen. Voor x-waarden kleiner dan 7 worden de Cu-0 

ketens geleidelijk afgebroken ten gunste van een disordening in 

het grondvlak. Zuurstofatomen bezetten vacatureplaatsen buiten de 

Cu-0-ketens, terwijl de totale zuurstofinhoud van het grondvlak 

afneemt. Bakker [BAK87] heseheef dit proces naar analogie van een 

2-d Ising antiferromagneet. Jorgensen [JOR87] onderzocht het 

proces met neutronendiffractie bij verschillende temperaturen en 

zuurstofdrukken. Zijn resultaten zijn illustratief voor het 

order-disorder proces zoals dat waarschijnlijk plaatsvindt. Zie 

figuur 3. 



0.9 

0.8 

0.7 

t.? 0.6 
z 
H 
H 0.5 H 
ILI 
N 
ILI 

""' 0.4 
ILI 
....:1 
ILI 0.3 z 
0 
H 
H 

~ 0.2 
1'1< 

0.1 

0.0 

-6-
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Fig.3 ResuLtaten van neutronendiffractie-experimenten 

bij verschiLLende temperaturen met de zuurstofdruk 

aLs parameter. 

mogelijke aanwezigheid van de Cu-0 ketens op de 

(0,1/2,0)-plaatsen bij lage temperaturen komt duidelijk naar 

voren. De a- en b-aslengte zijn ongelijk hetgeen wijst op een 

orthorombische (0) kristalstructuur. Bij toenemende temperatuur 

verschijnt er een disordening die resulteert in de fase-overgang 

(1). De a- en b-as zijn nu even lang en de verbinding verkeert in 

de tetragonale (T) fase. Bij afnemende zuurstofdruk verschuiven 

de curven naar lagere temperaturen. Op grond van deze metingen 

kunnen de volgende waarden voor de overgangtemperatuur (To-T) 

worden bepaald: 

zuurstofdruk To-T 

1 bar 700±10°C 

0.2 bar 660±10°C 

0.02 bar 620±10°C 
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Takayama [TAK87] toont met behulp van twee röntgenopnames (bij 

1203K en bij kamertemperatuur) het bestaan van de orthorombische 

en de-tetragonale fase aan. De röntgenspectra zijn weergegeven in 

figuur 4. 

1--....... 
w 
1--
....... 
V> 
z 
w 
1-
z 

1203 K 

298 K 

I liJ I I tI I I I I I I I I I tI I I I I I I I'' I I! I I I''' I' I !t tI I I! I I I 

60 40 20 

REFLECTIEHOEK [graden] 

Fig. 4 Röntgendiagrammen van YBCO bij 1203K en bij 

kamertemperatuur. 

Het omkeren van de intensiteiten van de (110)-. (103)- en de 

(013)-piek, alsmede de verdwijnende splitsing van de (102)- en de 

(012)-lijn geven het ontstaan van de tetragonale fase in het hoge 

temperatuurgebied aan. 

De tetragonale fase kan ook bestudeerd worden door het quenchen 

in vloeibare stikstof van preparaten vanaf een 

evenwichtstemperatuur boven To-T· Het evenwicht wordt in dat 

geval vastgevroren. Op grond van röntgenopnames van deze 

preparaten [BRA88] kunnen schattingen worden gedaan van de 

waarden van roosterparameters a, b en c, in afhankelijkheid van 

de quenche-temperatuur. Deze waarden zijn weergegeven in de 

onderstaande tabel. Tevens worden de bijbehorende 

sprongtemperaturen gegeven. 
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quenchetemperatuur as lengte [Ä] ±0.001 Tc 

(OCJ 

± 10 a b c 

350 3.810 3.883 11.655 90K 

570 3.828 3.882 11.710 65 K 

950 3.850 3.872 11.798 -

Verder onderzoek ([SMI88],[0HT88]) heeft uitgewezen dat de 

orthorombische fase uit twee delen bestaat: een orthorombische 

fase met a#b=c/3 bij hoge zuurstofinhoud (x~6.8, hetgeen 

verkregen wordt door annaalen bij lage temperatuur en hoge 

zuurstofdruk) en een sprongtemperatuur rond 90K (Orthoi) en een 

orthorombische fase met a#b#c met een zuurstofinhoud rond 6.5 en 

een sprongtemperatuur rond 60K ( Orthoi I). De tetragonale fase 

tenslotte vertoont geen supergeleiding. 

De drie fasen zijn terug te vinden in de bovenstaande tabel. 

In paragraaf 6. 5 zal aan de hand van de meetrasul ta ten worden 

nagegaan of deze faseovergangen van invloed zijn op het 

electrische gedrag van de stof. 

2.3 Het defect-chemisch evenwicht 

De zuurstofopname en -afgifte van de YBCO-verbinding zijn 

reversibele processen die bij iedere combinatie van temperatuur 

en zuurstofdruk (vermits deze binnen het existentiegebied van de 

stof vallen) met elkaar in evenwicht geraken. Bij het instellen 

van het evenwicht vormen oxidatiereacties aan het oppervlak van 

en diffusie in de vaste stof (en niet het gastransport door de 

poriën van het materiaal) de snelheidsbepalende stappen [HALL87]. 

Deze reacties zijn thermisch geactiveerd. 

De diffusiecoëfficiënten in de orthorombische en de tetragonale 

fase zijn gelijk, hetgeen de aanname onderstreept dat er slechts 

sprake is van een geringe verandering van de kristalstructuur 

tijdens de overgang. 
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De oxidatiereactie tijdens de evenwichtsteestand van YBCO kan 

sterk vereenvoudigd beschreven worden door het evenwicht: 

Bij deze reactie worden in feite voortdurend electrenen 

verplaatst tussen metaalionen en zuurstofvacatures [VER87]. Met 

gebruik van de Kröger-Vink notatie ([KR074], [KRV56]) kan de 

betreffende reactie beter beschreven worden. Op grond van een 

zeker reactiemodel stelt men dan een reactievergelijking op. Een 

voorbeeld is: 

+-
-+ 4Cucu + 20o 

Wanneer we aan de deelnemende atomen en vacatures formeel een 

activiteit a toekennen, dan kunnen we de volgende 

evenwichtsconstante definiëren: 

met AG de bij de reactie behorende reactie-energie. 

De activiteit van de zuurstofmoleculen wordt gelijk gesteld aan 

de van buitenaf opgelegde zuurstofdruk Po2 . De overige 

activiteiten zijn functies van de zuurstofinhoud x [VER87]. Uit 

de vergelijking volgt: 

log P02 = -AG/kT log(e) + log f(x) + constante 

waarbij de activiteiten, anders dan die van het zuurstof, 

samengebracht zijn in een functie f van x. 

Het blijkt dat de resultaten zoals gevonden door Verheyen 

[VERH88] en Strobel [STR87] voor constante x-waarden voldoen aan 

deze vergelijking. De waarden voor AG zijn in het geval van de 

metingen van Verheyen gelijk aan 2.24 ± 0.01 eV voor de 

orthorombische fase en 1.88 ± 0.01 eVvoor de tetragonale fase. 
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Dit houdt in dat het evenwicht zich bij het doorlopen van de 

fase-overgang iets anders zal instellen, resulterend in een 

lichte wijziging van de concentaties 

evenwichtsreactie betrokken ionen. 

van de bij de 

Verweij [VER87] heeft met behulp van zeer nauwkeurige 

thermogravimetrische analyse het verloop van de functie f(x) 

nader onderzocht. 

Zijn metingen voLdoen aan defectmodeLLen waarbij naast o2-, eu2+ 

en eu3+ ook o- en eu+ een roL kunnen speLen bij het 

oxidatieproces dat optreedt in het grondvLak. 

Dit is een conclusie die niet uit het oog verloren mag worden bij 

de verdere interpretatie van de geleidings- en 

thermokrachtmetingen in hoofdstuk 6. 
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3 GELEIDING EN THERMOKRACHT 

3.1 Bandengeleiding en hopping 

Bij de beschrijving van electrische transportverschijnselen in de 

Vaste Stof kan er in de meeste gevallen gebruik gemaakt worden 

van twee modellen [BR074]. 

In het bandenmodel kan een ladingdrager zich binnen een band vrij 

bewegen. Vooral in het geval van een brede band met een sterke 

over lap van de electronengolffuncties van de bij de geleiding 

betrokken atomen is de beweeglijkheid groot (30-10000 cm2v-ls-1) 

en wordt vooral bepaald door verstrooiing van ladingdragers aan 

soortgenoten, aan onzuiverheden en aan fononen. 

Is de overlap van de electronengolffuncties minder sterk, dan kan 

de resulterende energieband zo smal zijn dat de beweeglijkheid 

binnen de band zeer klein wordt. De ladingdragers kunnen als min 

of meer gelocaliseerd beschouwd worden waarbij zij zich via een 

hopping-mechanisme kunnen verplaatsen. De beweeglijkheid van de 

electronen is in dat geval klein (< 1 cm2v-ls-1) en thermisch 

geactiveerd. 

3.2 De electrische geleiding 

De resistiviteit p, de specifieke weerstand van een stof, valt te 

relateren aan de geleiding a door 

Voor de geleiding a in een stof geldt in het algemene geval: 

waarin: 

n,p 

1-Le ·1-Lh 

adiff. 

electronen- resp. gatendichtheid 

beweeglijkheid van electronen resp. gaten 

geleiding als gevolg van ionendiffusie 

(in dit geval verwaarloosbaar klein) 

( 1) 
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De beweeglijkheid kan beschreven worden met behulp van de 

uitdrukking: 

J1. = --w--
m 

waarin: 

(T) de gemiddelde relaxatietijd 

m* de effectieve massa van de ladingdragers 

De relaxatietijd speelt een belangrijke rol bij electrische 

transportverschijnselen in de Vaste Stof. Hij wordt gebruikt als 

hulpmiddel bij het vinden van (benaderde) oplossingen van de 

Boltzmann Transport Vergelijking [KIT86B]. De relaxatietijd wordt 

bepaald door de verschillende verstrooiingsprocessen. 

De ladingdragerdichtheid en de mobiliteit komen samen voor in de 

uitdrukking voor de resistiviteit. De ladingdragerdichtheid kan 

onder andere gedestilleerd worden uit thermokrachtmetingen 

wanneer er van uit wordt gegaan dat er maar één soort 

ladingdragers aan de geleiding deelneemt. 

3.3 De thermokracht 

Thermokracht berust op het verschijnsel dat bij het aanleggen van 

een temperatuurgradiënt over een stukje materiaal een electrische 

spanning zal ontstaan. Dit is enerzijds een gevolg van de 

thermische verdrijving van electronen, resulterend in een 

tegenwerkend electrisch veld. Anderzijds is de ligging van het 

fermi-nivo in de Vaste Stof afhankelijk van de temperatuur 

waardoor de gemiddelde energie van de electrenen nog een extra 

temperatuurafhankelijkheid kent. 

Zo is de gemeten thermokracht in stroomloze toestand te 

definiëren als: 

a = (-AV + AEf/q) 
AT 

(2) 
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-AV het electrostatisch potentiaalverschil 

AEr het chemisch potentiaalverschil ten gevolge van de 

verandering van het fermi-nivo als gevolg van het 

temperatuurverschil 

AT temperatuurverschil 

q lading van de bij de geleiding betrokken 

ladingdragers 

Er is in eerste benadering van uitgegaan 

is met 

dat 

het 

de gemeten 

aangelegde thermospanning recht evenredig 

temperatuurverschil. 

In het geval van het bandenmodel kan, uitgaande van de 

Fermi-Dirac statistiek in de Boltzmann benadering (Er/kT)«-1. 

met behulp van de Boltzmann Transport Vergelijking worden 

afgeleid dat: 

k Er a=_(_- A) 
q kT 

Dit kan geschreven worden als: 

k N 
a = _ (ln(~) - A) 

q p 

(3) 

(4) 

met Nv de effectieve toestandsdichtheid in de valentieband en p 

de gatendichtheid. Het betreft in dit geval p-type geleiding. 

De constante A komt voort uit de roosterverstrooiingstermen in de 

Boltzmann Transport Vergelijking. Wanneer de roosterverstrooiing 

dominant is geldt A=2. In het geval van verstrooiing aan geladen 

onzuiverheden geldt A=4 [VDMl]. 
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Uitgaande van een eenvoudig hoppingmodel werd door Heikes [HEI61] 

afgeleid dat: 

a = ~ (ln(l-C) + B) (5) 
q c 

waarin C de bezetting van de ter beschikking staande plaatsen en 

B een constante die samenhangt met het entropietransport door de 

ladingdragers voorstellen. 

Zowel in het geval van hopping als in het geval van 

bandengeleiding hangt de thermokracht af van de concentraties van 

de bij de geleiding betrokken ladingdragers. 
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4 MEETOPSTELLINGEN EN MEETMETHODEN 

4.1 Weerstandsmetingen als functie van de zuurstofdruk 

met de temperatuur als parameter 

4.1.1 De DC-vierpuntsmeting 

Om het verband tussen de electrische geleiding, de zuurstofinhoud 

en de temperatuur van YBCO nader te onderzoeken is er een reeks 

geleidingsmetingen uitgevoerd met de DC-vierpuntsmeetmethode. Bij 

deze methode worden op het preparaat vier electrische contacten 

aangebracht. Met behulp van twee contacten wordt een gelijkstroom 

door het preparaat gestuurd. Over de twee andere contacten, die 

dicht bij de twee stroomcontacten aangebracht zijn, wordt 

tegelijkertijd stroomloos de spanning gemeten. Men gaat er 

hierbij van uit dat de stroom homogeen over het sample verdeeld 

wordt. Contactweerstanden worden door de stroomloze meting niet 

meegenomen en een eventueel over het sample aanwezige 

thermospanning als gevolg van een temperatuurgradiënt omzeilt men 

door het uitvoeren van enkele (tenminste 3) metingen bij 

verschillende stromen. Een karakteristieke grafiek die op deze 

wijze verkregen is wordt getoond in figuur 5. 
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// -

// -

0 

/ 
50 100 

STROOM (mA] 

Fig.S Spanning ats functie van de stroom 

bij een vierpuntsmeting aan YBCO 
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De stroom is telkens gevarieerd tussen 0 en 100 mA met stappen 
" 

van 10 mA. De gemeten spanning lag daarbij tussen 0 en 150 mV. 

4.1.2 Meetopstelling en meetmethode 

De meetopstelling, gebruikt voor de geleidingsmetingen, wordt in 

figuur 6 schematisch weergegeven. 

1 

GASINVOER 

V 
2 

Fig.6 Meetopstelling voor geleidingsmetingen 

In een buisoven (zie pag.22) met temperatuurregeling bevindt zich 

een aluminiumoxide binnenbuis ( 1) die aan het ui te inde in de 

lengterichting voor een helft weggezaagd is. In de zo ontstane 

goot ligt het preparaat (2), voorzien van contacten. 

De metingen zijn uitgevoerd met een variabele stroombron en een 

digitale multimeter (Keithley 136) bij verschillende 

zuurstofdrukken (van 1 tot 10-3 bar) met de temperatuur als 

parameter (534-823°C). 

De zuurstofdrukken zijn gerealiseerd door het gebruik van 

stikstof/zuurstof mengsels (Hoekloos menggassen). 

Na het instellen van een nieuwe zuurstofdruk werd op gezette 

tijden de spanning bij een stroom van 100 mA gemeten. Wanneer de 

spanning niet meer meetbaar veranderde werd de betreffende 

geleidingsmeting uitg~voerd. 
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4.2 Automatische thermokracht- en weerstandsmetingen 

4.2.1'Het pricipe van de thermokrachtmeting 

Men neme een preparaat, men klemme het tussen twee metalen 

blokjes die op zekere temperaturen afgeregeld kunnen worden en 

men kan in principe de thermokracht bepalen door de over de 

blokjes gemeten thermospanning te delen door het aanwezige 

temperatuurverschil. 

4.2.2 Meetopstelling en meetmethode 

In werkelijkheid is de zaak wat ingewikkelder. Beschouw figuur 7. 

7a 

stookblokje 

7b 

gasui tvoerf 
oveningang 

\ preparaathouder 

1\1 gas- I U inlaatbuisj~?~)- ' 

Fig.7 MeetopsteLLing voor automatische thermokracht

en weerstandsmeting 
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Fig. 7a toont het sample, op het oppervlak voorzien van twee 

Pt-Pt/10%Rh thermokoppels, vastgekit met zilverpasta (zie 6.2.1). 

Om een goed warmtecontact met het preparaat te bewerkstelligen 

zijn er twee aluminiumoxide halve bolletjes aangebracht tussen 

het preparaat en de stookblokjes. Twee tussen preparaat en 

bolletjes aangebrachte goudplaatjes dienen als stroomcontacten, 

zodat naast thermokrachtmetingen ook weerstandsmetingen gedaan 

kunnen worden. 

Dit systeem bevindt zich in een aluminiumoxide mantelbuis (zie 

Fig. 7b) die in een buisoven geschoven wordt. De oven kan met 

behulp van een regeling op een bepaalde temperatuur ingesteld 

worden waarna met behulp van de stookblokjes vijf 

temperatuurgradiënten kunnen worden aangelegd, te weten -AT, 

-1/2AT, 0, 1/2AT. AT met AT ~ 20 K. De zo ontstane 

temperatuurgradiënt over het preparaat (in de praktijk maximaal 

5K) wordt met de twee meetthermokoppels (1) en (2) gemeten. De 

thermokracht wordt vervolgens gemeten over de twee platina 

pootjes en over de twee Pt/10%Rh pootjes van de koppels. Uit 

beide metingen volgt een thermospanning, waarna deze gemiddeld 

wordt. Er dient gecorrigeerd te worden voor de thermospanningen 

die ontstaan over de Pt- en over het Pt/10%Rh-draden als gevolg 

van het temperatuurverschil tussen het sample en de koude las. De 

correctieterm als functie van de gemiddelde temperatuur is te 

vinden in de appendix, blz.A1. 

Met lineaire regressie wordt de richtingscoëfficiënt van de AT-AV 

grafiek bepaald. Dit levert de thermokracht op, aangezien 

a = -(dV/dTh=o· 

De spanning ten behoeve van de weerstandsmeting 

(DC-vierpuntsmethode) wordt gemeten over de twee platinadraden. 

Bij de weerstandsmeting (AT ~ 0) worden 5 stromen door het sample 

gestuurd (t.w. -1, -1/21, 0, 1/21, I met l=lOmA). De geleiding 

wordt wederom bepaald met lineaire regressie met behulp van de 

spanningen, gemeten over de platina-draden. 

Een klein buisje (3) is aangebracht om (meng)gas binnen te kunnen 

leiden. Uit een grootte-orde schatting (m.b.v. het getal van 

Fourier) volgt dat de gasstroom vrijwel de oventemperatuur bezit 

bij het uitstromen uit het inlaatbuisje zodat het sample niet 

plaatselijk afgekoeld wordt. 
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Een nauwkeurige meting vereist onder andere thermisch evenwicht 

met de omgeving bij de betreffende temperatuur en zuurstofdruk. 

Aangezien dit voor staafjes YBCO-verbinding vooral in het 

temperatuurgebied beneden 500 °C neerkomt op instel tijden voor 

het evenwicht van enkele uren, is het uitvoeren van metingen een 

zeer tijdrovende zaak. Daarom is een geautomatiseerde opstelling 

gebruikt. Voor een uitgebreide omschrijving van dit systeem 

verwijs ik naar het afstudeerverslag van Kortekaas [KOR84]. 

Schematisch ziet de complete opstelling er als volgt uit: 

I D.A.C. 

-
APPU 2E 

I.E.E.E. 

I rE.'!!'.- j 
lRLCELINC 

K.EITIIUY D.A.S. 

SCAHKER 

KET!:R 

70~ 

19~A 

I J 

STROOII-I 
IRO~ 

I TL'!!' - I 
~CEL ISC 

_j 1.____++------, 

Fig.B De automatische meetopsteLLing 

De centrale unit van de opstelling wordt gevormd door een 

apple-Ile Personal Computer die via een 

Digitaal-Analoog-Converter (DAC) de regelingen stuurt en verder 

verbonden is met een Keithley Data Aquisitie Systeem. 

Bij het starten van een meting worden als voornaamste variabelen 

ingevoerd: 
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1. De temperatuurgrenzen waartussen gemeten wordt. 

2. De wachttijden tussen de verschillende metingen. Dit komt voor 

de metingen, gepresenteerd in dit verslag, met uitzondering 

die uit paragraaf 6.5, neer op 120 min tussen twee gemiddelde 

temperaturen en 10 min tussen twee in te stellen 

temperatuurgradiënten. 

Na afloop van een meetrun zijn er op een discette verschillende 

files met meetwaarden aangemaakt, met behulp waarvan grafieken 

geplot kunnen worden. Up- en downmetingen kunnen ook afzonderlijk 

geplot worden. 

De methode van lineaire regressie die bij alle metingen wordt 

toegepast levert een correlatie-coëfficiënt op die de 

betrouwbaarheid van de betreffende meting aangeeft. Op grond 

hiervan kunnen meetpunten wel of niet in verdere beschouwingen 

worden meegenomen. 
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5 DE PREPARATUUR 

5.1 Het afwegen 

De uitgangsstoffen voor het vervaardigen van de hoge Tc 

supergeleider Y1Ba2Cu30x worden in de volgende verhoudingen 

gemengd: 

Y203 26.2436 massa % 

BaC03 46.0318 massa % 

CuO 27.7250 massa % 

(alle stoffen pro analysi, Merck, Darmstadt) 

Er dient gecorrigeerd te worden voor eventueel aanwezig vocht in 

de uitgangsstoffen. De hoeveelheid geabsorbeerd water wordt 

vastgesteld via een gewichtsverliesbepaling door de 

uitgangsstoffen te drogen bij temperaturen rond 700°C, een 

temperatuur waarbij BaC03 nog niet ontleedt. 

5.2 Het mengen 

De stoffen worden gemengd in een kogelmolen. Dit is in feite een 

pot met deksel, waarin de te mengen massa samen met een of twee 

kogels wordt gedeponeerd. Pot, deksel en kogel(s) zijn 

vervaardigd van agaat, een halfedelsteen (Si02). Tijdens het 

mengproces wordt het geheel met hoge snelheid rondgedraaid. 

Men maalt tot het poeder een homogene kleur vertoont (± 1/2 uur). 

5.3 Het persen 

Voor het persen van de voor te stoken pillen neemt men een 

cylindische persmal (diameter 30 mm, persdruk maximaal 250 bar). 

Als smeermiddel voor de stempel gebruikt men een mengsel van 

ethanol en stearinezuur, welke organische verbindingen zijn die 

tijdens het stookproces volledig ontleden en ontwijken. Te hoge 
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persdruk geeft vaak schotelbreuk: een breuk in de geperste pil in 

het horizontale vlak; een gevolg van het meepersen van lucht in 

het poeder. Een weliswaar aanwezige maar niet zichtbare 

schotelbreuk kan tijdens het voorstook- en sinterproces leiden 

tot barsten in het preparaat. 

In de 1 i ter a tuur wordt ook gerapporteerd over mengen in water 

waarna het mengsel ingedampt en verder uitgestookt wordt. Deze 

methode is toegepast in batch nr. 15-2 en heeft resultaten 

opgeleverd die niet verschilden van die behorende bij droog 

gemengde hoeveelheden voor zover dit op grond van de gebruikte 

karakteriseringsmetboden geconcludeerd kan worden. 

Het toevoegen van enkele druppels zuiver water of alcohol bij het 

droog mengen kan de kwetsbaarheid van de geperste pillen 

verlagen. 

5.4 Het voorstoken 

Bij het voorstookproces wordt een eerste reactie tussen de 

uitgangsstoffen op gang gebracht. 

Er staan verschillende ovens ter 

doorgaans in afmeting en/ of 

beschikking. Ze verschillen 

regeling (thyristor- of 

P.I.D.-regeling). Het zijn allen zogenaamde buisovens, zoals 

weergegeven in figuur 9. 
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Fig.9 Buisoven 
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Een Al203 buis (diameter 6 cm, lengte 150 cm) rust op twee 

steunpunten (1) en (2) en wordt in het midden omgeven door een 

ovenmantel met daarin een electrisch verwarmingselement. 

De buis moet voldoende lang zijn om ervoor te zorgen dat de 

rubberen afdichtingen (3) en (4) niet te warm worden. Van de twee 

uiteinden lopen twee dunne aluminiumoxide buizen naar het midden 

van de oven. Beide zijn ze inwendig voorzien van een thermokoppel 

(Pt-Pt/10%Rh) en op het uiteinde van de rechter buis is een 

aluminiumoxide plateau gekit. Met het linker thermokoppel wordt 

de oven geregeld, met het rechter thermokoppel wordt de 

temperatuur van het plateau met daarop het preparaat bepaald. De 

zijnde relatief goede warmtegeleiding van het aluminiumoxide, 

0.105 Wcm-1K-1, voorkomt het ontstaan van een te grote 

temperatuurgradiënt over het sample. Een gas in- en uitlaat laat 

het aanleggen van een gasflow tijdens het voorstook- en 

sinterproces toe. De druk wordt door het aanbrengen van een extra 

slangklem in de toevoerslang voldoende hoog gehouden (> 2 bar). 

dit om te voorkomen dat het ventiel blokkeert beneden een 

bepaalde gereduceerde druk. Na het inbrengen van het plateau met 

preparaten in de oven kan deze aangezet worden waarna de gasflow 

ingesteld wordt. De voorstooktijd van YBCO ligt tussen 10 en 16 

uur onder zuurstof bij een temperatuur van 880 tot 970 De. Op het 

einde van de voorstooktijd kan de oven uitgeschakeld worden 

waarna het preparaat met de oven afkoelt (zgn. furnace cooled). 

Men kan het preparaat ook versneld afkoelen door gebruik te maken 

van een uittrekmechanisme waarmee, afhankelijk van de 

treksnelheid, verschillende afkoelsnelheden gerealiseerd kunnen 

worden. Een te grote afkoelsnelheid kan leiden tot het barsten 

van het preparaat. Na het voorstoken behoren de preparaten zwart 

van kleur te zijn. Andere kleuren, zoals grijs en groen, kunnen 

wijzen op onvoldoende zuurstofopname tijdens het voorstookproces. 

Aanvankelijk werd er voorgestookt op platina plaatjes hetgeen 

preparaten opleverde met goede supergeleidende eigenschappen. 

Later zijn deze plaatje vervangen door aluminiumoxide bakjes 

nadat aangetoond was dat platina reageert met het koperoxide. 

Koper lost op in platina, waardoor de samenstelling van de 

verbinding verandert. 
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5.5 Malen en sinteren 

De voorgestookte preparaten worden gebroken en vervolgens gemalen 

in een agaat mortier. Dit om een nog betere menging te bereiken. 

Indien het materiaal bij te hoge temperatuur is voorgestookt 

vergt dit door de hardheid veel inspanning. Bovendien kan er in 

dat geval agaatslijpsel in het product gemalen worden. Om deze 

redenen wordt de voorstooktemperatuur over het algemeen niet te 

hoog gekozen (< 900 °e). 
Bij het sinteren verricht men dezelfde handelingen als bij het 

voorstoken. Voor het persen kiest men een mal al naar gelang de 

gewenste preparaatvorm en afmeting (staven, pillen, etc.). Er 

wordt gesinterd in aluminiumoxide bakjes gedurende 10 tot 20 uren 

bij een temperatuur tussen 900 °e en 1000 °e onder zuurstof. Aan 

het einde van de sintertijd koelt men het preparaat met de oven 

af tot ongeveer 380 °e. Daarna wordt er ongeveer 5 uur geannealed 

bij 400°e om, indien men dit wenst, een verdere zuurstofopname te 

realiseren (hetgeen zal resulteren in Y1BA2Cu30x met x~7. zoals 

onder anderen aangetoond door Verheyen [VERH88]). De preparaten 

zijn nu zwart van kleur en hard. Goede preparaten leveren bij een 

weerstandsmeting met een universeelmeter een lage weerstand op (< 

1 0). 

Men kan de preparaten indien nodig verder bewerken. Ze mogen niet 

in contact gebracht worden met water, daar er in dat geval 

Ba(OH)2 gevormd wordt aan het oppervlak, waardoor het maken van 

goede electrische contacten voor geleidings- enlof 

thermokrachtmetingen onmogelijk wordt. Dit houdt in dat men droog 

moet zagen (diamantzaag) en schuren. 
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6 DE MEETRESULTATEN 

Er zijn twee soorten metingen uitgevoerd: weerstandsmetingen als 

fuctie van de zuurstofdruk met de temperatuur als parameter (niet 

automatische opstelling) en weerstands- en thermokrachtmetingen 

als functie van de temperatuur met de zuurstofdruk als parameter 

(automatische opstelling). 

Voor een overzicht van de gebruikte samples met afkomst en 

voorbehandeling verwijs ik naar de appendix, blz. A2. 

6.1 De weerstand als functie van de zuurstofdruk met de 

temperatuur als parameter. 

6.1.1 Het aanbrengen van de contacten 

Het preparaat is ten behoeve van de vierpuntsmeetmethode voorzien 

van twee stroomcontacten aan de uiteinden en twee 

spanningscontacten aan de zijkanten. Voor de contacten werd 

gebruik gemaakt van gouddraad, vastgekit met zilverpasta. De 

gouddraden zijn vastgelast aan platina doorvoerdraden. Bij het 

aanbrengen van de spanningscontacten laat men een zo klein 

mogelijk druppeltje zilverpasta op het preparaat vallen waarna 

men de gouddraad erin drukt. Voor de stroomcontacten brengt men 

een volledige laag op de beide uiteinden van het preparaat aan, 

waarna de gouddraad wordt aangebracht. Vervolgens wordt een 

temperatuurbehandeling aan het preparaat gegeven om de organische 

vloeistof uit de pasta te verdampen en het zilver aan het 

preparaat vast te bakken: 

1 uur op 200°e 
' 

1/2 uur op 400 oe 
1/2 uur op 700 oe 
1/2 uur op 900 oe 
20 minuten op 950 oe 
met de oven afkoelen 
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6.1.2 Meetresultaten 

De electrische resistiviteit van YBCO is bepaald als functie van 

de zuurstofdruk met de temperatuur als parameter. De resultaten 

zijn weergegeven in figuur tOa. Figuur lOb ontstaat door het 

doorsnijden van de curven uit figuur lOa met lijnen van constante 

druk. 
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Fig. 10 Resestiviteit van YBCO aLs functie van 

zuurstofdruk en temperatuur. 
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Tussen de verschillende metingen is telkens voldoende lang 

gewacht teneinde evenwicht met de ingestelde zuurstofdruk te 

verkrijgen. Bij lage temperaturen en zuurstofdrukken waren de 

wachttijden, zoals verwacht kan worden, het grootste. Er is 

gemeten bij temperaturen van achtereenvolgens 807, 891, 949, 

1022, 1096 en 843 K. Op grond van de resultaten van de laatste 

meting valt op te merken dat de metingen reproduceren. 

De resestiviteit is laag voor temperaturen beneden 800 K en neemt 

toe bij toenemende temperatuur en afnemende zuurstofdruk. Het 

meetpunt voor 1096 K en een zuurstofdruk van 10-3 bar duidt op 

een verandering van de helling van de lijn door de meetpunten, 

Bij automatische weerstandsmetingen, uitgevoerd als functie van 

de temperatuur met de zuurstofdruk als parameter is rond deze 

temperatuur een maximum gevonden (zie figuur 18, blz.42). 

6.2 De automatisch uitgevoerde thermokracht- en 

weerstandsmetingen 

6.2.1 Het aanbrengen van de contacten 

Het preparaat wordt ingeklemd tussen goudplaatjes die als 

stroomcontacten dienst doen. De thermokoppels worden op de 

zijvlakken aangebracht met zilverpasta in twee lagen ter 

voorkoming van diffusie van Platina in het preparaat.De eerste 

laag brengt men aan zoals beschreven bij 6. 1.1, inclusief het 

uitstoken en het opbakken. Het thermokoppel brengt men daarna aan 

met gebruik van een minimale hoeveelheid zilverpasta (een druppel 

die bij onderdompeling in de pasta nét aan het koppel blijft 

hangen is voldoende). Het uitstoken en bakken verloopt weer zoals 

beschreven in 6.1.1. 
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6.2.2 Meetresultaten 

Bij de thermokrachtmetingen is de temperatuur gevarieerd met de 

zuurstofdruk als parameter. Zie figuur 11. 
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De thermokracht is laag (< 10 ~V/K) voor temperaturen beneden 700 

K. Vanaf 700 K verheft de thermokracht zich boven de nullijn. Dit 

is tevens de temperatuur waarboven de diffusiesnelheid van de 

zuurstofatomen in de stof voldoende groot wordt om voor opname en 

afgifte van zuurstof te zorgen, zoals o.a. op grond van 

thermogravimetrische analyse is vastgesteld [VERH88]. 

Voor lagere zuurstofdrukken vertonen de curven een verschuiving 

naar hogere thermokrachten waarbij opvalt dat de waarde van de 

thermokracht niet lineair van de zuurstofdruk afhangt. 

Het meest in het oog springend zijn wel de maxima in de curven. 

Bij lagere zuurstofdrukken verschuiven deze maxima naar lagere 

temperaturen. Bij de meting bij een zuurstofdruk van to-3 bar 

(zie figuur lla) doorsnijdt de thermokracht na het doorlopen van 

het maximum de horizontale as, hetgeen een gevolg kan zijn van 

een overgang van p-type naar n-type geleiding. 

De in de literatuur wel besproken negatieve thermokracht rond 

kamertemperatuur voor samples met hoge zuurstofinhoud (~7) 

blijkt tijdens een meetrun tussen 30°C en 400°C (SB35-3) 

inderdaad op te treden. De correlatiecoëfficiënten zijn echter 

zeer laag, hetgeen een betrouwbare interpretatie niet toelaat. 

Deze lage correlatiecoëfficiënten geven in principe aan dat bij 

het aanleggen van een temperatuurgradiënt de thermospanning niet 

lineair van het temperatuurverschil over het preparaat afhangt. 

Uit verder onderzoek (met behulp van het testprogramma dactest) 

blijkt bovendien dat de opstelling bij lage temperatuur niet goed 

functioneert: de stookblokjes (zie Fig.7a, blz.17) blijken 

moeilijk regelbaar. Verder onderzoek zal nodig zijn teneinde de 

werking van de opstelling bij lage temperaturen te verbeteren. 

Over de thermokracht in dit temperatuurgebied kunnen dan betere 

uitspraken worden gedaan, hetgeen nu zeker niet het geval is. 

6.4 Sample-afhankelijkheid van de meetresultaten 

Bij het samenvoegen van de verschillende weerstands- en 

thermokrachtmetingen bleken de meetrasul taten sterk ui teen te 

lopen. Zo zijn de in figuur lla, b en c getoonde 

thermokrachtmetingen moeilijk vergelijkbaar. 
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De metingen uit figuur lla blijken allen hoger te liggen dan die 

uit figuur llb bij gelijke temperatuur. De metingen uit figuur 

11a en b zijn uitgevoerd met samples uit dezelfde batch. De 

nabehandelingen verschilden echter: het sample SB30-III is 

tweemaal van contacten voorzien en dientengevolge ook tweemaal 

bij 950°C in lucht gebakken; sample SB30- I heeft dit proces 

slechts eenmaal 

behandelingen bij 

thermokracht. 

ondergaan. BI ijkbaar resulteren extra 

hoge temperaturen in een verlaging van de 

Per sample blijken de meetwaarden toe te nemen bij afnemende 

zuurstof druk. 

Voor de meetruns SB35-1 en SB35-2 is gebruik gemaakt van samples, 

vervaardigd uit batch SB35. Het viel op dat de samples na het 

sinteren vrij zacht en brokkelig waren. 

De thermokrachtmetingen vertoonden een zeer slechte correlatie. 

Enkel de meetserie SB35-1 gaf betrouwbare resultaten boven 350°C. 

Deze metingen zijn weergegeven in figuur 12. 
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Fig. 12 Thermokrachtmeting in lucht met een onvoldoende 

lang gesinterd sample uit batch SB35. 
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De meetwaarden blijken groter te zijn dan die van de andere 

sampl~s onder soortgelijke condities. In een poging de structuur 

van beide preparaten te verbeteren is er nabehandeld bij 970°C in 

zuurstof. Na deze behandeling bleek de thermokracht lager te 

zijn, getuige figuur 11c. Het viel op dat de samples aanmerkelijk 

harder waren dan vóór de nabehandeling. Ook de resistiviteit werd 

lager, zoals te zien is in figuur 13. 
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Fig. 13 Resestiviteit voor en na nabehandeling van 

Y.OCO SB35-I 

Met behulp van de gemeten dichtheden van de samples kan 

behulp van de formule p = (neJ.L)-1 aangetoond worden dat 

verschil in dichtheid tussen beide samples niet geheel 

verschil in resistiviteit kan verklaren, aannemende dat 

met 

het 

het 

de 

ladingdragerdichtheid recht evenredig is met de moleculaire 

dichtheid van de stof. De verhouding van de dichtheden is gelijk 

aan 0.71 ± 0.05 , de verhouding van de omgekeerde resistiviteiten 

is echter gelijk aan 0.40 ± 0.05. 

Wellicht hangt ook de mobiliteit van de ladingdragers af van de 

voorgeschiedenis van het sample, hetgeen niet onmogelijk gezien 

het feit dat de korrelgrootte gekoppeld is aan de 
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electrenenverstrooiing die de mobiliteit voor een belangrijk deel 

bepaalt. Deze beschouwing is echter zeer speculatief aangezien 

het nog niet duidelijk is of het ladingdragertransport langs de 

korrelgrenzen of door het bulkmateriaal verloopt. 

In de literatuur wordt over het algemeen slechts melding gemaakt 

van sample-afhankelijkheid van de meetwaarden zonder duidelijke 

verklaringen. 

Verder onderzoek zal nodig zijn teneinde deze effecten te 

doorgronden. 

6.5 Hysterese 

De up- en downcurven van de automatisch uitgevoerde meetseries 

blijken doorgaans een licht hysterese-effect te vertonen. Dit kan 

een gevolg zijn van: 

1. Het zich niet voldoende ingesteld hebben van het 

temperatuurevenwicht bij de betreffende zuurstofdruk. 

Het valt in twijfel te trekken of de wachttijd van 2 uur (de 

zogenaamde long wait) tussen twee metingen voldoende is om een 

nieuw evenwicht in te stellen. Strobel [STRB7] stelt, evenals 

Halier [HAL87], dat de reactiesnelheid sterk afneemt bij 

afnemende temperatuur en zuurstofdruk. Dit kan verklaren waarom 

de meetserie uitgevoerd bij to-3 bar uit figuur lla het grootste 

hysterese-effect vertoont, met name bij lagere temperaturen. De 

downmeting geeft hogere thermokrachten dan de upmeting; blijkbaar 

verloopt het proces van zuurstofopname hier te langzaam en blijft 

de thermokracht achter bij de temperatuur. Hierdoor worden de 

thermokrachtwaarden te hoog. De meting bij 0.03 bar vertoont géén 

zichtbare hysterese. Het drukverschil met de meting bij to-3 bar 

(een factor 30) speelt klaarblijkelijk een belangrijke rol in dit 

verband. 

Wellicht beïnvloedt ook de voorgeschiedenis van een sample 

(tijdsduur van het annaalen vlak voor een meetrun of de 

korrelgrootte van het sample als gevolg van het sinterproces) de 

mate waarin de hysterese optreedt. De mogelijke invloed van 
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onvolledig annealen zou eenvoudig onderzocht kunnen worden door 

het starten van een meetserie bij bijv. 0.01 bar zuurstofdruk 

terwijl het sample is voorbehandeld bij een zuurstofdruk van 1 

bar. 

Indien de korrelgrootte een rol speelt bij de optredende 

hysterese dan strookt dit met de opvatting van Halier [HALLB7] 
I 

dat in het vroege stadium van het oxidatieproces (ver van 

evenwicht. hetgeen bij het achterblijven van de meetwaarden bij 

de temperatuur het geval zou kunnen zijn) de oxidatie aan het 

oppervlak van de vaste stof snelheidsbepalend is. Het effectieve 

oppervlak neemt immers af bij toenemende korrelgrootte. Ook 

Takayama [TAKB7] wijst op een mogelijke afhankelijkheid van de 

snelheid van zuurstofopname van de korrelgrootte. 

2. Het veranderen van de toestand van het sample ter plekke van 

de contacten als gevolg van de diffusie van Pt afkomstig van de 

thermokoppels of als gevolg van het ontstaan van plaatselijk 

zuurstoftekort. 

Bij weerstandsmetingen zijn aanvankelijk samples gebruikt 

voorzien van Pt-contacten. vastgekit met Pt-pasta. Bij 

temperaturen boven 900 K leidde dit tot slechte contacten; de 

DC-vierpuntsmetingen werden onmogelijk door een zeer sterk 

fluctuerende meetspanning over het sample. Dit probleem is 

vervolgens opgelost door het gebruik van gouddraden. vastgekit 

met zilverpasta. Dit leidde tot metingen met de gewenste 

nauwkeurigheid. Platina reageert (zoals in de literatuur 

veelvuldig gesteld wordt) met de YBCO-verbinding, hetgeen niet 

alleen de supergeleiding teniet doet maar ook in het hogere 

temperatuurgebied voor problemen zorgt. Bij de 

thermokrachtmetingen kon voor het hogetemperatuurgebied slechts 

gebruik gemaakt worden van Pt-Pt/10%Rh thermokoppels. Teneinde 

mogelijke reacties van het platina met de YBCO-verbinding zoveel 

mogelijk te voorkomen zijn er voor ieder contact twee lagen 

zilverpasta aangebracht. Het is echter niet uitgesloten dat er 

alsnog platinadiffusie plaatsvindt. 
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Bij metingen, uitgevoerd bij lage zuurstofdrukken ( < 10-2 bar) 

is een plaatselijke groenkleuring ter plekke van een verwijderd 

thermokoppelcontact geconstateerd. Dit wijst op een lage 

plaatselijke zuurstofinhoud van het sample. Klaarblijkelijk vormt 

de opgebakken zilverpasta een voor het zuurstof slecht 

doordringbare laag hetgeen aaanleiding zou kunnen geven tot het 

optreden van hysterese. 

3. Blijvende verandering van de bulkeigenschappen van het 

materiaal, ontstaan bij de hoogste meettemperaturen. 

Een structuurverandering van het sample is zeer wel mogelijk, 

getuige het feit dat de voorbehandeling van een sample de 

absolute meetwaarden mede kan bepalen. Vooral meetruns bij lage 

zuurstofdrukken komen bij de hoogste meettemperaturen dicht bij 

het punt waarbij de incongruente smelt begint. Deze verklaring 

strookt echter niet met het fel t dat de meetwaarden bij de 

downmetingen hoger blijken te zijn dan die bij de upmetingen 

terwijl de thermokracht afneemt naarmate de preparaten langer 

gesinterd zijn. 
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6.5 De orthorombisch-tetragonale fase-overgang; 

twee aanvullende metingen met hoge resolutie 

De orthorombisch-tetragonale fase-overgang met de hieraan 

voorafgaande disordening van de Cu-0 ketens in het grondvlak 

treedt op tussen 850 Ken 1000 K (zie blz 6). Geen der tot nu toe 

getoonde curven vertoont een anomaal gedrag rond deze 

temperaturen. Er kan echter wel een effect verwacht worden gezien 

het feit dat de activeringsenergie die de ligging van het 

defect-chemische evenwicht in de stof bepaald in de tetragonale 

fase verschilt van die in de orthorombische fase (zie 2.3). De 

concentraties van de bij het evenwicht betrokken ionen vertonen 

hierdoor een discontinuïteit rond de overgangstemperatuur hetgeen 

van invloed kan zijn op de geleiding en de thermokracht. Mogelijk 

treden de effecten veroorzaakt door de fase-overgang binnen een 

te klein temperatuurgebied op. In dat geval is het aantal 

meetpunten per meetserie wellicht te klein. Bij de 

thermokrachtmeting komt daar nog een te groot gekozen 

temperatuurgradient van 20 K over de stookblokjes bij, hetgeen 

resulteert in een gradiënt over het sample van maximaal 5K. Over 

deze laatste temperatuurgradiënt wordt tijdens een meting immers 

gemiddeld. Ook andere onderzoekers (zie bijvoorbeeld [MIT87]) 

zien een te groot gekozen temperatuurgradiënt als oorzaak van de 

beperkte resolutie van hun metingen. In de speurtocht naar de 

mogelijke effecten van de fase-overgang(en) op de thermokracht en 

de geleiding zijn dan ook twee meetruns uitgevoerd met de 

automatische opstelling met 62 meetpunten per run (in plaats van 

22) en een maximale temperatuurgradiënt over de stookblokjes van 

5 K (voorheen 20K). De betreffende metingen zijn weergegeven in 

figuur 14. 
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Fig. 14 Thermokracht en weerstand aLs functie van de 

temperatuur bij twee zuurstofdrukken. 
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Tijdens de meting onder 0.01 bar zuurstofdruk is bij de 

downmeting een thermokoppel losgeraakt, zodat alleen de upmeting 

getoond kan worden. De downmeting voor de weerstand bij 1 bar 

vertoonde een slechte correlatie; vandaar dat in dat geval 

eveneens alleen de upmeting gegeven kan worden. 

Bij de weerstandsmeting is een anomalie te zien bij de 

betreffende ordeningstemperatuur Deze effecten zij ook gevonden 

door Fiory [FI087], Ohtani [OHTSS] en vele anderen. De 

temperaturen waarbij Fiory een overgang meent te constateren zijn 

aangegeven met To-T· De thermokrachtmeting vertoont geen 

waarneembaar effect rond de betreffende ordeningstemperaturen. 

De overgang orthorombischi/orthorombischii zoals onder andere 

beschreven door Ohtani is niet waarneembaar. 

Tot zover deze globale beschrijving van de meetresultaten. 

Alvorens over te gaan tot een verdere interpretatie is het van 

belang stil te staan bij de parameter x in Y1Ba2Cu30x. 

6.6 De zuurstofinhoud x 

De toestand waarin de YBCO-verbinding verkeert hangt af van de 

temperatuur en van de zuurstofdruk (P02). De temperatuur is een 

eigenschap van het balkmateriaal en het omringende gas, de 

zuurstofdruk is enkel een eigenschap van het omringende gas. 

Zuurstofdruk en temperatuur tezamen resulteren na instellen van 

een defect-chemisch evenwicht (zie 2.3) in een zekere gemiddelde 

zuurstofinhoud x van de verbinding. Voor de verdere bestudering 

van de electrische eigenschappen van het materiaal kan een 

overstap op de parameters T en x in plaats van T en Po2 
interessant zijn, aangezien aangenomen kan worden [FI087] dat 

zowel de ladingdragerconcentratie als de verstrooiing van 

ladingdragers afhangen van de zuurstofinhoud x. 

Zoals gesteld in 2.3 kan de afhankelijkheid x(T,Po2) met behulp 

van thermogravimetrische analysetechnieken onderzocht worden. Op 

basis van dergelijke metingen kunnen curven bepaald worden die 

het verband tussen zuurstofdruk, temperatuur en zuurstofinhoud x 

vastleggen. In dit verslag wordt verder gebruik gemaakt van de 
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metingen van Verheyen [VERH88] en lorgensen [10R87]. Deze 

metingen blijken met elkaar overeen te stemmen. De meetresultaten 

van Strobel [STR87], die door onderzoekers regelmatig als basis 

voor de bepaling van de zuurstofparameter x worden gebruikt zijn 

in temperatuur verschoven ten opzichte van de metingen van 

Verheyen en lorgensen. De metingen van Verheyen en lorgensen zijn 

weergegeven in figuur 15, samen met de metingen van Strobel. 
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Fig. 15 Thermogravimetrie-meetresuLtaten van Verheyen, 

lorgensen en StrobeL in zuurstof. 

Strobel verdenkt lorgensen van te korte wachttijden tussen de 

metingen, hetgeen voor de meting in 2% zuurstofatmosfeer tot 

onbetrouwbare resultaten geleid zou hebben; de 100%-meting 

verloopt echter voldoende snel en ook bij die meting komen 

Verheyen en lorgensen overeen terwijl Strobel ten opzichte 

hiervan bij benadering een verschuiving voor x van 0.1 te zien 

geeft. Op grond van deze overwegingen zijn de metingen, 

gepresenteerd in dit verslag verder verwerkt met behulp van de 

resultaten van Verheyen. 
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De zuurstofparameter x geeft het totale aantal zuurstofatomen per 

eenheidscel aan. Vaak (ook in dit verslag) laat men de 6 vast 

geplaatste zuurstofatomen buiten beschouwing en beperkt men zich 

tot de al dan niet bezette plaatsen in het grondvlak. In dat 

geval gebruikt men de parameter 6 met x = 6 + 6 of x = 7 - 6, 

waarbij 6 direct te relateren is aan het aantal bezette 

zuurstofplaatsen resp. het aantal zuurstofvacatures in het 

grondvlak. 

6.7 Interpretatie van de weerstandsmetingen 

6.7.1 Afhankelijkheid van zuurstofdruk en temperatuur 

De electrische weerstand in afhankelijkheid van de zuurstofdruk 

en de temperatuur wordt door verschillende auteurs besproken. 

Deze metingen komen in grootte-orde overeen met de metingen, 

gepresenteerd in dit verslag. 

De meetwaarden zoals weergegeven in figuur 10 nemen toe bij 

toenemende temperatuur en afnemende zuurstofdruk. De sterke 

toename van de resistiviteit vindt plaats boven 700K, de 

temperatuur waarboven de zuurstofinhoud afneemt (van x=7 naar 

x=6). Fiory [FIOB7] vindt een soortgelijk gedrag en schrijft dit 

toe aan deze afname van de zuurstofinhoud bij hogere temperaturen 

en lagere zuurstofdrukken [VERH88]. Hierdoor neemt de 

toestandsdichtheid van ladingdragers in de geleidingsband af. 

Tevens neemt tijdens dit proces het aantal zuurstofvacatures en 

dus het aantal verstrooiingscantra toe, hetgeen een kleinere 

gemiddelde relaxatietijd (T) en dus een lagere mobiliteit M tot 

gevolg heeft. Fiory neemt op grond van deze uitgangspunten de 

volgende temperatuurafhankelijkheid van de weerstand aan: 

p(T.6) = aT + p0 
1 - 6 

met x = 7 - 6 

waarbij de toestandsdichtheid in de geleidingsband recht 

evenredig wordt gesteld met 1 - 6 terwijl de verstrooiing aan 
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vacatures recht evenredig wordt gesteld aan de 

vacatureconcentratie 6. De term aT brengt de verstrooiing aan 

roostertrillingen in rekening. Uitzetten van de verschillende 

meetwaarden tegen de waarde van de breuk 6/1-6 geeft figuur 16. 
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Fig. 16 Resestiviteit als functie van 6/1-6 

Uit figuur 16 volgt dat de verstrooiing aan roostertrillingen 

verwaarloosbaar klein is en dat p0 = 21.8 mO cm. Fiory vindt 11.4 

mOcm; het verschil is duidelijk en kan weer een gevolg zijn van 

de sample-afhankelijkheid van de meetresultaten. 

Freitas [FRE87] concludeert uit zijn metingen dat er sprake is 

van metallisch gedrag voor x ) 6.5 en halfgeleidend gedrag voor x 

< 6.5. In het halfgeleidende gebied verspelt Freitas: 

1. Een thermisch geactiveerde ladingdragerdichtheid in de 

geleidingsband. 

2. Intrinsieke temperatuurafhankelijkheid van de mobiliteit. 

Teneinde deze laatstgenoemde processen nader te onderzoeken giet 

Freitas de door hem gemeten p(T,Po2)-grafieken met behulp van de 

thermogravimetrie-resultaten van Jorgensen om in p(T,x)-grafieken 

(zie figuur 17). 
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Fig. 17 Resistiuiteit als functie van de temperatuur 

bij constante zuurstofinhoud volgens Freitas 

Het halfgeleidende gebied (1) en het metallische gebied (2) zijn 

aangegeven. De overgang ligt bij x=6.5. Bij deze zuurstofinhoud 

kan volgens jorgensen tevens de orthorombisch-tetragonale 

fase-overgang verwacht worden. Voor x-waarden lager dan 6.5 neemt 

de helling van de lijnen toe, hetgeen Freitas toeschrijft aan een 

toename van de activeringsenergie (zie vorige pagina, punt 1) als 

gevolg van het ontstaan van een energiegap rond het fermi-nivo in 

het halfgeleidende gebied. 

De metingen van Freitas zoals weergegeven in figuur 17 stroken 

niet met het model van Fiory, hetgeen voor constante 

zuurstofinhoud bij toenemende temperatuur een positieve lineaire 

afhankelijkheid (aT) van de temperatuur voorspelt. 

6.7.2 De orthorombische-tetragonale fase-overgang. 

In figuur 18 zijn de metingen uit figuur 14 nogmaals weergegeven, 

waarbij ook de aan hetzelfde sample uitgevoerde meting SB30-10 

(met 22 meetpunten) bij 0.1 bar zuurstofdruk is ingetekend. 

Lijnen van constante zuurstofinhoud zijn in de figuur aangegeven 

(resultaten Verheyen). 
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Fig. 18 Resistiviteitsmetingen en de fase-overgang 

Ten aanzien van het voorkomen van de fase-overgang kan gezegd 

worden dat de overgangstemperatuur die met enige fantasie (welke 

mij niet vreemd is) gedestilleerd kan worden uit de meting bij 

een zuurstofdruk van 1 bar overeenkomt met de 

overgangstemperatuur, vastgesteld door lorgensen op grond van 

neutronendiffractie (zie pagina 6). Voor zuurstofdrukken van 0.01 

en 1 bar zijn wederom de overgangstemperaturen zoals gevonden 

door Fiory aangegeven. 
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De knikken in de curven uit figuur 18 treden op tussen x=6.65 en 

x=6.38. Fiory stelt op grond van zijn metingen een 

afhankelijkheid van ~e overgangssamenstelling xo-T van de 

overgangstemperatuur To-T vast. Met behulp van de lijnen van 

constante x kunnen voor de metingen, gepresenteerd in figuur 18, 

de volgende waarden voor de zuurstofinhoud waarbij de 

faseovergang optreedt worden gevonden: 

ordeningstemperatuur [OC] zuurstofinhoud ± 0.01 

uit figuur 18 Verheyen Fiory [FI087] 

610 + 10 6.40 6.60 

670 ± 10 6.42 6.66 

715 ± 10 6.58 6.71 

De metingen van Fiory, bepaald met behulp van de 

thermogravimetrie-meetresultaten van Strobel worden eveneens 

gegeven. Strobel levert bij Fiory hogere waarden op dan Verheyen 

bij de metingen uit figuur 18. Indien de verschuiving van de 

meetwaarden van Strobel ten opzichte van die van Verheyen en 

jorgensen wordt meegenomen dan vallen de waarden van Fiory tussen 

6.5 en 6.6. 

Op grond van de metingen uit figuur 18 is de 

orthorombisch-tetragonale fase-overgang te si tueren rond x=6. 5 

met een zwakke temperatuurafhankelijkheid van het overgangspunt, 

hetgeen bevestigd wordt door Ohtani [OHT88] en door Smith 

[SMI88]. Dit is in strijd met de conclusie van lorgensen dat de 

overgang al tijd bij x=6.5 optreedt. De overgang 

metallisch-halfgeleidend, zoals volgt uit de metingen van 

Freitas, blijkt in figuur 18 niet naar voren te komen; terwijl 

Freitas bij lage zuurstofinhoud een sterke 

temperatuurafhankelijkheid van de resistiviteit bespeurt blijken 

de waarden in figuur 18 nauwelijks van de temperatuur af te 

hangen voor constante x. Wellicht kan de thermokracht aanvullende 

informatie verschaffen zodat een uitspraak ten aanzien van de 

uitgangspunten van Freitas mogelijk wordt. 
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6.8 Interpretatie thermokrachtmetingen 

6.8.1 Geleiding in een smalle band 

De formatie van een energiegap rond het fermi-nivo, de overgang 

metallisch-halfgeleidend, zoals verondersteld door Freitas, zou 

in het geval van de thermokracht rond x=6.5 een duidelijke 

anomalie te zien moeten geven. Dit is niet het geval, hetgeen 

wederom de uitgangspunten van Freitas op de tocht stelt. 

Het ligt meer voor de hand uit te gaan van één band met gemengde 

toestanden van (Cu+, o2-), (Cu2+, o2-) en (Cu2+, o-). hetgeen op 

onafhankelijke wijze aangedragen wordt door Verweij [VER87] (zie 

2.3) 

Fischer [FISBB] interpreteert zijn thermokrachtmetingen eveneens 

met behulp van een model uitgaande van één smalle band. Hij neemt 

daarbij aan dat de band vol is in het geval Y 1 Ba2Cu306 (leeg 

grondvlak, zie figuur 1, blz.3) en dat een opgenomen 

zuurstofatoom telkens een lading -v (met v=1 of v=2)voor zich 

opeist, waarbij een gat in de smalle band gecreëerd wordt met 

lading v. Voorts wordt het aantal electrontoestanden per 

eenheidscel gelijk gesteld aan 2v. De ladingdragers vertonen 

onderling een te verwaarlozen wisselwerking (coulombintegraal << 
kT met T = 1000 K). 

Fischer leidt voor de waarde van de thermokracht de volgende 

uitdrukking af: 

a= (k/e) ln (1+0 ) 
1-ó 

met x = 7 - ó 

(6) 

Figuur 19 toont de gemeten thermokracht als functie van de 

logaritme in het rechter lid. Het theoretische verloop volgens de 

bovenstaande formule is ingetekend. 
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Fig.19 Thermokracht aLs functie van Ln(l+ö/1-ö) voor 

twee sampLes bij drie temperaturen. 

Voor beide samples blijkt de helling van de lijn overeen te komen 

met de verwachte helling. Er is in beide gevallen echter sprake 

van een verschuiving van de lijn ten opzichte van de oorsprong. 

Deze verschuiving blijkt af te hangen van de temperatuur en van 

het sample. 

Uitgaande van de voor de samples SB30-I en SB30-II bepaalde 

molaire dichtheden kan een schatting gemaakt worden van de 

ladingdragerdichtheden, uitgaande van de aannames van Fischer. De 

dichtheden zijn van de orde to-21 cm-3 (o.a. ook gemeten door, 

God vergeve hem zijn naam, Henkie [HEN88]) hetgeen met behulp van 

de resistiviteitsmetingen en vergelijking 1, blz.ll een 

mobiliteit van de orde to-2 cm2 v-1 s-1 geeft. Dit duidt op een 
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smalle band, hetgeen in overeenstenuning is met de aannames van 

Fischer. De grootte-orde to-2 cm2v-ls-l is echter zó 

onwaarschijnlijk klein dat de ladingdragerdichtheid wellicht te 

hoog geschat is. Dit kan inhouden dat er naast de band waarin de 

geleiding plaatsvindt nog andere volle banden kunnen bestaan. 

Evenals Fischer verklaart ook Goncalves [GONB7] zijn 

thermokrachtmetingen met behulp van een smalle band waarbij de 

geleiding hopping van electrenen betreft van eu2+(d9) naar 

eu3+(ds). 

Om een indruk te krijgen van het verloop van de thermokracht in 

afhankelijkheid van de temperatuur bij constante zuurstofinhoud 

zijn er doorsnijdingen van de curven uit figuur 11 met lijnen van 

gelijke zuurstofinhoud x gemaakt met gebruik van de resultaten 

van Verheyen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 20. 
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Fig. 20 Thermokracht ats functie van temperatuur 

en zuurstofinhoud x. 
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Aangezien er hoogstens drie afgeleide meetwaarden per 

zuurstofinhoud bestaan kunnen er slechts globale conclusie worden 

getrokken over het gedrag van de thermokracht bij constante 

zuurstof inhoud. 

Voor x<6.5 is er van een temperatuurafhankelijkheid van de 

thermokracht geen sprake. 

Voor x)6.5 blijkt de thermokracht licht af te nemen bij 

toenemende temperatuur. 

6.8.2 De orthorombisch-tetragonale fase-overgang 

Effecten rond de orthorombisch-tetragonale overgangstemperaturen 

komen in figuur 14 niet naar voren. Een nog nauwkeurigere meting 

zal nodig zijn teneinde dit effect beter te bestuderen. In de 

curve, gemeten bij een zuurstofdruk van 1 bar is weliswaar een 

lichte hellingverandering te zien, echter de fluctuaties die 

optreden bij hogere temperaturen laten een interpretatie hiervan 

niet toe. 

Vooralsnog kan dan ook de conclusie worden getrokken dat de 

fase-overgang geen aanleiding geeft tot structurele veranderingen 

in de concentraties van de bij de geleiding betrokken 

ladingdragers. Dit kan betekenen dat de knik in de 

resistiviteitscurven geen gevolg is van een discontinuïteit in de 

ladingdragerconcentraties, maar veroorzaakt wordt door een 

discontinuïteit in de mobiliteit. 

6.9 Het omkeren van de thermokracht 

Het omkeren van de thermokracht bij hogere temperaturen is een 

gevolg van een omslag van p-type naar n-type geleiding. 

Bij temperaturen beneden de p-n omslag wordt de geleiding door 

Goncalvas [GON88] beschouwd in het licht van een 

hoppingmechanisme waarbij eu3+ ionen betrokken zijn temidden van 

eu2+ ionen. Bij toenemende temperatuur neemt de zuurstofinhoud 

van de verbinding af richting x = 6.0. Uitgaande van de ideeën 

van Goncalves kan in zo'n geval geleiding via cul+ in een cu2+ 

ionenrooster een dominerende rol gaan spelen. Deze geleiding is 

dan van het n-type. 
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Ten aanzien van het afnemen van de zuurstofinhoud richting x=6.0 

kan vermeld worden dat Marucco [MAR87] wijst op een discontinuë 

verandering van de zuu~stofinhoud van x = 6.25 tot x = 6.1 en 

lager bij hoge temperaturen. Dit fasegebied wordt door Marucco 

momenteel verder onderzocht. 

De omslag van de thermokracht pleit wederom voor de aanname dat 

bij de geleiding in YBCO verschillende combinaties van ionen een 

rol spelen. Zo blijken de twee typen thermokracht elkaar in het 

lagetemperatuurgebied in meer of mindere mate te compenseren, 

hetgeen aanleiding geeft tot zowel positieve als negatieve 

thermokrachten rond kamertemperatuur, zoals o.a. besproken door 

Henkie [HEN88]. 

Het valt op dat het omkeren van de thermokracht reproduceert. Het 

betreft dan ook géén verandering van het sample ten gevolge van 

het bereiken van het punt waar de incongruente smelt begint.Ook 

de geleiding vertoont een maximum, hetgeen optreedt bij hogere 

temperaturen dan het maximum in de thermokracht. 

Helaas vallen de maxima vooralsnog buiten het gebied dat 

bestreken wordt door de thermogravimetrische analysetechnieken. 

6.10 Conclusies 

De thermokracht- en de resistiviteitsmetingen leveren resultaten 

op die afhangen van de voorgeschiedenis van het sample. De 

gemeten waarden nemen af naarmate het sample harder (beter 

gesinterd) is en dus meer korrelgroei vertoont. 

Zowel de resistiviteit als de thermokracht blijken af te hangen 

van de zuurstofinhoud x en in veel minder sterke mate van de 

temperatuur. 

De metingen zijn consistent met de aaname dat het 

geleidingsmechanisme in het hoge temperatuurgebied bepaald wordt 

door een smalle band van koper- en zuurstofatomen met 

verschillende valenties (gemengde toestanden). 

Het instellen van het defect-chemische evenwicht verloopt alleen 
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bij lage temperaturen (<600K) en bij lage zuurstofdrukken (<1o-2 

bar) te langzaam om reproduceerbare meetresultaten te verkrijgen 

binnen een tijdsverloop van uren. 

De orthorombisch-tetragonale faseovergang beïnvloed de 

electrische eigenschappen van de stof slechts in geringe mate; de 

curven, behorende bij de resistivi tei tsmetingen, vertonen een 

knik rond de verwachte ordeningstemperatuur. De thermokracht 

vertoont geen meetbaar effect. Dit duidt op een discontinuïteit 

in de mobiliteit rond de ordeningstemperatuur. 

Op grond van de metingen is vastgesteld dat het overgangspunt 

ligt in de buurt van de zuurstofinhoud x=6.5 waarbij er sprake is 

van een lichte verschuiving naar lagere waarden bij toenemende 

temperatuur. 

6.11 Aanbevelingen 

Voor wat betreft de automatische opstelling kan gesteld worden 

dat het kiezen van kleinere temperatuurgradiënten en grotere 

aantallen meetpunten per meetrun de resolutie van een meting 

verhogen. De wachttijd~n dienen in dat geval korter gekozen te 

worden, wil men de meettijd binnen de perken (lees: dagen) 

houden; het defect-chemisch evenwicht echter kan tóch worden 

gerealiseerd doordat het aantal wachttijden toeneemt. 

De invloed van de voorgeschiedenis van de samples op de 

meetrasul taten dient nader onderzocht te worden. Men zou dit 

kunnen doen door het systematisch variëren van de 

sintertemperatuur en de sinterduur waarna thermokracht- en 

geleidingsmetingen volgen vanaf kamertemperatuur. 

De Pt-Pt/10%Rh thermokoppels kunnen in de toekomst wellicht 

vervangen worden door andere combinaties van metalen waarvan 

bekend is dat ze niet reageren met de YBCO-verbinding. 
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A1 

Al Correctie voor de gemeten thermokrachtwaarden 

De thermokrachtmeetwaarden, zoals die vastgelegd worden op de 

meetdiscettes dienen, wegens een fout in het verwerkingsprogramma 

voor de meetwaarden, met behulp van figuur Al gecorrigeerd te 

worden. 
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Fig.Al Correctie voor de meetwaarden die zijn opgesLagen 

op de meetdiscettes. 
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A2 Overzicht van de gebruikte samples en de hieraan uitgevoerde 

metingen. 

Automatische metingen: 

nr.meting disc.nr. sample condities a p 

5830 run3 112 5830-I 400-850°C v.v.,tocr~ 02 + -

5830 runt 112 5830-I 400-850°C v.v. 3% 02 + -
5830-7 113 5830-I 400-850°C v.v 0.1% 02 + + 

5835-1 115 5835-I 220-799°C v. V. lucht + + 

5835-2 115 5835-II 220-799°C v.v. lucht - + 

5835-3 115 5830-I I 30-400°C v.v. 100% 02 - + 

5835-4 116 5830-I I 220-799°C v. v. lucht - + 

5835-6 116 5835-I~ 220-799°C V. V. 1% 02 + + 

5835-7 117 5835-I~ 200-877°C up lucht + + 

5830-10 118 5830-I I I 227-900°C v.v. 10% 02 + + 

5830-11 118 5830-III 400-900°C v.v. 100% 02 + + 

5830-13 118 5830-III 400-900°C v.v. 1% 02 + + 

*als sample 5835-I, echter 16 uur nabehandeld in lucht bij 970°C 

Niet automatische metingen zijn uitgevoerd aan sample 5830-H 

De samples zijn vóór alle metingen geannealed in dezelfde 

zuurstofatmosfeer als die waarbij de meting werd uitgevoerd. 

sampledichtheden: 

samples uit batch 5830: 4.1 ± 0.01 molec. per cm3 

samples uit batch 5835: 2.9 ± 0.01 molec. per cm3 

4.1 ± 0.01 molec. per cm3 (nabehandeld) 
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Dankwoord 

Tijdens de periode van mijn derde stage en mijn afstuderen, die 

ik mocht doorbrengen in de onderwerpgroep Coöperatieve 

Verschijnselen, heb ik vele medestudenten, technici en 

wetenschappelijk medewerkers mogen ontmoeten. Van al deze mensen 

heb ik wel iets geleerd. 

Mijn dank hiervoor. 

Er zijn mensen bij die ik zonder meer een warm hart toedraag; er 

zijn mensen bij die ik het voordeel van de twijfel geef. 

Wat deze zaken betreft onderscheidt de groep zich niet van het 

dagelijkse leven. 

Het verschil zit hem echter in de wijze waarop de leden van de 

groep (met name Wim de jonge en Klaas Kopinga) telkens weer een 

(werk)sfeer weten te creëren waarin directheid en openheid voorop 

staan, iets dat mij zeer kan bekoren. Bij mijn afscheid van de 

groep is het soms pijnlijk te beseffen dat deze sfeer in het 

gewone alledaagse leven van de mens vaak de grote afwezige vormt. 

Van de tijd die ik doorbracht in de groep zal ik het gevoel 

menamen dat het kán, die openheid zonder franje, ook al zullen 

mijn ervaringen uiteindelijk overgaan in een leuke herinnering. 


