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. Samenvatting 

In dit verslag worden de resultaten beschreven van kernspinreso

nantie en x-ray experimenten aan NiC12 .2H2o. 

In de inleiding wordt een verantwoording afgelegd, waarom dit vn

derzoek ter hand genomen is. 

In hoofdstuk 1 wordt de kristallografie bij kamertemperatuur, zoals 

die door Moresin bepaald is, besproken. Tevens wordt een assentrans

formatie toegepast, om de conventionele notatie bij het bespreken 

van de magnetische ruimtegroep toe te laten. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie om tot een selectie van de magneti

sche ruimtegroep te komen besproken. Deze theorie wordt toegepast 

op NiC12 .2H20. Hierbij is uitgegaan van de structuur bij kamertem

peratuur. 

In hoofdstuk 3 wordt de kristallografische overgang die in NiC:~.2H2o 
plaats vindt besproken. Tevens is de temperatuur waarbij dit geschiedt 

bepaald. De theorie van de Debye-Scherrer, draaikristal en Weissen

berg methode wordt besproken. Uit de resultaten van de experimenten 

zijn de twee mogelijke nieuwe kristallografische ruimtegroepen be

paald. De voorlopige resultaten die neutronen diffractie experimen

ten OFgeleverd hebben worden tenslotte vermeld. 

In hoofdstuk 4 worden de magnetische ruimtegroepen die mogelijk zijn 

voor NiC12.2H20 bepaald. De resultaten hiervan zijn zeer summier. De 

reden hiervoor is dat de posities van de diverse ionen in de een

heidscel niet bekend zijn. 

In hcofdstuk 5 tenslotte wordt getracht het anomale magnetische ge

drag van NiC12 .2H2o en de waargenomen twee pieken in de soortelijke 

warmte te verklaren. Dit gebeurt voor beide mogelijke kristallogra

fischd ruimtegroepen. 
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In de conclusie worden uiteindelijk enige experimenten opgesomd die 

mogelijkerwijs de problemen omtrent het uitzonderlijke gedrag van 

NiC12.2H2o tot een oplossing zouden kunnen brengen. 
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-Inleiding-

Om de ~ompetitie tussen de anisotropie en de exchange interactie 

in NiC12 .zH2o te bestuderen is in de onderwe·rpgroep een onderzoek 

aan deze stof ter hand genomen. De keuze is hierbij ~evallen op 

NiC1
2

.2H2o o.a. omdat deze verbinding keten.: van magnetische i0nen 

bevat, hetgeen de interpretatie aanzienlijk kan vergemakkelijken. 

Recente onderzoekingen aan NiC12 .2H2o hebben aangetoond dat deze 

stof 19en merkwaardig gedrag vertoont. Soortelijke warmte metingen 

voor 1,2<T<24,5°K leverden twee pieken op, te weten bij T=6,309°K 

en bij T=7,258°K. 1 )(zie fig. 1). Hoewel dit verschijnsel eerder 

bij andere stoffen gemeten was,. gaat de daarbij behorende verkla

ring voor NiC12 .2H20 niet op. De reden hiervoor is dat bij 

NiC12 .2H2o, in tegenstelling tot de andere stoffen met twee pieken 

in de soortelijke warmte, alle magnetische ionen equivalent ver

odersteld worden. Het tweede vreemde effekt deed zich voor bij 

magnetisatie metingen. 2 )Er werden bij helium temperaturen, in te

ger.stelling tot de metingen van Hotokawa3~ twee stappen van 1/6 in 

de magnetisatie waargenomen, als een uitwendig veld evenwijCI.ig met 

de magnetische voorkeursrichting werd aangebracht. Bij T=l,l°K 

waren de twee kritische velden 18,5 en 20,9 kOe bij toenemend 

veld en 18,3 en 20,0 kOe bij afnemend veld (zie fig.2). De gebrui

kelijke verklaringen voor magnetisatie stapjes van l/34~chijnen 
niet doorgevoerd te kunnen worden voor stapjes van 1/6. 

Dit werk wil een overzicht geven van n.m.r. en x-ray structuur 

studies, die in de groep naar aanleiding van dit merkwaardige ge

drag zijn uitgevoerd. 
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fig.l 

Gemeten soortelijke Harmte van NiC12 .2H2o volgens ref.l. 

fig.2 

Veld afhankelijkheid van de 

magnetisatie in de buurt van 

het eerste kritische veld bij 
0 . 

T=l,l K. Het magnetische veld 

ligt langs de magnetische 

voorkeursrichting. Zie ref.2. 
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-Hoofdstuk 1- Kristallografie bij kamertemperatuur. 

Morosin5)heeft bij kamertemperatuur met behulp van Ra-diffractie de 

structuur van NiC12 .2H20 lbepaald. De stof is monoklien, de ruimte

groep I 2/m, met roosterconstanten a =6,9093, b =6,8858 en c =8,8298A 
'\\~1'0 0 0 0 

en~o=92,246 • Er bevinden zich vier formule-eenheden in een een-

heidscel. Ieder nikkel-ion bevindt zich op een inversie-centrum en 

is bovendien omgeven door een lichtelijk vervomd octaëder, bestaande 

uit vier chloor ionen en twee watermolekulen. De octaëdra zj.jn via 

een brug van twee Cl-ionen aan e:.kaar gekoppeld en vormen ketens in 

de b-richting. Om het gebruik va1 de conventionele notatie, bij het 

bespreken van de magnetische ruimtegroep, toe te laten, passen we 

een assentransformatie toe. Als :t:.ieuwe celparametra kiezen we a1 = 

11,4323, b1=6,8858 en c1 (=a
0

)=6,c'093Z en~1 =129,44°.(zie fig •. 3) 

a,/ 

fig.3a 

• Hi 
QCl 
oo 

Een voorstelling van de kristal structuur van NiC12 .2H2o geproject

eerd op het ac-vlak. De assen a en c zijn de assen, gekozen door 
0 0 2 

Morosin. De nieuwe assenkeuze a1-c1 levert de ruimtegroep C /m OPo 
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fig.3b. 

Een voorstelling van de kristal

structuur van NiC12 .2H2o gezien 

langs de b-as. De inequivalente 

chloors vallen op de tekening 

niet samen. Zie ref.2. 

• Ni 
QCl 
00 

Er bestaan een drietal hydraten van NiC12 , te weten NiC12 .6H2o, 
NiC12 .4H2o en NiC12 .2H2o. Zij groeien allen uit waterige oplossingen. 

Over de temperatuurintervallen waarin de diverse hydraten ontstaan be

staat nogal wat onenigheid6 ~ Wij hadden voor NiC12 .2H2o de beste resul

taten tussen 50°C en 80°C. Een toevoeging van LiCl (1:3) leverde daar

bij een verbetering van de kristalgrootte op. 

De kristallen van NiC12 o2H20 zijn groen en naaldvormig. De naaldlengte 

is ongeveer 5mm, terwijl de deorEmede ongeveer 0 ,5mm2 bedraagt. De 

naaldrichting blijkt de twee-tal:ige b-as te zijn. 
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-Hoofdstuk 2-

Bepaling van de magnetische ruimtegroep van NiC12 .2H2o, uitgaande 

van de structuur bij kamertemperatuur. 

Theorie 

Bij de selectie van de magnetische ruimtegroep gaan we uit van de 

experimentele gegevens. Met nom.r. kunnen we o.a. bepalen: 

1) het aantal magneetvelden op dH diverse kernen. We beschouwen 

steeds kernen van een soort. Voor het gemak zullen we het hebben o

ver protonen. Het aantal interne magneetvelden, dat wil zeggen het 

aantal n.m.r. lijnen dat we vinden, als we meten zonder uitwendig 

magneetveld, is gelijk aan het aantal inequivalente protonposities. 

2)de richtingen van de interne magneetvelden. 

Een proton absorptie signaal, geneten zonder uitwendig magneetveld, 

is een sommatie van bijdragen afkomstig van protonen op roosterpo
sities, die gekoppeld zijn via de elementen van de magnetische ruim

tegroep. Dat wil zeggen dat de vnlden op deze protonen alle dezelfde 

grootte hebben, maar de richting zal verschillen. Brengen we een 

klein uitwendig veld aan, dan zal de ene gevonden resonantielijn 

splitsen, doordat er nu verschilJ_ende resulterende velden op een 

equivalente protonposities staan. Als we nu de richting van de com-

ponenten van het inwendige veld, H. , in twee vlakken bepalen ken-1nw. 
nen we de oriëntatie van het inw€·ndige veld t.o.v. de kristalassen. 

Voorbeeld voor het monokliene ge,al: 

l 
spiegel vlak. 

t weetalliçe as. 

.. protonpositie. 
lt' 

I I' I \ 

fig.4 Voorbeeld van symmetrie 

van de inwendige velden op de 

protonen in het monokliene 

geval. 

Er staan in het monokliene systeem in het algemeen vier inwendige 

velden van dezelfde grootte op equivalente protonposities.(zie fig.4). 
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Als voorbeeld van opsplitsing kijken we naar de componenten van 

het inwendige veld in een willek(mrig vlak door de b-as. 

fig.5 

Projectie van Hi op een nw. 
willekeurig vlak door de 

b-as. 

Als er nu een uitwendig veld aangebracht wordt, zullen er vier 

verschillende resulterende veldell op een proton staan en zullen 

er verschillende resonantie-frequenties optreden. Deze zijn ma

ximaal als H 't parallel staat aan ~inw • Tegelijkertijd is er 
U1 W. • 

dan een minimaal, omdat H 't dan antiparallel aan H1 staat. u1 w. nw. 
We nemen dan een splitsingspatroon waar als in fig.6. 

b-as -b-as hoek 
fig.6 Proton resonanties bij rctatie van het uitwendige veld 

in een willekeurig vlak door de 't·-as.. v0 is de centrale frequentie 
bij nulveld. 

3) de grootte van de interne magr.eetvelden. 

Deze kunnen we berekenen uit de g~meten nulveld frequenties met 

behulp van de formule Hi = ~ 
n w • g,.)'·ï' 

We kunnèn nu de bovenstaande expErimentele gegevens vergelijken 

met de resultaten Van een COmpUtErprogramma, dat ter plaatse Van 

een proton de grootte en de richting van het interne dipoolveld 
berekent voor alle mogelijke magnetische ruimtegroepen. 
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Resultaten. 

Het aantal inequivalente protonposities in NiC12.2H20 bij kamer

temperatuur is, zoals o:pgegeven door Morosin5), twee. Dit is in 

overeenstemming met het feit dat er aanvankelijk twee resonantie 
0 signalen gevonden werden, te wet(m bij 16,o en 16,2 MHz.(T=l,l K). 

In onderstaand starogram is de r:Lchting van het inwendige veld op 

de protonen, die aanleiding gaven tot de.twee signalen, uitgezeto 

Beide velden bleken dezelfde richting te hebben. Tevens is de rich

ting van de inwendige velden op de protonen uitgezet voor de mag

netische ruimtegroep C 2/m'. Dit was de magnetische ruimtegroep p 
die, zowel wat richting als grootte van Hi betrof, de beste onw. 
vereenkaast met het experiment vertoonde. 

fig. 7 Stereogram van NiC12.2H2C· waarin zowel de berekende als de 
gemeten richting van H. in uitgezet staan. 1nw. 
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De geselecteerde ruimtegroep lee~ in eerste instantie zeer accepta

bel, omdat ze qua resulterende m~gnetische structuur zeer veel over

eenkomst vertoonde met die van de bijna isomorfe verbindingen 

CoC12 .2H2o en FeC12.2H2o. Zij bood ook een voor de hand liggende en 

logische verklaring voor de door Motokawa gemeten anomale verschijn

selen in het cJ -H fase diagram. Later zal blijken dat hier sprake 

was van een te voorbarige conclusie. / ------ ~.c. 
/ / 

~ / ...... / ....... 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
//, .... // ll-+ 

tij. / 
öl,L __ -·- - - _/ 

fig.8 Magnetische ordening 

in een eenheidscel van 

NiC12.2H2o op basis van de 

magnetische ruimtegroep C 2/m' 
p 

Loodrecht op het vlak van te-

kening staan ferromagnetische 

ketens. 

Deze magnetische ruimtegroep lev~~rt een structuur op die keteJLs heeft 

die ferromagnetisch zijn, terwijl de onderlinge nearest neighbour in

teractie tussen de ketens antifeJ·romagnetisch is. Omdat de berekende 

en de gemeten velden niet voldoende met elkaar in overeenstemming 

waren, hebben we nog geprobeerd nen canting aan te nemen. We lieten 

de magnetische momenten lichteliJk uit de magnetische voorkeursrich

ting afbuigen in de richting van de 0-0 as van het octaëder. Dit le

verde echter geen beter resultaat op. 
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-Hoofdstuk 3-
Kristallografische overgang 

Inleiding 

Om na te gaan of de gevonden magnetische ruimtegroep inderdaad de 

juiste was, zouden in Petten bij het Reactor Centrum Nederland 

neutronen-diffractie opnamen gemaakt worden. Hierbij bleek dat 

de. gevonden kristallografische structuur bij lage temperaturen 

niet in overeenstemming was met ~lie bij kamertemperatuur. Om de 

overgangstemperatuur en de nieuw') kristallografische ruimtegroep 

met bijbehorende celparametrs te bepalen hebben we enkele röntgen

opnamen gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van drie röntgen

methoden: 

1) de Debye-Scherrer methode in t;en Weiasenberg camera. 

Deze is alleen gebruik·; om de overgangstemperatuur te 

bepalen. 

2) de draaikristal methode. 

Hiermee werden de even~~uele veranderingen in de b-as 

gededecteerd. 

3) de Weiasenberg methode. 

Deze opnamen zijn gemankt om de algemene extinctie

voorwaarden te bepalen. 

Allereerst zullen we in dit hoofdstuk een beknopt overzicht geven 

van de drie gebruikte technieken. Daarna zullen we trachten uit de 

resultaten van deze experimenten de nieuwe kristallografische 

ruimtegroep te bepalen. 
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Theorie 

1) De Debye-scherrer methode in een Weiasenberg camera. 

Er is begonnen met een aantal poeder of Debye-Scherrer opnamen te 

maken. Deze opnamen duurden ongeveer een half uur en werden ge

maakt om de overgangstemperatuur te bepalen. 

fi\m. 

JX>eder 

fig.9 De Debye-Scherrer methode, 

Bij deze methode wordt monochrom11tische r5ntgen-straling gebruikt 

en wel CuK~ straling(~=l,5405li). Dereflectie voorwaarde voor een 

willekeurig vlak met Miller-indi(;es hkl wordt gegeven door de for-

mule: 
2 dhkl sin...,-:::n;\. 

Bij een poeder zijn simultaan aLLe oriëntaties van het kristal 

aanwezig. Voor een bepaalde reflt:ctie zullen er een groot aantal 

kristalvlakken zijn, die in de goede positie staan, d.w.z. hun 

normaal-vektoren maken dan een hoek van !-.J'met de richting van de 

invallende straal. Elk van de krj.stalvlakken geeft een gereflec

teerde straal onder een hoek 2~1is 2 ma~l de hoek van inval). 

De meetkundige plaats van alle gPreflecteerde stralen van deze 

kristalvlakken is een kegelmanteJ met halve tophoek 2~en de as 

langs de richting van de invallerde röntgenstraal. Indien we de 

reflecties registreren op een ciJindrische film, liggen deze op 

de doorsnijdingen van zo'n kegelnantel met de film-cilinder.(zie 

fig. 9). 
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2) de draaikristal methode 

Bij de draaikristal methode valt een monochromatische röntgen

bundel op een draaibaar opgesteld eenkristal. De film waarop de 

gereflecteerde straling wordt geregistreerd, is in een cilin

drische vorm rond het kristal geplaatst. 

fig.lO De draaikristal methode. 

doorgaande bl.lldet 
A 

gereflecteerde bundel. 

Het kristal draait om een z0ne-a3. Alle vlakken die tot de zOne 

van de draaias behoren, reflecte::-en de röntgenstraal in een hori

zontaal vlak. We noemen de draaias, de b-as. In dat geval worden 

de reflectiestippen, die op de horizontale middellijn terecht 

komen, geidentificeerd met de hol reflecties. Indien de röntgen

bundel loodrecht op de b-as invalt, wordt de reflectie-voorwaarde: 

Hierin 

Voor etage 1 

b( COS 0( -C0.3 0(
0 
)=~A. 

is: 0(
0 

de invalshonk( =90 ) • 

o< de reflecti~~hoek, die gelijk is aan de halve 

tophoek van de lcegel.(zie fig.lO). 

geldt dan (k=l): 
0 

~=90 -<X.. 

Hierin isj'l-de opwiphoek(:~ie fig.lO). 
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We vinden dan voor de reflectievl)orwaarde: 

b cos(90°-~)= ~ 

of b sin)-<-= ~ 

Voor~ geldt ook nog: 

t an .,.# = ~/1\ . 
Hierin is ~ de etage-afstand op de film en R is de straal van 

de cilinder met de film. Uit deze formules is de elementaire 

translatie-afstand langs de b-as te bepalen. 

fig.lO Draaikristal methode met de verschillende kegels voor 

de verschillende.layer-lines. 
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3) Weissenberg methoden. 

Eij de Weissenberg methode is het kristal weer volledig draaibaar 

i~ het midden van een cilindrisch gevormde film opgesteld. Dit is 

analoog aan de draaikristal methode. Nu is echter een diafràgma 

met spleet voor de film geplaatst, zodat slechts een etage door

gelaten wordt. Bovendien wordt de film-cilinder tijdens de opname 

synchroon aan de verdraaiing van het kristal verplaatst. 

I 
-film. 

(vertaal vcrplaatsbaarJ Jl I 

IJ ----- t 
f ll,;.,-.- -"' ' 
I ) 
'""" ----- / -{;7"•=:::..~~7f' 

I I ~ l 

I 1
......._ I ........ _ ._... 

11 --r--
1,, I 
Ijl ----1----- I 
t, ..... - I -.......J 

I I' ,, 

~or~rong. 

fig.ll Weissenberg camera. 
Na het uitklappen van de film na de opname zijn de afstanden van 

de stippen: 

1) in de verticale richting evenredig met de verplaatsing van de 

film, dus evenredig met de verdraaiing w van het kristal. 
-

2) in de horizontale richting evonredig met de afbuighoek yvan 

de gereflecteerde straal. 
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Een gemakkelijke manier om de relatie tussen de coördinaten voor 

de 08 layer-line af te leiden is de volgende: 

In figuur 12 is het vlak van de Oe layer-line in het reciproke 

rooster getekend, De lijn OQ mag gedacht worden als een serie re

flectie punten, P. De vraag is nu, wat is het verband tussen de 

reflectie richting '( en de hoek w , waarover de lijn OQ gedraaid 

is uit zijn start po si tie OF ? De:~e vraag word·f gemakkelijk beant

woord m.b.v. fig.l2. 

fig.l2 Voorstelling van de nuldo layer-line van het reciproke 

rooster, samen met de Weiasenberg camera. 

De bissectrix van hoek '( staat nltijd loodrecht op de lijn OQ en 

verdeelt de hoek Ó in twee hoeken, die gelijk zijn aan W • 

Het verband tussen y en W is dus voor de nulde layer-line: 

t:=2W. 
Als we op dezelfde wijze te werk gaan voor hoger gelegen layer

lines, kunnen we het volgende ve1·band tussen 't en C.J afleiden: 7) 

I '
1 ~1( (O.S W) 

r~Y =w:tc.os 1\ · 
Deze complexe samenhang tussen ~- en ~ maakt het identificeren 

van de reflectie stippen bijzondEr moeilijk. Daarom is voor de 

hogere etages de elegantere equi-inclnatie methode toegepast. 
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Hierbij valt de röntgenbundel niet meer loodrecht op de draaias 

in, maar maakt er een hoek mee, die gelijk is aan de opwiphoek~ 

(zie fig. 10). Het gevolg van deze ingreep is dat het verba~d 

tussen '(_en W weer tot de eenvoudige vorm '/ =2Wwordt terug
gebracht·. f) 
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Experimentele methode. 

Om het kristal onder zijn overgangstemperatuur te brengen, werd 

het gekoeld door een stroom gekoeld stikstofgas. 

inlaat 
stik•tofgas ,1 <Xf)·t. thermokoppel 

c~~~., NiCt2.2Hp 

stookspiraat met thtrmokoPJMt l 

dewar m4lt vloeibare stintof 

fig.l3.0pstelling voor het koelen van een kristai in de Weissen

berg camera. 

Het stikstofgas werd eerst door de vloeibare stikstof geleid, waar 

het door een goed warmte-contact afgekoeld werd. Vlak voor de uit

stroomopening bevond zich een thermokoppel met stookspiraal waar

door de temperatuur van het stikstofgas geregeld kon worden. Vlak

bij de invallende röntgenbundel werd nog een thermokoppel beves

tigd om de juiste temperatuur van het kristal te meten. Er bleek 

een temperatuurgradiënt van ±20 °/cm. te heersen tussen de uit

stroomopening en de plaats waar de röntgenstraal het kristal trof. 

Dit temperatuur verval is uiteraard een functie van de T en de 

stroomsnelheid. 
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Resultaten. 

1) Debye-Scherrer opnamen in een Weiasenberg camera. 

Er zijn opnamen gemaakt om de 10°C. Het blijkt dat bij dalende 

temperatuur het patroon van reflecties verandert bij T=-60°zlo0 c. 
Als we de temperatuur weer verhogen, vindt de overgang plaats 'bij 

T=~30°•lo0 c. 

punt van kristallografische overgang 
t 

dalende temperatuur 

stiJ§i.ende tem;eeratuur 
• t, • c ,, ' • 1 j)l ))H's•; • '!F~ JIJt 

1 hysierese 
maximale onnauwkeurigheid in de temperatuurmeting 

Het blijkt dus dat er hysterese optreedt, die niet toegeschreven 

kan worden aan de onnauwkeurigheid van de temperatuurmeting. Dit 

effekt kan evenmin als tijdhysterese gekwalificeerd worden. We heb-
e ben dus te maken met een 1 orde fase-overgang. 

---- ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 

fig.l4 

~ ~ 
Twee Debye-Scherrer op-
namen bij kamertempera-

~ ~ tuur en na de kristallo-_____.,... 
~ - -- :----::::: grafische overgang bij 

lage temperatuur. 
T:-120•c T:2o·c 
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2) dr.aaikristal opnamen. 

Uit een vergelijk van beide draaikristal opnamen blijkt dat de 

aalengte van de b-richting nauwelijks veranderd is • 

.. ' " ' "' \ • I I 11 I ••• I "' • " ' I I k=2 .. ' ' \ I I \I\,, ,, I '" 11 I I '"' ' I • .. ' ' 

. , . ... fl I•' I 4 • k=1 I I I f 1 ' t t1 11f 1 \et •• l t t 11 ~ u , , 1 1 lt( U 

I ,.,, •.. . , ... ...... ., .... I .. ' 11 k=O ..... I " I I I •• , I 111 t I.. I I I I' 

' 
0 , •• 

" ~ ...... lU I o ~ k=-1 I' I " ' ' ' I' .,, ........ '... • .. ' ••• "I,, 

I I 't I I h I I I 11 I I 1111 

'f=20°C 
I • 11 11 ' I k=-2 I I t/ I ( f' ftll/ llf 1 I, , 11 I 1 1 UI 11 I I 11 I I 

T=-120°C 

fig .. l5 

Twee draaikristalopnamen van NiC12 .2H2o om de b-as. k geeft het 

etagenummer aan. 

De b-as heeft boven de kristallografische overgang een lengte van 

6,8858~, terwijl deze daar beneden 6,90i is geworden. 
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3) leissenberg opnamen. 

Er zijn zowel boven als beneden de kristallografische overgang 
e e e Weiasenberg opnamen gemaakt voor de 0 , 1 en 2 layer-line. De 

reciproke roosters, die hieruit afgeleid kunnen worden, staan ge

schetst in fig. 16, 17 en 18. De opnamen van de Oe layer-line blij

ken voor beide fasen, zowel wat intensiteit als afstand der reflec

tie-stippen betreft, gelijk te zijno De conclusie die we hieruit 

trekken is dat de projectie van de posities van de ionen in het 

ac-vlak niet veranderd is. De verschillen tussen beide structuren 

moeten dus gezocht worden in de b-richting. Dit vermoeden werd be-
e vestigd door de opnamen van de 1 layer-line. We zien in f~g. 19 

dat het aantal reflectie-stippen verdubbeld is. Dit resulteert in 

het reciproke rooster in een verdubbeling van het aantal punten in 

de c-richting. De conclusie is dat de c-as bij lage temperaturen 

verdubbeld is. Opvallend was bovendien in deze opnamen de perio

dieke verdeling der intensiteiten( zie.fig. 19). Deze kunnen ver

klaard worden door een globale verschuiving van t in de b-richting 

van de nikkel-i.onen t.o.v. elkaar aan te nemen. Lagen deze ionen 

aanvankelijk bij kamertemperatuur alle op 1/4 en 3/4 van de b-as, 

nu ligt er een laag op 3/8 en 7/8 van de b-as. Een halve c-afstand 

verder ligt een laag op 1/8 en op 5/8 van de b-as. De eerste laag, 

die op een 1/4 van de c-as ligt is dus 1/8 van de b-as gestegen, 

terwijl de tweede laag, die op 3/4 van de c-as ligt, 1/8 van de 

b-as gedaald is. ( zie fig. 20 ). 
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N1Cl2.2H20 

Oelayer line (k=O) 

la 

fig.16 Reciproke rooster van de 0 layer-line van NiC12.2H20 boven 

en onder de kristallografische overgang. 

Conclusie: 
Voor de hol reflecties geldt: 

h=2n. 

Conclusie: 

Voor de hol reflecties geldt: 

h=2n 

èn 1=2n. 

De Miller-indices zijn voor de nieuwe 

ruimtegroep bij lage temperaturen be

trokken op een verdubbelde c-as. Deze 

x~rdubbeling blijkt echter pas uit de 

opnamen van de le layer-line. 
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NiC12.2H20 

18 layer-line(k=l) 

lage temperatuur 

Reciproke rooster vandele layer-line van NiC12.2H2o boven 

en onder de kristallografische overgang. 

Conclusie: Voor beide temperatuurfasen geldt voor de hkl 

reflecties: h+k=2n. 

Uit de verdubbeling van het aantal punten in de ~-as richting, blijkt 

dat de c-as verdubbeld is. 
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NiC12.2H20 

2e layer-line 

fig.l8 Reciproke rooste~ van de 2e layer-line van NiC12.2H2o boven 

en onder de kristallografische overgang. 

Conclusie: Voor beide temperatuur geldt voor de hkl 

reflecties: h+k=2n. 

De reciproke roosters van de 2e layer-line geven een bevestiging 

van de conclusies, die getrokken zijn uit de resultaten van de Oe 

en le layer-line. 

.. 
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.. --t ... - i 
-+ 

t -t .. ... 
-
" + ~ t t • + 

t + f + 

• - t t .. 
t + .. .. + • + 

- .. -

" 
.. .. + - -+ .. - ... • i • + -t 

fig.l9 Weiasenberg opname van de le layer-line van het ac-vlak 

van NiC12 .2H2o. Bij T=20°C zijn alleen de reflecties, aangegeven 

met een streepje, aanwezig. Bij T=-l20°C zijn bovendien de reflec

ties, aangegeven met een kruisje, aanwezig. Deze zijn alle in in

tensiteit zwakker dan de reflecties die ook al bij kamertemperatuur 

aanwezig waren. 
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Als extintie-voorwaarde vinden we dus voor de kamertemperatuur fase: 

1) voor de hol reflecties: h=2n 

2) voor de hal reflecties: h+k=2n. 

Dit levert de ruimtegroep c2/m op, hetgeen in overeenstemming is 

met de resultaten van Morosin~) 

Voor de lage temperatuurfase geldt: 

1) voor de hol reflecties: h=2n 

~n: 1=2n. 

2) voor de hkl reflecties: h+k=2n. 

De Miller indices voor het laatste geval zijn betrokken op een ver

dubbelde c-as. Dit levert de ruimtegroep c2/c of Cc op. De bijbeho

rende celparameters zijn: a=ll,21, b=6,90 en c=l3,86~ en p · =127,4? 

Het verschil tussen de ruimtegroepen c2/c en Cc is o.a. een inversie

centrum. De eerst-genoemde bevat dit wel, de tweede niet. Het ont

breken van een inversie-centrum kan aangetoond worden m.b.v.: 8 ) 

1) het piezo-elektrisch effekt 

2) het pyro-elektrisch effekt 

3) de optische activiteit 

4) frequentie verdubbeling. 

Voor de eerste twee genoemde methoden zijn de kristallen van NiC12 .2H20 

te klein. Voor de laatste is de apparatuur niet aanwezig. Wel is ge

probeerd een verandering van de permittiviteit~~ vast te stellen. 

Verwacht mag worden dat een verandering van de structuur een veran

dering in de er veroorzaakt •. De eventuele wijziging, die in de per

mitiviteit optreedt, was te gering om met behulp van de beschikbare 

apparatuur te dedecteren. 

Een geheel andere manier om tot een keuze tussen beide ruimtegroepen 

te komen zou de theorie van Landau9) kunnen zijn. In deze theorie 

wordt het verband afgeleid tussen de ruimtegroep voor en na de kris

tallografische overgang. Deze resultaten gelden echter alleen bij een 

2e orde fase overgang. NiC12.2H20 vertoont een le orde fase overgang 

en volgens Landau is er in dat geval geen enkel verband tussen de 

structuren voor en na de overgang. 

Met behulp van deze resultaten zijn in Petten bij het Reactor Centrum 

Nederland neutronen diffractie experimenten uitgevoerd om de posities 
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van de diverse ionen in de eenheidscel te vinden. Het voorlopige 

resultaat hiervan is weergegeven in fig. 20. Deze posities leveren 

de ruimtegroep c2/c op. 
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Stractu.r ~ ltll2.2B20 beneden de 

kristallografische fas~-over&aDg. De posities 
van de diverse ionen zijn het resultaat van 

neutronen-titfractie- eXi>erlïUmten~ ··ui tgeYüerd. 

in Petten. 
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-Hoofdstuk 4-. 

Bepaling nieuwe magnetische ruimtegroep op basis van de structuur bij 

lage temperaturen. 

Theorie 
Nu bekend is dat de kristallografiche ruimtegroep bij lage temperatu

ren niet c2/m maar c2/c of Cc is, met een twee maal zo grote eenheids

cel, blijkt dat het eerder gevonden aantal protonsignalen van 2 niet 

voldoende geweest is. Er bevinden zich nu immers geen 16 maar 32 pro

tonen per eenheidscel. Er doen zich nu twee mogelijkheden voor: 

1) De ruimtegroep is c2/c. 

We nemen aan dat de protonen op een algemene positie liggen. Deze 

is bij c2/c 8-voudig. Dit betekent dat we in dat geval 4 nulveld

signalen moeten verwachten. 

2) De ruimtegroep is Cc. 

Bij Cc is de algemene positie 4-voudig. Dit betekent dat we 8 nul

veld-signalen moeten verwachten. 

Resultaten 

Bij nadere controle bleek dat we inderdaad enige signalen over het 

hoofd hadden gezien. Naast de eerder gevonden signalen (16,0 en 16,2 

MHz bij T=l,l°K) werden er twee van gelijke sterkte gevonden bij 8,5 

en 8,7 MHz, die beide als een proton opsplitten. Deze 4 signalen zou

den dus aanleiding geven tot c2/c. We vonden echter bij 9,2 MEz(T=l,l 

°K) nog een zwakker signaal, dat eveneens een proton gedrag vertoonde. 

Dit waren de enige signalen, die bij metingen aan een één-krtstal ge

dedecteerd konden worden. Aangezien het tijdsafhankelijke storinga

veld bij NiC12 .2H20 alleen in de b-richting (is naaldrichting ) aan

gebracht kon worden, is het mogelijk dat er enige signalen, afkomstig 

van protonen waarop het inwendige veld in de b-richting wijst, gemist 

waren. Om dit probleem te ondervangen is een poeder van NiC12.2H20 tot 

een tablet geperst en is hieraan opnieuw gemeten. Inderdaad bleek nu 

nog een signaal bij 4,3 MHz (T=l,l°K) te liggen, waarvan nog niet na

gegaan kon worden of dit afkomstig was van een proton. De moeilijk

heid deed zich nu voor dat we nu nog geen zekerheid hadden over de 

ruimtegroep. Uitgaande van de atoomposities, die gevonden zijn met 

neutronen diffractie, (dus aannemende dat de kristallografische ruim

tegroep c2/c is) kan er volgens de methode beschreven in hoofdstuk 2 
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geen onderscheid gemaakt worden tussen de magnetische ruimtegoepen 

c2/c , C 2/c' en C 2/c. In dit geval blijven de twee extra gevonden p p 
signalen onverklaarbaar. Als we van de andere kant uitgaan van de kris-

tallografische ruimtegroep Cc ontbreken er nog steeds twee eventueel 

drie protonsignalen. 

Opvallend was de grote breedte van de protonsignalen(l50 kHz). lor

maal is deze ongeveer 40 kHz. Dit kan verweten worden aan de kris

tallografische overgang, die de kristallen telkens ondergingen bij 

T=-60°C. Waarschijnlijk is dit gepaard gegaan met enige distorsie in 

de verbinding. 
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-Hoofdstuk 5-
M~gnetische fase overgangen 

Inleiding. 

In dit hoofdstuk willen we trachten enkele mogelijke verklaringen 

te geven van de gemeten verschijnselen zoals magnetisatie en soor

telijke warmte. We zullen in dit verband proberen de konsekwenties 

van de door ons gemeten kristallografische overgang nader uit ts 

werken, ofschoon zal blijken dat dit slechts zeer fragmentarisch 

mogelijk is, gezien de nog heersende onzekerheid over de structuur 

bij lage temperaturen. 

Verklaring van het magnetisatie proce.s, zoals waargenomen door Mo

tok~wa (laagste kritische veld is enkelvoudig), 

M 

1 

fig.21 

-------------- ------ -~------

ficJ<18.6) Hc:J<82) __ H_<I()__..e> 

Magnetisatie-proces, waargenomen door Motokawa. M is de s 
volledige magnetisatie. 

We gaan uit van de kristallografische ruimtegroep c2/c en van de 

magnetische ruimtegroep C 2/c~ We kiezen deze omdat in isomorfe ver-
P 

bindingen als CoC12 .2H2o en FeC12 .2H20 dezelfde magnetische ordening 

optreedt. De nikkel-ionen liggen op de posities, zoals opgegeven in 

fig.20. Voor de verklaring van het magnetisatie proces dat optreedt 

in NiC12.2H20, nemen we de volgende hamiltoniaan aan: 

~ =-fJijsisj -K+si~ -e_,PaH~si2. 
De eerste term in deze hamiltoniaan vertegenwoordigt de exchange-

inter&ctie. Jij is een exchange parameter die de spins Si en Sj kop

pelt. De tweede term staat voor de anisotrope interactie. Hierin is 

K de anisotropie konstante. De laatste term vertegenwoordigt de veld-



-35-

energie. Het uitwendige magneetveld H staat evenwijdig aan de magne

tische voorkeursrichting. Een bepaalde spinordening, die nu zal optre

den is het gevolg van het feit dat het systeem streeft naar een mini

male vrije energie. Uitgaande van een 6 subrooster-systeem kun~en we 

magnetisatie-stapjes van 1/3 verklaren volgens een theorie ontwikkeld 

door Kanamori.lO) We nemen daarbij 4 exchange konstanten mee, te weten 

J
0

, J 1 , J 2 en J
3

• J
0 

is de exchange interactie in de b-richting. Aange

zien de ionen in deze richting ferromagnetisch gekoppeld zijn stellen 

we J
0
>0. Voor de verklaring van J 1 , J 2 en J

3 
zie fig.22. We verander

stelle~ J 1 ( de nearest neighbour interactie) negatief wegens de anti

ferromagnetische koppeling tussen de desbetreffende ionen. J 2 moet ne

gatief zijn omdat anders het systeem bij het aanleggen van een uitwen

dig veld evenwijdig de magnetische voorkeursrichting, rechtstreeks 

naar de verzadiging springt 11 ). Bovendien geldt nog: IJ.d >IJ~ >IJ J :> /J 
3
j. 

De rede voor deze ongelijkheden is het verschil in lengte van de diver

se exchange-paden, waarover de interactie loopt. 

1) de antiferromagnetische toestand. 

We verdelen de magnetische ionen in 6 subroosters. 

+ 

+ 

•+ + 

+ + 

+ + 

2 

3 

4 

s 

6 

magnetische voorkeursrichting. 

fig.22 de antiferromagnetische toestand. 

Voor de energie kunnen we nu de volgende uitdrukking opschrijven: 
.., 

E
0 
=-N~· ( 2J 

0
-4J l +2J 2 +2J 

3 ) 
Deze uitdrukking geldt allen voor T=0°K. 

2) de intermediare toestand. 

Als we nu het magneetveld verhogen, zal bij een voldoende grootte van 

het veld subrooster 4, 5 en 6 omspringen. Dit betekent een magnetisa

tie-sprong van 1/3. 
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+ + + 

2 

+ + + 3 

+ + 4 

5 

+ + 6 

fig.23 de intermediare toestand. 

De bij deze fase horende energie is: 

2 E1= -NS ( 2J
0
-4/3J1-2/3J2+2J

3 
) -N/3g~SH. 

De laatste term stelt de veld energie voor. 

N.B. We kunnen om een sprong van 1/3 in de magnetisatie te bewerkstel

ligen ook alleen subrooster 4 laten omdraaien. Dit is energetisch voor

deliger als J 2>o. In dat geval echter is het nog voordeliggr als de 

structuur rechtstreeks naar de ferromagnetische toestand overgaat~l) 

3) de schroefstructuur toestand ( helimagnetisme ). 

De volgende toestand, die optreedt in het magnetisatie-proces van 

NiC12 .2H2o, is niet te verklaren met de methode van Kanamori. De spins 

staan daarbij alleen 11 up11 en "down" met betrekking tot de magnetische 

voorkeursrichting. Voor de verklaring van deze toestand nemen we aan 

dat alle magnetische momenten een hoek ~ maken met het magneetveld. 

Bovendien stellen we dat de projecties in het ab-vlak van de magne

tische momenten van de opeenvolgende subroosters een hoek Cf met el

kaar maken(zie fig. 24 ). In de subroosters zijn de magnetische momen

ten onderling evenwijdig. 

fig.24a Voorstelling van de schroefstructuur. 
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fig.24b Voorstelling van de schroefstructuur. 

Voor de energie kunnen we met behulp van hamiltoniaan(l) de volgende 

uitdrukking opschrijven: 

E2= -NS2 ( 2J
0

+4J1sin2J' cosf+4J1cos2J +2J2cos2J +2J2sin2Jcos2f +2J3) 
2 2 ,. --- ,J 

-NKS cos V -~~eSHcos • 

Extreme waarden treden op als 1) ~§ :Q. 

2) ~~ :0. 

Aan 7oorwaarde 1 is voldaan als: 

cosJ -- gp.H -st 8J1cosr-8J1-4J2+4J2cos2f-2K)• 

aan voorwaarde 2 als: 

sinf =0 of J 
cos 1 =- 2.1,_. 

2J2. 

De energie van de ferromagnetische toestand vinden we door cos~=l te 

stellen. Door de energieën van de diverse toestanden aan elkaar gelijk 

te stellen kunnen we de kritische velden theoretisch berekenen. Door 

deze te vergelijken met de door Motokawa experimenteel bepaalde velden, 

zijn we in staat 

We vinden zo: 

en voor 

de interactie-parameters 

8 -1 J 1=-l,O cm 

6 -1 J 2=-0, 5cm 
-1 K=l,l4cm 

te berekenen. 

Invullen van deze waarden in de formules voor J en f levert: 

ct =146° 
en ;J =66~ bij H=H 2 • er 

Voor deze waarden is de energie van de schroefstructuur minimaal. 
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Poging om een sprong van 1/6 in de magnetisatie te verklaren, onder 

aanname van slechts.een equivalente nikkel positie. 

Het is voor de hand liggend om voor de verklaring van een magnetis.à.

tie sprong van 1/6, een 12 subroostersysteem in te voeren. Het blijkt 

echt~r dat de energie 

1/6 niat lager is dan 

van 1/3. zie fig.25. 

E 

1 

van een 12 subroostersysteem na de sprong van 
die van een 12 subroostersysteem na de sprong 

(1): energie 12 subroostersysteem 

na sprong van 1/3. 

(2): energie 12 subroostsrsysteem 

na sprong van 1/6. 

E
0 

is de antiferromagnetische 

toestand. 

fig.25 Energie van de antiferromagnetische- e.n de 2 intermediare 

toestanden, als functie van het magneetveld H. 

Uit de grafiek lezen we af dat bij een 12 subroostersysteem de toe

stand van een magnetisatie-sprong van 1/3 delaagste energie heeft. 
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Poging om een sprong van een 1/6 in de magnetisatie te verklaren, on

der aanname van twee niet equivalente nikkel posities. 

Stel dat de kristallografische ruimtegroep bij lage temperaturen Cc 

is. De algemene positie in Cc is 4-voudig. Aangezien we 8 nikkels in 

een eenheidscel hebben, wil dit zeggen dat we bij Cc 2 niet equivalen

te nikkel posities hebben. We nemen aan dat de posities van de nikkels 

niet veel verschoven zijn t.o.v. de structuur bij kamertemperatuur,aan
gezien het zware atomen zijn. We gaan daarom uit van de kristallogra

fische indeling van Morosin, waarbij nu echter aan de twee niet equi

valente nikkel-ionen een 1 en 2 wordt toegekend. 

+1 ~- J3 • -+1 1 ' /' J,,, _712 ~2"'1-~ 2 , 
+2 .., +2 3 

t~ 2 l - 4 

+2 ~ -trl s 

_1 ..) 6 

fig.26 de antiferromagnetische toestand. 

Voor de energie vinden we: 

2 
Eo=-NS (2Jo -Jll-2Jl2-tT22+2J2+2J3) • 

+ : magnetisch moment 

staat naar rechts. 
. magnetisch moment . 

staat naar links. 

Bij het aanleggen van een magnetiBch veld evenwijdig de magnetische 

voorkeursrichting zullen nu in de subroosters 3, 4 en 5 alleen de 

nikkels 1 omdraaien. 

tl -t2 

J 

+2 -l 

.J 

1 
~ +2 

J 

_2 

"*' 

2 -

-tl 1 

2 

-+2 3 

1 

4 

s 

6 

fig.27 de intermediaire 11 1/61' toestand. 

--------;. 
richting magneetveld. 
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Hierdoor treedt een magnetisatie-sprong op en de bijbehorende energie 

is: 2 E1= -NS (2J0 -l/3J:u-J22 ) -N/6gj'8 SH. 

Bij voldoende groot veld zullen daarna ook de nikkels 2 in subroos

ter 3, 4 en 5 omdraaien. 

t1 +2 ~ 

J _). 2 

-2 _1 2 3 

i +1 I. 

1 _2 _t s 

J 2 6 

fig.28 de intermediaire Ul/2.>" toestand. 

Dit betekent nogmaals een magnetiE>atie-sprong van een 1/6 en in to

taal nu van 1/3. De bijbehorende e~nergie van deze toestand is: 

E2= -NS2 (2J
0
-l/3J11-l/3J22-2/3J12-2/3J2+2J3 ) -N/3g)"aSH. 

Als we deze energieën als functie van het magneetveld H uitzetten vin

den we: 

E 

E 
---~H 

fig.29 Energie van de antiferromagnetische en de 2 interme-

diaire toestanden, als functie van het magneetveld H. 
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Door de energieën van de diverse toestanden aan elkaar gelijk te stel

len, kunnen we de kritische velden berekenen waarbij de overgangen en 
de magnetisatie-stapjes plaats vindeno 

Wil nu een magnetisatie-stap van l/6 optrden, dan moet gelden: 

HcrO ... l < Hcr0 .... 2 < Hcrl-2 • 
Hieruit volgt: 

Jll +4J12-J22-2J2-6J3 >o. 

Poging om de twee pieken in de soortelijke warmte te verklaren. 

1) c2/c 

Voor een Ising systeem kan voor e~n analoge kristallografische kamer

temperatuur structuur het volgende afgeleid worden(S=t): 10 ) 

<='i =tanh( ~}'H-4J1~ -(2J
0 
+2J2+.~J3 )0'f )/kT). 

We definiëren: j
0

=J
0
/J1 ; j 2:J2/J 1 ; j

3
=J

3
/J1 en t=T/TN en h~H/Hcrz• 

M.b.v. deze definities kunnen we Yoor de magnetisatie van de antiferro

magnetische toestand de volgende functie opschrijven: 

o;=tanh( ( ± (4+2j2 )h-4~ -2(j
0 
+j2+j

3
)o-; )/2(2:-~0-j2-j3 )t). 

Op dezelfde manier leiden we de uitdrukkingen voor de intermediaire en 

de ferromagnetische toestand af: 

a;=tanh(((2+j2 )(2h-crt -or)-2(j0+j3)~)/2(2-j 0 -j2-j3 )t). 
Dit is de magnetisatie van de int3rmediaire toestand voor de subroosters 
die de spins parallel met het ui t·,vendige vele": hebben staan. 

O:=tanh(((4+2j2)(h-a+)-2(j
0
+j3)o:)/2(2-j

0
-j2-j3)t). 

Dit j,s de magnetisatie van de int.3rmediaire toestand voor de subroosters 

die de spins anti-parallel met het uitwendige veld hebben staan. 
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Tenslotte wordt de ferromagnetische toestand gegeven door: 

We kunnen nu met behulp van deze ·rergelijkingen een fase-diagram teke

nen~ Dit ziet er in het geval j 2 2/3 volgens Kanamori als volgt uit: 

1nt-----

h 

t 
O.ó 

A 

A: antiferromagnetisch 

I: intermediair 

F: ferromagnetisch 

fig.30 Een schets van het magnettsche fase-diagram in het geval van 

j 2=0,8 en j
0
=-2,8. 10 )De schroefstructuur is buiten beschouwing gelaten. 

We zien dat in het geval j 2>2/3 cle intermediaire toestand ook voor 

h=O stabiel is in een bepaald tem}>eratuurinterval. Deze theorie geldt 

echter alleen voor een Ising systeem met spin t. In het geval van Ni 

zal de theorie moeten worden aangepast aan het optreden van K, de ani

sctropie konstante. 

Wij hebben echter duidelijk willen maken dat een fase-diagram als in 

fig.30 zeker niet tot de onmogeli~kheden behoort. 

2) Cc 
De twee pieken in de soortelijke warmte kunnen in het geval van twee 

niet equivalente nikkelposities verklaard worden door aan te nemen dat 

eerst één subrooster ordent en daë.rna bij een lagere temperatuur het 

tweede subrooster. In beide subroesters bevinden zich dan alleen equi

valente nikkel-ionen. Deze verklaring is eerder gegeven voor o.a. 
12) K3MoC16• 
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Conclusie. 

Om na te gaan of de voorgestelde Yerklaring van het magnetische ge

drag van NiC12.2H2o de juiste is, zouden er opnieuw soortelijke warm

te metingen uitgevoerd moeten worden, nu echter met een uitwendig 

magneetveld. Het opgestelde fase-diagram kan dan gekontroleerd wor

den. Tevens kan geprobeerd worden de protonfrequenties op te zoeken 

in de intermediaire toestand. Nagegaan kan dan worden of de voorge

stelde verklaring van de magnetisatie-sprong de juiste is. Voor dit 

doel zou de door de onderwerpgroe:9 aangeschafte superspoel van groot 

nut kunnen zijn. 

Maar alvorens hiertoe over te gam1 moeten de definitieve resultaten 

van de neutronen-diffractie experimenten bekend zijn. Dan kan tevens 

nagegaan worden of het aantal gevonden protonsignalen juist is~ Een 

noodzaak is dan wel om nieuwe wegen te zoeken voor.het bereiden van 

grotere ~~n-kristallen. 
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