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I. INLEIDING 

Uit de susceptibiliteitsmetingen (8) en de soortelijke 

warmte-metingen (9, 10) aan KaMoC1 8 kwam een gecompliceerd 
magnetisch gedrag van dit zout bij lage temperaturen naar 
voren. 
In het zout blijken twee nietgelijkwaardige systemen van 
Mo3+-ionen te bestaan. 
Dit geett aanleiding tot twee verschillende ordeningatempe
raturen, dus ook tot twee maxima in de soortelijke warmte. 
Om een beter insicht in het gedrag van het zout te krijgen 
werd de soortelijke war.te in verschillende magneetvelden 
bepaald. 
De grootte van de velden werd gekozen aan de hand van de 
susceptibiliteitametingen. 
Uit de soortelijke warmte kan de magnetische entropie bepaald 
worden. 
Bekeken werd in hoeverre de hier verkregen resultaten pasten 
in het ~eeld 4at tot nu toe van het gedrag van K3 MoC1 8 

gevormd was (8). 
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II. THEQRIE 

2.1 De soortelijke warmte van een stof, (~)x • T(~)x , zal 
in het algemeen beataan uit drie bijlagen nl. 
a. de bijdrage van het rooster, 
b. de soortelijke warmte der elektronen, 
c. de magnetische soortelijke warmte. 

a en b zullen hieronder in het kort besproken worden, aan 
de magnetische soortelijke warmte zal meer aandacht besteed 
worden. 

2.2 De soortelijke war.te van het rooster. 
Voor de roosterbijdrage kUnnen we gebruik maken van het 
model van Debije. 
Debije beschouwde het rooster van trillende atomen als een 
elastisch continuua. 

• 
In dit continuum kunnen slechts bepaalde frequenties worden 
toegestaan, n.l. alleen die frequenties die een staande 
golf kunnen veroorzaken. 
Debi~e leidde af dat voor de soortelijke warmte van het 
rooster geldt: 

Xntax 
'7, = 9 R. (.;)

1 j 
fJ ::a h 'lH x•H-

waarin T = temperatuur 
R = gaacons tante 
(J = debijetemperatuur 
h :: constante van Planck 
k :: constante van Boltzmann 
V = oscillatiefrequentie 

vmax = maximale frequentie 

(2.2.1) 
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Voor hoge temperaturen (T >> tln) volgt uit 
door de limiet T ~ ~ te nemen& 

~ • 3R 

(2.2o1) 

{2o2o2) 

Dit resultaat is in oYereenstemming met de wet Yan 
Dulong en Petit. 

Voor zeer lage temperaturen ( T < 0,1 8D) kan uit 
(2.2.1) benaderd worden2 

(2.2.3) 

2.3 De soortelijke warmte der elektronen. 
Met behulp van de verdelingafunctie van Fel'lli-Dirac is 
hiervoor at te leiden: 

a is hierin evenredig met het aantal elektronen dat aan 
de geleiding meedoet. 
Aangezien in ons geval een isolater beschouwd werd, is 
a gelijk aan nul. 

2.4 De magnetische soortelijke warmte en entropie van een 
paramagneet in een magneetveld. 

Voor elk zout geldt dat de magnetische entropie in een 
volledig ongeordende toestand gelijk is aan: 

Sm • R ln( 2 s + 1 ) 

waarin Sm de magnetische entropie, R de gasconatante en a 
het spinquantumgetal is. 

Uitgaande van de thermodynamische formule: 

Td S = dU - B dM (2.4.2) 

(waarin T de temperatuur, S ~e entropie, U de inwendige 
energie, B • ~oH m de inductie van het aangelegde uit
wendige veld en M de magnetisatie iaQ) 

en gebruikaakend van de relá~1es van Maxwell kunnen we de 
volgende tormules voor de soortelijke warmte afleiden& 



- 4-

, (2.4o3) 

eB-;.=- T <f) . <J> • T(J)a / <J> (2.4.4) 
11 B B T 

~ .l!l {"Mr) • T(l'fi) 
T B 

, (~)' = - T{~a) 
T .11 

Voor de entropie kunnen we schrijven: 

ot na integratie: 

{2.4.6) 

Ta 1. 

S(Ba , Ta) - B(~. , T,) m I c~B, dT + I <I>B,T-TodB 

T1 B1 

Door verder te bedenken datz 

8{0, T = ~) = R ln (2s + 1) 

vinden we1 B 
00 0 

B(B,T) • R ln (2s + 1) -~ ~ dT +~ <J>B dB (2.4 •• ) 

De wet van Curie voor een paramagneet luidt: 

waarin H het aangelegde veld, x de susceptibiliteit en 
0 de eonstante van Curie ia. 

De bruiken we de wet van Curie in de vorm: 

11 :a Q..L 
-;i;'! 

dan kunnen we dit substitueren in { 2 .4.4): 

~-~=~ ~ {2.4.10) 



Uit (2.4.7) volgt: B 

S(B,T) - S(O,T) =) 
(2.4.9) hierin gesubstitueerd: 

S(B,T) - S(O,T) • - ~ JL ~ J.l.o ·J.·-

Na differentiatie volgt hieruit: 

c = T(j§) = T IS(O,T) + ~ B2 

B af B aT JJ.o P 

Aangezien voor een paramagneet, die de wet van Curie volgt 
geldt: 

S(O,T) • R ln (2s + 1), 
vinden we: 

_ç_ BI 
eB = JJ.o '1"' 

Uit (2.4.10) en (2.4.11) volgt: 

<it • 0 

Dit resultaat vinden we ook indien we het in t1g.1 weerge
geven kringproces beschouwen: 

M tig.o 1 

\1 • 11.1. 

1:\ .. 1:11 
~--~~~~-----------------r 
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Voor de weg a geldt a 
Tl 

Sa - 81 • -! l dT 
Ta 

0 B1a C 
bs Ba - Sa • J <I> dB • t IJ.oTs.• 

Bs. 
B 

c 1 88 • 84r • R ln ( 28 + 1 ) 

dz 
s. 

s1 - s.. • f <I> dB = 
0 B 

= h . = Ha , dus ook h • .b , 
Tt. ~ T1 T• 

dus a Tr ~ dT • 0 , ot = 0 

Ta 

We kunnen nu de entropie voor een Curie-paramagneet ale 
tunetie van de te•peratuur en het aangelegde veld echetaen: 

tig.2 

' 
~-----------------------------~ 

8 = t( B, T) voor een Curie-paramagneet 

De meeste zouten voldoen niet aan de wet van Curie, maar 
vertonen afwijkingen hiervan. 
Deze afwijkingen kunnen verklaard worden door aan te nemen 
dat tussen twee nabuuratoaen in eEil kristal steeds een 
zwakke wisselwerking zal bestaan. 
Deze wisselwerking kan beschouwd worden als een inwendig 
magnetisch veld. 
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In de moleculaire veldtheorie wordt benaderend dit inwendige 
veld evenredig met de magnetisatie gesteld 

Hi o y M , 

waarin y een evenredigheidefactor is. 
Het totale veld, bij een uitwendig veld H, werkend op een 
atoom wordt nuz 

Substitueren we dit in(2.4.9.) dan vinden we de wet van 
Curie-Wei sa a 

)I CH CB 
• r-J = fJolT-d) 

Hierin is: 
C N s• ~ s(e+1) u 9 • k en fJ = y C { 2 .4.13) 

waarin g = land&tactor 
p = bohrm~eton 
N • getal van Avogadro 
a • spinquantumgetal 
k • oonstante van Boltzmann 

We kunnen nu weer de wet van Curie-Weiss gebruiken in 

Uit {2.4.5) volgt: 
ac;. 

(äT)T • 0 

(2 .4.14) 

(2.4.15) 

dus ey is een tunetie van T alleen, dus ook S(O,T). 

Uit {2.4.7) vinden we na differentiatie: 

o_ • T as~,T) + C f B8 

.ts fJo T-6) 1 

S(O,T) is nu echter niet constant. 
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Door het kringproces van tig.1 te beschouwen vinden we ook 
dit resultaat: 

weg a: 

Ta 

0 

b: So - Bo • J <I> B dB = 

OI Ss - s. = t(T) 

dl Bt - S• 

Verder geldt: 1 1 • la , 

Tt 

of: J. ~ d't ., 0 

. -
dus _1h_ = __h_ 

"1'1-'1 '1"8-T 

Bij elke afwijking van de wet van Curie ten gevolge van 
wisselwerkingen wordt steeds gevondenz 

S(O,T) = R ln(2s + 1) - t (~) 

Dit is fysisch vrij eenvoudig in te zien. 
M.b.v. de wet van Curie werd gevonden: 

CB8 

S(B,T) • R ln(2s + 1) - 2~oT' 

Nemen we nu de aanwezigheid van een inwendig veld Hi aan, 
dan zal bij uitwendig veld nul toch een entropieverlaging 
t.g.v. het inwendige veld optreden. 

Dus in veld nul lal.dt: 
b 

CB=O • ; = fl" ' (2.4.18) 

waarin b een constante is, gelijk aan ~0ca1• • 

Bovenstaand resultaat werd door Van Vleck (2) reeds voor 
een dipool-dipool-wisselwerking afgeleid. 
Voor de soortelijke warate in een uitwendig veld vinden we 
aldus: 

(2.4.19) 
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We kunnen nu weer het entropieverloop schetsen: 
J - -- -- G.l .. l1.\.·~ 

f1go3 

L-~-------~----------------'1 
S(B,T) voor een stot die de wet van 

Curie-Weiss Tolgt. 

2.5 De magnetische soortelijke warmte en entropie van een 
antiterromagneet in een m~eetveld. 
Bij veel stoften treedt bij lage temperaturen een spontane 
magnetisatie op. 
Deze magnetisatie kan zowel terro- als antiterromagnetiach 
zijn. De temperatu\11' waarbij de magnetisatie optreedt noemen 
we de Curie- resp. lf&eltemperatuur. 
Om de magnetisatie Tan een antiferromagnetische stot te 
beschouwen, kunnen we het antiterromagnetiaoh rooster splitsen 
in twee subroostera met spontane magnetisatie K

8
• 

De magnetisatie M
8 

van een sUbrooster vertoont het Tolgeode 
beeld: 

tig.4 

L---------------~~----------~ 
de lllagnetisatie van e Ell subrooster van een 
antiterramagneet 

In hoofdstuk 2.4, ia bij de moleculaire veldtheorie reeds 
de aanwezigheid van een inwendig veld genoemd. 
De magnetisatie-energie bij afwezigheid van een uitwen1ig 
veld bedraagtz 
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Em = - J.lo J H1 dll = 
0 

-
Hieruit volgt voor de soortelijke warmte: 

<I> = ~ • - i y ~0 ~ 
M 

De oYergang bij T = TN is een overgang Tan de tweede orde. 
Dit betekent dat 

<~> = <I> =- ~ (2'5·2> 
B B 

diecontinu is. 

Met behulp van figuur 4 kunnen we het verloop van de socrte
lijke warmte en de entropie in het gebied bij de overgang 
van de paramagnetische in de antiferromagnetische toestand 
schetsen. 

.s 

' 

tig.5 tig.6 

De soortelijke warate en _de entropie als tunetie van de 
temperatuur in het gebied bij de overgang van de paramag
netische in de antiterromagnetiache toestand. Er is geen 
uitwendig veld aanwezig. 

Bij de aanwezigheid van een uitwendig veld moeten we onder
scheid gaan maken voor de Ter schillf!l'lde r-1•ht1ngen Tan het 
veld t.o.v. het magnetische rooster. 
Hierbij kunnen we uitgaan Tan de susceptibiliteit: 
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__"-

Î 
I (!. 1 

I -

I":!:. I\ 

tig.7 De susoeptibilteit ale tunetie van de temperatuur. 

De theorie leert dat x, constant ia, d.w.z. geen tunetie van 
de temperatuur is voor T < TN. 
(2.4.5) gat de volgende tormule weers 

a~ a•11 
<r> • T <iP-) . 

T B 

Gebruikmakend van x = !ja 

vinden we dan z 

(a~) a :m (~) 
är T /Jo B 

ot M • x .l. 
/Jo 

We maken nu onderscheid in de twee verschillende richtingen 
van het veld t.o.v. de richting der spins. 
a. het aangelegde veld staat loodrecht op de richting der 

spins. 
Dit betekent (2.5.3)1 

ac <i?) • 0 
T 

Dus eB is onafhankelijk van het aangelegde veld, dus 
ookz 

S(B,T) • S(O,T). 
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In het paramagnetische gebied is de entropie wel een tune
tie van het veld, zodat we voor het entropieverloop 
vinden: 

s- -- - -a..".o 

..,-

fig.8 De entropie als functie van BenT (B~). 

Het snijpunt van de lijnen in het paramagnetische gebied 
bij constant veld en de entropielijn in het antiferromag
netische gebied verschuift naar lagere temperatuur. 
In veld ie de ordeningatemperatuur dus lager dan die in 
veld nul. 

b.Het aangelegde veld loopt evenwijdig aan de richting der 
spins. 
Uit fig. 7 volgt 

(~) > 0 
MB 

in dit geval: 

en ook (~) 
B 

(2.5.3) geeft dan: 

ac 
(~) > 0 , 

T 

> o. 

dus bij constante temperatuur neemt eB toe bij toenemend 
veld, dus ook B(B,T) > B(O,T). 
Fysisch betekent dit dat het veld de orde verstoort. 
In veld heerst er een grotere wanorde, dan in veld nul. 
Dit betekent voor het entropieverloop: 
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....,..... 

fig.9. De entropie ale functie van B en T in het geval B 

Ook in dit geval verschuift de ordeningatemperatuur naar 
lagere waarden. 

Voor een poeder geldt: 

Xpoeder ( 2x..l. + 

Hieruit kan de verschuiving van het N~elpunt bekeken worden. 

Voor een poeder zal het entropieverloop op dezelfde manier 

0 

als boven aangegeven een combinatie z~jn van de verlopen weer
gegeven in fig.8 en fig.9. 

~ 

t1g.10 S = t(B,T) veor een zout in poedervorm. 
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III.DE MEETOPBTE1L!NG 

3.1 Voor een beschrijving van de meetopstelling kan verwezen 
worden naar (9) en (10). 

Bij de metingen aan x3MoC16 werd een koperen calorimeter 
gebruikt in plaats van de glazen, dit om een betere warmte
geleiding te verkrijgen. 
De koperencilinder had de volgende afmetingen, diameter 3 cm, 
hoogte 6 cm, in de cilinder was een honingraat van koperfolie 
geplaatst. 
Na een stookperiode werd met deze calorimeter na enkele secon
den een thermisch evenwicht bereikt, bij de glazen calorimeter 
werd dit evenwicht pas na enkele minuten bereikt. 
De stGokdraad (1100 n) was bifilair om de cilinder gewikkeld. 
De cilinder was gevuld met 14,76 gram K3Moel6 en met helium
gas met een druk van 100 mm Hg voor de warmtegeleiding. 
Het totale gewicht van de calorimeter gevuld met zout bedroeg 
66,30 gram. 
Een schematisch overzicht van het cryogene gedeelte is weer
gegeven in bijlage I. 

3.2 De metingen werden verricht in drie verschillende maaneet -
velden namelijk 8o101 , 32.108 en 32.10• A;m. 
V oor de met in gen in de lage velden werd e en spoel om de 
atikstoteryostaat geplaatst. 
De metingen in het veld van 3~.10~ A/m werden verricht met 
behulp van de Oerlikonmagneet. 

3.3 De meetserie in het magneetveld van 8.108 Ajm werd op twee 
verschillende manieren verricht. 
- met de diacontinue "hand"methode, als beschreven in (9). 
". met de "calorimaat", waarbij de meetgegevens direet op 

ponsband werden gezet. 
Dit leverde een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het 
verwerken der gegevens. 
Een beschrijving van de calcrimaat is te vinden in (11). 

De resultaten van 'beide aeetser1es zijn uitgezet in grafiek I. 
De resultaten stemmen goed met elkaar overeen. 
Alle verdere metingen werden dan ook uitsluitend met de 
calorimaat verricht. 
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3.4 Nauwkeurigheid. 
De spreiding in de metingen gaf er geen aanleiding toe om 
een andere dan de in ( 9) en ( 11) opgegeven onnauwkeurigheid 
aan te nemen n.l. ~. 

IV. TtlERMOKETRIE 

De temperatuur werd bepaald met een Allen-Bradley-koolweer
etand van i Watt, nominaal 470 n. 
Deze weerstand werd geijkt tegen de temperatuur, zoals die 
berekend kan worden uit de dampdruk van helium en watere toto 
De waarde van de weerstand varieerde als volgts 

R (bij 4,232 K) m 19019 n 
R (bij 20,29 K) • 1657,4 n 
R (bij 2,643 K) = 88800 n 

Voor de ijking werd gebruikt de L-60 schaal voor wateratof 
(12) en de T58 dampdrukschaal voor helium-4 (13). 

Ale analytische formule voor de benadering van de ijking wordt 
veelal gebruikt: 

~+1 !- = ~ ~log~ (4.1) 
n=-1 

De constanten ~ worden dan apart bepaald voor het helium en 
het watorstotgebied, terwijl tueeen 4 en 14 K een aanpassing 
noodzakelijk is. 
Voor de hier beschreven metimgen werd deze formule uitgebreid 
tot: 

(4.2) 

Hierdoor kon volstaan worden met &~n serie constanten voor 
zowel het helium- als het wate rstotgeb ied. 
Het berekenen van deze constanten geschiedde met de methode 
der kleinste kwadraten. 
Dit leverde in het geval van 5 constanten een 5 x 5 matrix op. 
Deze matrix is bijna singulier. 
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Getracht werd een rekenprogramma te schrijven voor het b~ 
reltenen van de constanten m.b.v. de EL-X8. 

In eerste instantie werd een programma geschreven waarbij de 
constanten gpgelost werden met de methode van "vegen". 
Door het bijna singulier zijn van de matrix leverde deze 
methode constanten op, die bij gebruik in (4,2) te grote 
a:t"wi jkingen Yan de ijltpunten vertoonden. 

Een oplossing werd tenslotte gevonden door g,bruik te maken 
van twee, bij de afdeling Wiskunde inmiddels gereed gekomen 
stand::tardprogramma' s, n.l. de standaardprocedures OR1'HOPOL 

en LEAST SQUARES. 

Beide procedures geven een even goede aansluiting bij de ijk
punten. 

De afWijkingen Tberekend - Tgemeten bedroegen in het heliua
gebied minder dan 0,1% (2 mK), in het waterstotgebied minder 
dan 0,5% (10 aK:·). De temperatuur is hiermede voldoende 
nauwkeurig bepaald. 
Maeilijker te schatten 1s de onnauwkeurigbèid~tn de temperatuur 
tuesen 4 en 14 E en in §i. 
Verschillende publicaties over dit onderwerp rechtvaardigen 
de verwachting dat bij de voorheen genoemde afwijkingen in 
do tsmperatuur in die gebieden, waarin ijking mogelijk is, 
de afwijking in het gebied 4,2 - 14 K niet groter zal zijn 
dan 1%. 
De onnauwkeurigheid 1n ji kan gevonden worden na di:t"terentiatie 
van (4.2). 
Bij een onnauwkeurigheid in T van 0,5% kan een onnauwkeurig
heid in fi van 1% berekend worden. 
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V. JtESQLTATEN 

5.1 De metingen kunnen gesplitst worden in twee gedeeltenl 
- de metingen van de oaloriae,er gevuld met zout. 
- de metingen van de lege calorimeter. 
De soortelijke warmte van het zout kan dan bepaald worden 
uitz 

(5.1.1) 

cp is hierbij de soortelijke warmte per mol, n is het 
aantal mol.stof. 

5.2 De lege calorimeter werd gemeten zonder magneetveld en in 
een veld van 32.10•A;m. 
Er bleek geen verschil in de capaciteit bij de beide series 
te bestaan. 
Dit was in overeenstemming met de verwachtingen hieromtrent. 
Bij de constructie van de calorimeter waren alleen niet-mag
netische materialeD gebruikt. 
Voor de warmtecapaciteit van de calorimeter werden in totaal 
75 punten tussen 4,2 en 20 K gemeten. 
Voor de waarde van de warmtecapaciteit beneden 4,2 K werd 
gebruikt: 

(5.1.2) 

5.3 Voor de metingen van het zout in de verschillende velden 
bedroeg de temperatuurstijging per meetpunt 

3 - 10 mK in het gebied 4 - 8 K 
10 - 100 mK in de overige gebieden, 

afhankelijk van acp/aT. 

5.4 Uit de resultaten van de metingen aan K,XoC16, zonder aagneet
velden kwam bij de verschillende meetseries een verschil in 
de hoogte der pieken te voorschijn. 
De verwachting was dat dit kon liggen aan de voorgeschiedenis 
van het gemeten zout. Daarom werd de meetserie van 8.108 Ajm 
behalve met de "hand" en de calorimaat, nog een derde aaal 
herhaald. Bij deze derde eerie werd slechte in de buurt van 
de pieken gemeten. 
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Tusssn iedere meetaerie in werd de calorimeter opgewarmd 
tot kamertemperatuur, zodat eventuele hystarée~e-Terachijn
selen gemeten konden worden. Bij de de~e serie werd het 
preparaat veel sneller atgekoeld dan bij de eerste twee 
series. 
In gra~iek II zijn de twee aeetseriea in een veld van 
8.108 A/JA paè.tèa .-t 4• caloriu.at uitgezet.---
Ook de serie van 32.1 01 A/a werd tweemaal uitgevoerd. Ook 
hier was geen verachil in piekhoogte te vinden. 
Deze series zijn uitgezet in g.ratiek III. 
Gratiek IV geeft de resultaten van de metingen in het veld 
van 32.10• AJ.m weer. 

5.4 Zoals in hoofdstuk II is afgeleid geldt voor de soortelijke 
warmte van een stots 

c • "L + c8 + cm 

of in het geval van KaMoC1 8 : 

c • ~ + cm 

In het gebied waarin de stof paramagnetisch is en waar de 
temperatuur laag is t.o.v. de Debije-temperatuur geldta 

op:.= ,;aT1 + Iw 
Voor KaMoCle is dit gebied: 7,3 K < ! < 9K 

(5.4.3) kan anders geschreven worden' 

c T8 
• •T• + b p 

Bovenstaande ie alleen geldig indien ~ - ey verwaarloosbaar 
is, of in veld H • o. 
Bij een veld van 8.108 Ajm is het verschil tussen ~ en ~ 
vel"Waarlooebaar. 
De constanten a an b zijn uit de metingen in het veld van 
8.108 Ajm in het door (5.4.4) aangegeven temperatuurgebied 
met behulp Tan de methode der kleinste kwadraten bepaald. 
De meetpunten aija uit~ezet in grafiek v. 
Uit de berek8n1q volgt: 

CP • 0,00433 T8 + ~ 



- 19 -

B13 do Tl'OIIere met1ngan aan d.i t zout werd gevonden: 

CP • 0,00407 T8 + 2fl (5.4.7) 

Op dit verschil zal in hoo:rdstuk VI nader ingegaan worden. 

De magnetisChe soortelijke warmte kan nu m.b.v. (5.4.7) 
bepaald WOl'den. 

Ter bepaling van de magnetische entropie wordt daarna C.ll' 
tegen T uitgezet. 
Dit is voor het veld van 8.108 A/a gedaan ih g:ratiek VI. 

5.5 Voor het veld van 32.10• A/m geldt in het door (5.4.4) aange
geven temperatuurgebied: 

)l CTB 8 

op • aT
8 

+ ~· + ~o(!-6)1 
De waarden van a en b zijn bekend uit (5.4.6). 
Door afsplitsing van het roosterdeel kunnen we weer om 
bepalen. 
In grafiek VII is voor het veld van 32.1 o• A/m ~/'1' uitgezet. 

5.6 De entrop1ebepal1ng. 
Boven 7,3 K, dus in het paramagnetische gebied kan de magne
tische entropieverandering anal.ytiáä bepaald werden. 
Voor de metingen zonder vt.:l.l geldt: 

~. = r ~ dT .t,, 
Met de tormule om=~ kan nu 6 Sm uitgerekend worden: 

~m = 2,43 Jjmol.K. 

Het verschil S(B,T) - B(O,T) volgt uit de formule: 
"·CB8 

8(B,T) - 8(o,T) = - ~~o(T-b)a 

C is in het ceval van K81oC18 2,06 • 10-0 (K) 
B = 0,4 Teala ot 0,01 Tesla JJ.o = 411'.10_., f: 
Hetgeen betekent: 

B • 0,01 Tesla ot H = 8.108 Aja: S~T) - S{O,T) a-0,0001 
Dus verwaarloosbaaro 
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. B :a 0,4 Tesla ot H • 32.10• A/Ja: 

S(B,T) - S(O,T) • - 0,01 

Dus óSm (7,3 ~ ~> • 2,44 
J,laol.K. 
J/llol.K. 

Voor het gebied van 0 tot 7,3 K geschiedde de entropiebepali~ 
met behulp van een .A.hrend O.'l',T.-planimeter. 

De entz-opie was hier: 

ll T (K) 68 (JjmoloK) 

H • &.108 A,lm H • 32 o 1 0" A/IA 

1,3 - ~ 2,43 2,44 

1,3- 6,4 1,01 1 ,0.3 

6,4 - 5,4 1,52 1,51 

5,4·- 4,6 1,52 1,50 

4,6 - 3,6 2,07 2,05 

3,6 - 2,6 1,87 1,85 

2,6 - C10 10,42 10,38 

De totale magnetische entropievez-andering bij de overgang 0 - • 
is, zoals in( 2 .4.1 )weergegeven is a 

68
11 

• R ln(2s + 1) 

met s • i geett dits 
~aR ln 4 = 11,52 J,lmol.K. 

Voor het gebied Tan o-2,6 K blijft dus over een entropie van 
1,10 Jjmol.K resp. 1,14 Jjaol.K. 

Beneden 2,6 K zijn geen metingen meer verricht. 
Wel kan een schatting gemaakt worden voor de ~tropie die 
in dit gebied gevonden kan worden. 
Zou er vanuit gegaan mogen worden dat de spin-waTe-theorie 
tot 2,6 K gebruikt zou mogen worden, dan kan geschreven 
worden: 

c11 • aT 1 • 

Of in dit geval: cm :a 0,25 T8 • 

Dit komt overeen met een magnetische entropie van 
1,45 Jjmol.K. 
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Dit is tevens de kleinste hoeveelheid entropie die beneden 
2,6 K gevonden kan werden. 

De maximale hoeYeelheid entropie, die nog beneden 2,6 K 
gevonden kan worden, kan berekend worden doar in de gratiek 
cm/T tegen T een rechte te trekken van het punt bij T • 2,6 K 
tot de oorsprong. 
Dit betekent: 

cm/T = aT et cm • aT 2
• 

In dit geval werd data c• = 0,646 T8 • 

Hierbij wordt een entropie gevonden van 2,18 Jjmol.K. 

De werkelijke hoe?eelheid entropie tussen 2,6 en 0 K zal 
tussen 2,18 en 1,45 Jjaol K liggen. 
Dit betekent voor de totaal teruggevonden ~ntropie in het 
gebied T = 0 tot T = • , dat de hier berekende waarde ongeveer 
6% meer bedraagt dan de theoretische waarde. 
De entropie is in grafiek IX uitgezet als tunetie van de 
temperatuur. 

In grafiek VIII zijn de metingen aan K8 MOC1 6 gedaan gedurende 
de periode maart-november 1967 uitgezet en tevens ter verge
lijking de metingen aan K31oCle gedaan in de periode 
augustus-november 1966. Het verschil zal in hoofdstuk VI 
besproken worden. 

• 
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VI DIBCUSS~I 

6.1 Vorechil van deze metingen met eerder verrichte 

De beschreven resultaten wijken op enkele punten at van voor
gaande metingen van Herweijer et.al.(9,10). Beide series 
resultaten zijn uitgezet in grafiek VIII. Zoals uit deze 
figuur blijkt en ook reeds besproken is in 5.4, zijn de 
voornaamste verschillens 
- een grotere bijdrage van de rooster soortelijke warmte. 
- een grotere magnetische entropie. 
Daar voor beide seriee metingen dezelfde meetopstelling werd 
geb~ikt, moeten de verschillen wel worden toegeschreven aan 
het gebruikte zouto 
Voor de metingen van Herweijer werd zout gebruikt dat volgens 
de analyse een zuiverheid van 95% bleek te hebben. De onzui
verheid werd gevormd door !Cl. 
Het zout dat voor de kier beschreven resultaten gebruikt werd, 
gaf volgens de analyse*, die bij het achrijven van dit verslag 
nog niet volledig was, een te hoog molybdeen-gehalte. Dit kan 
duiden op de aanwezigheid van K2MoCl •• H2o (15)J dat een soort
gelijk magnetisch gedrag vertoont als K3Moe16, met de ordeninga
temperatuur in hetzelfde gebied als K3Moel6• 
Uit de voorlopige analyse kan een percentage van circa 14% 
K2Moe15.H2o berekend worden. 
Er werd ongeveer 6% teveel magnetische entropie gevonden. 
Indien 16% van het preparaat uit K2Moel5.H2o zou hebben bestaan, 
zou de magnetische entropie 6% hoger uitkomen dan voor 
x31o016 alleen. 
Voor het verschil in de bijdrage van de rooster soortelijke 
warmte kon geen andere verklaring gevonden worden dan ook dat 
verschil toe te schrijven aan de chemische samenstelling. 

• De analyse werd uitgevoerd door mej.K.Kuyer van de groep 
Anorganische Chemie van de afd.der Scheikundige Technologie. 
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6,2 vergelijking met de 8U!Otptibiliteitsmetingen 

K
3
Moel, vertoont een gecompliceerd magnetisch gedrag, De twee 

aaxiaa in de soortelijke warmte en het verloop van de suscepti
bi]teit duiden op de aanwezigheid van twee gescheiden STatemen 
van molybdeen-ionen. 
De ene heltt der ionen ordent bij 6,5 K, terwijl de andere 
helft nog paramagnetisch blijft en pas bij 4,7 K ordento 
De ordening is antiferroaagnetiach met een zwakke ferromagne
tische component. 
Bij de dynamische- susceptibiliteitametingen werden twee 
maxima geTonden, ''n bij circa 7 K, ~dn bij circa 4,5 K. 
Deze maxima werden door Yan Dalen ( 8) toegeachreven aan 
twee effecten. 
Het maximum bij 7 K zou wellicht kunnen ontstaan door het 
springen van de spins van de ene anisotropie-as naar de 
andere. 
Uit de statische magnetisatiemetingen bleek beneden circa 6 K 
een zwakke ferromagnetische oomponent aanwezig te zijn. 
Het maximum in de auaoeptibiliteit bij 4,5 K werd toegeschreven 
aan het inzetten Tan de ordening van het tweede systeem Tan 
molybdeen-ionen, waarbij de ferromagnetische component aanlei
ding geett tot het maxillua. De beide maxima hamen snel af' in 
lage magneetTelden (103- 5o103 Ajm). 
De soortelijke-warmtemetingen werden dan ook gedaan in deze 
lage velden. Er werd echter geen invloed op het verloop van 
de soortelijke warmte geconstateerd. 

6.3 De resu1tat;n in een Teld van 32,104 AJm. 

In hoofdetuk II ie het Terloop van de soortelijke warmte en de 
entropie van sen paramagneet en een antiterramagneet beschreven, 
We kunnen nu trachten het gedrag van x3woe16 in velden te ana
lyserens 
a, het paramagnetisch gebied, 

Zoals in 5,6 is uitgerekend bedraagt in dit gebied de en
tropieverandering ten gevolge van het magneetveld: 
S(B,T) - S(O,T) • 0,01 Jjmol.K, bij 7,3 K, 
Deze verandering ia te klein om waargenomen te worden, Een 
merkbaar effect zal in dit gebied pas gevonden worden 
in magneetvelden boven 1 o6 A/m, 
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b. In het gebied beneden 4 K. 

In dit gebied speelt de aanwezigheid van de ter.romagneti-
sche component een grote rol. 
Uit de magnetisatiemetingen kan berelcend worden: 

(I)B :a 0 B = 0,58 tesla (H • 46.104 Ajm) 

> 0 B > 0,58 tesla T<41 2 X • 

< 0 B < 0,58 tesla 

Met behulp van de relatie van MaxwellJ 

(6.3.1) 

kan nu het verloop van de entropie bepaald worden. 
In tegenstelling tot wat in de theorie voor een eenvoudige 
antiterramagneet gevonden is, vinden we hier: 

B , 

l>S • J (I)B dB < 0 voor B < 0,58 tesla 

We mogen nu het volgende verloop van de entropie schetsen, 
waarbij het juiste verloop in de omgeving van TN door 
gebrek aan magnetisatiegegevens niet getekend is • 

..5 - -· - -- - - ---- -

- B, ... o 
f'ig.11 

We kunnen nu een eohatting maken van de verandering van de 
entropie bij een veld van 32.104 Ajm in het gebied van 
o-4 K. Bij zeer hoge velden zal ó. S poei tiet kunnen worden. 
SChetsen we het verloop van S als tunetie van B bij constan
te T dan zien wez 
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0 o, ... ..,... 

c. Het gebied tussen 4 en 7,3 K. 
Dit is het gebied waarin de ordening plaats hee~t.Qezien 
de geringe verschuiving van de entropie onder invloed van 
het veld in het paraaagnetische gebied en het gebied tussen 
0 en 4 K mag verwacht worden dat de plaats der maxima 1n 
de soortelijke warmte niet veel zal veranderen in het hier 
gebruikte magneetveld. 
Als een verschuiving in de maxima bij K3Moel6 is opgetreden, 
valt die verschuiving binnen de meetnauwkeurigheid van de 
tempera tuur. 
Wel is een daling van beide maxima te zien. Dit kan ale 
volgt verklaard wordens 
In het paramagnetische gsbied zal de soortelijke warmte 
groter worden door de bijdrage van het veld. Aangezien het 

, totale oppervlak onder de kromme cmll' constant moet blijven, 
zal het maximum lager worden. 
Dit resultaat is in overeenstemming met het resultaat van de 
metingen aan een eenvoudige paramagnetische-anti~erromagne
tieche overgang als Tan MnC12 .4H20 ( 6 J • 
Bij K3Moel6 is de piek bij 4,7 Ksterker gedaald dan die bij 
7,5 K. Dit is waarschijnlijk een gevolgvan het feit dat 
juist in dit gebied de ferromagnetische component een rol 
gaat spelen. 
Bij sto:t~en die alleen een ~erromagnetisch' gedrag vertonen 
hebben zeer lage velde~ reeds invloed op de soortelijke 
warmte. 
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Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden naar Domb et.alo 

(5}, waarbij gemeten ia aan Cu!1Cl4.2H20 en Cu(NH4)2Clu2H20• 
Beide stoffen gedragen zich ale een Heisenberg terromagneet. 

Ir zijn sleehts weinig resultaten van metingen aan zouten in 
magneetvelden bekend. 
Een zout dat een soortgelijk gedrag heeft als x3MoCl~ ~ 
waaraan eveneena metingen zijn verricht is N1(Io3 ) 2 .~7,14). 
Ook dit zout heeft twee ordeningstemperaturen, dus o~k twee 
maxima in de soortelijke warmte. De tewomagnetische OGDlponent 
is bij deze stot aanwezig in de buurt van de hoogste piek. 
Het maximum in het gebied waarin de ferromagnetische component 
aanwezig ie, neemt ook hier veel sterker at dan het andere 
ma~imum. Een verschuiving van de maxima is evenmin merkbaata. 
De resultaten van dit zout kunnen als volgt geschetst worden: 

)-\., 0 

l " "' 
tig.13 f'ig.14 

De beide maxima liggen bij dit zout volledig in het helium
gebied. Hierdoor ia het eenvoudiger magnetisatiemetingen te 
ve~ichten. Door een voldoende gl"oot aantal magnetisatie
metingen, kon hier de relatie (f.I)T= (~)B geverifieerd worden. 

Uit de beschreven resultaten blijk, dat in alleen hogere velden 
meetbare entropieTerenderingen zouden kunnen worden waargenomen. 
Enerzijds kan het dus zinvol zijn de soortelijke warmtemetingen 
uit te breiden tot hogere velden, anderzijds zouden magnetisa
tiemetingen boven 4 K ook aanvullingen kunnen geven, zodat er 
meer mogelijkheden tot Tergelijking zouden zijn. 
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6.4 ijet ontmagnet1aerend vel~ 
Om eventueel oorreeties aan te kunnen brengen voor het ontmag
netise~de veld werd getraCht een schatting te maken van de 
grootte Yan dit Yeld. HierYoor geldta 

Hinw. = Huitw. • BM 

waarin ~tw. _het aangelegde veld, N de demagnetisatiefactor 
en M de magnetisatie per volume-eenheid is. 
De demagnetisatietactor is alleen exact te berekenen voor 
ellipsoÏden en benaderend voor lange cilinders met het aange
legde veld in de richting van de lange as en voor oneindig 
lange cilinder met het veld l op de richting van de lange as. 
Voor een bol is de faotor 0,33, voor een oneindig lange 
cilinder met het veld loodrecht op de lange as 0,5. 
Aan de hand van gratieken {3) werd de demasn•tisatietactor 
voor een afgeplatte ellipaoide bepaald, deze was 0,4. 
In de berekening werd voor R genomen 0,45. Het ontmagnetiserend 
veld was bij een uitwendig veld van 32.104 A/Q kleiner dan 1% 
van dit veld. Ket een ontmagnetiserendveld behoeft dus geen 
re~ening gehouden te worden. 
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