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AFSTUDEEROPDRACHT 

Met mijn afstudeerhoogleraar professor P.v.d. Leeden werd 

gezien het feit dat het werk niet te Eindhoven doch bij het 

"Institutt for Atomenergi" {IFA) te Kjeller~ Noorwegen, onder 

dagelijks toezicht van de heer A.F. Andresen zou plaatsvinden, 

een vrij algemene formulering overeengekomen, n.l. neutronen 

diffractie-onderzoek aan zich ordenende metaallegeringen bestaande 

uit magnetische componenten. 

Aangezien het werk diende te passen bij het onderzoekprogramma 

van het IFA vrerd de nadere precisering geheel overgela;t:;en aan de 

heer A.F. Andresen. Deze nadere precisering kan als volgt om

schreven worden: 

HET OIIDERZOEK VAN CHEMISCHE EN MAGNETISC~ ORDENINGEN 

IN NIKKEL-MANGAAN~ FEHUI.P VAN NEUTRO~- EN RÖNTGEIIDIFFRACTIE 
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1. INLEIDING 

Bij het onderzoek aan het systeem nikkel-mangaan heb ik mij 

in de eerste plaats ten doel gesteld het bestu.a.n van superstructuren 

aan te tonen in samenstellingen van de1~e elem.ent.en rlie van de stoichio

metrische af-wijken. Deze Ruperstructuren in N:i.-Mn werden verwacht op 

grond vo.n meetresultaten 1 ) aan het analoge PdMo, waarbij een ordening 

van het overschot aan Pd-ato:men in Pd.GoM'n4o werd gevonden. 

In de tweede plaats wilde ik het onverwachte gedrag van de 

succeptibiliteit in o.a. Ni55Mn45 zoals dit is aangetoond door Pearson 

et. a.l. (1), met behulp van neutronendiffra.c~tie nA.gaan. (Bij afnemende 

tempe:ï.~atuur in de buurt van 90°K neemt de succeptibiliteit zeer sterk 

toe.) 

Verder wilde ik onderzoeken of er een draaien van de magnetische 

momerrGen plaats vindt tussen samenstellingen die een overschot aan 

mangaan hebben t.o.v. Ni50Mnso, en d.ie er een tekort aan hebben. Zoiets 

werd door (1) voorspeld, en dit verschijnsel werd door Andresen et. al. 

(2) in PtMn gevonden. 

Uit metingen door Kasper en Kouvel (3) , en door Marcinkowski en 

Brown (It), waren de magnetiHche en chemische structuren van Ni 5oMnso 

en Ni75Mll?.s bekend. De eert3te is tetragomlal en antiferromagnetisch, 

de tweede da..:1.ro!1.t.egen kubisch en ferrcmacne:'Cisch. Uitgaanüe Yan 

Ni7 5Mn25 , en door steeds meer manga~~ aan de samenstallingen toe te 

voegen, wilde ik proberen uit te vinden hoe de structuurovergang van 

Ni7sMnzs tot Ni 50Mns0 plaats vindt. 

l) Verkregen tijden mijn stage in het ne.jaar 1965 bij het I.F .A •• 

A. Kj el;:shus ei• • a.l. ( 5) • 



- 2 

2. HET BEREIDEN VAN DE SPECIMENS 

Er l7erden meer o.an tien specimens gema.a.kt; hun samenstellingen 

wordt bij de meetresultaten vermeld. De specimens werden samenge

steld uit: 

electrolytisch mangaan 

electrolytisch nikkel 

99,9 % 
99,98 % 

British D1~g Houses, 

Palconbridge Nickel ~ûnes. 

Het mangaan, dat :-~eer snel oxydeert ~ werdt eerst in salpeterzuur van 

oxydehuid ontdaan. Daarna. werden de juiste hoeveelheden nikkel en 

mangaan ingewogen. Legeringen van nikkel en mangaen met een gewicht 
' 

van ca.. 60 gram werden verkregen door smelten jn een hoogfrequent 

ove.u, in 11Haldenwanger Alsint-tiegeln". Dit werk werd uitgevoerd door 

de metalurgische afdeling van het IFA. Er werd gelegeerd in een argon 

a.tmospheer, waarbij de smelt voor ongeveer 5 minuten op een temperatuur 

van 1400 - 1500 °C werd gehouden. De specimens werden in de werkplaats 

van het IFA 0p een freesbank tot kleine korrels verspaand. Speciale 

frezen wa:r·en hie:rvoor nodig, omdb,t de legeringen bijzonder hard we..ren. 

Er werd veel zorg aan besteed dat de specimens niet werden verontreinigd. 

Bij het smelten verdampt een onbekende hoeveelheid mangaan, daarom werd 

de samenstellingen door middel van een chemische analyse bepaald. Hier

bij werdt slechts het :per~.;enta.ge nikkel, met; een onnauwkeurigheid van 

minder een 0,5 %, door de chemische afdeling van het IFA bepaald. 

Na het verspanen werden de specimens in gee'Val.:.eerde kl·;a.rts

ampullen ingesmolten, teneinde ze te temperen. Het toestandsdiagram 

van nikkel-mangaan was hiervoor van groot belang. Toestandsdiagrammen 

van W. Köster, W. Rauscher (6) en B.R. Coles, W. Hu.~e-Rothery (7) 
werden gebruikt. Het diagrom van de eerstgenoemden is in fig. 1 weer= 

gegeven. 

De korrels van de specimens waren nogal groot. Voor neutronen

diffractie was dit geen bezwaar, maar voor Debye-St,;herrer opnamen moest 

poeder gebruikt worë:.en. De benoë!..igde hoeveelheid poeder, met een 

maximale korrelgrootte van 80 micron, werd met behulp van een zeef 

verkregen. 

Met percentage wordt steeds "atomie percent" bedoeld. 
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3. DE MEETAPPARATUUR 

~.1. Succeptibiliteitsmetingen 

Aan enkele van de specimens werden door R. Möllerud, bij het 

"Kjemisk institutt" van het Universiteit in Oslo, succeptibiliteits

metingen gedaan om het Curie-punt te bepaJ.en. 

3. 2. Röntgendiffract;ie 

Röntgendiffractieopnamen werden gedaan met een Philips diffracto

meter, uitgerust met een Geiger-MÜller teller, of met een Philips 

Debye-Scherrer cam.era met een diameter van 114,6 mm. De film vTerd 

assymetrisch geplaatst. De specimen werd in een g.lascappilair met een 

diameter van ca. 0,4 mm geplaatst. Belichtingen met CuKa-straling 

duurden ca. 3 uur, en met de FeKa ca. 15 uur, al naargelang het doel 

van de opname. 

De röntgendiffractometer werd slechts gebruikt om na te gaan of 

de structuu~ van het poeder geordend of ongeordend was, en of het 

kubisch of tetragonaal was. 

De plaats van de lijn~n bij de Debye-Scherrer diagrammen werden 

met behulp van een Hilger-Watts comparator bepaald. De maat van de 

afleesonnauwkeurigheid was meestal kleiner dan de lijnbreedte. 

Bij opnamen met CuK -straling werd een nikkelfilter gebruikt, a 
bij de opnamen met FcKa-straling een manga.anfi.lter. Toch kreeg men 

bij de laatstgenoemde opnamen de J:t,eK
13
-lijnea te zie:::t. 

3.3. Neutronendiffractie 

Alle metingen die voor berekeningen van belang waren, werden 

met de diffractometer OPUS 2 bij de reactor JEEP !I gedaan. Bij dez:e 

metingen werkte de reactor op een effect van 2 M'"w. 
Monochromatische neutronen met een golflengte van 1,186 A werden 

verkregen door verstrooiing aan een koper eenkristal. De neutronen·· 

detector was een BI-'3 proportionele telbuis. Door gebruik te maken van 

een monitortelbuis werd de invloed van eventuele Yariaties in de 

intensiteit van de primaire neutronenbundel geelimineerd. Het hoek

interval in 26 bedroeg 0,1 graad. Bij de meeste m·atingen verden 

collimatoren 10' - 20' = 20' gebruikt , resp. vóór het monochroma.tor= 

kristal, vóór de specimen en vóór de telbuis. Enkele metingen werden 



nog bij de oude reactor JEEP I gedaan. 

De opstelling was in princiepe dezelfde als bij JEEP II; de 

collimering was hier 20' - 30' - 30', en de intensiteit vóór de 

telbuis lag hier een factor tien lager. 

Door de verbeterde collimering bij JEEP II, werd de halfwaarde

breedte met een factor 2 verbeterd. 

Aan de OPUS 2 was een schrijf - en een punchbandmachine ge~ 

koppeld. De schrijfmachine tipte de volgende gegevens uit: 

l) instelhoek (29) 

2) meettijd 

3) aantal gedetecteerde neutronen 

4) gesommeerde aantal gedetecteerde neutronen 

5) de datum 

Liagrronmen die aan de hand van het punchband door een x-y-~ecorder 

geplot werden, lieten wat nauwkeurigheid wat te wensen over, en deze 

diagrammen werden slechts gebruikt om de vorm ervan te bestuderen. 

3.4. Oven voor metingen bi._i hoge tem:peraturen 

Voor neutronendiffractiemetingen bij temperaturen boven 300 °C 

werd een oven geconstrueerd. De specimen moest in vacuum verhit worden 

om oxyderen te voorkomen. Voor de constructie van de oven werd aluminium 

gekozen, omdat dit een geringe absorptie van neutronen vertoont. Aange

zien aluminium een smeltpunt van sleclrcs 660 °C heeft, en d.e D-ringen 

niet hittebestendig zijn, werden de wanden van de oven met water gekoeld. 

Bij de koeling moest ervoor gezorgd worden dat het water niet in 

de bundel kwam, wegens de zeer sterke incoherente verstrooiing van 

neutronen aan waterstofatomen. Fig. 2 laat een tekening van de oven 

zien. De verklaring van de getallen: 

1: specimen in vanadiumhouder 

2: thermokoppels 

3: verwarmingsspiralen om de blokken gewikkeld, - ca. 15 ohm 

4: messingblokken, aan bodem en deksel door middel van drie 

s·taJ.en stange11 vastgemaakt 

5: spiegelende stalen schermen 

6: aluminium buizen voor de koeling 

7: deksel en bodem door middel van 6 bouten vastgemaakt 
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8: asbest 

9: voor bevestiging aan dif:f'ractometer 

10: 0-ringen 

11: de wand is hier dunner~ verticale doorvoor van water om 

het beter uit de bundel te kunnen houden 

12: toevoer van de vervarmingsstroom 

13: thermospanningaansluitingen door middel van microplugs 

14: aansluiting voor rotatiepomp 

Voorafgaande aan de metingen werd de temperatuur als fUnctie van 

de spanningen op de twee spiralen gemeten. De druk in de oven werd 

met een Pirani vacuummeter gemeten. Drukken rond 10-3 m.mHg werden 

bereikt. De temperatuur werd met behulp van chromel~a~umel thermo

koppels gemeten. 

J.5. Metingen bij lage temperaturen 

Aan een van de specimens werd een neutronendiffractiemeting· 

gedaan bij dè temperatuur van Yloeibaar helimn. Hiervoor werd een 

Hofman heliumcryostaa:t gebruikt. De exacte temperatuur "\>Tas hier niet 

van belang. 

4. THEORIE VAN DE NEUTRONEN~ EN RÖNTGENDIFFRACTIE 

Voor het diffractieonderzoek aan kristallen zijn golflengten van 

dezelfde orde van groot. te als die van de e;t.c.oedre afstanden nodig, i.c. 

in de orde van lÄ. De interactie moet voldoende zwak zijn, zodat de 

straling tot een diepte van ongeveer 1000 maal de roosterparameter kan 

doordringen. Zowel thermische neutronen als röntgenstraling voldoen 

aan deze voorwaarden. 

4.1. De Bragg~relatie 

Wij gaan na bij welke verstrooiingshoeken (e) wij reflekties 

zullen krijgen, bij een gegeven structuur en golflengte >.. Hiervoor 

beschouwen wij het kristal als opgebouwd uit evenwijdige vlakken met 

onderlinge afstand d. (Er kmmen ook andere stelsels van vlakken aange

bracht worden, met andere waarden van d.} 

Men vindt nu de reflecties bij die hoeken waar het wegverschil 

tussen de bijdragen aan de gereflecteerde bundel, afkomstig van de op· 

eenvolgende evenwijdige vlakken> gelijk is aan een heel aantal malen de 
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golflengte. Uit fig •. 3 ziet men dat de voorwaarde om een reflectie 

te krijgen wordt: 

2dsina = nÀ (4.1.1.) 

4.2. Het indiceren van de reflecties 

Men kan een bepaald vlak, en daardoor alle vlakken die hieraan 

evenwijdig zijn, vastleggen door op te geven in hoeveel stukken dat 

deze vla_~en de assen van de eenheidsscel delen. Hierdoor krijgt men 

de Millerindices. Voor verschillende structuren vindt men nu formules 

voor de grootte van d als functie van de Millerindices (hkt). Voor 

een kubische en een tetragonale structuur geldt: 

Tetragonaal: 

Kubisch; 

1 h2 + k2 t2 -= +-
d2 a2 c2 

!_ = h2 + k2 + t2 
d2 a2 

a en c zijn de assen van de eenheidscel. 

(4.2.1.) 

(4.2.2.) 

Door (4.2.1.) en (4.2.2.) in (4.1.1.) in te vullen, vindt men 

voor de twee structuuren: 

Kubisch: (4.2.3.) 

Tetragonaal: {4.2.4.) 

Uit een diffractiediagram kunnen wij nu met behulp van deze relaties 

de afm.et ingen van de eenheidscel, en de Milierindices , bepalen. 

_!+.3. Intensiteiten van de nucleaire reflecties bij neutronendiffractie 

Berekening van de intensiteit van de reflecties werd slechts aan 

de neutronendiffractiediagrammen uitgevoerd. De intensiteit van een 

reflectie (hki) voor een cylindrisch,polykristalijn specimen {zie fig. 4), 

kan berekend worden uit: 

À3ts Vp' n(hki) Nc2 F(hki)2 A{hki) -2W 
I = I -- -- -:;;.;;._.:..--:--~;;;;...:_'-___.=~....;e;:__ 

(hki) 0 8~r p sinOsin20 
(4.3.1) 
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= intensiteit van de verstrooiide bundel 

= intensiteit van de primaire bundel 

= volume van de specimen, dat in de bundel staat 

= absorptiefactor 

r 

p' 

p 

À 

N c 

F(hkR.) 

n(hkR.) 
-2w e 

= hoogte van de telleropening 

= afstand tussen specimen en teller 

= gemeten dichtheid van de specimen 

= theoretische dichtheid van de specimen 

= golflengte van de neutronen 

= aantal eenheidscellen per volume-eenheid 

= structuurfactor per eenheidscel 

= multipliciteitsfactor 

= Debye~vTaller factor 

Wanneer er gedurende een meting niets aan de opstelling of aan 

de specimen w~rdt veranderd, dan kunnen wij voor het berekenen van de 

intensiteit~n de volgende formule gebruiken: 

2 

I(bkR.) = K n{bkR.) F(~'lk.R.) ~~~W (4.3.2.) 
sin6sin26 

De constante K bevat nu alle grootheden die onafhankelijk zijn van de 

hoekS en de structuur van het kristal. A(hkR.) hangt op zeer ge

compliceerde wijze van 6 en ~R af. (~ is de lineaire absorptiefactor 

en R de radius van de specimen.) De afhankelijkheid van e zal zeer 

klein zijn als ~ klein is. In ons geval wordt hieraan voldaan, en 

A(hkR.) wordt als constant beschouwd (8). 

De multipliciteitsfactor n(hkR.) is een uitdrukking voor het aantal 

vlakken per eenheidscel die bijdragen tot de intensiteit bij een bepaalde 

reflectie (bkR.). De waarde van n voor verschillende reflecties (bkR.) 

voor een kubisch en een tetragonaal rooster is in tabel 1 gegeven. 

De factor e=2W houdt rekening met de thermische beweging der 

atomen in het kristal. Voor de exponent , berekend voor een monoatomair 

kristal, geldt de volgende uitdrukking: 

w = __ 6h:__ [~ + 0 ,25Jcsine)
2 

m K e' x ~ À "A 

(4.3.3.) 
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h = constante van Planck 

mA = atoomgewicht 

K = constante van Boltzman 

e' 
: ~eJD~:et:::r:t:u:' /T Hx) x n o e -1 

T is de temperatuur in 
0 K. 

Nu zijn de atoomgewichten van nikkel en mangaan bijna gelijk, 

resp. 58.7 en 54.9, en de Debyetemperaturen zijn resp. 476 en 440, en 

volgens (8) kunnen wij dan nikkel~angaan als een monoatomair kristal 

beschouwen. Voor mA en e' gebruiken wij gemiddelde waarden, en gebruiken 

dit voor alle samenstellingen. 

met 

. e 2 
W = B·(E:!L) 

À 

B = 6h2 [~(xl + 0.25 J 
57·k·450 x 

= 11492 [~ + 0.251!2 
450•57 x J-

(4.3.4.) 

(4.3.5.) 

De waarde van B is nu te berek~nen2voor verschillende temperaturen T, 
. . -B( s:Y na) . sine 

en 1n tabellen v1ndt men e À als funct1e van --À-- voo~ ver-

h .ll d .,. B In r· 5 . - 2W • t 1 f t. sc 1 en e wa~ruen van • 1g. 1s e U1tgeze a s unc 1e van 

26, voor verschillende temperaturen, en voor de twee door ons gebruikte 

golflengten. 

De factor (sin6sin26)-l is de zogenaamde Lorentzfactor. 

F(hk2 ) is de structuurfactor, deze is afhankelijk van de positie 

van de verschillende atomen in de eenheidscel. Als wij met nucleaire 

verstrooiing te maken hebben, geldt: 

hx. ky. tz. 
\ 21Ti(_J_ + ~ + _J_) 
L b· e a b c j J 0 0 0 

(4.3.6.) 

Hier is b. de verstrooiingaamplitude van het atoom j, en er wordt over 
J 

alle atomen van de eenheidscel gesommeerd. x. , y. en z . zijn de 
J J J 

coordinaten van het atoom j, en a , b en c zijn de assen van de een~ 
0 0 0 

heidscel. 
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4.4. Intensiteiten van de magnetische reflecties bij neutronen

diffractie. 

Behalve nucleaire wisselwerking is er ook een magnetische 

interactie mogelijk tussen de magnetische momenten van de verstrooide 

neutronen en van de atomen in het kristal. De verstrooiing aan ferro

en antiferromagnetische stoffen zal coherent zijn. Bij een enge

polariseerde neutronenbundel, zoals bij deze experimenten werd gebruikt, 

is er echter geen coherentie tussen de nucleaire en de magnetische ver

strooiing, en de bijdragen aan de intensiteit van de verstrooide bundel 

zijn additief 

(4.4.1. 

Hier is FChki)(nucl.) de uitdrukking van (4.3.6.}. 
In (4.4.1.) is q2 = sin2 , waarbij a de hoek is tussen de richting a 

van de magnetische momenten der atomen, en de normaal op het vlak (hki). 

Voor de twee structuren waarmee wij iets te maken krijgen (poly

kristalijne specimens) geldt, volgens G. Shirane (9): 

Kubisch: 

Waarbij cp de hoek is tusaen de magnetische momenten en de c-as. 

d geldt de uitdrukking (4.2.1.). 
Verder is de magnetische structuurfactor gegeven door: 

bx. kJl· iz. 
\ 2rri ( _J_ + .-:...J.. + _J_) 

F(hki)(magn.) = l ± pje ao bo co 

(4.4.2.) 

(4.4.3.} 

Voor 

(4.4.4.) 

Hier is p. de magnetische verstrooiingaamplitude van het atoom j, en is 
J 

gelijk aan: 

p = ey2 Sf 
me 

e = lading van het electron 

m = massa van het electron 

y = magnetisch moment van het neutron 

c = lichtsnelheid 

S = spinquantumgetal van het verstrooiende atoom 

f = "ferm-factor" 

(4.4.5.} 
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De "form-factor" is het analogon van de "form,factor" bij röntgen= 

diffractie, en deze speelt een rol omdat de verstrooiende electronen= 

wolk van dezelfde orde van grootte is als de golflengte van de neutronen. 

Voor de overgangselementen in het periodiek systeem, waaronder nikkel 

en mangaan, wordt het baanmoment van de electronen door het kristal veld 
11quenched", en geldt: 

~ = magnetisch moment der atomen 

~B = het Bohr-magneton 

g = Landéfactor 

J = S + L = S {met "quenched" baanmoment) 

~ = 2S~B 
Uit (4.4.5.) vindt men: 

p = 0,54·S·f·l0-·12 

{4.4.6.} 

(4.4.7) 

{4.4.8.) 

Het plus - of minteken in ( 4. 4. 4. ) geeft aan of de spin parallel of 

antiparallel staat aan een gekozen plusrichting. 
++ Bij de berekeningen werd steeds de "form-factorn van Mn , door 

Corliss et. al. (Ld gevonden~ gebruikt. Zie fig. 6. Volgens (3) is 

de magnetische verstrooiing aan nikkel voor samenstellingen rond Nis0 Mns 0 

zo klein dat det bijdrage hiervan aan de intensiteit van dezelfde orde 

(of kleiner), als de meetonnauwkeurigheid is. l1Ji wordt hier in samen~ 

stellingen tussen Ni6oMn4o en Ni40Mns0 nul gesteld. 

Voor de berekening van de totale intensiteit van een reflectie 

(hk .!1.) hebben wij nu de volgende uitdrukking: 

4.5. De intensiteiten bij röntgendiffractie 

De eerste metingen met röntgendiffractie werd met het diffracto·-· 

meter en met CuKa~straling gedaan. Deze hadden slechts ten doel om na 

te gaan of de specimens kristalijn waren. Er werd alleen gekeken naar 

de vorm van de eerste reflecties (bij kleine hoeken). Bij de Debye

Scherreropnamen waren de reflecties bij grote hoeken van groot belang. 
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Door de Braggrelatie (met À constant en d als functie van e) te 

differentieren, ziet men dat voor hoeken in de buurt van 90° (dus 

26 :::! 180°) is de invloed van e op d zeer gering. Bij het berekenen 

van d wordt daarom een extrapolatiemethode, extrapoleren naar e = 90° 

gebruikt. Reflecties in de achterwaartse verstrooiing zijn hier van 

groot belang. Nu wordt de CuK zeer sterk door mangaan geabsorbeerd, 
a 

en men krijgt fluorescentie. Dit heeft tot gevolg dat de film sterk 

gezwart wordt in de achterwaa.rt.se richting, en de belangerijke reflectie 

worden onzichtbaar. Met FeK -straling heeft men hier geen last van. a 

4.6. Berekening van de structuurfactoren voor Ni7SMn2s en Nis 0Mnso• 

De structuren van Nis 0 Mns0 en Ni7s~fu2s zijn bekend (3) en (4). 
In dit hoofdstuk zullen wij daarom de structuurfactoren voor deze 

samenstellingen afleiden. 

NisoMnso heeft een CuAu-structuur, met een tetragonale eenheidscel 

-zie fig. 7. Verder is bekend dat Nis0Mnso antiferromagnetisch is, met 

de spinrichting loodrecht op dec-as, dus ~ = 90°. 

De plaatsen van de atomen in de eenheidscel zijn: 

(0, o, 0) 1 mangaan atoom 

( ~ao' 
, 
::!ao, 0) 1 mangaan atoom 

( ~ao' 0, ~c0 ) 1 nikkel atoom 

(0, 1 2a
0

, ~co) 1 nikkel atoom 

De nucleaire structuurfactor volgens (4.3.6.) is: 

(4.6.1.) 

De magnetische structuurfactor volgens (4.4.4.) is; met pNi = 0. 

(4.6.2.) 

Ni7sMn2s heeft een Cu:fu-structuur, met een kubische eenheidscel, fig. 

8. Na een geschikt temperingaproces is volgens (4) Ni 7#:In 25 ferro

magnetisch. 

De plaatsen van de atomen in de eenheidscel zijn: 
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(0, o, 0) 1 mangaan atoom 

( 1 1 0) ::~a0 , 2a0 , 1 nikkel atoom 

(~a , 0, ~a ) 
0 0 

1 nikkel atoom 

(0, ~a0 , ~a0 ) 1 nikkel atoom 

Volgens (4.3.6.) is 

= b 2ni·O b [ 21Ti(h2 + ~2 ) 21ri(h + !) 21Ti(J!. + !)] 
F(hki)(nucl.) Mne + Ni e + e 2 2 + e 2 2 

h+k.+i [ h k t] = ~ + (-1) bNi (-1) + (-1) + (-1) (4.6.3.) 

Daar Ni7sMn2s ferromagnetisch is, is de magnetische structuur

factor gelijk aan de nucleaire, en behoeft men slechts b. door p. ver-
J J 

vangen. 

Bij de berekeningen werden de volgende waarden van de ver

strooiingaamplituden gebruikt; (8) 

~ = - 0.36 • lo-12 

=12 
bNi = 1.03 • 10 

5 • STRUCTUUROVERGANGEN 

5 .1. De overgang van de Cu:f.:u-structuur in de CuAu-structuur. 

In hoofdstuk 4 werd de s+.ructuurfactor (indien er in het volgende 

niets expliciet wordt vermeld, wordt met structuurfactor steeds de 

nucleaire bedoeld) van Ni7sMn2s afgeleid, uitgaande van de eu
3
Au-structuur. 

Nu zullen de structuurfactoren niet onveranderd blijven als er niet nikkel 

maar mangaan op de Ni-posities zitten. 

De structuurfactor bij neutronendiffractie wordt nu nader bekeken. 

In Ni7bMn2s zijn er slechts twee soorten atomen in de eenheidscel, en de 

plaatsen in de eenheidscel kunnen in twee groepen ingedeeld worden aan de 

hand van de verstrooiingsamplit.uden van de atomen op deze plaatsen. 

Uit (4.6.3.) volgt: 
2 

h all f F (b'Mn + 3".'N.; ) 2 ". k, .t e even o oneven : 1 = u • 

andere indices: F~ = (~ - b~i) 2 
(5.1.1.) 

(5.1.2.) 

Hier zijn b~ en b~i de gemiddelde verstrooiingsampituden van de atomen 

op de resp. Mn- en Ni-posities in de eenheidscel horend bij de C~Au-

structuur. 
2 

Uit (5.1.1.) is het te zien dat F1 onafhankelijk van de ordening 
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zal zijn, d.w.z. dat FÎ verandert niet als Mn atomen en Ni atomen van 

plaatsen wisselen. De F~ is maximaal als alle atomen op hun respectieve 

plaatsen zitten (het verschil tussen bMn en bNi is dan maximaal) en 

minimaal als de verhouding tussen de hoeveelheid Mn atomen en Ni atomen 

op alle plaatsen in de eenheidscel dezelfde is. (bMn is dan gelijk aan 

bN' .• ) 
l. 2 2 

F 2 is afhankelijk van de ordening, en de verhouding tussen F1 en 
2 

F2 zal een maat zijn voor deze. 

Als in Ni 75Mn2 5 liJ' i atomen door Mn atomen vervangen worden, het 

percentage mangaan neemt dus toe, en als de ordening steeds maximaal ia, 

(in dit geval geen Ni atomen op de Mn-posities), dan zijn de volgende 

ordeningen mogelijk: 

I. Het overschot aan Mn atomen, t.o.v. Ni 75Mn2 5, heeft geen voorkeur 

voor een van de Ni-posities, en ze verdelen zich willekeurig over 

deze posities. Er wordt van een statistische substitutie gesproken. 

De waarde van bMn blijft gelijk aan bMn' en voor bNi vindt men bij 

een samenstelling Ni Mn
1 

(50 <x< 75): x oo-x 

x 7 .::-x 
bN'J.· = b + b ~ Ni 75 Mn 75 (5.1.3.) 

De waarden van F
2 

zija m.b.v. (5.1.1.) en (5.1.2.) te vinden. 

Deze ordening wordt in he~ volgende I(kub.) genoemd. 

De analoge ordening, gebaseerd op de CuAu-structuur, wordt I(tetr.) 

genoemd. Hier wordt het overschot aan Ni atomen (Mn atomen) 

statistisch gesubstitueerd over de Mn-posities (Ni-posities) in de 

eenheidscel van Nis0Mn5o• 

II. Het overschot aan Mn atomen heeft een voorkeur voor de twee equi

valente Ni-posities (~, 0, ~) en (0, ~' ~), de twee plaatsen die 

in NisoMnso volledig met Ni atomen bezet zijn. In deze ordening 

kunnen de plaatsen in de eenheidscel in drie groepen worden inge

deeld, aan de hand van de verstrooiingaamplitude van de atomen op 

d~ze plaatsen. Atomen op de positie (0, 0, 0) met een verstrooiinga

amplitude bMn, voor de atomen op ( ~, ~, 0) met bNi, en de atomen op 

(~, O, ~)met een gemiddelde verstrooiingsamylitude bx die van de 

samenstelling af zal hangen. 

De structuurfactor wordt: 

(5.1.4.) 
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en voor: 

h, k, ~ alle even of oneven: 

{h+k) oneven, ~willekeurig: F~ = (bMn- bNi)
2 {5.1.6.) 

{h+k) even, (h+t) oneven: F; = (b + bN. - 2b )
2 

{5.1.7.) 
Mn ]. x 

Hier zijn alle substitutieatomen in de posities {~, O, ~) en (0, ~' ~) 

gebracht, een ordening waarbij b.v. slechts 90 %van deze atomen die 

plaatsen innemen is ook mogelijk. 

III. Het overschot aan Mn atomen heeft een voorkeur voor de (~, ~' 0) 

positie, een ordening die met x = 50 % de CuAu-structuur zou zijn. 

Deze ordening menen Sidorov en Doroshenko (11) in Ni-Mn samen

stellingen met een Mn-percentage tussen 30 % en 40 % gevonden te 

hebben. Dit zou een gevolg zijn van een geleidelijke overgang 

van de cu
3
Au"·structuur in die van CuAu. 

Met deze ordening wordt de structuurfactor: 

(5.1.8.) 

en voor: 
2 

i alle even of oneven: 
2 

(bMn + bx + 2bNi) (5.1.9.) h, k, Fl = 

2 2 
~h+k) oneven, ~ willekeurig: F2 = (bMn- \J (5.1.10.) 

{h+k) even, (h+t) oneven; { 5 .1.11.) 

De voorkeur van de ~ atomen kan ook tot een slechts gedeeltelijke 

ordening van dit type leiden. 

IV. Er bestaat ook de mogelijkheid dat er een tweefasestructuur ont

staat. Dit kan op verschillende wijze in het diffractiediagram 

tot uitdrukking komen. Wanneer de afmetingen van de eenheidscellen 

van de twee fasen voldoende verschillen, zullen de reflecties van 

deze afkomstig niet samenvallen, en zullen deze of breeder of 

volledig gesplitst worden. Wanneer de afmetingen weinig ver

schillen, dan kan het dan nog mogelijk zijn om de tweefasestructuur 
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te ontdekken uit de waarden van de geobserveerde en de ge

calculeerde structuurfactoren. 

Door in (5.l.9), (5.l.l0.) en (5.l.ll.) bx = bMn te stellen, 

vindt men de structuurfactoren voor Nis 0Mnso· 

Voor ordeningen van het type I(tetr.) worden de structuurfactoren: 

h, k, R. alle even of oneven: (5.1.12.) 

(h+k) even, ( h+ R) oneven: ( 5 .1.13.) 

Waarbij bMn en bNi hier de gemiddelde verstrooiingaamplituden van 

de atomen op de resp. Mn- en Ni-posities in de eenheidscel horend 

bij de CuAu-structuur zijn. 

Voor structuren met deze ordening zijn de reflecties met (h+k) 

oneven magnetisch. (4.6.2.) 

6. RÖ1TTGENPIFFRACTIEMETINGEN 

6.1. De roosterparameter als functie van de samenstelling. 

Voor 11 specimens, met samenstellingen met een Mn-percentage 

tussen 21 % en 57 % werd de roosterparameter bepaald aan de hand van 

Debye-Scherrer-opnamen. Fig. 9 laat drie zulke opnamen zien. Vóór de 

opnamen waren de specimens, zoals in tabel 2 is gegeven, getemperd. De 

specimens koelde in de oven af, en bij een temperatuur rond 500 °C ge-
o beurde dit niet sneller dan met ongeveer 100 C per uur. 

De waarde van e werd uit de film gevonden, 3. 2. Uit de waarde van 

sin2e werd m.b.v. (4.2.3.) en (4.2.4.) dec , a en (hk.t) bepaald. 
0 0 

Voor structuren met a
0 

= c
0

, of waar het verschil tussen die twee 

te klein Wl:l.S o::n in d~ film tot uitdrukking te komen, ·w-as hèt bepalen van 

de juiste waarde van de roosterparameter toch zeer eenvoudig m.b.v. de 

extrapolatiemethode van Nelson en Riley (12) • Hierbij wordt a uitgezet 
,(cos2e cos2e) . .0 

als functie van ~ sine + ---8--- voor de versch1llende reflect1es. Op 

deze manier werd a
0 

met een onnauwkeurigheid van ca l"l0-3A bepaald. 

Voor structuren met a t c was het omslachtiger om deze methode 
0 0 

toe te passen. Met dezelfde methode zijn nu c
0 

en a
0 

apart bepaald. 

Voor het bepalen van a
0 

werden reflecties met.!!.: 0 of h2+ k2».t2 ge

bruikt. De c0 werd bepaald uit reflecties met (h2+ k2) = 0 of 

.t
2
>>h

2
+k2 • Aan de hand van de reflecties (200), (220), (311), (222); 
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en (002) en (113), werden resp. a en c bepaald. Bij het berekenen 
0 0 

uit (311), (222) en (113),werd voor de verhouding a~/c~ de waarden van 

a
0 

en c
0 

afkomstig van (200) en (002) gebruikt. De onnauwkeurigheid 

in a en c zijn geschat op resp. 1•5•lo-3A en 2"10-3A. 
In tabel 3 zijn de waarden van a

0 
en c

0 
voor de verschillende 

samenstellingen gegeven, gevonden na de tempering van tabel 2. In fig. 

10 zijn de a
0 

en c
0 

uitgezet als functie van het percentage Mn. 

De atoomradius van Mn is groter dan die van Ni. Uit een studie 

van Schubert (13), die de samenhang tussen de verhouding tussen de atoom

radii en a
0
/c

0 
heeft bestudeert, vindt men dat de verhouding tussen de 

atoomradii van de twee atomen in Ni-Mn is gelijk aan l.06. Dit zal de 

verklaring zijn van het toenemen van a
0 

in de kubische structuren als 

functie van het percentage Mn. (Hier wordt steeds met kubisch en 

tetragonaal slechts de afmetingen van de eenheidscel bedoeld, niet de 

symmetrie • ) 

Het overgangsgebied tussen de tetragonale en kubische structuur 

is zeer onzeke~, en de grensen zullen van de tempering afhangen. De 

overgang naar de tetragonale structuur leidt tot een contractie in de 

z-richting, en een vergroten in de twee andere richtingen. Dit zal een 

gevolg zijn van een overgang naar een CuAu-structuur, waar de grotere 

Mn atomen slechts in het (001-) vlak te vinden zijn. 

Voor de samenstelling Nisg.sMn4o.s is na de tempering van tabel 2 

een tweefasestructmu· gevonden. Dit geldt ook voor Ni52Mn3a, maar de 

roosterparameters werden hier üiet bepaald. 

De reflecties (111) en (220) van de kubische fase in Ni~9.sMn4o.s 

vallen samen met de (111) en (202) van de tetragonale fase. De (222) 

reflecties van de twee fasen vallen bijna samen, de geobserveerde lijn 

is breed en diffuus in verhouding tot de andere lijnen. (Fig. 9) 

De enige "extra" lijnen die geobserveerd werden, waren die t.g.v. 

de e-straling, of de reflecties waar h, k, 1 niet alle even of oneven 

Z1Jn. De verstrooiingaamplituden van Ni en Mn voor röntgenstralen Z1Jn 

bijna gelijk, en uit (5.1.2) is het duidelijk dat deze lijnen zeer zwak 

worden. Om deze reden is het zeer moeilijk om ordeningsv~rsr~jjnselen 

:n Ni-Mn m.b.v. röntgendiffractie te onderzoeken. 
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7. NEUTRONENDIFFRACTIEMETINGEN 

7.1. Metingen aan Ni79Mi121• 

Na tempering als weergegeven in tabel 2 werd, met het specimen 

in een vanadiumhouder, een meting bij kamertemperatuur gedaan. Fig. 11 

laat het diffracti~diagra.m zien. Slechts de reflecties met h, k, i alle 

even of oneven zijn duidelijk te zien. De andere reflecties zijn wel te 

onderscheiden, maar de pieken zijn zeer klein en breed. Er wordt aange

nomen dat het kristal na de toegepaste tempering niet geordend is. 

7.2. Metingen aan Ni74Mn26· 

Na tempering (tabel 2) werd een meting bij kamertemperatuur aan 

deze samenstelling gedaan. De geobserveerde reflecties werden geïndiceerd 

en de intensiteit ervan berekend. M.b.v. (4.4.9.) werden de geobserveerde, 

totale, structuurfactoren berekend (F
2
(t t l) = F2

( 1 ) + q
2
F

2
( )). o aa nuc • magn. 

In tabel 4 zijn deze, met willekeurige eenheden, gegeven. Ook in het 

volgende zullen de structuurfactoren steeds in willekeurige eenheden ge

geven worden. 

Uit de tabel ~s het te zien dat de structuurfactoren in twee 

groepen vallen. Dit zullen de twee structuurfactoren van { 5 .1.1. ) en 

(5.1.2.) zijn, en er wordt aangenomen dat de ordening die van het type 

I(kub.) is. 
De structuurfactor neemt met toenemende hoek af, dit zal het gevolg 

zijn van de afname van de magnetische bijdrage t.g.v. het verloop van de 

"ferm-factor". {Fig. 6) Voor 29 :::: 50° is i :::: 0.04. Gebruikmakend van 

dit kunnen de nucleaire structuurfactoren uit tabel 4 geschat worden: 

2 
F1 (obs.) = 22.5 ± 1.0 

2 
F2(obs.) = 4.8 ± 0.5 

Zoals onder 5.1. vermeld, zal de verhouding tussen F~ en F~ informatie 

omtrent de ordening geven: 

F2 
1 

(obs.) = 4.7 
F2 

2 

Met ordening I(kub.) worden de theoretische waarden van de structuur

factoren als volgt berekend: 
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b' = b = -0.36 Mn Mn 

b I = b .11± -+ h- L = 1 02 Ni Ni 75 -Mn 75 • 

Hierbij is de factor 10-12 weggelaten, en dit zal ook in het volgende 

steeds gedaan worden, de eenheden zijn toch willekeurig. 

De structuurfactoren worden volgens (5.1.1.) en (5.1.2.): 

en 
F~ 
:2 {calc.) = 3.84 
F2 

De Ff/~(obs.) is groter dan F~/F~(calc.), en omdat F1 niet afhankelijk 

is van de ordening, doch F2 wel, is de conclusie dat het kristal niet 

volledig geord~nd is. 

7 .3. Metingen aan Nisa.sMn31~ 

Aan deze samenstelling werden meerdere metingen gedaan, omdat het 

overschot aan Mn atomen t.o.v. Ni7sMnzs hier voldoende gront zou zijn om 

na te kunnen gaan welke van de ordeningen van 5 .1. plaats vindt. 

Om de ordeningaverschijnselen beter na te kunnen gaan, en ook voor 

het onderzoek van de magnetische verschijnselen, werden metingen bij ver

schillende temperaturen boven kamertemperatuur gedaan m.b.v. de oven van 

3.4 •• 
Een meting waarbij h~t specimen in een magneetveld is opgesteld werd 

ook gedaan. 

Uit metingen bij verschillende temperaturen werden de totale 

structuurfactoren van (100), (110) en (111) berekend. In fig. 12 en fig. 

13 zijn de totale structuurfactoren van resp. de (100) en de (111) re

flectie als functie van de temperatuur gegeven. De onnauwkeurigheid in 

de temperatuur bedroeg hier ca. 10 °C. Tijdens iedere meting werd erop 

gelet dat de intensiteit van de {100) reflectie niet meer veranderden, 

b.v. als gevolg van een ordeningsproces. 

De structuurfactor van (111) zal onafhankelijk zijn van de ordening, 

en de afname van F(lll) met toenemende temperatuur zal het gevolg zijn van 

het verdwijnen van de magnetische bijdrage. Boven de Curietemperatuur, en 
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deze bedraagt (590 ~ 30)0 e, is de structuurfactor constant. 

Voor F~lOO) is het onmogelijk om de magnetische bijdrage op deze 

manier te bepalen, omdat met het verdwijnen van de magnetische ordening 

ook de chemische orde:r.ing verdwijnt. Het ligt voor de hand om aan te 

nemen dat de twee ordeningen met elkaar samenhangen. In fig. 12 is ge

geven de waarde van F{100 ) na een snelle afkoeling vanaf 600 °e. Deze 

is kleiner dan de waarden die gevonden werden na een langzame afkoeling 

(alle andere meetpunten beneden 500 °e). Voor Ff111 ) maakt het snel af

koelen weinig of niets uit, fig. 13, iets wat ook te verwachten is. 

Er werd nog een meting gedaan om de magnetische momenten te kunnen 

bepalen. 

De q2 van (4.4.1.) js gelijk aan sin2a, waarbij a de hoek is tussen 

de richting van de magnetische momenten en de normaal op het vlak (hkR.). 

NiGa.sMn3l
0

5 is na de tempering van Tabel 2 ferromagnetisch, (wat eenvoudig 

te controlleren is m.b.v. een magneet) en met een magneetveld werd de 

hoek a gelijk nul gemaakt • De intensiteit en van ( 100 ) , ( 110) en ( 111) 

werden met en zonder magneetveld gemeten. Er werd nagegaan of de veld

sterkte van ca. 5000 gauss voldoende was om de momenten volledig te 

richten, door de intensiteit van (100) te meten als functie van de veld

sterkte. Vanaf een veldsterkte van ca. 1000 gauss (de kleinste die bij 

de gebruikte opstelling mogelijk was) was de intensiteit constant. 

In Tabel 5 zijn de meetresultaten gegeven. 

Als geobserveerde waarden van de nucleaire structuurfactoren 

worden de volgende gebruikt: 

en 

2 
Fl(obs.) = 17.40 ± 0.5 

2 
F2(obs.) = 5.07 ± 0.2 

2 
Fl 
:2(obs.) = 3.43 
F2 

Slechts twee verschillende structuurfactoren worden gevonden, en er wordt 

aangenomen dat het kristal volgens I(kub.) geordend is. Een vergelijking 

van de (200) en (111) halfwaardebreedten steunde deze aanname. 

De berekening van de nucleaire structuurfactoren gaat analoog aan 

die in 7.2.: 

bMn = bMn = -0.36 

b ' - b 68 •5 b hl 0 91 Ni - Ni -'f5 + Mn 75 = • 



- 20 -

F; ( ca.lc. ) = (bMn - bili) 2 
= 1. 61 

F2 
-i (calc.) = 3.45 
F2 

Uit de overeenkomst tussen de uit de geobserveerde intensiteiten be

rekende verhouding en de gecalculeerde wordt aangenomen dat er een 

volledige ordening plaats heeft gevonden (F?aximaal), en wel van het 

type I(kub. }" 
Om de magnetische momenten te kunnen berekenen wordt de waarde van 

K (uit 4.4.9.) bepaald: 
2 

K -
- F(lll)(obs.) 

2 - = 3.13 
F ( 111 ) ( calc • ) 

De magnetische bijdrage aan de reflectie (100), uit tabel 5: 

2 2 2 
K•q ·F(lOO)(magn.) = F(lOO)(zonder veld) - F(100}(met veld} 

Volgens (4.4.2.), (4.4.8.) en (4.6.3.): 

De S' is analoog aan de b' gedefinieerd. 

Volgens o.a. Paoletti en Ricci (14) is de waarde van SNi meer dan 

een factor tien kleiner dan SMn, en daarom zal het gemiddelde magnetisch 

moment van de atomen op de Ni-posities voor een groot deel van de Mn atomen 

afkomstig zijn. En verder, omdat volgens Nathans et. al. (15) de fNi en 

de fMn voor hoeken waarbij er in dit geval wordt gemeten weinig verschillen, 

is bij de berekening fNi = fMn = f gesteld. 

in fig. 6 vindt men f, en uit de vergelijking volgt: 
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Voor de F{lll) kan de magnetische bijdrage op twee manieren berekend 

worden: 

1) Uit de metingen met en zonder magneetveld, Tabel 5: 

2) Uit de metingen bij kamertemperatuur en boven de Curietemperatuur, 

fig. 13: 

K = 14·2 = 2.55 5.56 

De grote onzekerheid bij het bepalen van (~~ + 3SNi) volgt uit het feit 

dat bij de berekening de uitdrukking het verschil is tussen twee getallen 

die beide groot zijn. Voor de verdere berekening wordt een gemiddelde 

waarde gebruikt : 

SMn - SNi = 1.60 

waaruit volgt: 

SMn = 1.85 en SNi = 0.24 

Met ordeni~g I(kub.): 

S' = S = 1.85 Mn Mn 

en volgen (4.4.7.): 

PMn = 2SMnpB = 3.70pB 

Door aan te nemen dat de magnetische momenten van de Mn substitutie

atomen zich ferromagnetisch ordenen: 
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SN'i = s 68.5 s 6.5 - 0 24 
Ni 75 + Mn 75 - • 

SNi = 0.09 en ~Ni~ 0.2 B 

Door een antiferromagnetische ordening aan te nemen: 

S I : S 6B.5 S ~- 0 24 
Ni Ni 1"5 - Mb 75 - • 

Het magnetisch moment in zuiver nikkel is 0.6~B (3) en het is zeer 

onwaarschijnlijk dat de laatste waarde juist kan Zl.Jn. In Ni1&Mn2s is 

door (14) voor ~Ni de waarde 0.37~B gevonden, en in Nis0Mns0 door (3) 

een waarde die hoogst waarschijnlijk kleiner dan o.o6~B is. De waarde 

0.2~B in Nisa.sMn31.5 lijkt dan acceptabel. Nu is de relatieve onnauw

keurigheid waarmee ~l1i bepaald is zeer groot , maar geen van de twee ge

vonden waarden van (SMn+ 3SNi) geven een acceptabele waarde van ~Ni 

~~neer de ord~ning antiferromagnetisch wordt gesteld. 

De onnauwkeurigheid waarmee ~.n is bepaald wordt geschat op 0. ~B. 

7.4. Metingen aan Ni63.sMn36.5• 

Na de tempering volgens Tabel 2 werd een meting bij kamertemperatuur 

gedaan. 

Uit het diffractiediagram was te concluderen dat de structuur een 

tweefasestructuur was, IV van 5.1. 

De halfwaardebreedte van (200) was tweemaal die van (lil), terwijl 

deze in b.v. Ni6a. 5Mn31 •5 gelijk waren. 

In Tabel 6 zijn de geobserveerde, totale, structuurfactoren gegeven. 
2 1.. 2 De F2 neemt opmerke l.Jk veel sneller af met toenemende e dan F1., verge-

leken met Ni7~Mn26• Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de~( ) magn. 
voor de reflecties met h, k, t niet alle even of oneven groter zou zijn 

dan voor de andere reflecties. Een bijdrage van een tetragonale, anti

ferromagnetische fase zou de oorzaak hiervan kunnen zijn. 

De waarden van de nucleaire structuurfactoren worden uit Tabel 6 
geschat: 

F~(obs.) = 14.5 ± 0.4 

~(obs.) = 5.2 ±0.3 



2 
Fl 

-(obs.) = 2.8 
F2 

2 
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Met een ordening van het type I(kub.) vindt men de theoretische 

waarde als volgt : 

b' = b = -0.36 
Mn Mn 

b ' = b 63. 5 + b 11. 5 = 0 82 
Ni Ni 75 Mn 75 • 

F~·( calc. ) = (bMn - bNi) 
2 

= 1. 39 

Ff 
:Ï{calc.) = 3.16 
F2 

Met de ordening I(tetr.) vindt men: 

b ' = b 36.5 + b 13.5 = 0 02 
Mn Mn 50 Ni 50 • 

Volgens (5.1.12.) en (5.1.13.): 

2 
4(bMn + bN-i)2 4.40 F1 (calc.) = = 

2 
4 (bMn - bia) 2 4.05 F2(calc.) = = 

F? 
:Ï{calc.) = 1.09 
Fz 

(Opm.: 2 . 
Fl J.S dezelfde in beide gevallen.) 

De geobserveerde verhouding ligt tussen de twee gecalculeerden in. 

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat er een tweefasestructuur is 

ontstaan, die grote~deels op de ordening I(kub.) gebaseerd is, met een 

kleine hoeveelheid van een tweede fase die volgens I(tetr.) is geordend. 

In de tetragonale fase zullen de momenten hoogst waarschijnlijk anti

ferromagnetisch zijn geordend. 

Volledigheidshalve zullen ook de ordeningen II en III bekeken 

worden. 

Met ordening II vindt men, uit (5.1.6.) en (5.1.7.): 
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= (bMn - bNi) 2 = 1.93 

= (bMn + bN. - 2b ) 2 
~~ x 

63.5-25 36.5-25 = 
bx = bNi 50 + bMn 50 0.71 

en F(llo) ~ 0.02 

Met ordening III vindt men, uit (5.1.10.} en (5.1.11.}: 

F{lOO) = (bMn - bx) 2 

63.5-50 + b 36.5-25 = 
bx = bNi 25 Mn 25 0.39 

Uit Tabel 6 ziet men dat geen van deze twee ordeningen is ont-

staan. 

7.5. Metingen aan Ni62Mn38. 

Een meting bij kamertemperatuur, na de tempering van Tabel 2, liet 

duidelijk het diagram van een tweefasestructuur zien. De oorspronkelijke 

(200) was hier opgesplitst. Er weerdervan uitgegaan dat de structuur 

dezelfde is als in Ni63 •5Mn36 •5, maar hier met een grotere percentage 

van de tetragonale fase. 

7.6. Metingen aan Nis9.s~m4o.5· 

Uit de röntgendiffractiemetingen '\-Tas het duidelijk dat na de 

tempering van Tabel 2, de twefasestructuur was ontstaan. De fig. llt- toont 

het neutronendiffractiediagram dat eveneens werdt opgenomen. 

Aan deze metingen voorafgaand, werd na een tempering van 11 dagen, 

en een zeer langzame afkoeling, een neutronendiffractiemeting gedaan. 

Deze meting werd aan de opstelling bij JEEP I verricht. Het oplossend 

vermogen is hi~r zeer klein (fig. 15), maar men ziet dat de structuur 

tetragonaal is. De geobserveerde structuurfactoren zijn in Tabel 7 ge

geven. 
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F'Î{obs.) = 3.5 ± 0.2 

2 
F2(obs.) = 5.0 ± 0.2 

2 
Fl 
2(obs.) = 0. 70 
F2 

Door aan te nemen dat het kristal volgens I(tetr.) is geordend 

vindt men: 

' - b 4o . 5 b .2.:.2. - -o 10 bMn - Mn 50 + Ni 50 - • 

bNi = bNi = 1.03 

2 
F1(calc.) = 3.49 

F~(calc.) = 5.07 

F2 
1 

2(calc.) = 0.69 
F2 

Uit het diagram werden de intensiteiten I(lOO)+(OOl) en I(llO)+(lOl) 

bepaald. M.b.v. F~(obs.) werden I(OOl) en I(llO)gevonden, en de intensi

teit van de magnetische (100) en (lOl) konden bepaald worden. ( (h+k) on

even.) 

Volgens (4.6.2.) en (4.4.8.) is de verhouding F2( )/f2 voor de magn. 
verschillende reflecties constaut. Daarom wordt in het volgende steeds 

deze verhouding berekend, en uit een gewogen gemiddelde hiervan (de waarde 

hoofdzakelijk aan de hand van (100) en (lOl) bepaald) wordt het magnetisch 

moment van Mn bepaald. 

F(100 ) = I(lOO) (sinesin2a)(lOO) 
2 ~2W 2 2 

f(lOO) K·n(lOO) e q(lOO) f(lOO) 

Door aan te nemen dat cp = 90° is, vindt men uit (4.4.3.) de q2. De 

K volgt uit de verhouding tussen F~lOO)(obs.) en Ftloo)(calc.). 

F2 
(100) = 2.35 

r(lOO) 

Na een analoge berekening voor (lOl) vindt men: 

~ 
(101) = 2.61 

t11o1) 
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Het gemiddelde van deze twee waarden zal gebruikt worden. 

Uit (4.6.2.) volgt: 

F2 = 4p'2 
(magn.} Mn 

Omdat niet alle Mn- posities met Mn bezet zijn: 

en 

waaruit volgt : 

SMn = 1.83 en pMn = 3.66pB 

De onnauwkeurigheid van p wordt op 0.2pB geschat. 

Na de tempering van Tabel 2 werd het specimen vanaf 850°C snel 

afgekoeld door onderdompeling in water. Aan deze tempering voorafgaand 

werden röntgendiffractiemetingen aan het specimen na snelle afkoeling 

vanaf verschillende temperaturen tussen 700°C en 900°C gedaan. Bij deze 

metingen werd geenderzocht bij welke temperatuur de structuur zuiver 

kubisch wordt. 

Na de snelle afkoeling vanaf' 850°C werd gemeten, en het diagram van 

fig. 16 werd verkregen. 

Uit de halfwaardebreedte van (200) blijkt dat de structuur zuiver 

kubisch is. De reflecties met h, k, i niet alle even of oneven zijn 

veel breeder dan de andere. De oorzaak hiervan is dat er geen ordening 

over lange afstanden is. Een polykristalijn specimen is uit kleine een

kristallen opgebouwd, en de halfwaardebreedte van de reflecties die af

hankelijk zijn van de ordening zal een functie zijn van de afmetingen 

van deze z.g. kristalieten. De groter de afmetingen zijn, de scherper 

worden de pieken. 
De uit de diagram berekende totale structuurfactoren zijn in Tabel 

8 gegeven. Het verloop van deze is een aanduiding erop dat het specimen 

ferromagnetisch is. 
De nucleaire structuurfactoren worden geschat op: 

Ff(obs.) = 9.7 :1: 0.3 

F~(obs.) = 3.1 :1: 0.3 
F2 

1 
-z(obs.) = 3.13 
F2 
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De theoretische waarden van de structuurfactoren, a.a.n de hand 

van ordening I (kub • ) berekend: 

b' = b = - 0.36 Mn Mn 

b ' = b .2.2..:..2. + b .±2.:.2 = 0 74 Ni Ni 75 Mn 75 • 

F
2 

( ca.lc ) = (b' ·· b' ) 2 = l. 21 2 • Mn Ni 
2 

Fl 
-2-( ca.lc. ) = 2. 88 
F2 

Een niet volledige ordening kan de oorzae~ zijn van de discripantie 

tussen de theoretische en de geobserveerde verhouding. Analoog aan 7.2. 

7.7. Metingen aan NissMn45· 

Na de tempering van Tabel 2 werd zowel bij kamertemperatuur a.ls 

bij ca.. 4 °K gemeten. Bij d~ laatstgenoemde meting werd de cryostaat 

van 3.5. gebruikt. De structuurfactoren werden berekend uit het diagram 

van deze meting, omdat de Debye-Wa.llerfactor hier constant is. De 

aluminiumreflecties (fig. 19) zijn afkomstig van de houder van het speci-

men. 

In Tabel 9 zijn de geobserveerde structuurfactoren gegeven: 

2 
F~(obs.) = 30.0 t 1.0 

-F.,.\.;Îm:;:;;a;;:o;gn= • ..L..) = 15.0 ± l.O 
f2 

F2 
1 

?obs.) = 0.42 

F2 

Met ordening I(tetr.) vindt men: 

bMn = bMn ;6 + bNi tc> = 0.22 
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2 

Fl(calc.) = 4(bMn + bNi) 2 = 2.62 

F~(calc.) = 4(bMn - bNi) 2 = 6.24 

2 
Fl 
-z(obs.) = 0.42 
F2 

De waarde van K: 
2 

Fz (obs.) 
K = = 4.8 2 F2 (calc.) 

De berekening van het magnetisch moment gaat analoog aan de be

rekening in 7.6. 

2 2 
F -· 4p' (magn.) - Mn 

t>.'. = p 45 
.Mil Mn 50 

De onnauwkeurigheid in ll wordt geschat op 0.15llB· 

7.8. Metingen aan Nis1Mn49· 

Hieraan werd na tempering (Tabel 2) een meting gedaan waaruit het 

diagram van fig. 17 en de geobserveerde structuurfactoren van Tabel 10 

re sul teerden. 

2 
Fl(obs.) = 9.1 ± 0.4 

F~(obs.) = 33.8 ± 1.0 

~ 
~~.) = 17.2 ± 1.0 
r2 

2 
Fl 
2(obs.) = 0.27 
F2 
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Met de ordening I(tetr.): 

b ' = b .22. + b L = -o 33 Mn Mn 50 Ni 50 • 

bNi = bNi = 1.03 

2 
F1 (calc.) = 4(b~ + bNi)2 = 1.96 

2 
F2 (calc.) = 4(bMn- bNi) 2 = 7.40 

F~ 
:2{calc.) = 0.27 
F2 

De waarde van K: 

F~(obs.) 
K = 2 = 4.55 

F2 (calc.) 

p' = n.. .!±.2. 
Mn -Mn 50 

S~m = 1.84 en PMn = 3.68 ± O.l5PB 

7.9. Metingen aan Ni4e.sMnsl.5· 

Na de tempering van Tabel 2 werd een meting bij kamertemperatuur 

gedaan. In Tabel 11 zijn de geobserveerde structuurfactoren gegeven. 

2 
F1 (obs.) = 3.7 ± 0.3 

~(obs.) = 17.8 t 1.0 

p2 
(magn.) = 10.2 ± 0.5 

r2 

Met de ordening I(tetr.) vindt men voor de nucleaire reflecties: 

b~ = bMn = -0.36 

b ' - b 48.5 + b 1.5 - 0 99 Ni - Ni 5Q Mn 5Q - . 
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2 
4(br:m + bNJ 2 = 1.59 F1 (ca1c.) :::: 

2 
4(bMri- bNi) 2 = 1.29 F2(ca1c.) = 

2 
F1 
2(calc.) = 0.22 
F2 

De waarde van K: 
2 

F2(obs.) 
K = = 2.44 

F2(calc.) 

Voor het berekenen van het magnetisch moment van Mn wordt aangenomen 

dat pNi = O, d.w.z. dat de invloed van de Mn atomen op de Ni-posities 

wordt verwaarloosn. 

p' = p Mn Mn 
2 

Fl ' zmagn., = K·4·o.29"SMn = 10.2 
f 

en 

7.10. Metingen aan Ni~sN.l~s7. 

Na tempering (Tabel 2) werd een meting bij kamertemperatuur gedaan. 

De geobserveerde structuurfactoren zijn in Tabel 12 gegeven. 

2 
F

1
(obs.) = 3.65 * 0.3 

~(obs.) = 18.3 ± 1.0 

F2 
1 2 {obs.) = 0.20 

F2 

Met o~dening I(tetr.)' worden de nucleaire structuurfactoren: 

b'Mn = bMn = - 0.36 

b' Ni = bNi ~~ + bMn -%- = 0.85 
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2 
F~(calc.) = 4(bMn- bNi) = 5.83 

2 
Fl 
~(calc.) = 0.17 
F2 

2 2 
Het verschil tussen de twee waarden van F11F2 kan het gevolg zijn van 

een niet volledig geordende structuur. 

De waarde van K: 
2 

F1 (obs.) 
K = = 3.80 

r(obs.) 
2 

In deze samenstelling zijn 14 % van de Ni-posities met Mn atomen 

bezet, en voor pNi wordt nu aangenomen: 

Met een antiferromagnetische ordening van de momenten van de 

substitutieatomen vindt men, wanneer de momenten van deze atomen dezelfde 

is als dat van de niet gesubstitueerde: 

F(magn.) = lpr:m [ 1-(_-l)h+k J + PÈï[(-l}k+R. - (-l)h+R.] I 
met PNi = 0.14 pMn 

en PMn = PMn 

2 2 
F(lOO) I F(lOl) = 

2. 2 
f(lOO) f(lOl) 

4(PMri + PNi)
2 

f{lol) = 

4(PMn - PNi) f~lOO) 
(1 + 0.14)2 = 1.75 
(1 - 0.14)2 

Wanneer de momenten V&! de substitutieatomen zich ferromagnetisch 

richten, d.w.z. alle parallel aan de momenten van de Mn atomen in (0,0,0), 

wordt de magnetische structuurfactor: 

en men vindt: 

z 2 
F(lOO} I F(lOl) = 

2 f2 
f (100) (lOl) 

4(p}m)2 f(lOl) 

4(p}m)2 f(lOO) 
= 1.0 
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De geobserveerde verhouding, uit Tabel 12: ll.~5 = 1.13. 
9· 5 

Met een ferromagnetische ordening zal de (001) een magnetische 

bijdrage van ca. 0.04 krijgen. Dit is veel kleiner dan de meetonnauw

keurigheid. 

Aangezien de structuur niet volledig geordend is, zullen de Mil

posities niet alleen met Mn atomen bezet zijn. Het percentage Ni atomen 

op de Mn-posities wordt als volgt berekend: 

De F~(obs.) wordt m.b.v. K naar de grootte van de theoretische 

structuurfactoren genor.maliseerd: 
2 

F2(obs.) 
F22(obs.) = K = 4.85 

Als het percentage Ni atomen op de Mn-posities gelijk aan e is: 

b 1 : b 100-€ + b • _€_ 
Mn Mn 100 N~ 100 

1 _ 86-e l4+e 
bNi - bNi 100 + bMn 100 

en uit: 

4(bMn - bmiJ 2= 4.85 

vindt men dat 

€ = 3 %. 

Het magnetisch moment van de Mn atomen op de Mn-posities kan nu 

berekend worden: 

en 

SMn = 1.64 

llMn = 3.28J.IB 

De onnauwkeurigheid in dit resultaat wordt geschat op 0.2J.IB. 
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7.11. Eventuele ferromagnetische verschijnselen bij lage temperaturen. 

Volgens metingen van (1) neemt de magnetische succeptibiliteit in 

Ni55Mn45 bij temperaturen rond 90°K zeer sterk toe. Zie fig. 18. Om dit 

na te gaan werd een meting bij kamertemperatuur, en een bij de temperatuur 

van vloeibaar helium gedaan. (7.7.) Het specimen was volgens Tabel 2 ge

temperd. 

In fig. 19 en fig. 20 zijn de diagrammen weergegeven. Fig. 19 
laat geen extra reflecties als gevolg van een eventwele "cantingn zien, 
(een draaien van de momenten uit het (001) vlak, waarbij een resulterend 

moment ontstaat). In Tabel 13 is gegeven de verhouding tussen de intensi

teiten van de overeenkomstige reflecties in de twee diagrammen, met en 

zonder de correctie van de Debye-Wallerfactor. 

Aan de hand van deze resultaten, rekening houdend met de meet

onnauwkeurigheid, is het niet mogelijk om een verandering in de relatieve 

intensiteiten ontdekken. De conclusie moet zijn dat noch de richting 

(t.o.v. de c-as) noch de grootte van het magnetisch moment verandert. 

Het Nêelpunt ligt bij ca. 1000°K (3), daarom ziet men geen verschil 

tussen de intensiteit van (100) bij ca. 293°K en bij ca. 4°K, (t.o.v. de 

nucleaire reflecties). 

7.12. De richting van het magnetisch moment van mangaan. 

Uit meetresultaten van (7.6.), (7.7.), {7.8.), (7.9.) en (7.10.) 
ziet men dat de richting van het magnetisch moment van de Mn atomen steeds 

loodrecht op de c-as is. Er wordt geen draaiing van het moment , waarbij 

q> verandert , gevonden. 

7.13. Conclusies en discussie. 

In geen van de samenstellingen waaraan is gemeten wordt na de toe

gepaste tempering een chemische superstructuur gevonden. In de samen

stellingen die van de stoichiometrische afwijken werden steeds ordeningen 

van het type I van 7.1. gevonden. 

a) Voor samenstellingen met een mangaan inhoud tussen 25 % en ca. 

32 % werdt een ordening van het type I {kul:. ) gevonden. 

b) Voor samenstellingen met een mangaan inhoud tussen ca. 32 % en 

ca. 40 % (zoals uit de metingen is gebleken hangen deze 

grenzen zeer sterk van de tempering af) werd een tweefase-
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structuur gevonden, waarvan de ene fase een structuur met 

de ordening I(kub.) had, de andere ordening I(tetr.)" De 
ordening die door (11) is ver.meld, werd na de toegepaste 

tempering niet aangetoond. 

c) Voor samenstellingen met een mangaan inhoud tussen ca. 40 % 

en 57 % werden ordeningen van het type I(tetr. ) gevonden. 

De metingen aan Nisa.sMn31.5 leiden tot de aanname, dat in de 

samenstellingen behorend onder a,demagnetische momenten van de sub

stitutieatomen ferromagnetisch gericht worden. 

Uit de metingen aan Ni43Mn57 volgt dat; of de momenten van de 

substitutieatomen zich ferromagnetisch gericht, of deze zijn geheel niet 

gericht. Een derd·~ mogelijkheid, waarbij het moment van deze atomen ge

lijk aan nul wordt gesteld, lijkt onwaarschijnlijk. 

De Mn atomen op de Ni~sities in Ni43l~57 hebben 8 (equivalente) 

naaste Mn-buren. Hie:rvan zijn de momenten van de 4 in het (100) vlak 

(met het (hkl) vlak worden alle vlakken die hieraan equivalent zijn bedoeld) 

tegengesteld aan de 4 in het (200)vlak. Als gevolg hiervan zou er voor 

het moment van de substitutieatomen geen voorkeursrichting zijn, en de 

aanname dat de momenten van deze atomen ongericht zijn lijkt acceptabel. 

De momenten van de substitutieatomen op de plaatsen (~, ~' 0) in 

kubisch Ni-Mn (ordening I(kub.)) richten zich blijkbaar parallel aan de 

momenten van de atomen op de plaatsen ( 0, 0, 0), terwijl de momenten van 

de atomen op deze plaatsen in tetragonaal Ni-Mn (ordening I(tetr.))zich 

antiparallel aan de momenten van de atomen op de (0, 0, 0) plaatsen richten. 

Twee effecten zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn, te weten: 

1) Dat niet alleen de invloed van de naaste buren, op afstand 
ao~ . 
2..-2, maar ook d1.e van de Mn-buren op afstand a

0
, een rol speelt. 

2) Dat er meer interacties tussen Ni en Mn zijn in de kubische struc

tuur (t.g.v. de grotere percentage Ni, en de ordening}, en deze 

interacties leiden tot een parallel richten van de momenten. 

Een invloed van de wat grotere onderlinge afstand tussen de atomen 

Jinnen het (001) vlak in tetragonaal Ni-Mn, (ca. 2.64A in verhouding tot 

2.55A) is ook niet uitgesloten. 

Uit de neutronendiffractiemetingen volgt dat het magnetisch moment 

van Mn weinig verandert als de mangaaninhoud toeneemt van Ni75Mn25 tot 

NisoMnso. 
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Voor samenstellingen met een overschot aan Mn, t.o.v. Ni50Mn50 , 

neemt de grootte van het moment af. Dit verschijnsel is ook in het 

analoge PtMn door (2) gevonden, en zij menen dat dit een gevolg is van 

de overlapping van de d··orbitals van de Mn substitutieatomen in het 

(100) vlak. 

De berekende Debye-Wallerfactor geeft een goede overeenkomst 

tussen de berekende en de geobserveerde structuurfactoren, er wordt geen 

systematische afwijking gevonden tussen deze twee. Uit de meetresultaten 

en fig. 5 kan men de onnauwkeurigheid in B op ca. O,C8A 2 stellen. 

Samenvatting van de meetresultaten. 

2 2 2 2 2 2 ) Specimen F1/F
2

(0bs) F1/F2(calc) F1/F
3

(calc 

(kubisch) tetragonaal 

Ni74 Mn26 4,7 +0,15 3,84 (kub.) 

Ni68,5Mn31,5 3,43.:!:,0,08 3,45 (kub.) 3,7 .:!:,0,3 

Ni63,5Mn36,5 2,8 .:!:,0,15 3,16 1,09 (kub.)+(tetr.) 

(kub,)+(tetlr.) Ni68 Mn32 

Ni69,5Mn40,5 0,70.:!:,0,09 0,69 (tetr.) 3.66.:!:,0,2 

-------- 3, 13.:!:,0, 1 2,88 (kob.) 

Ni55 Mn45 0,42.:!:,0,05 0,42 (tetr.) 3,-66+0, 15 

Ni51 Mn49 0,27.:!:,0,05 0,27 3,68.:!:.0,15 

Ni48,5Mn51,5 0,21.:!:,0,05 0,22 3,80.:!:,0,15 

Ni43 Mn57 0,20.:!:,0,08 o, 17 3,28.:!:,0,2 
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Tabel 1 

De multipliciteitsfa.ctor 

I 
KUBISCH TETRAGONAAL 

(hk.t} 

hOO 
bbh 
hhO 
hbk 
hk.O 
hk.R-

SPECD1EN 

Ni79Mn21 

Ni74Mn26 

Ni6a.sMn3l.S 

Ni63.sMn36.s 

Ni62Mn3a 

Nis9.sMn4o.s 

NissMn4s 

Nis1Mn49 

N1soMnso 
N14a.SMns1.s 

Ni43Mn57 

n (bk.t} n 

6 OOR. 2 
8 hOO J~ 

12 hhO 4 
24 hOR. 8 
24 

l 
hh.t 8 

48 hk.O 8 
hk.t 16 

Tabel 2 

Tempering van de specimens 

TIJD ( da.p;en} TEMPERATUUR ( ° CJ 

1 890 
11 480 
24 4oo 
10 300 

1 890 
11 480 
24 4oo 
10 300 

1 890 
11 480 
24 500 
10 250 

1 890 
1~ 620 
24 500 
10 250 

" 

1 870 
12 650 
22 525 

11 820 
15 620 
24 500 
10 250 

1 870 
12 650 
22 525 

1 890 
15 620 
24 520 
10 250 
10 870 

10 870 

4 890 
15 620 
24 500 
10 . 250 • 

I 

I 

l 



Tabel 3 

De roosterparamet er{ s) voor verschillende 

samenstellingen 

%Mn a {.A) c {A) STRUCTUUR 
0 0 

21 3.581 Kubisch 
26 3.593 ~"-
31.5 3.606 ~ _ .. _ 
36.5 3.612 -"-
38 ubisch+tetragonaal 
40.5 3.677 (3.617) 3-554 -"- .u"-
45 3.698 3.543 ' Tetragonaal 
49 3.716 3.529 - " -
50 3.724 3.528 - " -
51.5 3.728 3.528 - " -
57 3.730 3.527 i 

- ft -I 

Tabel 4 
Geobserveerde structuurfactoren in Ni7~26 

(bk.R.) 2 F (obs) (totaal) 

(100) 5.81 
{110) 5.50 
(111) 23.01 
(200) 23.50 
(210) 5.08 
(211) 4.71 
(220) 22.47 

I 

Tabel 5 

Geobserveerde structuurfactoren in NiGs.SMn31.5 
met en zonder magneetveld 

(bk.R.) I (cbs) I (obs) po2(obs) F2(obs) met veld zonder veld q2=o q2= i 
(100) 5730 6759 5.11 6.03 
(110) 5636 5920 5.03 5.28 
(111) I 8626 8960 

I 
17.40 18.08 



Tabel 6 

Geobserveerde structuurfactoren in Nis3.sMn3s.s 

(bk.t) 
_"i. 

F(obs) (totaal) 

(100) rr .02 
(110) 6.64 
(lil) 15.05 
(200) 14.60 
(210) 5.59 

I (211) 4.90 
(220) I 14.56 

Tabel 7 

Geobserveerde structuurfactoren in tetragonaal 

Nisg.sMn4o.s 

(bk.t) 
2 

F(obs1 (nucl.) 

(lll) 3.54 
(112) 5.00 

Tabel 8 

Geobserveerde structuurfactoren in kubisch 

Nis9.sMn4o.s 

~ 

(bk.t) F(obs) (totaal) 

(100) 4.28 
(110) 3.69 
(111) 10.05 
(200) 9.87 
(210) 3.04 
(211) 2.83 
(220) 9.68 
(221) 3.32 

Tabel 9 
Geobserveerde structuurfactoren in Ni55Mn45 

(bk.t) 
2 

F ( obs) (nucl.) 
2 2 

q•f 
~ 2 

(F {magn.)/f )(obs) 

(100) 0.30 15.17 
(001) 30.50 
(lil) 12.44 
(200) 11.95 

!002l 12.90 
201 29.63 

(102 I 0.10 18.90 
' 



Tabel 10 

Geobserveerde structuurfactoren in Ni51Mn49 

(bkR.) 
2 2 f2 ~F2(magn.)/f2)(obs) F(obs)(nucl.) q • 

(100) 0.32 16.84 
(001) 33.89 
(110) 30.91 
(lOl) 0.32 17.31 
(lil) 9.08 
(200) 8.91 
(002) 10.84 
(201) 33.59 
(102) 0.10 21.00 
(2ll) 0.053 20.00 

l (112) 36.77 
' 

Tabel 11 

Geobserveerde structuurfactoren in Ni48 • 5Mn51 • 5 

(bkR.) 
~ ~ L . 2 2 

F { obs) (nucl.) q •f f (F (magn. )/f ) (obsJ 

(100) 0.32 9.90 
(001) 19.78 
(110) 16.70 
(101) 0.32 10.30 
(1ll) 3.80 
(200) 3.43 
(002) 2.78 
(201) 17.85 
(102) 0.10 ll.70 
(211) 0.053 10.50 
(112) 17.06 

Tabel 12 

Geobserveerde structuurfactoren in Ni43Mn 57 

(bkR.) 
2 2 f2 2 2 

F ( obs) (nucl. ) q • (F (magn. )/f )_iobsj 

(100) 0.32 U.l5 
(001) 17.54 
(110) 18.26 
(lOl) 0.32 9.85 
(111) 3.82 
(200) 3.53 
(002) 4.58 
(201) 19.25 
(102) 0.10 15.32 
(2ll) 0.053 18.86 ! 

I (112) 18.10 l I 
' i 



Tabel 13 
Geobserveerde intensitaiten in Nis5Mn4s bij 

kamertemperatuur en bij de temperatuur ven vloeibaar helium 

(hkR.) Vloeibaar Kamer- Verhouding -2W Gecorrigeerde 
helium temperatuur e verhouding 

(100) 3561 1580 2.25 0.99 2.23 
(001) 10893 4800 2.27 0.99 2.25 
(110)+ 
(101) 15352 6670 2.30 0.98 2.25 
(111) 6544 2716 2.41 0.97 2.34 
(201) 9664 4438 2.18 0.97 2.07 

' 
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