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INLEIDING 

In het algemeen kan men ferrimagnetisme van een stof ver

klaren door aan te nemen dat deze stof bestaat uit 

meerdere deelroosters die magnetisch niet equivalent zijn. 

Neël gaf in 1948 (1) een beschouwing over de soorten 

ferrimagnetisme die kunnen optreden. Hij voorspelde daar

bij onder andere dat de technische verzadigingsmagne

tisatie van een ferrimagnetisch materiaal bij een bepaalde 

temperatuur - ongelijk aan de Curietemperatuur - toch nul 

werd. Bij deze temperatuur kompenseren de roosters elkaar. 

Het punt waarbij dit optreedt noemt men kompensatiepunt. 

In 1953 voriden E.K. Gorter en J.A. Schulkes (2) voor het 

eerst een kompensatiepunt aan een Li-Cr feriet 

(Li0 ,
5 

Cr 1 ,
25 

Fe 1 ,
25 

o4 ). Sindsdien heeft men ferrieten 

kunnen maken waarbij men het kompensatiepunt over e~n 

groot temperatuurgebied kan variëren - simpel door de 

samenstelling van de ferrieten een kleine wijziging te 

geven. 

In 1960 vonden Ko Yasukochi, Kazuo Kanematsu en 

Tetuo Ohoyama (3) bij hun onderzoekingen aan verbindingen 

van de IVb groep met de overgangsmetalen ook een 

kompensatepunt. Het betrof hier echter een intermetallische 

verbinding Mn
3

Ge
2

• 

Van 1962 tot 1964 onderzochten s.s. Levina, V.N. Novogrudskii 

en I.G. Fakidov (4) het elektrische en magnetische gedrag 

van Mn
5

Ge
2

• 

Het feit dat Mn
5

Ge
2 

tot nu toe de enigste intermetallische 

verbinding is met een kompensatiepunt, gar er aanleid~ng 

toe onderzoekingen aan deze stor te doen. 

• 



- 1 -

LITERATLtJR 

De eersten die onderzoekingen gedaan hebben aan het 

Mn-Ge systeem zijn G. Zwicker, E. Jahn en K. Schubert 

(5). Het diagram Mn-Ge getekend in figuur 1 is van 

K. Schubert. De volgende feiten worden daarbij vermeld: 

1 • Mn3 , 25Ge: De kristalstruktuur is als volct: 

Do19 met 5,JJ6 A6 4,J6 
0 -

a = + C= ± A 
5 5 3 

2. Mn
5
Ge 2 : Bs struktuur (deze is isomorf met Ni As) 

J. Mn
3

Ge
3

: De struktuur hiervan is niet gevonden door Schubert. 

L. Castellitz toonde aan dat deze struktuur van het type 

D8 is met a = h170 k X en c = 5,04J k x. 
8 
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Hames, Eppelsheimcr (6), Zwicker e.a. vonden dat Mn
5
ce

3 
en Mn~Ge 2 sterk ferromagnetisch waren. Er werd door hen 

_) 

geen enkele kwantitatieve meting uitgevoerd. 

Quigg, Conard en Libsch (7) echter maten wel kwantitatief. 

Hun metingen zijn in tabel 1 weergegeven. 

(B-il) 
Mn

5
Ge

2 
ma x 

4000 H = 
gauss 

213 

260 

222 

209 

225 

158,_ 
1'3 :L 

Tabel 1 

Mn
5

Ge
3 

(B-H) B He ma x 
oerstedt 

H = 4000 r gauss 

gauss 

1450 90 29 

1180 60 24 

1260 JO 24 

1300 60 26 

Men moet echter niet te veel waarde hechten aan hun metingen 

aangezien hun samples niet homogeen waren. Dit bleek uit het 

röntgenonderzoek. Bovendien waren de samples poreus. 

Sinds 1956 zijn in Rusland een aantal metaalkundigen bezig 

Mn-Ge legeringen te onderzoeken. S.G. Fakidov, 

N.P. Gradhdankina en V.N. Novogrudskii (8) ontdekten dat 

behalve Mn
5

Ge
2 

en Mn
5

Ge
3 

ook Mn
3

Ge 2 ferromagnetisch was • 

• 



- 3 -

Zij vonden dat er t,,-ee ferromagnetische oYcrgangen v.aren: 

e = -185°C en 6_."~= -12°C. Fakido\· en :\largulin onder-f1 i~ . 

zochten in 1957 de Mn-Ge legering met 70~ Ge. In 1958 

ging men het systeem Mn
3

Ge
2

-Ge onderzoeken. Het aantal 

atoomprocenten Ge werd opgevoerd tot er 100~ l}e aan-

wezig was. Zij ontdekten daarbij dat naarmate het aantal 

atoomprocenten Ge toenam de susceptibiliteit afnam. (fig~ J) 

Dit komt omdat Ge diamagnetisch is en ~tn3Ge 2 niet. 

Tabel 2 

Phase content Ph a se content ~!agnetic 
calculated calculated suscept-

At ~ Ge from the fróm the ibility of 
constitution curve in alloys at 
diagram (~) fig. 3 (~) 420°C x 103 

40 100.0 100.0 58.5 

45 91 • 0 91.0 33.0 

60 62.5 63.0 37.5 

70 !~ 5. 0 49.5 29.4 

I 
80 32.0 32.4 19.0 

90 14.0 14. 5 8.5 

95 8.5 6.7 3.9 

• 
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Het lineaire verband dat bestaat in fiG. J is niet helemaal 

gerechtvaardigd, omdat de samenstellingen die 40 en 45 at 

~ Ge bevatten niet alleen bestaan uit ~n3Ge 2 en Ge. 

Er werd ook Mn
5

Ge
3 

gekonstateerd. Mn
5

Ge
3 

is paramagnetisch 

boven J04°K. Men kon deze invloed niet in rekening brengen omdat 

omdat men niet in staat was Mn
5

Ge
3 

te maken. Zij vonden 

tevens dat in Mn
3

Ge 2 het ~In 2,5)J-a per atoom bevatte. Ook 

onderzochten zij de technische verzadigingsmagnetisatie 

als funktie van de temperatuur en het gedrag onder invloed 

van het veld. (fig. 5 en 6) 

Zij vonden een Curiepunt van 28J°K. Ook konstateerden zij 

dat de scherpe piek bij 113°K te wijten is aan een 1e orde 

oyergang. 

De onderzoekingen die in Rusland plaatsvonden werden ook 

in Japan uitgevoerd. Hier onderzochten K. Yasukochi, 

T. Ohoyama enK. Kanematsu (J, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

het Mn-Ge systeem. Zij bereidden hun stoffen als volgt: 

poeders van Germanium (99,99999%) en elektroiytisch Mn 

(99,9%) werden in de gewenste hoeveelheden gemengd. Dit 

werd in een aluminiumoxyde schuitje gedaan. Vervolgens 

werd het geheel ingesloten in een geêvakucerde kwartsbuis. 

Deze prOcedure werd gevolgd om de volgende reden: 
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Zo11 het Mn
5

Ge
2 

in kwarts zitten dan zou bij de overgang 

can de vloeibare naar de de vaste toestand van Mn~Ge? de 
~ -

kwartsampul kapot gaan. liet mengsel werd gesmolten bij 

1150°C. Vervolgens werd het twee dagen op 800° gehomogeni

seerd. Daarna werd het in water afgeschrokken. De stukken 

die dan verkregen werden, werden vervolgens 48 uur op 

700°C getemperd en hierna meer dan tien dagen op 450° 

gehouden. Tenslotte werd het weer afgeschrokken. Het 

röntgenonderzoek werd verricht met Fe Kd en Cu K~ straling. 

Yasukochi e.a. onderzochten meer dan 10 samenstellingen 

in het gebied 21,8- 35,7 at~ Ge. Hun onderzoekingen 

bracht~n het volgende aan het licht wat betreft de struk-

tuur. 

1. Mn
3

,
25

Ge heeft twee fasen: een hogetemperatuurfase (E).en 

een lage temperatuurfase ( €~). De stoî Mn
3

,
25

Ge bestaat 

van 22-23,5 at %Ge. 

De struktuur van de E -fase is A
3 

(îig. 7). 

• 

• 
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0 

Aan de germaniumrijke kant geldt: a=2,67 2 A c=4,31- 0 A 0 

• • 
aan de mangaanrijke kant: a=2,66

7
A c=4,31 8A; 

Dit klopt gedeeltelijk met u. Zwickers resultaten. 

Er werden echter geen superstruktuurlijnen waargenomen. 

zelfs niet na een week temperen op 6S0°C. Mn
3 2 ~Ge heeft 

' _) 

2 atomen per eenheidscel. De t:;-fase werd verkregen door 

het sanple te temperen beneden de 500°C. De struktuur 

is A
6 

(zie fig. 8):. a= 3,808 A0 en c = 3,61 8 A 0 • Er 

zijn nu 4 atomen per eenheidscel. De overgang van 

werd niet verkregen door normaal afkoelen maar door het 

sample eerst af te schrikken tot kamertemperatuur en 

vervolgens te temperen op 4S0°C. 

2. De "i-fase (Mn
5

Ge
3

) had de D8 struktuur. De waarden van 
8 

c en a zijn in overeenstemming met die van Castellitz. 

3. De fase van Mn~. 65Ge (~-fase) had een B8 struktuur: 
2 

a=7,18
6 

en c = 13,08 A0 • De sterke diffraktielijnen 
a 

kunnen worden geïndiceerd met av='{3 = 4,15A 0 en 

c V =-c- = 5 , 2 3 A 0 • 
2,5 

Tabel 3 

~ -2 (A o _2 ) obs. I h k 1 d=2 (Ao-2) c 

0,0831 w 1 ~ 1 ' 1 0,0833 

0,0936 w o,o,It 0,0936 

0' 1004 s 1 ' 1 ' 2 0' 1009 

0' 1 201 V V w 1 ,o, 4 . 0' 1194 

0' 1269 V V w 2,0,2 0' 1267 

0,1717 V w 1 ' 1 '4 0,1710 

0' 1877 w 2,1,1. 0' 1866 

0' 1964 m 2,0,4 0' 1966 

1.. 
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d-2 (Ao_2 )obs I h k 1 d -2 (A o _2 ) c 1 

0,2239 V s 1,1,') 0,2236 

0,2321 V s 3,0,0 0,2324 

0,2751 m 2. 1 '4 0,2743 

0,2887 m 1 ' 1 • 6 0,2880 

0,3143 w ~2,0,6 
2,2,1 0.3138 

0,3257 w 3,0,4 0,3157 

0,4560 s 2' 2' 5 0,4560 

0' 5211 ,,. 2,2,6 0,5204 

_0,5456 V w 3,1,6. 0' 5!~62 

0,5656 w 4' 1 '2 0,5657 

0,5841 m ~3,2,4 0,5842 
0' 0' 10 0,5847 

0,6871 s 
2,0,10 0,6880 
4' 1 '5 0,6884 

0,6955 s 3,3,0 0,6972 

0,7664 m 2,1,10 0,7655 

0,7921 m 5,0,5 0,7917 

0,8081 V V w 5 ' 1 ' 1 0,8063 

0,8187 s 4,2,4 0,8166 

0,9321 s 6,0,0 0,9296 

De intensiteiten wijzen erop dat 5 -~n 2 , 65Ge zeer veel 

lijkt op 't B3
2 

(~~.1 In) type. Dit type werd toegekend 

aan de hoge temperatuurfase van Mn 5Ge 2 • De ~-fase werd 

als representatief genomen voor de hogetemperatuurfase 

van Mn
5

Ge
2 

omdat er geen lijnen in voorkwamen van 

andere fasen. De hoge temperatuurfase van Mn5Ge 2 daar

entegen bevatte zwakke lijnen van de~ -fase. De een

heidscel van de ~-fase bevatte volgens Kanematsu e.a. 

42 atomen. 
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~. De lage temperatuurfase van Mn~Ge? (x-fase). 
J -

A 1 s ~In? b. _Ge ,.-erd getemperd op een tempera tuur 
-' J 

beneden de 500°C ontstonden er t~ee fasen: 

a. €, 1 -fase 

b. "X. -fase 

Het sample dat 28,6%Ge bevatte had na temperen 

alleen de X -fase. In tabel 4 zijn de rHntgen

diffraktielijnen weergegeven die zijn opgenomen 

met Fe Koe. rHntgenstraling. 

Tabel 4 

d-2 (Ao-2) I d -2 (A o -2 ) I 

0,0902 s 0,5561 V s 

0' 1066 w O,S646 V w 

0' 1152 m 0,5802 w 

0' 1263 \\" 0,5970 m 

0' 1349 w 0,6694 V w 

0' 1 394 m 0,6757 s 

0' 1677 w 0,7035 s 

0' 1729 s 0,7241 "-
0,2068 s 0,7~67 m 

0,2213 V V s 0,7586 w 

0,2451 V V s 

0,2542 V V s 0,7735 y s 

0,3028 s 0,7978 m 

0,3200 s 0,8059 s 

0,3469 V w 0,8190 m 

0,3591 "" 0,8398 s 

0,3671 w 0,8561 V \li 

0,38~7 V w 0,8815 s 
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5 

d - 2 (.1\ 0 _2 ) I d - 2 (A o -2 ) I 

0,3979 ~v w 0,9179 m 

0,~2~0 s 0,9561 w 

0,~426 w 0,9637 \\" 

0,4608 s 0,9771 ,. s 

0,5033 w 0,9916 s 

0,5326 m 1 '00 19 \\. 

1 '0 140 V s 

Als men uitging van een krista~ van de ~ -fase 

ontstond in de overgang geen eenkristal van x-fase; 

er ontstond een polykristal. De diffraktielijnen 

konden niet geïndiceerd worden. In tegenstelling toL 

\\·at Z\\·icker beweerde lijkt de X-fase niet op de ~- Ï'~ se. 

Kanematsu e.a. wijten dit aan het feit dat de over~~11g 

bij l·. Zwicker niet volledig had plaatsgevonden bi.:j 

de omstandigheden die deze gebruikt had bij de be

reiding van zijn monsters. Inderdaad is het zo dat de 

x.-fase bij z"·icker ook nog een andere fase bevat. De 

x-fase verdween boven de 630°(. 

Het resu 1 taa t van de onderzoekingen van Kanerna t su E- • a. 

was het diagram weergegeven in fig. 9. 

.. 
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Behalve de rBntgenonderzoekingen werden ook de 

technische verzadigingsmagnetisaties van de ver

schillende stoCfen als Cunktie van de temperatuur 

bepaald. 

1. Mn
3

,
25

Ge. De E -Case van Mn
3

,
25

Ge vertoont het 

volgende magnetische gedrag (fic;. 10). De E -Case 

was aCgeschrokken van 800°C. 

-f .. ~. 10 

In bovenstaande Ciguur is de overgang te zien van 

de é~ E1 Case. Dit werd later bevestigd door het 

Ceit dat in het sample na de bepaling van de 

kromme behalve de f -fase ook nog de E. 1 -Case aan-

wezig was.· 

Dit was niet het geval voor de bepaling plaatsvond. 

Het bleek dat het Mn 2,89JLa per atoom bevatte. De 

lage temperatuurCase was Cerromagnetisch. Zij w~rd 

verkregen door de E - Case gedurende 9 dagen pp 

4)0°C te temperen. De o-- T kromme is weergegeven 

in Ciguur 11. (d =technische verzadigingsmagneti

satie) 

/ 
~ ""( 

.>joe{ .l-

' :<,t,>l'· 

• 
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.Het afvallen van de kurve bij 880°K is te wijten 

aan het feit dat bij deze temperatuur de E1 -f'ase 

overgaat in de €. -fase. Deze is paramagnetisch. 

Het moment per atoom Mn is 0,15fA-• 

2. De 3 -f'ase vertoont een gedrae dat is weergegeven 

in de onderstaande figuren ( fie. 12 en 1 J). 

Dat de kurve niet hetzelfde heen en terugloopt 

(îig. 13) komt doordat er een overgang plaatsvindt 

van 'X--"..'5 • Deze laatste gaat bij teruggang in 

temperatuur niet meer over in de x-f'ase. Tevens is 

Kanematsu in staat te verklaren waarom de 5 -Îase 

antiferromagnetisme vertoont. 
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J. De x-rase. Deze is geschetst in de figuren 1~ en 15. 

6 

I 
I 
I 
I 

' I 
', I 

' I ... _ .... 

2 

0 

De ~~) kromme van de x-rase vertoont een nulpunt 

bij 122°C. Het reit dat hier sprake is van een 

kompensatiepunt kan men uit twee proeven·konklu

deren: 

1. het re~a~ent magnetisme als runktie van de 

temperatuur. 

(
Als een kompensatiepunt 

remanent magnetisme een 

optreedt vertoont het 

omkering: boven het 

kompensatiepunt slaat een milli-oerstedtmeter 

positier uit, beneden dit punt negatief. 

2. ~en kan een stukje materiaal in een homogeen 

veld hangen. 

Als men de temperatuur door het kompensatie

punt voert ziet men het brokje omslaan. 
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])ezt> Laatste proeî \\'.:rd door Kaneruatsu uit·gP\ot::·r·d. 

Indien men de hoge ternperatuurf'ase van Y1n_(;c,> af'schrik-t 
) -

van 8S0 2
C. ontstaat een kurve die in ïiguur· I) \\ePr-

1 
gegeven is. Deze is te verklaren door aan te nemen dat 

. ( - Pll 5 -ïasen in het sample aan\\ezig \\art·n. 

Bovenstaande onderzoekingen werden Yoornamelijk aan 

polykristallijne stor uitgeyoerd. 

In 1962 :verkregen Yoshio TaKara enK. Sato (lb) Pen

kr·istallen \·an ~n5Ge 3 door langzaam (2)°C. uur) van 

1000°C. naar 800°C. aï te koelen en ,-ei·volgens \\t'rd de 

stoï ge\\-oon op kamertemperatuur gebracht. Zij bepaaldPn 

de magnetische anisotropie met behulp van een torsi.e

magnPtometer (zie ïiguur 16, 17 en 18) • 

• ~40GO<M 
., 400 ~ 

&alto. oe 
,"~.......,.~-..,.·-' 1ÇO•o e>e 
---~~+---. a.po Oe. 

-· 

t'~s· 'r 

• 
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--------77"1( 

3,0 

lp 
..... 260"1( 

I. 

l~l01( 

------------00~--~--~~~~~~~--~--_. { ) 
- tf ICOe 

De anisatrapiekonstante berekend uit de kur~es is in 

figuur 19 weergegeven. 

.De schrijvers nemen aan: 1 
2k 

= _ {dB) _ 
d.T 0 

K = anisotropiekonstante, B = hoekverdraaiing, T = 
temp., vl1,5 = technische verzadigingsmagnetisatie, 

H = uitwendig veld. 

~-~------------------, 

t 
flJ 

00 

I~ 

Jo~----~~~___.----~~~----~~ a 
• 1.'1() r,9 . .to 

0 10 10 ~ 

De auteurs zijn in staat ongeveer 20% van de anisatra

piekonstante te verklaren uit het feit dat deze voort

komt uit de dipool-dipoolwiseelwerking. Tevens kunnen 

ze de d -T kromme verklaren door de Ne~ltheorie toe te 

passen voor twee magnetisch niet-equivalente roosters • 

• 
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A 
Mo 

o.s to --r 
Tc. 

Het onderzoek dat in Japan aan ~n 5Ge 2 werd verricht, 

werd meteen in Rusland overgenomen. llit omdat 

Shavrov en Turov in 1963 (17) een Cenemenologiscl1e 

theorie op hadden gesteld waarin ze nieuwe kinetische 

eCCekten voorspelden. 

Hun theorieUn - wat betreet het Hall-eCCekt - kunnen 

als volgt ·Korden weergegeven: normaal geldt de Cormule 
A 

Eh = Jx B Rh Jx = stroomdichtheid in~· B = veld-

VS ~ 
sterkte in ;::• Hh = HallcoeCCicient in As'Eh =veld-

sterkte V in 
m. 

Deze Cormule i~ voor Cerromagnetische stoCCen u~tgebreid 

tot: E11 = J x (BRh + RmM) M = magnetisatie, 

coeCCicient. 

H = anomale 
m 

Volgens Turov e.a. geldt voor Cerrirnagnetische stoCCen: 

Eh = J x (BH11 + Rmr-1 ~1 + R
1

L) R 1 = Cerrimagnetische Hall

coeCCicient, L = antiCerrimagnetische vektor. 

Het Hall-eCCekt aan Mn_Ge? werd gemeten door 
") ·-

V.N. Novogrudskii en I~G. Fakidov (18). De resultaten 

zijn in Ciguur 23 weergegeven. 
~------------------~ 

C' 

" ~ ~ 
I .; u 
I ~ :. 

\ ,. 
~ \ :"l" 

1 ~ 
~ 

lil 

fi!J. 2.3 
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In hun artikel doen zij de volgende experimenten: 

1. zij maten de Ilall.spanning bij li =0 Eh = j X x 

x(H H + R1L). Het bleek dat bij het kompensatie
m 

punt T E niet van teken ~isselde. Aan~czien 
camp h 

cA{ van teken omkeert en L niet konkludeerden ze 

Hm .(< R 1 , dus Eh = j xR 1L. 

2. zij maten de Hall-spanning voor B = 1 ,6Wb/m2
• 

Hierbij blijf't v1l steeds volgens 't ui h.-endig veld 

gericht terwijl L van teken omkeert. Dus zou 

Eh = J xR 1L van teken omkeren. Dit was in overeen-

stemming met de 

Eh = J xvft.nf' 

experimenten~ 

H = HlL • 
Î vt{ 

Verder stelden zij 

ljit deze Îormule volgt dat als M~O dan HÎ---.""· Het ver

loop is getekend in Îiguur 24. (1) 

ta, 

Het is echter zo dat singulariteiten van *N niet voor

komen. Fakidov schrijf't dit toe aan het Îeit dat.Jlniet 

exakt 0 wordt. Het verloop zal dan ook zijn als kromme 

(2) in "figuur 24. 
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In hun verdere theorie~n zijn Turov, Shavrov en 

Srkhin ( 19) in staat de grootte orde van El/j te 

berekenen. El/J-;::::::. 10-8 - 10-7. Experimenten geven 

aan -6 

Behalve de Hall coef'f'icienten onderzochten de Hussen 

B-H krommes van Mn_Ge
9

• 
J -

-20 

-20 

2 

1 -t.O 

1JJ H, lcOe 

20 H, kOe. -20 

t:102.."(. 

-]0 

1 

I,emul~ 
1.0 

2 -10 

1() 1.0 ll,kOe 

~ y5teresois loops of a Mn,Ge:z. specimen at 
t- 1-r3'c 1\ S"""c 1111en 1n•t tQ.Lly ~.tnmOLSr>ett ~ 

- 'J ...- .... " t "~ra t-<te 1.) ~~ec•""e"' "-eoie ... ,.r-om ('oom eroo,-
-a.a11et-•cfteLd. ~f tt".SIC.+-

'" 0. ···-0) 

~='·9 ~S" .. 

ZfJ ll,.a:>e 
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2.0 

0+-----~+---~~----~-
1~0 zoo 300 r,•c 

-zo 
(t!J. ,_, 

-40 

Kaast het toetsen van·hun theorie~n ~aren Levina, 

Xovogrudskii en Fakidov geinteresseerd in de overeen

komst tussen het Li-Cr-f'erriet van Gorter en het 

Mn
3

Ge
2

• Het Li-er-ferriet vertoont een anomale toename 

van H .. 't' fin de beurt van het kompensatiepunt. eoere1 1e 
Het bleek dat H .. . t. f zeer te beïnvloeden \\·as door eoerel .1e 
het sample in een magneetveld te temperen. Dit is te 

zien aan de B-IJ krommes. 

satie bij +1 ,6 Wb/m2 en 

a 
1 6wb anders was als 

+ ' ~ 

uitgezet in figuur 26. 

~0~~~--------------~ 
JO :.:t,r&_ 

-s;o 

-JC?'d--'-----------J 

Terr~~rotllte ~pend.er>ce of'the tr.w~sverse ~
v~epetie eF~ct. ·,,. ~n~(;e2 (!) a.r-e ,...ea.swrewoe"'t-S 

Tevens maten zij de magneti

bij -1,6Wb/rn2
• Het bleek dat 

d Wb . Het verse h i 1 i s 
-1 '6---z-m 

~o~~~-------------------· ~~ 

·,o~z 

\Y\ a. rn Cl.<j ne. t •c. p,e!J. -H: 1 "oCI'o ~ paroaUel t 0 the. éreo.t 

f"WZN:Me/.cJ, l2.)cu-e. 4.1-o~e ''"'a -field. o.""''J>~ro.Ll~L ~ tl.e 
tre4t,..ev.-t f•elcl 

-]. 
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De schrijYers Yerklaren dit als \·olgt: 

in het Mn_Ge
2 

zijn plaatsen ~aar de H zeer groot is. 
J c 

Deze stukjes Mn~Ge 2 zijn in een bepaalde richting 

gemagnetiseerd en zij behouden deze richting bij 

hogere temperaturen. De ,,-isselv<erking van. stukken \\·aar 

H groot is en die waar H klein is kan een oorzaak 
c c 

zijn van bovenstaande gedrag. Dat de mogelijkheid 

bestaat is af te leiden uit een artikel van 

~.11. ~eiklejohn en r.P. Bean. Deze onderzochten mengsels 

van Co en Co 0. Zij ontdekten dat op de Co-deeltjes niet 

alleen een it-n,·endig veld H werkte, maar dat H +-+'=H +Hi 
0 ej_ j_ 0 

veroorzaakt wordt door de ~issel~erking van Co 0 met Co. 

ln het geval van Mn~Ge? zou H' van teken veranderen bij 
) -

T 
comp 

Ook onderzochten Fakidov (20) e.a. de verandering van de 

weerstand onder invloed van l1et magneetveld. Hun metingen 

zijn in figuur 2Î \\·eergegeven. De metingen zijn verricht 

bij B = 1,6Wb/m2
• 



- 20 -

Uit de figuren blijkt dat de richting ~aarin het sample 

gemagnetiseerd is bijzonder grote invloed heeft op ~H 

Dit duidt erop dat de voorbehandeling bij Mn
5

Ge
2 

van 

zeer groot belang is. Verder is het blijkbaar zo dat 

omkering van het veld het gevolg heeft dat een gedeelte 

van de ·Keerstand ''omklapt". Deze weerstand is te schri j-

ven als: .6R = A.H + bR • even oneven 
Een samenvatting van de experimenten is in onderstaande 

tabel gegeven. 

T < Tcomp 

+I r tl/o,ll ~>'en < 0 

-1-11. +1" j öRonev~,. = 0 

1-1 .J, f # 0 ; tJ R"~~"' >o 

Tabel 5 

6 R,.,.,"~., ."1 o 
D R ."eve .. = o 

ó R 0",~"'"' <o 

In het gebied waar f:!l R zeer klein is \•:erd even 
dR ~ R iemeten als funkt~e van het veld (zie oneven 
figuur 27). De gemeten resultaten ~aren in kwalita-

tieve overeenstemming met de fenemenologische theorie 

van Turov. Deze stelt dat in het geval van hexagonale, 

tetragonale en romboedrische kristallen ·geldt: E (:)LI-J. 

Onderzoekingen aan het Mn-Ge systeem werden behalve in 

Rusland en Japan ook in Polen en Engeland uitgevoerd. 

In Polen onderzocht R. Ciszewski (21) eenkristallen 

van Mn_Ge met neutron€mbestraling. Hij kwam daarbij 
:> J 

tot de konklusie dat Mn
5

Ge
3 

onderstaande struktuur had. 

(figuur 28) '2 fooof] 

i( ê- Hn-6($)-.M~J=tz."t4t~ 
._ N'J-q{{iJ-~'*'=&3~0.'J6& 
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In zijn artikel zijn ook vermeld de d - T krommes van 

Mn
5

Ge
3 

(figuur 29). 

----

0 2.00 p:;J 
T(!/(,)-

t5 (TJ c" "ye:, {'o r rna.!J''Iei:tc p,e/d 5 

F>"' i.LttL -ie eas y aJ(tS 
ffftr) curves {'or ""~nettc./'tel~5 
perpenoltc utor -to fk ecuy a>-~S. 

Het verloop van deze krommes en de gelijkenis met 

Mn Au 2 deed de schrijver vermoeden dat een verandering 

van magnetische struktuur plaatsvindt bij het Curiepunt. 

Hij maakte daarom neutronendiffrakties 

vloeibare stikstof en bij 20°C. 

van 
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Er was geen verandering te zien wat de struktuur betrc~t. 

Wel veranderde de magnetische momenten van de Mn-atomcn. 

Ook bepaalde hij de differentiêle doorsnede van Mn
5
ne

3 
voor neutronen bij 50°C. (figuur 30) 

iiJ 

a; 
{dr:t",Je..p=/J.reld{Jb 
tr~t:s, .. )M.=d.Slb 

~ 

!aq ' 
t().3 

a2 

at .......... 

0 s- 1:) ~ ~ " 
PIJ.3o. 

~t')-

Behalve neutronendiffraktie is ook kernspinresonantie 

gedaan aan Mn~Ge door R.F. Jackson e.a. (22); nau~t de 
J 3 

resonantie maten ze ook de soortelijke warmte van 

Mn
5

Ge
3 

bij het absolute nulpunt (i- 4oK). 

0 

0 

.. 
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Door kombinatie van beide methoden waren ze in staat om 

de resónantiefrekwentie van de twee niet-equivalente 

4(d) en 6(g) Mn plaatsen te bepalen. Hun konklusles 

zijn weergegeven in ond~rstaande tabel. 

Tabel 

Site ~ag.moment ('N !ie ) 
Xo of Mn atoms/ Mean 

unit cell l:Ief'f 
( 1 ) (2) (K Oe) 

6(g) 2.0 2,9 + 0' 1 6 399 

4(d) 3.0 1 'B5 + 0' 1 4 195 

(1) Ciszewski (2) Forsyth and Brown 

-

Kanematsu (23) had in 1962 een algemene theorie opgesteLd 

waarmee hij ruw de momenten per atoom kon berekenen. Zi ,in 

theorie is gebaseerd op het feit dat de meeste Si-, Ge- en 

Sn-legeringen uitkristalliseren in het DB 
B 

en BB type. 
2 

Door de elektronenkonfiguraties te beschouwen kon hij aan

geven hoe groot de spin per atoom was. Zijn resultaten zijn 

in onderstaande tabel gedeeltelijk weergegeven. 

i 
Aantal atomen Spin- Nf N 

Kristal in subroosters kon-
p 

struk- Stof f'igu- be- ge- be- ge-tuur 

I 

A B rat ie rek. meten rek. meten 

BB Mrt2 , 65Ge 1 '60 2,47 u 0,05 0,00 3,3 
2 

DB Mn
5

Ge
3 

4 6 u 2,4 2,49 3,04 
B 

Nf = ferromagnetisch moment per Mn-atoom berekend uit de 

technische verzadigingsmagnetisatie. 
N 

p = paramagnetisch moment per Mn-atoom berekend uit de 
Curiekonstante 

-

3,3 
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J.K. Banerjee (24) gaat bij zijn beschouwingen over het 

Mn~Ge2 uit van de proeven die Levina e.a. hebben uitge

voerd. Hij verwerpt de theorie van I.evina dat het gedrag 

van H .. . . p te wijten is aan: 
coerc1t1e~ 

1. stukjes Mn
3

Ge
2 

die niet van richting omkeren als 

T? T zelfs niet. onder· invloed van een veld van 
c 

15,5 K ~ . 

2. dat deze stukjes bestaan uit Mn
5

Ge
2 

omgeven door 

Mn
3

,
25

Ge. Dit laa~ste verwerpt hij omdat voor het 

systeem wat Meiklejohn beschreven heeft een antiferro

magneet (Mn
3

,
25

Ge) en een ferrimagneet nodig is terwij~ 

Mn
3 25

Ge niet antiferromagnetisch is bij TNT . Hij .. 
, comp 

neemt aan_dat er stukjes antiferromagneet en ferri-

magneet ·aanwezig zijn. De kleine antiferromagneten 

zouden onstaan kunnen zijn door: 

a. stochiometrische afwijkingen 

b. doordat de Mn-atomen op de 2d-plaatsen twee verschi~

lende spin~aarden kunnen aannemen. 
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HET MAKEN VAN ~InS G-e 
2 

1) Uitgangsmateriaal: Ge 

Het germanium dat gebruikt \\·erd voor het vervaardigen van 

Mn5Ge 2 werd verkregen van de Soci~t6 G~n~rale 

Metallurgique de Hoboken. Dit germanium \\·erd dan gezuiverd 

met behulp van de Pfann-methode. De minimale onzuiverheid 

was 106 

2) Mn 

I 

Het mangaan was elektrolytisch vervaardigd en werd ge

leverd door de fir~a Matthey & Co te Londen. Dit mangaan 

bevatte de volgende onzuiverheden (spektrochemische 

analyse): 

koper 

mÇ.l.gnesium 

·ijzer 

p.p.m 

J p.p.m 

JO p.p.m. 

Behalve deze onzuiverheden bevatte het mangaan nog 

oppervlakte verontreinigingen (zuurstof). Deze werden 

verwijderd met een opiossing van n2 so4 en HN~(l 1). 

Het mangaan werd dan glanzend van uiterlijk. Door in

werking van de lucht trad weer snel oxydatie op,hetgeen 

voorkomen kon worden door het materiaal te passiveren in 

een oplossing van kaliumbichromaat. Als het daarna zelfs 

tot 200°C verwarmd werd in de openlucht dan oxydeerde 

het niet. 

Er werd geprobeerd de onzuiverheden die in het mangaan 

opgelost waren te verwijderen met behulp van de 

Pfann-methode •. Deze methode is gebaseerd op het feit dat 

de onzuiverheden liever in de vloeibare fase aanwezig zijn 

dan in de vaste fase. Door nu de stof in een bepaalde 

richting te doen sto~len zouden alle verontreinigingen 

aan een kant komen te zitten. De kontrole hierop bleek 

e_chter uiterst moeilijk: het' mangaan Kas zeer brokkelig 

zodat de restweerstand geen maat kon zijn voor de 

onzuiverheden. 
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Het mangaan -v.-erd in alumiumoxideschuitjes onder een 

schutgas ge trokken. Doordat in dit schutgas {c\r of II
2 

) 

zuurstof voorkwam ( 0,1 p.p.m) was het mangaan met een 

dunne zuurstoflaag bedekt. Deze hoeveelheid zuurstof was 

niet schadelijk voor het trekken met Si. Het Mn werd 

ook getrokken onder een waterstofatmosfeer. In dat 

geval h·as de zuurstoflaag zeer dun. Dit is te verklaren 

door aan te nemen dat de H
2 

reageert met het MnO bij l1oge 

temperaturen. Het gevaar bestond echter dat er hydrides 

gevormd werden. Daarom werd van trekken onder Katerstof 

verder niet toegepast. Bij de bovenstaande methode we::rct 

het Mn van 1400°C a'fgeschrokken tot kamertem·peratuur. 

Er werd nagegaan welke soorten mangaan met de methode 

van Pfann verkregen konden worden. De identifikatie 

werd gedaan met de röntgendiffraktiemethode. Er werdeTl 

twee soorten Mn gebruikt: 

1) .van de firma Matthey. ·(elektrolytisch; zeer zu.i..ver) 

2) van de firina Drijfhout (elektrolytisch; onzuiver). 

De beide soorten Mn werden getrokken en vervolgens a~

geschrokken. 

De volgende soorten Mn werden geröntgend: 

1) Mn verkregen van de firma Matthey 

2) Mn verkregen van de firma Matthey en dat vervo~gens 

gesmolten werd 

J) Mn dat de volgende bewerking had ondergaan: het Mn 

van de firma Mat they h·e.rd gedurende lange ti.. jd 

( 1 kwartier tot 1 uur) op ongeveer 1000°C ge

houden. Vervolgens \\·erd het afgeschrokken. Dit 

Mn was niet brokkelig: het had een metallisch 

uiterlijk en was vast. 

4) Mn dat verkregen was van de firma Drijfhout in 

Amsterdam 

5) hetzelfde Mn dat getrokken·was. 
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6) ,\1n dat· ,-an de f'.inna ~lattlley k\\·am, getrokkt~n ,,-as en 

dat enkele maanden gelegen had 

7) ~1n dat \·an de ïirma Drijfhout k\,amrn getrokken ,,;as 

en dat Pnke 1 e maandun ge lL'gen had. 

Het blPck dat de nummers 1, 2, •_., :), 6 en 7 dezPlïde 

röntgt:.'ul.ijnen hadden. Deze zijn hiL't'oilder Yermeld. 

-2 gemeenschap-
d h k 1 pelijke h + k + 

faktor 

0,03860 1 ' 1 ' 1 0,01287 3 -
0,1")14 ? ') ? ' 0,01261 6 - '--- '-
0' 1768 3 '2' 1 0,01262 6 

0' 201 1 4,0,0 0,01257 !_,_ 

0,2276 4 ' 1 1 ; 3,3,0 0,01264 6 

0,2773 3 '3 ,"2 0,01260 8 

0,3029 ,'t- ? ') 
'- '- 0,01262 8 

o, 328!-J- . 5' 10; !. '3 ·, 1 0,01263 6,8 

0,3428 5' 1 1 ; ),3,3 0,01262 7.9 

0,3768 5 '2, 1 0,01256 8 

0,4783 6, 1 1 ; 5,3,2 0,01259 8' 10 

0,5536 6,2,2 o,012'iS 10 

0,6037 !_. '4 '4 0,01258 12 

0,6279 7' 10; 5' ') '0; 5 ' ... '3 0,01256 &; 10,12 

0,6796 7' 2' 1; 6,3,'3; 5' ') '2 0,01256 10,12,12 

- 0' 7038 6 ',_,_ '2 0,01256 1 ~2 

0,7304 7,3,0 0,012')9 10 

0,7804 7,3,2; ó,'),1 0,012'>9 12' 12 

0,8557 8, 2 ,0; ó 4 !t-' ' . 
O,Ó12'J8 10' 1'_. 

0,9070 8 '2 '2; 6,6,0 0,012)() 12' 12 

0,9331 8' 31; 7,'5,0; 7 '4 '3 0,012tJ1 1 2' 12' l't-

0,9587 6' (J' 2 0,91261 1'4-

0,9837 7' 3 '2 0,012h1 1 ._,_ 

1 '0307 9' 1 '0; 8,33 .o '01257 10; 14 

1 '0828 9' 2' 1 ; 7 '6' 1 ; ó,5,5 0,01259 1 '> • - ' 1 !_,_ ; Hi 

1 '1 327 9' J'o; 8' ') 1 ; 7 ' ') •.• 0,01258 I -12,1.:-J-,1(J 

l 
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_? 
d- h k l· 

1,1815 9,3,2; 7,6,3 

1,2335 9,41; 8,5,3; 7,7,0 

1 '2826 

1 '309 1 

1,3808 

10,1,1; 7,7,2 

10,2,0; 8,6,2 

1 0 ' 3 ' 1 ; 9 ' 5 7 ; 7 ' (> ' ') 

1,4336 8,71; 8,55; 7,7,4 

10,3,3; 9,6,1 

1 1 ' 1 '0; 

gemeenschap
pc• lijk~.· 
ïaktor 

0,01257 

0,01258 

0,01257 

0,01259 

0,01259 

0,912':>7 

0,01258 

0,01258 

1 '4850 

1 '5348 

1 '5854 11,2,1;10,S,1; 9,6,3 0,01258 

1 '6857 

1,8395 

1 '8806 

1 '9382 

1 '9938 

2,0596 

11,3,2; 10,5,3,9,7,2 

1 2 ' 1 ' 1 ; 1 1 ' 5 ' 0 ; ,1 1 ' ·~ ' 3 

12,2,1;10,/,0;9,8,2 

12,3,1; 9,8,') 

11,6,1; 10,7,3 

0,01257 

0,01260 

0,01'262 

0,01258 

0,012b1 

1 2 ' 4 ' 2_; 1 0 ' 8 ' 0 ; 8 ' 8 ' 6 0 ' 0 1 2 5 5 

2,11!+50 10,8,2 0,01259 

0,01257 2,2372 

2,3416 

1 3, 3 '0; 1 2, .5' 3; 9 '9!+ 

13,4,1; 11.8,1;11,7,~ 0,01259 

_? 

h + k + 1 

14' 1 6 

1!+,16,14 

12' 1 6 

1 2' 1 b 

1 2' 1 6 

16,18,18 

16' 16 

12, 18,18 

14,16,18 

1 6' 18' 1 8' 20 

14, 1b, 18,18' 20 

15,17,19,21 

16,20 

1.8, 20 

18, 18' 20 

20 

1(J,20,22 

18,20,22 

Bij de beschou~ing van 

aan d- 2 = h 2 + k 2 + 1 2 

d --waarden bleek dat zij voldecJen 
_"> 

or d - = (gemeenschappelijke faktor) x 
a (112 +k2 + 12) 

Er werd ook uitgerekend h + k + 1. Voor een zuiver b.c.c. 

struktuur geldt: h + k+ l = 2n. De lijnen dle niet hieraan 

voldoen zijn aangegeven. Er blijkt .dat a= 8,913 Ac. 

Het mangaan dat de bewerking gPnoemd onder 3) had ondergaan 

werd na enkele maanden get·öntgend Pn vertoonde de nu volgende 

lijnen. 

-2 
gcmL'enschap-

d h k l pelijke h + k + l 
faktor 

0' 124'+ 2' 1 '0 0,02488 3 

0, 201 1 2,2,0 0,025î3 4 
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gemeenschap-

d h k 1 pelijkc h + k + 1 
faktor 

0,2250 3,0,0; ?· 2' 1 0,02500 3 ' ') -' 
0,2495 3' 1 '0 0,02495 4 

0,2741 3' 1 ' 1 0 '02'~91 5 

0,2993 2,2,2 0,02496 6 

0,3262 3,2,0 0,02509 5 

0,3'~85 J '2' 1 •. 0,02489 6 

0 '41~86 4, 1 , 1 ; 3,3,0 0 '02'+89 6,t> 

0,4980 4,2,0 0,02490 6 

0,6009 !+ '2' 2 0 '0250'+ 8 

0,6249 5,0,0; 4,3,0 ' 0,02500 10,7 

0,6483 5' 1 '0 j 4 '3' 1 0,02493 6,8 

0,6752 5' 1 ' 1 ; 3,3,3 0,02500 7.9 

o,7a42 5 '2 '0; 4,3,2 0,02497 7,9 

0' 7 59!~ 5 '2' 1 - 0,02531 8 

0,8997 6,0,0; 4,4,2. 0,02499 6' 10 

0,9241 6' 1 '0 0 ,.02!~97 7 

1 '0265 6 '2' 1; 5,'+·,o; 4,4,3 0,02504 9 '9' 11 

1 '07 52 5,3,3 0,02500 1 1 

l' 1255 6, J, 0; 5,4,2 • 0,02501 9' 11 

1,1597 6 '3' 1 0,02521 10 

1 , 2248 7,0,0; 6,),2 0 '02!+99 7' 1 1 

1 '326 1 7' 2 '0 j 6,4,1 0,02502 9' 1 1 

1 ''+29 5 7 ' 2 ' 2 ; 5,4,4 0,02506 1 1 ' 1 3 

1,5242 6' 5,0 j 6' '+ '3 0,02498 1 1 ' 1 3 

1 '5999 8,0,0 0,02500 8 

1,6286 8' 1 '0 j 7 '!~ '0 j 6,5,2 0,02505 9,11,13 

1, 6805 7,3,3 0,02508 13 

De grote hoevcelh0id Van lijnen die voldoen aan h + k + 1 = 
2n + 1 duiden erop dat een f,c,t, struktuur aanwezig is. Df~ 

ribbe van de kubus a :::: 6,3 ?3 A0 • Vplgens de literatuur :.-:ijn 

de nummers 1), 2), 4), 5), 6) en 7) - ~n en nr. J is f -~n. 



Brunke (25) geeft onderstaande tabel. 

Gitter kub.raumzen. kub.raumzen. tetr.f'lächenzen.. 

Atomzahl in der 

Elementarzelle 

Beständigkeitsbereich 

Gitterkonstante 

spezifisches Gewicht 

Härte 

Sprödigkeit 

Schmelzpunkt 

58 

742°C' 

8,902A 0 

7;4 

ritzt Glas 

sehr spröde 

-

20 4 

742-1191°C 1191°C 
J,767A 0 

6,J05A 0 c 
0,934 = a 

7,29 7,2 

ritzt Glas weich 

spröde biegsam 

- 1290°C. 

A.J. Bradley en J. Thewlis (26) bestudeerden het diffraktie

diagram van ot -mangaan en kKamen tot de konklusie dat de 

eènheidscel - die 58 atomen bevatte - uit 4 soorten atomen 

bestond. De struktuur"waartoe hef ~ -mangaan behonrt is T~. 

Deze is geschetst in fig 3.2. • In de figuren 33 en 3/.{ zijn door

sneden gegeven door het 100 en 110 vlak. Preston (27) kKam 

tot de konklusie dat de a ~-~n = 8,912A 0
, een verschil van 

0,001A 0 met de hier gevonden waarde. 

. A seafi.,.. """""' iltt sll'ldii'W of 
,c-"....,ot«M ,..,.olá 10 (100~ pltltle (D/bv G .. D. 
· . !"RISTeN ) 

fl'J J.3 
I 
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Preston onderzocht ook het ~ -maneaan. Hij maakte Laue 

opnamen van ~-Mn ~~nkri~tallen. Hieruit konkludeerde 

hij dat de aÁ = 6,JOA 0
• 

I -Mn 

De struktuur van ~ -mangaan is eeschètst in onderstaande 

figuur. 

0 • 
0 ., a .J • a ICX rbii ltnll" 

De hier geyonden struktuury,-aarden van het o<- -en f -mangaan 

zijn dus in overeenstemming met de literatuur. We hebben 

dus nu de volgende resultaten: 

1. e·lektrolytisch mangaan is Cf... -rnangaqn 

2. mangaan wat gesmol ten is kan overgaan in Ol- en f3 -Mn 

naargelang de warrntebehandeline. Is de stof bij kamer

temperatuur <X -Mn dan blijft hij dat tenminste voor 

enkele maanden. Dit geldt ook voor 6 -mangaan. 
I 
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De verklaring dat het fi -mangaan verkregen ~erd is de 

volgende: in het trajekt waar de ~ -Mn fase stabiel is 

werd door het vele - snel achterelkaar uitgevoerde -

trekken de stof gedurende lange tijd gehouden. Als 

daarna snel afkoelen volgde bleef de ~ -fase behouden. 
; 

In feite kon er al tijdens dit afkoelen worden gezien of 

de ~ - of ~ -fase yerkregen ~erd: 

barstte het alti~ina-bakje met mangaan dan was de stof in de 

~ -f'.ase; sprong het niet kapot dan w~s het in de fJ -f'ast&. 

De meeste keren werd de ~ -fase verkregen. Vele pogingen 

zijn aangewend om te•voorkomen dat de alumina-bakjes 

kapotsprongen. Er werd onder andere geprobeerd dit te 

doen door het bakje eerst te coaten met een dun laagje 

AL~O~. Dit zou dan moeten voorkomen dat het mangaan aan 

het bakje bleëf kleven - waardoor scheuren niet zouden 

optreden. Dit hielp niet. 

Tenslotte werd de-volgende proef uitgevoerd: 

elektrolytisch mangaan werd in vacuum verhit tot 800°C. 

Gelijktijdig werd het door de mikroskoop bekeken. De 

opstelling hiervan is weergegeven in de nu volgende 

figuur. Het bleek dat Mn - waarin geen scheuren zaten 

vol met scheuren kwam te zitten als het door de over~angs

temperatuur van 742°C ging • 

./ o.a ... ~a~Lciè W'•r ...t:t 
/ ~ ..... -•L'fl..ree .. Lant: 

0~ 
lo e ~e"'ew-""'ClLGAlJC 
'I/oor Y~~a'ICt'c" IC•oP 
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Bovendien had het Mn boven deze temperatuur een zeer grote 

dampdruk. liet ~as daarom niet mogelijk overgangen te volgen 

welke hoger lagen dan 742°C. 

Een andere grootheid die aan .het Mn gemeten ~erd was de 

mikrohardheid. Men moet in dit verband onderscheid maken 

tussen de mikro- en makrohardheid. De hardheid van een stof 

wordt als volgt gemeten: 

men neemt een bepaalde vorm van bijv. diamant en drukt met 

een zeker gewicht op het te onderzoeken materiaal. Hierin 

wordt dan een afdruk van die vorm achtergelaten (zie figuur 

Jr). 

De hardheid is nu g~geven door de volgende formule: 
H = gewïcht 

oppervlak 

Het oppervlak is het geprojekteerde oppervlak. Het verschil 

tussen de makro- en mikrohardheid is het volgende: bij de 

rnakrohardheid ~ordt met grote gewichten op het materiaal 

gedrukt. Dit gewicht wordt dan gedragen door zeer veel 

kristallieten die in deze stof zitten. Bij de bepaling van 

de mikrohardheid worden kleine ge~ichten gebruikt. Deze 

drukken dan op ~~n heel klein kristalletje. De mikrohard

heid wordt dan ook onder de mikroskoop bepaald. Men kan 

bij de bepaling van de mikroh~rdheid uitgaan van konièche 

of van pyramide-achtige vormen. 

Als men deze vormen toepast dan blijkt dat H een funktie 

spreken. 

Eigenlijk kan men du~ van de (mikro- )hardheid 

lwfl 
van d is. 

Normaal is het zo dat lnG een lineaire funktie is vari ln d. 

(wet van Meyer). 

Bij het onderzoek zijn J ~oorten Mn gebruikt: 

1. Mn; van de firma Matthey & Co. waarmee geen enkele be

werking was uitgevoerd 

2. ~ -Mn (verkregen met de induktiemethode) 

(verkregen met de induktiemethode) 
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De resultaten zijn in onderstaande tabel gegeven. 

I d ( 1~ ,u) 
d ( '",..) met d ( '" r) 

indukt ieo,·en 
(3- Mn met 

G (m <Jr ) Mn (Matthey) ot- ~In induktieoven · 

5 10J,5 17 10 
I 

I 
10 20 16,5 2J I 
1 5 25 18 28 I 

20 J1 '5 45,5 J2 
I 

46,0 40 .,25 JO 

JO J7.5 46,5 42,5 I 
J5 J9.5 56 48,5 

40 4J,5 60,5 42,5 
- I 45 41 '5 58 48,5 I 

50. 52 62 45,5 

55 48,5 . 56 49 
' 60 56 58 54 

65 5J,5 57 50 

70 52,5 54 49 

Uit bovenstaande getallen is te zien: 

1. er treedt versteviging op 

2. de hardheid loopt bijzonder uiteen voor de verschillende 

samples 0( -Mn. 
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Bij het maken van Mn
5

Ge 2 doen zich de 

volgende moeilijkheden voor: 

1. als het ~ln5Ge 2 vanuit de vloeibare 

toestand wordt afgekoeld gaat het bij 

630°C. niet in de X-fase over. 

2. Bij een geringe afwijking van de 

stochiometrische verhouding komen 

ook andere fasen voor (zie fig.). 

In de literatuur werd da~rom de volgende methode toegepast: 

het materiaal werd - als het goed gehomogeniseerd was - afge

schrokken naar kamertemperatuur; vervolgens werd het op 500 °C. 

gebracht en werd er lange tijd gewacht tot de goede fase ver

scheen (tien dagen). 

De volgende bezwaren z~jn daaraan verbonden: 

(1) Het homoieniseren duurde lang (een~ twee dagen). Dit ge

beurde op een temperatuur die ongeveer 2/3 van de smelt

temperatuur was. Dan speelt de diffusie een grote rol. 

(2) Als de overgangstemperatuur bij 630bc. lag dan kon men ~n 

ieder geval proberen het materiaal op 600°C. te temperen. 

Het temperen duurde dan geén ~ien dagen. 

Daarom werd een mengsel van Mn en Ge van de juiste samenste1ling 

gesmolten met een induktie-oven. Hierbij werd het midden van 

de smelt sterker verhit dan de uiteinden. Het gevolg was dat 

er een zeer sterke menging plaatsvond' - deze was te zien· op 

het oppervlak waar enkele vaste stukjes oxydes ronddreven. 

Nadat het sample gehomogeniseerd was werd het afgeschrokken. 

Het Mn
5

Ge 2 dat dan ontstond was van de hoge temperatuur fase. 

Het gelukte hierbij - door toeval - eenkristallen te maken. 

Dez~ eenkristallen werden gerHntgend. Het volgende Laue pat~·oon 

werd verkregen: 
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De foto werd uitgewerkt en de hierdoor verkr~gen c / a waarde 

was in overeenstemming met de literatuur. Tevens was uit 

de foto duidelijk te zien dat het kristal hexagonaal was. 

Dit kon men trouwens ook al zien aan de uitwendige vorm 

(zesvlak). Er werden tevens Debye - Scherreren diffraktie

opnamen gemaakt . Opvallend hierbij was de overeenkomst 

van ~- Mn5Ge 2 met ~- Ni 5 As 2 (zie tabel) . 

Tabel 

'5 -Mn5Ge 2 (literatuur) ('- Ni
5

As 2 

d -2 h k 1 I h k 1 I/I0 

0,08J1 1 ' 1 ' 1 w 1 ' 1 ' 1 25 

0,0936 0,0,4 w 0,0,4 25 

0' 1004 1 ' 1 '2 s 1 ' 1 ' 2 40 

0 ,t 1201 1 '0 '4 V V w 1 '0 '4 20 

0' 1 269 2,0,2 V V w 2,0,2 20 

0,1717 1 ' 1 ' !.j. y w 1 ' 1 ' 4 JO 
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.'s -Mn~G e? 
J -

(literatuur) f- Ni_As') 
) '-

d -2 h k l I h k 1 I/I0 

0' 1877 2' 1 ' 1 w 2 ' 1 ' 1 35 

0' 1964 2,0,4 M 2 '0 'lt- 60 

0,2239 1 ' 1 ' 5 V s 1 ' 1 '5 100 

0,2321 2' 1 '3' V s 2, I , 3 100 3,0,0 

0,2751 2' 1 '4 M 2' 1 '4 40 

0,2887 I , 1 , ~ M 1 ' 1·, 6 50 

0,3143 2,0,6 w Niet aanwezig 

2,2,1 Bij Kl_As? 
_) -

0,3257 3,0,4 w J,O,l+ 35 

0,4560 2,2,_') s 2,2,5 50 

0,5211 2,2,6 w 2,2,6 40 

0,5456 3' 1 '6 V w 3' 1 '6 20 

0,5656 4' 1 '2 V w Andere indicering 

0,5841 3,2,4 :-.1 3,2,4 50 

0' 0' 10 

0,6871 2,0,10 s 

4' 1 '5 4' 1 '3 40 

0,6955 3,3,0 s 3,3,0 40 

0,7664 2' 1 '1 0 M Andere indicering 

0,7921 5,0,5 M " " 
0,8081 5' 1 ' 1 V V w ,, 

" 
0,8187 3 ,o' 10 s J '0' 10 50 

0,9321 6,0,0 s Andere indicering 

Bij het. ~-Ni 5As 2 zijn enkele lijnPn \\Pggelaten die <·en andere 

indicering hadden. Vit de vergelijking kan men zien dat 

'5 -Mn5Ge 2 en f -Ni 5As 2 isom~rf' zijn: 
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De bereiding van de hoge temperatuurrasP van 'ln,...C~e") gar 
_) -

dezelÎde moeilijkheden als die \\cl.kP bij de zuivering van 

het Mn \\·erden ondervonden: na een oî tKee kePr in gebru i_k 

te zijn ge~eest braken de schuitjes Al 2 o
3

• 

De ~-Îase werd bereid volgens de eerder vermelde methode. 

Bet bleek dat een tempertijd 'ran J dagen voldoende "·as 

om de "goede'' Îase te maken. 

Het diÎÎraktiediagram van de x-Îase zal later besprokelt 

Er ~erd ook geprobeerd een ~6nkristal van x-~n 5Ge 2 te 

maken. Dit gebeurde volgens de &idgemanmethode. DezP is 

schematisch in onderstaande Îiguur ~eergegeven. 

--r 

l 

Door een vertikaai opgestelde buisoven B laat men langzaam 

een ampul met gesmolten Mn
5

Ge
2 

zakken. De bodem van de 

ampul ±s puntvormig; deze punt wordt het eerst aÎgekoeld 

en er ontstaan enkelt~ kristalkiemen. 

Door het verschil in kristallisate-snelheden in de Yerschil-

lende kristalrichtingen gaat een kristalrichting overheersen 

en er is kans op een ~~nkristallijne punt. De hele smelt 

wordt nu éénkristalliJn indien de kroes verder in het koude 

gedeelte van de oven komt. 
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Het Mn
5

Ge
2 

heef t . dan de hoge temperatuurfase . De hele 

procedure moet dan nog eens herhaald ~orden voo R de lage 

temperatuurf'ase. 

Het Mn
5

Ge 2 werd met een snelheid van 12 ° C. / uur gestold 

en vervolgens door de overgangst e mperatuur gehaald met 

een snelheid die varieerde van J °C . / uur tot 1, 5°C. / uur. 

liet bleek dat bij J°C. / uur geen volledige overgang naar 

de lage temperatuurfase plaatshad. Bij 1,5 °C , / uur was dit 

wel het geval. Er werd · echte~-nooit een ~~nkristallijn 

verkregen; altijd was de stof' polykristallijn. 

Er werden wel eenkristallen va~ de hoge temperatuurfase 

verkregen. Deze waren zeer klèin. Hiervan werd een 

Laue-opname gemaakt. 

Uit de opname blijkt dat het ~ -Mn
5

Ge 2 grofkristallijn 

Dit is als volgt te verklaren: 

is. 

als het Mn)Ge 2 stolt dan zet het uit. Dit veroorzaakt 

spanningen omdat het kwarts en het Mn _Ge
2 

beide meegeven. 
) 

Het gevolg is dat de stof' grofkristallijn wordt. Er kunnen 

af' en toe wel eens eenkristallen ontstaan maar door de 

spanning barst e n deze snel. 



Het kan wel eens gebeuren dat er zo twee eenkristallen 

ontstaan die zeer weinig verschoven zijn. 

Bovenstaande opname is er een voorbeeld van: de "punten" 

die zeer dicht bij elkaar liggen zijn er het gevolg van. 

Tenslotte werd het volgende geprobeerd: 

een ~~nkristal van de hoge temperatuurfase werd afge

schrokken naar kamertemperatuur. Vervolgens werd deze 

stof getemperd op 600°C. Daardoor ontstond - alhoewel 

de overgang 8 ~ 9 dageh duurde - een polykristallijn 

Mn
5

Ge
2 

van de lage temperatuurfase. 

Er waren zeer grote ver~chillen tussen .de 5 en ~~ fase. 

De 5 -fase was hard en niet bros. De x-fase die verkregen 

werd was altijd brokkelig, de hardheid ervan kon niet 

gemeten worden. 

Van het X - Mn
5

Ge 2 werden ook diffraktie-opnamen gemaakt 

bij verschillende temperaturen. Dit werd gedaan omdat 

X- Mn
5

Ge 2 (toevalli_g) getemperd op 500°C. een ander 

röntgenbeeld vertoonde dan X- Mn_Ge
2 

getemperd op 600°C. 
:J 

De resultaten zijri weergegegevén in grafiek IIT. Men ziet 

hieruit dat een verandering al plaatsvindt bij 400°C. 

Deze zet zich voort bij hogere temperaturen. Aangezien er 

dus een verandering is wat het röntgenbeeld betreft heeft 
-2 het niet veel zin om - zoals in de literatuur - de d -

waarden van X - Mn
5

Ge 2 te geven. Wel werd een X - Mn
5

Ge
2

-

fase gemaakt die alle de in de literatuur gegeven lijnen 

bevatte. 

Behalve bovenstaande röntgenopnames werden ook dilato

meterproeven en magnetische metingen gedaan. Deze laatste 

metingen zijn weergeg-even in grafiek IIa. ~Ien ziet eruit 

dat het x - Mn_Ge voldoet aan alle in de literatuur "") 2 
vermelde eigenschappen. Het heeft een kompensatepunt 

bij 124°C. (122°C. in de lit~ratuur), een Curiepunt bij 

460°C. (literatuur 437°C.) ~neen maximum in de magneti

satie bij J60°C. (literatuur 357°C.). 



Er blijkt bovendien dat de X - ~1n_(~e 0 îase bijna overal vcr-
J '-

zadigd is, behalve bij de maximum magnetisatie. 

Het dooreenlopen van de kurves van 1,73 Wb/m2 en van 
dtl + 1,8 Wb/m2 is te W"ijten aan de onnauwkeurigheid van dx (-10%, 

zie hoofdstuk met magnetische opstellingen). 

Het verloop van B t·· als f1,.1nktie van de temperatuur is reman 1e 
weergegeven in grafiek Jrb • De tempera tuur van het kompen-

satiepunt is hier niet juist weergegeven omdat de oven waari~ 

het sample zat een groot inw~ndig temperatuurverloop toonde. 

Deze oven werd niet gebruikt voor de bepaling van de ~ -T 

kurves. 

Uit deze metingen volgt ,dus pas dat T = 124°C een kompensati~-

punt is. Tevens werd de proef die door Gorter en Sch.ulkes werd 

uitgevoerd herhaald. 

Er werden ook B•ll krommes bepaald op dezelfde manier en bij 

dezelfde temperatuur als Fakidov deed. Er werd echter geen 

verschuiving van deze kro~nes waargenomen. Een verklaring 

hiervoor zal later gegeven worden. 

De dilatometerproeven vertoonden een gedrag dat is weergegeve~1 

in ~afiek I . Er blijkt dat bij 420°C. een verandering van 

de uitzetting plaatsvindt. Bij deze temperatuur ligt het 

Curiepunt van x - :t-tn_Ge
2

• Toch is het gedrag van de dilato-
.J 

meterkurven niet dat wat men verwacht van een ferrimagnetiscl1..e 

stof. Men verwacht namelijk dat de uitzettingscoäfîicient (~ ) 

een langzaam toe- oî afnemen vertoarit tot het Curiepunt. 

Hier echter vertoont de het beeld zoals geschetst in figuur 

-T 
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Uit het geheel van waarnamineen (dilatometer + röntgen) 

kan men de konklusie trekken dat er in het ~ - ~n_Ge 0 
~) -

twee fasen aanv;ezig zijn. Het Curiepunt Kordt veroor-

zaakt door een overgang naar een andere fase. Dit wordt 

gesteund door het röntgenbeeld bij 400°C dat anders 

is als dat bij 300°C. Men moet zich nu het volgende 

beeld voorstellen: 

Er zijn twee fasen beneden de 6J0°C: x
1 

en x
2

• 

De x
2
-fase bestaat tussen 4oooc. en 6J0°C.; de x 1-fase 

bestaat tot 400°C. 

De .x 1-fase is antiferromagnetisch. We kunnen met boven

staande aan~ames verkla~en: 

1. de verandering van het rUntgenbeeld 

2. de dilatometerkurves 

3. de verschuiving van de B-H kromme bij Fakidov, 

(veel .x2 -fase) ên het niet optreden daarvan bij hier gedane 

proeven (weinig X 0 -fase)~ .,_ 

CONCLUSIE 

De conclusies die uit het vdorafgaande verslag moet worden 

getrokken zijn de volgende: 

( 1 ) 

(2) 

de J'- - Mne:Ge?fase bestaat niet. 1:-r ·z.'yH t.wee fa.:.es. x, eN ~,.. 
J -

de 11 J' 1 -.Mn
5

Ge 2 " fase vertoont het mag-netische gedrag 

vermeld in de literatuur. 

(J) door aanname dat er een x
2 

- )fit
5
qe

2
fase aanwezig is die 

antiferromagnetisch is, die ontstaat bij 400°C, en 

die verdwijnt bij 6J0°C,, is te verklaren waarom een 

B-H verschuiving optreedt. 
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APPENDIX 

De meetopstellineen 

De magnetische opstellingen 

Het meten van de magnetisatie van een stof kan berusten op 

het volgende: 

een stof in een magneetveld ondervindt de volgende kracht: 
dH. 

Fx= Mdx' M= magnetisch moment, ll= veld. 

Wil men de magnetisatie als.funktie van de temperatuur meten 

dan moet men de mogelijkheid hebben om de temperatuur te 

variHren. Dit gebeurt meestal met een oventje. Om te 

voorkomen dat het veld van de magneetpolen door tempera

tuurverhoging kan veranderen moet of magneetpool of l1ct 

oventje gekoeld worden. De koeling van de magneetpolen kon 

in dit geval niet. toegepast worden omdat de konstruktie van 

de magneet dit niet toeliet. Daarom werd naar een oventje 

uitgekeken dat zelfgekoeld was. Om hoge velden te bereiken 

moet dit oventje zo klein mogelijk zijn. Tevens moet het 

oventje van niet-magnetisch materiaal gemaakt worden. 

In de literatuur z~jn ~einig van deze oventjes bekend. 

Aan de T.H.E. werd door Weyts een oventje ont~ikkeld dat tot 

1000° c. kan gaan, dat watergekoeld is en dat slechts- J cm. 

in diameter is. Toch kon dit oventje niet gebruikt worden 

omdat het in kombinatie met de reeds aan\•;ezige magneet niet 

tot grote velden kon leiden. 

Daarom werd door ons een ander oventje gemaakt dat 11,8 mm. 

in diameter is en dat tot 500° c. kan gaan. Het oventje werd 

van (paramagnetisch) messing gemaakt. De konstruktie is 

geschetst in onderstaande figuur. 

I 4 Cm :r E 

c:di~~ ==================~g \ b 
. . 

~--~ I (~I 
0~~~ 1..1 __ _: '====~=====================~-~-~-~-~ .• Af.", ' . ,. • I.., ", 

------ ---==-·--. -· --· --··--·--· ------.-. ---· ---. 

olccL 1/ 



Eerst ~erd om deel A een draad van 0,1 mm. geKonden. 

Vervolgens ~ed deel B om A geschoven en vastgesoldeerd 

met hardsoldeer. Door I wordt water toegevoeed; dit 

volgt de draad die om deel A gewonden is en gaat door 

II naar buiten. De ruimte van 0,1 mm. geeft voldoende 

·mogelijkheid voor het water om te zorgen dat de buitenkant 

van het oventje volkomen koel is als het ovengedeelte 

op 500° c. 

ài~~~~o~-~~~~u~AS!·~•au~·~ .. ~·~·!ä·~·~-~~~~~ !~:.:e~~;.~ç;:'J~W7). 
~ I<..,O,.tfó (.1 ,."~>-)) 

----·--·---· ---· ---·---·---

De ovendraad was hilifair gewikkeld. Er werden geen 

speciale voorzorgen genomen om de draad bijzonder vast 

te leggen. Als ovendraad werd NiCr gekozen omdat dit niet 

oxydeert en omdat het niet ferromagnetisch is. Omdat het 

oventje zo klein is heeft het een kleine warmtecapaciteit. 

Deze hangt af van: 

>< ( 1) 

_(2) 

de snelheid van het koelwater 

het sample wat in het oventje gcstopt wordt. 

? De snelheid ~an het koelwater werd zo gekozen dat het 

sample geen invloed had. Verder zijn er nog twee faktorcn 

die een rol spelen: 

(1) het temperatuurverloop in het oventje· 

(2) de temperatuur op een bepaalde plaats van het oventje 

als funktie van de spanning die aangelegd wordt om die 

temp~ratuur te bereiken. 

Deze laatste is van bijzonder belang omdat het oventje te 

klein is om behalve het sample - wat in een geëvakueerde 

kwa:rt~buis zit - nog een thermokoppel te bevatten. Het 

oventje werd in vertikale toestand geijkt.,._v{1~ Ja.-f-4 
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Uit voorgaande fie;urt>n blijkt dat het oventje btlitcnge\\oon 

goed geschikt is. Het hPe>i't: 

(1) bijzonder kleine temperatuurverYal: over één cm. 2%, 
over 2 cm. J% en over 4 cm. slechts J% verval. 

(2) het oventje ,-ertoont geen hy~terese \\at betreft het 

verband tussen spanning en temperatuur 

(J) het blijkt dat het oventje bijzonder snel is. In 2 mitl. 

heeft het een temperatuurtrajekt van ~00°<". kunnen 

doorlopen en veranderde daarna niet meer. 

Een nadeel van het oventje is dat de koeling steeds kon

stant moet blijven enddat het een grote stroom nodig hee~t 

( 4A). 

Het oventje werd gebruikt in een opstelling die geschetst 

is in onderstaande figuur. Het sample ~erd geplaatst in het 

"homogene" gedeelte van 

lllf lter MC f 

",,t(,.", IUJOf> of'/.~~''?7 

f'''l·"~~ 
Dit moet om hoge velden te bereiken. 

dtf 
Alhoewel de dx dus klein ·Kas ( 2 - 4% van H) verandecde 

hij in dat gebied sterk. Daarom moesten de volgende maat

regelen ~orden toegepast: 

( 1 ) het sample l\ln_Ge
2 

moest steeds op dezelfde plaats ge
_) 

houden ~orden; verandert het Mn,..Ge') van plaats in het 
) ~ . 

veld. dan ondervindt het_ een and~re kracht. ~erd 
aan het sample - buiten het magneetveld - een permanent 

magneetje·van ferroxdure bevestigd. 



(2) 

Dit hing weer in een spoel. De stroom door de - korte 

spoel zorgde ervoor dat het ferriet een kracht onder

vond, die de kracht waarmee aan het Mn_Ge? getrokken 
_) -

werd kompenseerde. Als nulaanduider werd een balans 

·gebruikt. 
d:tl 

de - moest dx bepaald worden op de plaats van het Mn_Ge
2

• 
. ) 

Daarom moest deze plaat gereproduceerd kunnen worden. 

Dit gebeurde met een kijker met mikroskoopaflezing • 
. dH. . 

Ondanks dit kon de dx slechts op ± 10% bepaald worden. 

Om het relatieve verloop van de remanentie met de tempe

ratuur te meten werd een opstelling gebruikt geschetst 

in onderstaande figupr. Deze opstelling was bijzonder 

gevoelig voor storingen. 

t====:=:::=::::::::::::::::::r~-. ove~ 

De dilatometeropstelling 

De dilatometeropstelling is geschetst in de volgende figuur. 

Het sample zat in een kwartsschuitje. Hiervoor \•;erd niet 

gekompenseerd. De opstelling werd ontwikkeld door 

Ir. A.A.C.M. van den Broek. 



- :4-ts -

Er l\erden de volgende verbeteringen aangebracht: 

1. de aan-uit regeling \verd vervangPn door een kontinuc 

regeling. 

2. de temperatuurgradiUnt werd verbeterd door de aanwezig

heid van een roestvrij stalen pijp in de oven. 

J. het sample werd onder een beschermende atmosfeer (Ar) 

opgewarmd. 

De nadelen van de opst~lling ~ijn: 

1. de opstellingvertoont instabiliteitetl over lange tijd. 

2. zij vertoont een nulpuntsverloop. 

meet-I;,"!/ 

t ~ 
~ 

- : I T 

lop_ .. _p 

1 
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~~~C. 
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