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INLEIDING 

Dit werk is een nader onderzoek van de elastische, magnetische 

en kristallografische eigenschappen der mangaan-koper-leger

ingen. Speciaal werd gelet op correlatiestussen deze drie. 

Inderdaad werden deze gevonden, deels literatuur gegevens be

vestigend, deels deze weersprekend, deels nieuwe. Een nieuwe 

toepassins der gevonden resultaten- gehoopt werd een verbeter

de bi-metaal-strip te maken- werd (aog); niet gevonden. 

' 
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LITERATUUB 

literatuur-overzicht 

Voor een goed overzicht van de literatuur over Mn en zijn le-

geringen zij verwezen naar Volkov e.a. Sov. Phys. J.E.T.P.vol.16, 
nr. 2. p. 265. 

De speciaa1 bij dit afstudeerwerk geraadpleegde literatuur 

staat vermeld in de literatuur lijst, de nrs. 2 enz. 

Xgg~g~~~~~=l~~~~~~g~=~~~~I~~ : 
Zener3) 

Mangaan (Mn) en koper· (Cu) behoren beide tot de eerste rij 
. 

overgangameta1en. In·deze rij worden de 3d-banen geleidelijk 

' opgevuld. 

Men onderscheidt de electronen in een atoom door middel van 

het neven-quantumgetal 1, dat de waarden 0 V• n - 1 kan hebben. 

n is het hoofd~quantumgeta1 en bepaa1t het energie-niveau van 

de schi1 ala oplossing van de Schrodinger vgl. van het atoom 

E = n 

4 m e. 
1 

7 
De schi.l1en worden aangeduid m,et K, L, M enz. naargelang n 

gelijk is aan 1,2,3 enz. Deze achil1en zijn ze1f opgesplitst 

in banen, onderscheiden door de waarden van 1. Deze waarde 

geeft het baan-impuls moment in eenheden 6. 
De banen worden aangeduid met de letters 

s,·p, d, f enz. naargelang 1 gelijk is aan 

0, 1, 2, 3 enz. 

De toestand van een atooa-elektron wordt gegeven door het 

hoofd-quantumgeta1.met daarachter de .waarde van het neven-
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quantumgetal 

Een elektron in de toestand 4s heeft de ~quantumgetallen 

n = 4 1 • 0 en behoort tot de N-schil; een elektron in de 

toestand 3d heeft de baanquantumgetallen n = 3 1 • 2 en be

hoort tot de K-achil. 

De 3d•baan heeft 10 mogelijke energie-niveau•s. Wanneer een 

magnetisch veld inwerkt op de elektronea in het atoom treedt 

een verd.ere spli tsing der energie ni Teau • a op doorda t de baan

impulamoaenten 1 slechts die orientatie's t.o.v. de richting 

vaa het magneetve1d kunnen hebben waarbij de komponent in de 

ve1drichtiDc de waar~en a • - 1, - 1 + 1 ••••• 1. - 1, 1 kan 

' hebben. a is het magnetiacb quantumgetal. m kan due 21 + 1 

verschillende waarden hebbea. 

De 3d-baan met 1 • 2 .heeft dua 5 mogelijkheden. 

Bet elektroa bezit naaat zijn baanimpulamoment ook zijn spin

impuls.oaeat, dat altijd de waarde ± t ~ heeft. 

Bierdoor ontstaat weer ee.n , spl:itsing van elk niveau zodat . het 

totaal .aantal niveau's in de 3d~baan 10 is.2 

Meer kunnen het .er Diet zijn •~gens het Pauli-verbod, dat 

dubbele besetting van een niveau uitsluit. 

De e1ektro~en-configuratie van· de enkelvoudige atomen in de 

eerste rij der overganga~m~ta1«D is gegeven in tabel 1.3 

K Ca . So Ti y Cr Mn Fe Co Ni Cu 

4s 4s2· 3d4s2 3d24s2 3d34s2 3d54a 3d54a2 3464&2 3474a2 
34

8
4a

2 
3d104a 

De c~jfers achter boven de letters geven het aanta1 elek-

tronen in die baan aan. 
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De 3d-baan is verantwoordelijk voor ferromagnetism• en wordt 
4 daarom de magnetische baan geaoemd. 

Bet toevoegen Tan elektronen aan de d-baan wordt beheerst door 

de z.g. regel van Hund : in een baan heeft het maximum aantal 

elektronen parallel spiaa, overeenkomstig het Pauli-principe. 

Figuur 1 geett de wijze van vulling van de 3d-baan volgens 

de regel v~n .Bund 

' 
i 

1 i 1 
·i . t t t 

l i i l 
t u u 

t l i i i H i~ H · 
i l i f 1 ll i! i! it 
r 1 1 r i! u u a t! 

- '-' ·- '"r' '-...:1 5 6 T 8 y 10 2 

fig.-1 • . spin-struktuut van 3d-b&a.Jt., bevattend 
1 tot 10 elektronen. 

Mangaan heett een half gevulde 'd-baan. Baltgevulde en geheel 

geTUl.de banen blijke energetisch aantrekkelijk te zijn. Daar

om heett ook Cr. 'reeds een halt gevv.l.de 3d-baan. Bet kost daar 

n.l. praktiach geen eaergie (.c.0,3 eV) om een elektron uit de 

za.baan vrij te makea terwijl men 2,5 eY eaergie vrij maakt 

door .aan de 3d-baan dit elektron toe te voegea. Bij mangaan 

zou het 2,1 eV kostea ·om een 2a-elektroa in de 34-baan te 

brengen. De elektroaen-contiguratie van mangaan is daardoor 

zeer· stabiel. Een loa manga&D-atoom heett dus een magnetisch 

•oment Tan 5 Bohr-magnetonen. 
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Zener stelt verder het volgende : 

1) in het atoom bestaat een exchange-energie tussen de 3d-elek-

tronen. Deze koppeliDg heeft voor elektronen met anti-

parallel spins de waarde 0 en voor elektronen met parallel 

spins de waarde -o,6 eV. 

2) tussen parallel spins van aangrenzende atomen bestaat ook 

een exchange-energie. Deze koppeling is repulsief, heett 

een positieve waarde. 

3) de ferro-magnetische koppeling die de spins van nabije 

atomen parallel zet is een indirecte koppeling via 

geleidings-elektronen, die attractiet, negatief is. 

' 
Aan deze 3 punten verbindt Zener een veronderstelling be. 

treffende de thermisc~e uitzetting van een anti-ferro-magne

tische stof. Als een anti-ferro-magnetische stof wordt ver-

warmd zal bij h&t naderen van het Neel-punt het aantal parallel-

spins in aangrenzende atomen toenemen. Dit betekent toe

name van de onder nr. 2) genoemde positieve, repulsieve ex-

change-energie. Deze voegt een extra uitzetting toe aan de 

normale theraische uitzetting. In het temp. gebied beneden 

het Neel-punt zal een anti-ferro-magnetische stot daarom een 
. 

abnormaal grote thermische uit~ettings coefficient hebben. 

Opmerking : De~e veronderstelling klopt niet met het 

resultaat van onze experimenteD. (zie later). 

De straal van de d-baan neemt van links naar rechts in tabel I 

at. 
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Struktuur: 

Bet fasen-diagraa yan MD.Cn is genomen uit het boek "Electro

lytic IIB.ng&nese and its alloys" van R.s. Dean.5 
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Manzel _"Engin. Hat. B~ dboolt" geeft op pag. Jl-28 

ex. - Hn roo4terparameter a = 8,894 A0 58 atomen/elem.cel 

jJ • Ha If a = 6,30 Ao 20 II " 
y - Ha If' 

~ = 3,767 A0 4; " " 
c/8/1& 0,934 

De opgaaf Tan c/a betekent dat ·de c-as korter is dan de beide 
. . 

andere. Bet gaat hierover kubische strukturen. In het laatste 

geval zou dit een tetragonaal-kubische ~truktuur betekenen. 
. 6 7 5 8 3 9 10 Inderdaa4 geett Teel literatuur .dit. ' ' ' • • • 

Bacon c .s.10en Basinski & ChristianS vermelden ala resultaat 

van. experimentea dat de normaal in het fase-diagraa voorkomende 

y -fase f .c.c. is. De mangaan-rijkere legeringen, afgeschriltt 

vanat, een te peratuur van 100°C beneden de solidus-lijn ver-
·,:· 

~eren echter in een 0 - fase die t.c.t. is. Er is een over-
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gangstemperatuur. De overgang is reversibel,figuur 3 is van 

10 Bacon • 
~··~------------------~ 

3 

figuur 3 

f.c.e. 

, , 
I ' ,, 

• ' ,, 

fc..t . 

6 
Een zeer uitgebreide struktuur-verhandeling ge~ft Brunke : 

' Tabel II. 

Gitter 
Atomzahl in der Ele-

0(.- ./3-
'Jglb. ra umzen kub.raumzen 

mentarzelle 58 20 
Be•tandigk~itsbereich unterhalb ?~C 742-1191°C 

Gitterkonstante 8,902 b 6,305 iE 

Spezifisches Ge.wicht 7,4 7,29 
.. Harte ritzt Glas ritzt Glas 

Sprodigkei~ sehr spr;de sprode 

Schmelzpunkt - -

'2 - M's ngan 

tetrag.flacbanz. 

4 

uber 1191°C 

f3,767 iE 

li . 0,934 

?,2 
weich 

biegsam 

1290°C 

De gekompliceerde strukturen der 0(. en./!> -fasen mogen opge

vat ~orden als mengkristallen van de y -fase. Van de volkomen 

geli~ke atomen der y -fase scheiden zich bij afkoelen een of 

meer atoomsoorten at, die onderling iets verscbillen, zodra 

het mangaan in de .J> - en oG. -tase overgaat. 
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Een ordening van 58 atomen in de elementaire cellen der~-fase 

en van 20 atomen in de elementaire cellen der~-fase is on

mogelijk ala de atomen gelijk zijn. De elementaire eel van~-Mn 

bevat 2X-atomen, 8 A-atomea, 24D1-atomen en 24D2-atomen. 

De-gehele ordening in een b.c.c. rooster met in elk roosterpunt 

29 at0111en. De ,elemeataire eel Y&D_ft-Hn bevat 8 + 12 atomen. 

atomen. De. afstanden tussen naaste buren in oc -Mn varieren van · 

2,Zlt. tot· 2,96 A0
; die inJ>-Mn van 2,36 tot 2,67 A0

• 

Voor MnCn legeringen geeft de literatuur bet volgende : 

·Zwicker7 zuiver Mn 

een 1socho~ 

' 85 at.% : ia 

Meneghetti & Sidhu 9 

Tabel III 

Atoaio 

a : 3,77 A0 c = 3,54 A0 

kubus zou a = 3,'69 A0 hebben. 

chor. k:ubus . 0 . a = 3,73 A 

Lattice 
. Sample perceat Phase parameters 

Mn Cu a c 
0 0 

Cu 100 f.c.c. c 3.61A 

11 Mn-89 Cu 10.5 89.4 3.64A 

13 Ma-87 cV:a 12.7 87.2 3.65A 
18 Ha-82 Cu 17.5 82.5 3.66A 
33 Mn-67 Cua 33.2 66.9 3.72.A. 
48 Mn-52 Cu 47.7 . 52., 3.75A 
48 Mn-52 Cu. b 48.4 51.7 3.75A 
69 'Mn-31 Cu 69.0 31.0 3.75A 

75 Mil-~5 Cu 74.6 25.4 f.c.t. 

85 ~-15 Cu 85.1 14.9 f.c.t. 3.76A 3.64A 

==============-..c========c===================================:c= 
a. Commercial , ~amplee. 

b. Quenched sample 

c. f.c.c. face-centered cubic; f.c.t. . face-oe~tered tetragonal ' • 
• 
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85 at % Mn geven omgerekeoi voor een isoch:are kubus a=3,72 A0

• 

Uit dese gegeYens kunnen wij voor de 1-fase der Mn Cu le

geringen bij kamertemperatuur de Yolgende grafiek opmaken. 

Hierbij zijn de parameters der f.c.t. strukturen omgerekend 

Yoor iaochore f .c.c. strukturen. 

a.., A 

, " ,---- ..... 

, 

'3, t5s 

fig.4. roosterconstante van- MnCu in y ~fase. 

Deze grafia& is in overeenstemming met een door Springer11 

gegeven kurYe van het atooavoluae van MnCu legeringen. 

" 
0 

t !1.0 "I 
eu lhf~ 

lt.StJ 
0 

Jv 
I 

/ 
.,., "'--. 

/ "\ 

/ '\ 

. tig.5 betrekking tussen atoomvolumen en samen

stelling van MnCu legeringen. 
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Magnetische eiceaschappen, 

De literatuur hierover is uitgebreid, maar of vaag ot tegen-

strijdig, 

Brunke6 (1934) vond bij meting van de kracht waarmede een 

sample zuiver Mn in bet inhomogeen veld van een sterke elektro-

magneet getrokken werd .geen verschil tussencx.- eny- Mn bij 

kamertemperatuur. Deze methode wordt veel gebruikt om de 

magnetische sueceptibiliteit van een stof te meten (zieappendix c) 

Brunke geeft 6 -6 = X.j- Mn == 9, • 10 e .. m. u. 
.;.o 

== 8,8 • 10 e.m.u. 

' 
X f3 ·- Mn 

10 
Baco~ c.s. geeft voor legering met 85% Mn 

X = 
-6 . 

9. 10 •••• u. 

voor een legering met 90 % Mn 

X = 8, 17 • 10-6 e.m.u. 

Minder overeenst•••iag bestaat over bet verloop van de 

susceptibiliteit. ale functie van de temperatuur. 

11 Zo geeft Bacon c.e. de grafiek, figuur 6: 
-6 tt.A 

y ( '" ,_ m . /o;. 
1 . r 

9 

9-

y 
/ 

I /;, / . 
/ ) .. -.:./ I 

/ 
/ 

/oo ~00 jOO Wo S"O 0 "/<'. 
fig.6 De temperatuurvar~tie van de suecep
tibiliteit ·van (a) 85 at.%,(b) 90 at.% MaCu-
legeringea. Tt = temperatuur van overgang 
f .c.t. ~ f.c.c. 
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Kouve112 komt tot de volgende X -curve voor 85 at.% MD 

figuur 7. 

Joo 1r 
oK 

figuur ?. Verloop van susceptibillteit als functie van · 
temperatuur van 85 at.% HnCu-legering; gekoeld 
in veld aul. 

Men ziet, dat deze curTen tegenstrijdig z13•• 

EensteJilllliaheid. beataat over ae · ~eviilding dat Hn ill f.c.t. 

. 3 5 7 8 9 10 11 12 struktuur anti-terromagnetisch is ' ' ' ' ' ' ' • 

z. 

$ . 
X 
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Ret mangaan in de antiferromagnetische toestand heeft het 

f.c.t. rooster. Bij het f.c.c. rooster heeft een vlak-

atoom als naaste buren de 4 hoekpunt-atomen van dat vlak + 

de 8 naburige vlak-atomen in de vier snijvlakken. Om anti-

ferro-magnetisch te zijn moet dan : 

1. het vlak-atoom anti-parallel georienteerd zijn t.o.v. 

de vier hoekpunt-atomen 

2. anti-parallel georrenteerd zijn t.o.v. de 8 naburige 

vlak-atomen. 

Maar die 8 vlak-atomen moeten zelf weer anti-parallel ge-

orienteerd zijn t.o.v. de hoekpunt-atomen in hun vlakken en 

dat'gaat niet. Bij het f.c.t. rooster treedt deze moeilijk-

heid niet op. Daar heeft elk vlak-atoom n.l. alleen de 4 

hoekpu~t-atomen als naaete buren. De· 8 dichtst bijzijnde 

vlak-atomen staan tlan alle verder af-dan die 4 hoekpunt

atomen. De (0"01). vlakken hebben dan per vlak alle spins 

parallel, maar de vlakken ala geheel zijn anti.-parallel 

t.o.v. elkaar. Door de positieve exchange-energie in 

deze vlakken zijn deze vergroot. De overgang f.c.c. naar 

f.c.t. gaat niet met uitzetting gepaard aangezien de volumina 

bij deze overgang konstant zijn. Dit is experimenteel be-
8 . . 

vestigd • De tetragonale as is gekrompen, maar de twee 

andere kristal-assen zijn iets langer geworden. De over-

· lappingen der 3d-schillen vinden plaats in de (100)- en 

(01.0)-vlaltken.' Het kristal is tetragonaal met de c-as 

C::::::: a~ assen. 9 
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Stabiliteit en vervaardiging van Mn in ct- {3 en '1 fase. 

Brunke6 geeft in tabel II (z~e pagina 6) 

CX,- Mn /3-Mn 1 Mn 

stabiel < 742°C 742°- 1191°C > 1191°C 

i- Mn, elektrolytisch vervaardigd is bij kamertempera-

tuur slechts 20 dagen stabiel en gaat dan over in 1)1, -Mn. 

Na 45 dagen is het ftehee.l 0' - . Mn geworden. 

j- Mn, verkregen door afschrikken vanaf een temperatuur 

boven 1200°C is instabiel en gaat in 48 uur over infi- Mn. 

~ - Mn, verkregen d~or afschrikken v~nat een temperatuur 

van,100G°C is stabiel bij kamertemperatuur. 

~ - Mn is stabiel bij kamertemperatuur. 

Thermische expansie 

Johannsen en Nitka geven de volgende dilatometer-curve 

voor een MnCu legering van 95 at.% ~- Mn • figuur 8 

t 

figuur 8 W !000 o~ . 
~ 
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Bij verwarming treedt een sprang in 4 1 ap bij de avergang 

van~- Mn naar /3 - Mn. Bij afkaeliDg ligt deze sprang lager 

(hysteresis). Voar zuiver Mn zijn deze temperaturen resp. 

736°C en 677°0. 

Voor de legering met 95% Mn zijn deze punten reap. 767aC en 

645aC. De uitzettingscoefficient, berekend uit !iguur 8 is 

gegeven in 

Tabel IV 

Temperatuur (3 .106 Temperatuur f3. 10
6 

interxal intenal 
in C. in ac: . 

' 
0- 100 19,7 

0- 200 20,9 100 ·- 200 22,0 

0 - 300 23,1 200 -- 300 - 27,4 . 

0- 400 24,7 :300 - 4oo 29,6 

0- 500 26,4 400 - 500 . 33,0 
-

0- 600 28,0 500 - 600 36,3 

Vaar zuiver ~Mn gem. uitz. coef!. 20- 725aC 37.10•6 

Vaar zuiver /J Mn : gea. uitz. caeft. 20 - 760aC : 42.10-6 

( ~- Mn was atgeschrikt-materiaal). 

Hardheid 

Dean5 : 

Alle Mn-Cu legeringen hebben bij 450aC hun grootste ha~dheid. 

Bij 550aC_ zijn zij allen zacht. 
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HOOFDSTUK I 

Het maken der proeflegeringen en hun warmte-behandeling. 

1.Uitgangs materiaal : Mn 

Elektrolytisch vervaardigd mangaan (schilf~) van Riedel -

de Haen A.G. Hannover. Dit mangaan vereiste geen zuivering. 

Elektrolytisch vervaardigd mangaan (poeder) van Dr.Th. Schuc

hardt was onbruikbaar. 

Elektrolytisch vervaardigd mangaan (schilfers) van 

H. ~rijfhout Amsterdam was bruikbaar na afetsing in verdund 

zoutzuur. 

Bij g~bruik van ongeschikt Mn was het niet mogelijk gave le

geringsstaafjes te maken. Bet produkt was korstig en 

op vele pluatsen sterk ingesnoerd. 

2. Cu 

Een voorwaarde voor het vervaardigen van goede MnCu-le

geringen in de elektron--gun-oven is, dat het koper zeer zuur• 

stof arm i~. Gebruikt werd elektrolytisch gereinigd koper

poeder nr. 2715 van de firma E. Merck, Darmstadt. Men mag aan• 

nemen dat dit koperpo~der een zuiverheids graad van 99,9% 

heeft, althans wat de vaste verontreinigingen betreft. Ret 

zu~stof gehalte bleek echter pot voor pot te verschillen. 

Slechta het licht-roze gekleurde poeder, hetgeen wijst op 

een lage zuurstof concentratie, was bruikbaar. 
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De ongewenate reactie, die tijdens het smelten van het 

poedermengsel optreedt is waarschijnlijk 

Cu20 + Mn ---+ MnO + 2 Cu. 

Bet MnO vormt niet-smelte 4e groeae korsten en insluitsels. 

De zuurstot in het koperpoeder is aanwezig ala gas tussen de 

poederkorrels en in Cu2o, koperoxiduul. Dit Cu2o vormt met 

Cu een e•tekticum. 

Een zuurstot gehalte van 0,3~ geett 10~ eutektieum Cu-Cu2o. 
Dit betekent 3·,5% Cu20 (figuur 9) • 

' 

oe 
!16f" 

L / 
1!60 

to!o 

L 

/ 
~ .. e, 'Jo -~+L IV 

ttl. 0 

· c o,Jf 
1< r- ek, 0 

tiguur 9 Toestandadiagram koper-koper
oxiduul. 

Mikroskopiscb is aan met kalium - bichroaaat geetste, gepo-

lijste oppervlakken van koper-samples het zuurstot gehalte 

met vrij grote nauwkeurigheid te bepalen. De toto's 1 t/m ~ 

tonen opnaaen van kopersamples met toe~emend zuurstot -

gehalte. Bet zwarte e~tekticua is duidelijk zichtbaar tussen 

de koper kristallen. 
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' 



' 
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.Primaire koperkristallea met een Cu-Cu2 eutekt. 

Foto 1s atgestaan door de Heer c. Brabander. 
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De zuurstofbepaling gaat ala volgt : Men schat het percen-

tage eutekticum in de foto: 

Voorbeeld 

schatting : ~ Cu - Cu2o eutekt. 

Dan is het 0-gehalte : 8/100 x 0,39% = g!g~ 

' 

Opname van het voor deze l~geringen 

gebruikte koper. 
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3. Malen en mengen 
-------------------
Om een homogeen poeder-mengsel te krijgen werden de Mn-schilfers 

gemalen in een kogelmolen gedurende 30 minuten. Het was niet 

mogelijk mangaanpoeder te maken van dezelfde fijnheid ala het 

koperpoeder. Oorzaak hiervan was waarschijnlijk dat keramische 

kogels gebruikt moesten worden i.p.v. stalen. Dit om te voor-

komen dat het veel hardere mangaan staal van de kogels zou af

slijten, dat dan met het poeder vermengd zou worden. 

Na weging werd in de schudmachine gehomogeniseerd gedurende 

10 minuten. 

' 
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Figuur 10 
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4. De Hereaus - elektronenstraal-oven fig .10 

De te smelten poedere worden in een gekoelde sleuf onder de 

elektronenstraal geschoven heen en weer geschoven. 

Ret mengsel bevindt zich in vacuum van 10-5 Torr, De beste 

resultaten werden verkregen bij een versnelspanning van 12kV 

en een maximale kathode gloeistroom Tan 0,2 A, 

Het is eigehlijk zone-smelting, In eerste instantie wordt het 

poedermengsel ontgast door beatraling bij zeer kleine kathode 

gloeistrooa. Bet •acuua loopt hierbij terug tot 10-4 mm Hg. 

Hierna wordt de gloeistrooa langzaam opgevoerd, totdat het 

mengsel zone voor zone geheel Tloeibaar wordt. Dit gebeurt 

' bij 0.2 A, Bij 0.4 A gloeistroo• treedt doorslag op. Straalt 

men ze tel of te lang dan treedt verdamping Yaa het mangaan 

op. Om ae invloed der Yerdamping op de samenstelling na te 

gaan werden 3 legeringen na smelting chemisch geannalyseerd. 

Bet resultaat toont tabel v·, 

. poedermengsel 

70· at.% Mn 

30 at.% Cu 

80 at.% Mn 

20' at.% Cu 

90 at.% MD 

10 at.% Cu 

legerings samenstelling na 
smelten 

69 at.% Mn 

. 31 at.% Cu 

79,2 at.% Mn 

20,8 at.% Cu 

90 at.% Mn 

10 at.% Cu 
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De staafjes gemaakt in de elektronen-straal-oven zijn 11 em 

lang en hebben een ellipsvormige doorsnede van ca. 1 bij 0,6 em. 

Gewicht ca. 50 gram. 

5. Warmtebehandeling 

Er werden 2 soorten warmtebehandelingen toegepast. 

a) afschrikken bij een temperatuur in het 1 -gebied, ca 100° · 

onder de solidus lijn (zie pag.5) 

b) uitgloeiea bij 550°C en langzame afkoeling; ca 1oo0 per 

uur • 

. Het ~fschrikkea had tot doel de legering bij kamertemperatuur 

in 7 -faae te krijgen. Met het uitgloeien werd beoogd dele

geriag zo goed mogelijk in de faae te krijgen die volgens het 

fase-diagram bij kamertemperatuur hoort, nl. de· Qt. -fase. 

Het verschil is duidelijk merkbaar. Het afgeschrikte materiaal 

is goed bew•rkbaar en buigzaam. De uitgegloeide . staafjes daaren

tegen zijn bros en zo hard, dat zij niet te frezen noch . te 

zagen zijn tenzij met de diamantzaag. 

De staafjes werden gedurende 1 ~ot 120 uur op de afschriktempera

tuur gehouden. Het gloeien bij 550° werd steeds 120 uur voort-

gezet • 

. Om de sterke Mn-verdamPing tegea te gaan werden de samples 

meestal in vacuua-of argon- gevulde kwarts ampullen gegloeidt 

Het afschrikken zelf geschiedde bij een aantal samples in de 
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ampul bij een ander aantal direkt in water waarbij de ampul onder 

water verbrijzeld werd. 

Na het gloeien was de ampulwand bedekt met een ondoorzichtige 

laag mangaan. Om toch te kunnen werken met samples van betrouw

bare samenstelling werden de behandelde staafjes afgeslepen tot 

alleen de kern over was, waaruit uiteraard het minste 

Mn verdampt kon zijn. 

' 
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Hoo!dstuk II 

Experimenteel onderzoek 
======================= 
Het onderzoek der vervaardigde legeringen kan onderverdeeld 

worden in 3 soorten : 

A. Mikroscopisch onderzoek 

B. Meting van thermische uitzettingscoe!f. als funktie van tempera-

tuur en samenstelling 

c. Meting van magn. susceptibiliteit als funktie van temperatuur 

en samenstelling. 

~ -Het doel der experimenten was kontrole van de uitzettings-

theorie ·van Zener (pag.4), van Tt gra!iek van Bacon 

(pag. 6), van X- T- curve van Bacon (pag.9), 

van X -T- curve van Kouvel (pag.10) en verklarilig der gekonsta-

teerde feiten. 

A. Mikroskopisch onderzoek 

Rontgen-Microana1yse 

Om enig idee te krijgen van de graad van homogeniteit der ge-

maakte lege~ingen warden opnamen gemaakt met de 

Scanning Electron Probe X - Ray Microanalyser van de 

Afdeling Werktuigbouwkun••· 

In dit apparaat wordt een vlak geslepen monster beschoten met 

elekt~onen, waardoor Rontgen-straling ontstaat. Door filters 

kan men een bepaalde Ro-frequentie overhouden. Beelden werden 

gemaakt van Mn- en Cu- rontgenstraling en van de gereflecteerde 

electronenstraling. 
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' 

.Foto 1 Foto 2 

Foto 3 
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Foto 4 

' 

Foto 5 · 

Foto 6 
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De eerste 3 foto 1s zijn genomen van een legering met 90 at.% 

Mn, afgeschrikt op 1050°C, ca 14 dagen na afschrikdatum. 

Foto 1. Rontgenbeeld, Cu-straling. Mangaanrijkere gebieden, moge-

lijk mangaandeeltjes uit het oorspronkelijk poedermengsel, te-

midden van een homogeen gebied. De donkere stukken bevatten ca. 

15% minder Cu dan de omgeving. Vergroting 400 x • 

Foto 2. Line - scan van Cu lange horizontale lijn door groot 

Mn-gebied van foto 1 •. 

' ·Foto 3. Elektronenbeeld van groot Mn-gebied van foto 1. Ver-

groting 1200 x. De witte stippen zijn koper. De grote witte 

vlekken zijn Mn-oxide~ of gaten. De r'ijne raster-struktuur is 

een gevolg van de gebruikte grote contrast - versterking bij deze 

opname, waardoor·storing~q zichtbaar worden. 

De volv,ende 4 foto's zijn van dezelfde legering·maar nu na 

120 uur gloeien op 550°C en lang.zame afkoeling. 

Foto 4. Elektronenbeeld van inhomogeen gebied vergroting 1200 x..-

Foto 5. Line-scamvan Cu en Mn lange horizontale lijn over foto 4. 

De zwarte aders zijn Mn-rijk en Cu-arm; de vlakke 

.Mn-arm en Cu-rijk. 

Foto 6. Rontgenbeeld, Cu-straling van een ontmenggebied. Wit is 

koper. 
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Foto 7. Electronenbeeld van gebied van foto 6. 

De witte vlekkea zijn gaten. 

Foto 7 
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Onderzoek door middel van ROntgen-diffraktie 

De roosterconstante Tan een legering met 90% Mn werd berekend 

uit 2 Ro-diffraktie-diagrammen. De eerste opname geschiedde 

aan een monster, dat 120 uur op 550°C gegloeid had. 

De tweede aan een dat na 120 uur gloeien op 1000°C afgeschrikt 

was. 

Om de orlentatie der vlakken te kunnen beachri~ven wordt ge

bruik· gemaakt van de z.g. Miller-indices. 

z. 

' ( 2~1) 

y 

1 deel van x - as 

1 deel van y - as 

2 delen van z - as 

Bet aantal der delen op de assen wordt omgekeerd 

1 1 1 <1 • 1 • 2-) en hiervan worden hele getallen gema&kt (221). 

Deze laatate aanduiding wordt Miller-indices genoemd, verderop 

aangegeven met (A k 1). 
• chi 

Het verband tusse• de Miller-indices enVbet diffractie-patroon 

bepalende afstand d tussen de vlakken is : 

1 

d · = (1) 
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Dit gesubstitueerd in de wet van Bragg : 2d sin f!J = n )\. (2) 

geeft 

2 

.v sin 8 = (3) 

Hieruit volgt sin2 f!) . =~. 
Voor het kubisch stelsel met a = b = c wordt dit 

2 2 2 2 
sia (j = q (h + k + 1 ) met q • 

(n wordt hier weggelaten omdat alle hele waarden van n de

' zelfde$ geYen ) • 

Tabel VI bevat de meet- en rekenresultaten voor he t op ?50°C 

gegloeide sample. 

Tabel VI 

e d.n e sin2 0 h2+k2+12 Q . [k k 11 

9° 281 . 0.1645 0.0270 4 o.oo675 2 0 0 

9° 43
1 0.1682 0.0283 4 0.00707 2 0 0 

10° 441 0.1862 o.o347 5 o.oo694 2 1 0 

10° 471 0.1871 5 0.00703 2 0 1 

11° 41 1 ·0,2025 0.0410 6 . o.o0683 2 1 1 

16° 591 0.2921 0.0853 12 0.00711 2 2 2 

18° 221 0.3151 0.0999 14 0.00713 3 2 1 

Gem. 0.00697 

~ = 0,711 (Mo) 

a = = t 
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Indien we aannemen dat het sample de b.c.c. struktuur van de 
~ 

~ -fase heeft,moetenVde gevonden roosterconstante met 2 ver-

menigvuldigea. Dit geeft 8,52 I in overeenstemming met de 

waarde van de roosterconstante van ~~ gegeven in de 

literatuur. 

De zuivere b.c.c. struktuur heeft alleen indices zodanig dat 
' 

h + k + 1 • 2n. Bij e = 10° 441 viaden we echter h + k + 1 = 3. 
1 . 

Bij 8 = 10°4? is dit lfteer het geva1. Dit wijst op de aan-

wezigheid van nog andere strukturen bijv.r.c.c. 

Dit is aannemelijk padat de stof zich volgens het fase-diagraa 

in de oc. + j faae bevindt. De '( - faae is t.e.c. 

Tabe"!. Vn geeft de cijfera voor de atgeschriltte legerillg. 

Tabel VII 
2 2 2 , .,2 

e . sin 8 sill'. e h +k +1 

. 9°281 0,1645· 27.10-3 3 
~ 

9°431 0,1688 . 28.5 " -.3 
10°,511 0,,1882 35.1 rt 4 
1~ 0151 0,1951 38,2 rt 4 
15°271 0,2664 71,1 " 8 
15°33 0,2681 72 u 8 
15°36 0,2689 72,3 " 8 
15°44 0,2712 73,5 u 8 
188 14 0,,3129 98 II 11 
19°13 0,3291 108,3 n 12 

q gemiddeld :18 0,0090 • . Dit geeft a = 
0 

Q [h k 11 

0.0090 1 1 1 
0.0095 1 1 1 
0.00887 2 0 0 
0.00953 0 0 2 
0,00889 2 2 0 
0,0090 2 2 0 
0,00905 2 2 0 
0,00919 2 2 0 
o,oo891 3 1 1 

. 
o,oo90 2 2 2 

3,72 i 

struk-
tuur 

t.c.c. 

f.c.t. 

f.c.t. 

f'..c.t. 

f.c.t. 

r.c.c. 

f.c.c. 

f.c.o. 

f.c.t. 

t.c.c. 
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Dit is dus de roostereonstante die men vindt indien men 

van te voren een kubisehe struktuur aanneemt. Men berekent 

zo de a van een kubiseh rooster, dat isoehoor is met het 
0 

eventuee~ aanwezis tetragonaal rooster. 

In !ig.4, pag. 8 ziet men, dat deze parameter inderdaad 

3,72 X is. 

Het is echter mogelijk de gevondea waarden voor q te 

splitsea in 3 hoo!dwaarden : 1 kubisehe waarde · en 2 tetra

gonale waarden. Het is een aanwijzing dat zowel kubisehe ala 

tetragonale strukturea aanwezig zijn. 

Voor de kubische waarde van q blij!t ataaa q = 6.090 

' met de daaruit berekende a = 3,?2 R. 
0 

De tetragonale q-waarden vindt men door in formule (5) in te 

vullen · de a en c waarden, be~oread bij de tetragonale 
0 0 

struktuur. Wij nameD hiervoor : a
0 

=-3,?6 i en c
0 

= 3,64i. 

Substitutie ia (5) gee!t q = 

voor a = 0 
3,?6 i . q. 0,0089? 

00 = 3,64 i q = 0,00954 

Dit invullen van tetragonale parameter · waarden in. de voor 

kubi sehe strukturen atgeleide tormule (5) wordt gerecht-

vaardigd ala volgt. 

geldt (4) . • Voor kubisch en .tetragonale roosters 

2 n2 l 2 
sine=- 4 

12 
) -02 

In het tetragonale geval i.a e = R a (6) 
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Substitutie van (6) in (4) : 

(?) 

Ken Tindt dus ook hier q-waarde behorend b~j 

h2 + k2 + i 2• Deze somis hier, echter geen gehee1 

getal oadat 11 )> 1. S~hrijven we echter de soa van h2 + k2+12 

dan is dat wel een geheel geta1. 

Dezeltde redenering ge1dt indien men in (4) substitueert 

a = b 1: 1/? c. 

~ Dit levert een q = • 
De ~ koloa van Tabel VII geett aan of de q-waarde kubisch 

of tetragonaal is. 
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'it 

B. ProeTell m.b.v. optische en elektronische Dilato-meter. 

Voor het meten en regi~trerea van de. thermische .expanale-coeffi

cieat als tunctie van de teaperatuur werd gebruik gemaakt van 

een optische dilatometer, me~k R•i~hert. 

H~t prihcipe hiervaa wordt behandeld in appendix A. 

Halveriege de proe-fperiode nrd eea opstelling gerealieeerd· waar

mede het mogelijk was ·dezelfde curve geheel automatisch te ver-

krijge~ Schema en beschrijTia~ hiervaa wordt gegeTen in 

appendix B. 

Meetresul~aten. 
.. 

Grafiek I; toenemende expansie Tan 17 - 89 at.% Mn. Zuiver Ma 
' 

koat ,we•r 1\lit op cle expaasie van 50 at.%. Het betreft hier 

materiaal, ·vervaardigd in de elektrone~traal-ovea, zonaer 

verdere warmte-behandeliDg. 

Grafie~ II, geeft de expansie Tan speciaal uit ·de t -tase af

geachrikt materiaal. 

Graiek III, geeft de expansie van legeringen die 120 uur ge-
. . 

0 . . 
gloeid hebben op 550 C en daarna met een koelsnelhe~d van 

100°0 per uur zijn atgekoelcl. 

. 0 
De expaneie-curven der legeringen, die 120 uur op 550 C ge-

gloeid hebben vertonen geen overgaugsgebieden. Men mag aaa-
. . 

nemen dat ze zich in ' het o< + X' - menggebied beTinden zonder 

enige onderkoeliag. .. 
Bij de afgeschrikte legeringen treden twee· overgangen op :1:n de 

expanaie-curven. 

Bene den 200°0 . is het de overgaq Yaa de t. c. t. - -0 ~ faae naar 

de f. c. c. - r - faee. 
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Fig. 11 geeft de geaeten ~vergangsteaperaturea ia eDkele 

legeringea. De door ona geaeten punt~n zijn ter vergelijking 

uitgezet in de grafiek vaa Baz~- zoals dese door Bacoa10 

werd gepubliceerd (zie pag. 6). 

fig. 11 .ft. Yan MD Ou-legeriagen;getrokk4tD . · a 10 · lijun z:l.jn die van Bazinsld. - BacoD 

Ook de "staafjes, vervaardigd ia de elektronea-straal-ovea, 

zonder verdere warate-b.ehandeliag moetea ala afae.1Sollrikt be

schouwd worden. De lepr!ng Yan 89 at.% Mn vertooat een duide-

lijke f.c.t. - t.c.c. overgang. Dit wijst er op dat de stof 

bderdaad uit de hoge 0 · -tase is afgeschr~t. (Vgl.J,ag. 5 

en 6). 

Juist deze Tt ltgt echter boven de door Bazinski gevondea 
.· . . 10 

waarde. Ee~verklaring hiervoor se!ft Bacon , die de volgende 

meetresultatea geeft :· 

85 at.% Mn 

120 uur gegloeid in r -veld 

60 uur gegloeid in 1r -veld 

direkt uit elektroneastraal-oven 

T 
t 
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.. 
Men ziet hieruit dat Tt hoger ~s na~te de gloeitij4 voor het 

afschrikken korter is. 

De tweede overgang die optreedt bij de afgescbTikte iegeringen 

ligt bij ~ 470°C. De temperatuur, die bij deze overgang behoort 
,, 

is blijkbaar,onafhankel:Ljk van de samenstelling der legering. 

Merkwaardig is dat deze overgang niet optreedt bij de op 550°C 

gegloeide samples. Ook is hij praktisch verdwenen uit de ex-
' 

pansi~ -curven bij afkoeling van afgeschrikte sampl~s. (zie · 

graf. IV en V). Dit wijst er op dat het eea ·1~ct. of· 4 •(3 

overgaac is, optredend bij legeringen die door afschrikken uit 

het hoge ~ -gebied ook ~ij kamertemperatuur deze tase bewaard 

hebben. Bij ± 4?0°c'treedt rekristallisatie open· gaat de stot 

over in de ~ of· (3 · -tase • 

Aan de hand van het fase diagraa (p«g.5) ~ou men weliswaar alleen 

de 0 ~ ~ ~vergang - verwachten maar, zoals reeds vermeld werd 

in het literatuur. overZicht pag.12 gaat ar - Mn, verkregen 
. 6 

door a:fschrikken binnen 48 ~ur over in (3 - Mn • 

Overga~ van r -. Mn naar 0(. - - .;.Mn werd bij a:fges:Chrikte legeringen 

Diet door Brunke gekonstateerd, Wel gaat elektrolytisch vervaar-

digd 0 -MD in Lt-5 dagen 9ver in o< -Mn. 

- Het is oabek• welk~ faktoren bepalend zijn vo~r de over-

gang r - .i. - .of -1:' ~ (3 • 

De expansie -curve van zuiver Mn, vervaardigd in de elektronen 

straal oven (grafiek I) vertooat bij 727°C de ''o<. - (3 - over

gang. In dit geval is er due geen sprake van enige omzetting 

' 
van 1' - struktuur naar (3 - struk.tuur. 

Grafiek VI daarent ge~ toont wel de t.c.t.~f.c~c.-overgang der 
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'0 - tase bij Tt = 150°C, maar niet de o< - (3 •overgang bij 

727°C. De transitie bij 470°C moet ~ dus een d- ~ - overgang 

zijn. 

De duidelijke hysteresis in de grafieken IV en V wijat op 

dichtheids-toenaae. Ook dit is in overeenstemming met een 

en O-"' otf(3J overgang tijdens de verhitting (zie tabel II, pag.6). 

De op 550°C gegloeide staafjes vertonen deze hysteresis niet., 

doch juist de omgekeerde hysteresis; gratiek VII. -

Deze is bet gevolg van bet feit dat bet sample bij afkoeling 

een hogere temperatuur heeft dan de thermokoppellas, die 

tegen zijn oppervla~ drukt. De grafiek toont dat dit tempera

tuur verschil ca~ 40°C bedraagt. 

Uitzettingscoefficient o<.. • 

De metingen leverde~ 2 algemene regels op vaor de lineaire 

tbermische uitzettingscoefficient : 

1. V6or de overgang f.c.t. - f.c.c. bij Tt zowel als voor 

de overgang ~ ~ o< of J'~f3 daalt de uitzettj.ngscoeffient. 

Tijdens de overgang is hij minimaal : direkt na de 

overgang vertoont hij een scherpe sprong na~ boven. 

2. De gemiddelde uitzettings coefficient neemt toe bij 

stijgende temperatuur. 

Beide effekten zijn te zien op grafiek VI. Voor ~ in de 

verschillende temperatuur gebieden werden de volgende waarden 

gemeten. 



Tem;E1 
oc 

25 -90 

90 -130 

130 -165 

165 -245 

245 -350 

350 -460 

(Tt) 

460--485 ( T a.,. (3 ) 

500 - 560 

610 -730 

730 -830 

830 -910 
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.. 
in 

26, 9, • 

23,9 

17,9 

37,3 

36,3 

35,6 

24,9 

59,7 

45,3 

46,2 

49,3 

oc-1 

10-6 

" 
II 

" 

" 
n 

" 
" 

II 

" 
" 

Bij de legering met 95 at.% Mn (gratiek V) wordt o< · bij Tt 

zel!s negatiet, 
I 

Bij de overgang rond 470°,C werd dit nergens waargenomen. Wel 

wordt 0(, hier gelijk aan 0 over een trajekt van 50°c· bij de 

atgeschikte legering met 80 at.% Mn (grafiek II) en voor . . 
·. 

een zeer kort traject b ij de 73% -legering van gra!i.ek I. 

Het gedrag van o< bij'Tt,kan redelijk verklaard worden uit 

de magnetische eigenschappen der MnCu -legering. Hierover 

gaat deel C van dit hoofdstuk. 

Ook de sterke stijging na de overgang rond 4 70°C he eft 

een magnetische oorzaak (~oluaen-magnetostr1ctie) 1 5. · 
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De daling .van 0(.. vlak v66r de overgang bij 470°C daarentegen 

vindt zijn verklaring in de grotere. d.ichtheid van de o(- en 

(3 -rase • Hierdoor ontstaat krimp bij de if +0(, r.esp. 

~-overgang, die de normale thermische uitzetting vermindert. 

Pogingen om door afschrikken uit de temperatuurgebieden na 

T t en r- o< ( (3 ) - over gang de daarbij optredende hoge ui t-
' zettingscoefficient te verleggen naar kamertemperatuur zijn . 

alle llislukt • 

( -6) Wel werd een hoge o<., 32,3 .10 gemeten in het trajekt 

25 - 220°C aan een MnCu legering met 89T at. % Mn, afge

schrikt na ca. 1 uur gloeien op 900°C. 
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c. Magnetische susceptibiliteit ala funktie van temferatuur 

en samenstelling. 

Inleidins. 

Door de f.c.t. struktuur die de legeringen met hoog Mn-ge

halte na atschrikken uit het gebied van homogene Y -fase hebben 

wordt in de literatuur anti-ferromagnetism• toegeschreven. 

10 Bacon cAs. nemen aaa, dat dit anti-ferromagnetisae een gevolg 

is van de tetragonal• kristalstruktuur omdat de f.c~t. struktuur 
I 

een antiparalel-stand van naburige elektronen-spins toelaat en 

f.c.c. niet (zie pag.11). 

Men kan twee veron~rstellingen maken t.a.v. deze koppeling 

tussen magnetiseh gedrag en struktuur. De struktuur is het ge

volg van de anti-ferromagnetische k~ppeling of omgekeerd. 

Neemt men het eerste aan dan moet men Tt1 ' de temp~ratuur van 

de f.c.t.~f.c.c. overgang laten samenvallen met TN' het 

Neelpunt, waarop de anti-ferromagnetische koppeling gestaakt 

' 10 wordt. Dit is de visie van Bacon c.s. • 

De suscepti~iliteitscurve·moet dan bij Tt een maximum (op z'n , 

minst lokaal) hebben (fig. 6, pag. 9.). 

Kouvel neemt aan, dat de f.c.t. - struktuur, in feite een 

anisotropische kr~st,alvorm, behouden blijft tot de anisQtropie-

energie evenwicht ma~t met de magnetische energie. 

Dit gebeurt bij de temp. Tt1• Dan is echter het Neel-punt nog

niet bereikt. Dit ligt veel hoger. 
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Onze experimentele reeult~ten komen meer met de zienswijze 

van Kouvel dan ·met die van Bacon overeen. 

Orbit-Orbit model 

De aeeat reele ·theorie moet o.i. eea wisselwerking toelatea 

tus~en kristalvora en magnetische eigens.chappen. In principe 

werd deze theorie voor de verklaring van magnetische overgangen 
. 16 

bij chrooa gepubliceerd door Roberson and Lipsitt • 

Bij maRCaaD bevindea de 3d-banen zich aan de b~ite~nt van 

het atooa. In een rooster kan het voorkomen dat 3-d-banen van 

naaste-buur-atomen elkaar overlappeD. 

3d-Baan overlapping. H,t impulsmoment (P9 en P
8 

zijn baan- en spin-iDa 

pulemoment) van elk elektron evenals hun som is·· minimaal. De som. der 

magnetische momenten (/~en 1u
8

,zijn baan- en spin magnetische momenten) 

is eveneens minimaal. D is afstand tussen baan-centra; D is de over-c 0 
lap. 
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.. 
Elk van de 5 3-d-banea in het mangaan atoom is half gevuld. 

Zijn 3-d-banen ·van 2 naaste buren zo gesitueerd '<iat zij el-

kaar rakea dan is er in het raakpunt geen onderscheidt tussen 

elektronen van atooa 1 en a, ~ noch wat betreft de plaats noch 

wat betreft de richting. Voor atoom 1 is het dan alsof een 
I 

6-elektroa in de 3-d•baaa hoort. 

Wegens het Pauli-ve;bod moet dit dan echte~ anti-parallel staan 

aan de reeds in atoo.a 1 a&Dwezige }-d.;.spins. Dit betekent dan 
·, 

dat alle 3•d-spins van atoom 2 antipara~ie'l aan die van atooll 1 

. gaan staaa (regel van Hund). . Er is dan aitti-terro-magnetische-

struktuur. Neemt de overlap toe dan gaan de ov&rlappende elek~ 

tronea weer verschillen van de overlapte, vooral in richting 

en ~erzwakt . de dwang· van het Pauli-verbod. Omdat parallel-

spins een lagere energie toestand betekenen gaat dan eerder 

ferro-magnetisae dan anti-terroma~etisMe .optreden. 

Bet optreden van overlap van 3d-baaen en de grootte hiervan . . , 

wordea bepaald door de rOoflllOo:aswY. vaa het kristalrooster. 
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Een MD Cu-legering met ~ 80 ;t. % Mn heett Tt' de oYer

gang t.c.t.--.· .t.c.c., bij kamertemperatuur. 

Bij T t raken de- 3d-banen elk.aar. 

Dan is 

(zie pag. 7). 

Een (100) en (010) Ylalt van de,ze tetragonale ltubus ziet er zo 

uit 

3,76 I 

3,64 l 

' . 

Figuur 13. 

Men berekent hieruit voor de afstand De tussen 2 naaste buren 

D
0 

a 2,69 I • 

Meneghetti9 berekencte uit Ro-diffractie-opnaaen·.Yoor de afstand 

tussen 2 naaste buren bij. een legering met 85% D = 2,66 X. 
-· . c 

De waarde 2,69 I TOO~ de 8o%-legering is hiermede goed in over-

eenstemming aangezien c/a hier groter is. .. 

Aangezien de baaen bij Tt elk.aar ra.k.en mag worden aangenomea 

dat de radius der 3d-ban~n ongeYeer 1~345 i is. 
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.. 
Hij is iets groter omdat de toestand waarin de 3d-arbits raken 

energetisch onstabie1 zija, zoal$ verderop zal worden aangetoond. 

Deze waarde van de 3d-radius is ia overeenstemming aet ~et ge

gevea dat hij groter is dan de 3d-radius bij ·cu. Deze is 1,26i 

(Zener3 , pag.620). 

De zo .gevonden waarde van r-34 klopt ook met de waarde af te 

leidea uit een aader gegevea (zie pag. 6 en 7). 

at. -Ma heett eea b.c.c. struk:tuur met 58 atomea per unit-eel. , ' . 

Dit betekeat dat elk roosterpuat 29 atomen bevat._De rooster

parameter is 8, 9 I. 58 A tome~ hebben dus g~zamenlijk een ia

houd Tan (8,9)3 i 3 = 702 A3. Dat is per atoom 12,1 I. Indien 

er geen interatomaire ruimte over zou zija betekent dit eea 

atoomradias van 11 41 I. Met correctie voor de bussen-ruiaten 

klopt de waarde ·1~35 I goed. Ret feit ~t · de w~r~e 1,35 I ge-
< • • • 

vondea door berekening aan het voorgestelde ~rbit-orbit-model 

aanslu~t bij 2 op 3 geheel andere manieren gevo~dea waarden 
-

voor r-34 ·is eea aanwijz~, dat de theorie bruikbaar is. 

Verderop zullen a.og eea. derde en vierde feit aan deze bewijzen 

toegevoegd worden. 

Stabiliteit van D (overlap) 
0 
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Potentiele energie van het syst:em : 

H81 wegens paralle1staad 1u81 - /~ en 1u82 - ;~1 , 

negatiet 

~1 · we gens ant1-paralle1stancl /~ 1 - ;';.2, posi tiel 

E12 wegena electrische Coulombafstoting tussen overlappings

electronen, positiet 
, ' 

&tel D
0 

wordt groter, dan : 

H evenredig met ~ wordt 88 
0 

kleiner, werkt aee 

~1 evenreclig met f- worit grot .. r, werkt tegen 
0 

E12 evenredig met 1 werkt n-- wordt kleiner, mee 
0 

Mal evenredig met ~ wordt kleiner, · (meer negatiet) werkt 
0 . 

me e. 

Alle genoemde energieen zijn omgekeerd evenredig met de af• 

standen. Bij kleine D
0 

1~ Mil_ klein t.o.v. de anderea. Dan werkt 

dus praktisch alles mee om D
0 

te veJ>grotea. Dit gaat door tot 

4 (M + H + E12 ) = O. sa se 

Dan is de stabie1e waarde van D bereikt. 
0 

Stel D
0 

< 0; dus scheidini i.p.v. overlap. Maak /Dof groter: 

dan · 

M •• 
~1 

1 evenredig met 7fJ7 wordt kleiner, .. werkt mee 
0 

1 evenredig met /D 7 wordt kleiner, werkt aee 
c 
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1 yt ""JD7 wordt kleiner, w_erkt mee 

o -
evenredig met 

evenredig met -D1 wordt groter, werkt tegea. 
c . 

OQk bier ligt het evenwicht dus bij een grote waarde voor /D
0
/. 

Hieruit volgt dat de toestand vaa rakende 3d-arbita i.nstabiel 

is. Hier ook ligt _de verklaring voor de vora der overgangen in 

de dilato-meterkurvea van Tt (zie grafiek I, II, III, IV, V, 

VI) • 

Bij overlap wordt D kleiner door temperatuurverhoging. Deze 
0 

verkleining van D
0 

wordt energetisch in toenemeade mate tegen-

gewerkt. Daaroa wordt het trajekt onder Tt gekenmerkt door eea 

afnemende uitzettin~s-coefficieat~ Bij Tt wordt D = 0 en keert .o 

de situatie om • . He~ trajekt vertoont op Tt een sprong_ na~ _ 

bovea in de uitzettingacoefficient naar .een waarde . bove~ de te 

. verwachten louter-thermische uitzettingsc~effi.cient en loopt 

geleidelijk terug naar deze laatste waarde. Dit is 'in strijd 

met de theorie van Zener (zie pag. 4), die juist onder Tt toe

nemeD.de 0'- -waarde verwacht ~ 

Theorie en aeetresultaten 

Bij Tt2 ' de f.c.t. ---. f.c.c. overgang bij afge~chrikte le

geringen doet de theorie een dip in de susceptibiliteit ver

wachten. Deze verJiin·der~ van X bij Tt werd waargenomen bij 

een afgeschrikte legering met 90 at. % Hn en ~ts minder 

duidelijk bij een van 85 at. % Mn (grafiek.VIII) en weer zeer 

duidelijk bij de 97 at.~ lege_ring van ,grafiek IX. 
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De tweede overgang, bij 470°C, :en 1 - {3 ( 0(. ) oversang (zie 

pag. 30/31) toont in veel X -kurven een daling ,, in andere 

een stijging (grafiek IX) in enkele ook een kombinatie van 

deze. De daliDg wordt veroorzaakt door bet feit dat · ~~ 

een lagere X -heeft dan 1 -Mn. 

De stijging moet wr& worden toegeschrev•n aan de aanwezigbeid 

van een Curie-punt in de quurt van 470°0. 

Grond voor deze veronderstelling wordt gevonden in bet verloop 

van enige 1/ X· kurven. 

Bij de legering met 90 at.% wordt de 1/X kurve bij . 480°0 voor 

de tweede maal lineair (grafiek X). Dit wijst er op dat er tot 

dat punt magnetisc~e ordening geweest moet zijn. Het lineaire 

stuk beantwoordt aan de formule voor paramagnetiscbe . 

'X = c 
T- e • 

Dit wijst op ferromagnetism• v66r Tt2 • . De X -kurv~ werd op 

genomen op de apparatuur van de Heer Weijts (zie appendix). 

Ook bij de 85 at. % legering, die atgeschrikt is, heeft 

1/X van af 490°0 een paramagnetisch verloop, beantwoordend 

aan ·de formule 

· X = T + e 

Dit wijst weer op anti-ferromagnetisme voor Tt2• Deze meting 

werd verricht volgens de Farada7 methode. 

Een ferromagnetisch gedrag voor Tt2 vertoont t>ok duidelijk 

de legering met 60 at.% Mn. (grafiek XIa en b). 
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Tt1 ligt bier ver beneden 0°C. Men ziet bier eerst zuiver 

paramagnetisae dat overgaat in paramagnetisme zoals dat na een 

ferromagnetiscb Curie-punt optreedt. Op deze grafieken staat 

1 ll F reap. ! uit. Het is de kracht in mg waarmede het sample 

in het veld getrokken wordt. Deze Af is evenredig met X • 

Aan de_ hand van het model der overlappende 3-d-banen zou men 

de volgende algemene kurve-vorm voor X kunnen verwachten. 

figuur 14 • 

. 

cb 
I 

-. I 
/r, 

f~t.?j~-~-

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

~ 
·_ :J --9K 

Figuur 14. -

~oor Tt1 superpositie-effekt van terra-magnetisme wegens 
. . 

grote overlap en toenemend anti-terromagnetisme wegens ver-

kleining vaa overlap. 

Bij Tt1 omslag naar " totaal11 anti-ferromagnetism& .. dus verlaging 

van X. Tussen Tt1 en T~2 weer ferrD- . en anti-ferromagnetisae; 

De 3d-spins staan eerst nog anti-parallel ma~ gaan geleidelijk 

parallel staan. De thermische energie verzwakt deze orientatie 

weer. 
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• In de buurt vu Tt2 weer _2 effekten de overgang j-... oc. 

geeft ~ - verlaging; het optreden van een Curie of N661-

punt geeft X -verhog:iag. Daarna paramagnetiaae. -_ 

Lang Diet alle opgenoaen X -kurven beantwoorden aan dit al-

gemeen_patroon. De niet afgeachrikte legeringen,die uitge

gloeid zijn op 550°C en langzaam afgekoeld verkeren bijD& 

ni.et in de 1 - faae en vertonen uiteraard niet de typische 
~ ' . 

overgangen in hun X -kurven. Op grafiek VIII is de_)'- T -

kurve van zo'n legering opgenomen. Boven 900~ is reeds de 

overgang naar de fi- faae te zien uit de sterke daling van X • 

X van {!,- Mn is lager dan X van Cf;- Mn (pagina 9). 

Andere kurven soorten, door ons opgenomen ·zijn : 

X.- T - kurven, praktisch horizont~i" _ 

X~ T _- kurven, stijgend (grafiek VII:t, 93 at. %) • 

Het mechanisme, dat verantwoordelijk is voor de stijging of 

daling vanX bij toenemende · temperatuur is niet duidelijk. Een 

aanwijzing is misschien te vinden in correlatie tussen super• 

struktuur en gemiddelde d X I dT. 

Figuur 15 geeft een overzicht van de door Dean gevonden 

superstrukturen in Mn -Cu. 
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Figuur 15 Mangaan-koper di!lgraill Tolgens Dean 

(overgenomea uit S~rin~~11 )'. 

Tabel VII geeft aan b.ij ·~-l.ke sameastellingen de d 'X-/ 

positief, 0 ot negatief ~erd gevonden. 

d 'X-/ dT + o · --
at.% Mn 90 97 :so 

93 90 70 . 

.90 80 90 

85 80 90 

95 85 

gemiddelde 90,6 86,8 So,, 
samenstelling 

dT 
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d 'X/ dT stijgt dus naarmate de samenstelling die van een super-

struktuur meer nadert. De superstruktuur is geordend, meer dan de 

"ongeordende vaste oplossing daarbuiten". Deze ordening vermin-

dert bij temperatuurverhoging. Mogelijk is deze ordening ge-

koppeld aan magnetische ordening zodat aan de kop der super

strukt~ur gebieden een soort Curie-punt ligt. De sprong in .~ 

bij ruim 700°C in gratiek IX kan hierin een verklaring vinden. 

Verzadigings verschijnselen 

Zet men bij de methode· van Faraday ~ F . uit tegen u2 dan geeft 

dit voor bijna alle doorgemeten legeringen een rechte lijn tot 

ca 7 k Oe. Dan gaa~ de lijn geleidelijk horizontaal lopen. 

l ·=.t 1v.0 ulx 

Bij constante 'J. zal de F - H~rve reeht zijn. Horizontale at

buigiag betekent dat ~ kleiner wordt hetgeen op verzadiginge-. . . . 
2 magnetisatie wijst. Grafiek XII toont de F - H - kurve van 

2 afgeechrikte"legeriDc van _reep. 89t en 97 at.% Mn. 

Opmerk*lijk is, dat de eerste· legering een dalende- de tweede 

een zeer licht stijgende ')(. - T - · kurve heeft·. 
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_Appendix 

A. De optische dilato-meter, Reichert 

.SP 
/ 

"\ :/; / \ / 
\ t / \ 

/ \ /j 
/ 

~ / \ 

/ @ __ \ 
\ 

)' '- _.._ \ 

;'; 
\ 
- 7J 

OVEN 

Figuur 1,. 

SampleS, van 5 em len~te 'bevindt zich in kwartshouder H. De 

uitzetting wordt door een kwartsstaat overgebracht op een 

5 

-prisma, P, dat daardoor draait om een ho~izontale as. De tempera-. 
tuur van het sample wordt gemeten met een thermokoppel. De 

thermokoppelspannin8 doet tevens een spiegeltje, sp draaien 

om een vertikale as zoals dat bij een spiegel galvanometer 

gebeur$. Een lampje · ~ werpt een lichtstraal op prisma P, die .. 
ze reflekteert op spiegel sp, die ze op haar beurt terugkaaat 

naar een fotografische plaat • . De plaats van de lichtstip in 
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x-richting is een maat voor de temperatuur, die in y-richting 

geeft de lengte-toename aan. 

De temperatuur moet met 4° per minuut opgevoerd worden. 

B. De zelfregistrerende automatische dilatometer. 

Hier wordt de temperatuur automatisch met de gewenste snelheid 

verhoogd. 

Het is-bij deze opstelling mogelijk een kurve te krijgen bij 

opwarming en bij afkoeling. 

Meetprincipe en benodigde apparatuur : 

a) Temperatuur · 

In het blokschema fig- 17 is het meet- en regel-principe van 

de temperatuur weergegeven. 

De spanning van het thermokoppel wordt rechtstreeks toege-

voerd naar de X-ingang van de XY recorder en via een spannings 

deler naar de meetbrug. 

De comparator vergelijkt het gewenste signaal van de pro

grammaregelaar met het signaal van de meetbrug en zorgt er 
·, 

voor dat het verschil hiertussen minimaal blijft, door de 

ovenvoeding met behulp van een schakel relais al dan niet te 

onderbreken. 

De registratie van de temperatuur geschieit, op de meet-

brug als functie van de tijd en op de XY schrijver als in• 

stelbare variabele, in beide gevallen in een lineaire schaal. 
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Figuur 17 

Blokschema meet en reg~lgedeelte van de ~emperatuur 
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XY recorder 
spanningdeler · • • 

Xewlett Packard model 2D~2A 

potentiometer 250~ lin. · eventueel tussen a en b : Philips buis-

meetbrug ] 
comparator 

programmaregelaar 

. • 

. . 
Philips automatische meetbrug PR 2210 U 

Philips universele programmaregelaar PR 7211 

met trommel PR 7208 

voltmeter GM6020. 
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b. Lineaire uitzetting. 

In het blokschema fi~ur 18 is het .meetprincipe van de uitzetting 

weergegven. Het .in een kwartsaleetje bevestigde meetataafje zal 

bij uitzettiDg via een even.eensvan kwarts vervaardigd geleide

ataafje de verplaataingsopnemer indrukken. Hierdoor wordt een 

kerntje verplaatst dat de coefficient van wederzijdae inductie 

tusaen 2 spoeltjes in de opnemer bepaalt. Een vooraf ingesteld·e 

meetbrug wordt hierdoor• ontregel~. Deze brug is zodanig gecon-. . 
strueer4 dat de ontregeling automatisch ge~orrige~rd wordt waar

bij de correctie een maat is voor de verplaatsing van bet kerntje 
. -

en derhalve voor de uitzetting van bet meetstaafje. Deze maat 

wordt door de meetbrug automatisch doorgegeven ~an de Y-ingang 

van de XY reco~der. 

Ook in dit geval geschiedt de registratie in een lineaire schaal. 

c. Susceptibiliteita-.meting. Methode van Faraday 

Figuur 19 geeft een sch~ts van de m~etopstelling. De kracht 

waarmede bet sample, dat om verdaaping en o~datie tegen te 
. I 

·gaan is ingeamolten in een geevacueerde kWarts-ampu) .wordt aange • 

trokkea, is een maat voor de ·ausceptibiliteitf .dieberekead wordt 

uit de tormule 

F = kracbt in M 

;u= 4 TT. 10·7 

X • S\ISC. per massa-eenheid ia .,;; /kg 

B 2 i A2 -2 - n m . 1 

·. 

H1 en H2 zijn de magn. veldsterkten aan onder ,en boven uit

einde van bet sample. 
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.....-. v-c.rplo.a..t - - -
Y..Y 

mc.ct.~ta.a(j·e 
mee.t-:brus -

t"e.corole.r 
~~_Bs---l --

ovel"! 
opneme.r- .. - (.'i) 

Figuur 18 

Blokschema meetgedeelte· van de ui.tzetting 

,; Ph:l.lipa PR 9310 verplaatsingsopnemer 

meetbrug : direct aanwijzende meetbrug Philips PT 1200/01 
I 

XY recorder : Hewlett Packard model 2D~2A. 
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De opstelling is zeer gevoelig voor bodem trillingen. 

Opm. De litera·tuur geef't de magnetische susceptibiliteit 

meestal ia e.m.u./gr. 

1cV 
4ft e.a.u./gr. 

D. Susceptibiliteits-meting. Methode Weijts 

' Bij ~eze opstelling wordt de bagnetisatie van het sample ge-
. 6 - ' 

t 1 .a.& ld <t ~ -A .-) me en t.g.v. een constant u twen~g ve ~, 

<t k Oe) 'X volgt dan uit M • 1u
0 

X H. 

Ia het uitwendig veld wordt het proef'stuk heen en weer bewogen 

evenwijdig aet dit ' veld. Het passeer~ hierbij 2 opneemkoppen 

van een milli-oeratedt-meter. Figuur 20. . 

Deze reageren alleen op de H-kompottent 11 met hun lange as. 

De ·2 koppen staah aan weerszijde van het proef'stuk en zijn 
' ' . . 

aerie geschakeld. Omdat het proefstuk-veld symmetrisch is ver-

krijgt men zo een tweemaal _zo sterk signaal dan met 1 kop. 

Tevens worden alle storingen die Diet symmetrisch zijn ge

kompenseerd omdat de 2 koppen hierop tegengesteld reageren. 

Een dubbelschrijvende r~corder registreer•t 4e ampl~t-uden der 

signaleD, die een ma~t voor~ zijn en tevens de' tempera tuur. 

De frequentie der periodieke beweging is 3/minuut. De be-
• I . ' 

wegiag wordt verkregen door de kwarts-sample-houder te ver

binden met een koperen stang die excentrisch ·~erbonden is met . 

een uniform roterende schijf. 

Het uitwendig veld wordt opgewekt dodr een soleno!de,gewikkeld 
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om de watergekoelde oven. 

Tijdens de verhitting wordt argon door de oven geleid om oxi

datie van het proefstuk te voorkomen. 

Dankwoord 

Ik betuig mijn oprechte dank aan Prof.dr. c. Zwikker, die mij 

in de gelegenheid steld~ dit onderzoek te doen en hierbij 

hielp in vele waardevolle gesprekken. Verder dank~ Drs. Rardon 

voor zijn belangstelling en medewerking, Drs. Kuypers voor 

zijn hulp bij de Rontgen-opnamen, mej. Kuier voor de chem. ana

lyses, mej. A. Lat~ur voor het verzorgde type-werk en alle 

andere die medewerkten aan het tot stand komen van deze scriptie. 
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