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INLEIDING. 

De legeringen van het overgangsmetaal Mn met Ou, '!81ke 

het onderwerp vo:rmen van di t versla.g, behoren tot een groep 

waa.rop een theori• van H.H.Uhlig1 betrekking heeft. In deze 

theorie wordt verband gelegd tussen de electronenconfigura.tie 

en hun passiviteit. 

Roofdstuk I behandelt de vervaardigi~ van de legeringen. 

In Roofdstuk I,I worden de theorie van Uhlig en de daarin 

e~n rol spelende begrippen uiteengezet en de toepa.sbaarheid 
. 

.. op Mn-Cu legez?.ngen besproken. , 

Hoofdstuk III beschrijft en bespreekt eleotrochemische 

potentiaalmetingen aan Mn-Cu legeringen. 

Boofdstuk ·IV behandel t enkele ma.gneti·sohe eigenachappen, 

en brengt ze in.verband met de electrochemische versohijnselen. 
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HOOFDSTUK 1 

Het maken van de Mn-Cu le2eri~en 

·······----------·-····--········ 
a) Ui tgangsmateriaal Cu. 

Er werd gebruik gemaakt van het eleotrolytisch gerei~ 

nigde koperpoeder 271' van Merck, Darmstadt. Het poeder was 

verpakt in plastic potjes en ~e kleur van de inhoud was niet 

steeds dezelfde, vermoedelijk tengevolge van een veraohil in 

zuurstofgehalte 21 • Alle gebruikte soorten gaven echter goede 

reaultaten. Onze mengmethode week af van die van v.d.Broek 21 , 

zoala onder"malen en mengen" zal blijken. 

Goed electrolytiach kop•r kan nog de volgende percen

tages verontreiniging bevatten 22
1 

ot-Mangaan in schilfera van ·Riedel-de Haln. Een speotrochemi-

ache-analyse daarvan gaf de volgende samenatelling. 

Mn hoofdbeatanddeel 

Mg o,oos5 
~ 

Si ~ 0,0004 ~ 

Co ~ o,oooJ5% 



Cu 

·A]. 

c) Malan en mengen. 

-2-

o,ooo6 % 

o,oooo2 ~ 

~ o,oo25 % 

De Mangaanachilfera warden. in hceveelheden van 200 gram 

gedurende 3 uur gemalen in een·agaat kogelmolen met keramisobe 

kogele. Nog niet vermalen stukjea werden uitgezeefd met fijn 

kopergaaa. Het koper- en mangaanpoeder werd in de juiste ver-

houding afgewogen tot een gewioht van 50 gram. In een ag·aat . 

mortier konden daze poeders in 10 minuten goad gehomogeniaeerd 

~ worden. Hat homogeen worden was gemakkelijk te volgen' door hat 

kleurverachil dar poaders. · Van een achudmaaohine om di t doel 

te bereiken werd atgezian; omdat verachil in aoortelijk ge-

wioht en korrelgrootte tot ontmenging kan leiden. 

Ret atortgewicht per volume eenheid van di t poedemengael 

is laag en dit geeft moeilijkheden·bij hat vullen van de smelt-

vormen i~ de gebruikte electronenatraaloven. Hat poedermengsel 

we~ daarom in hoeveelheden van 25 gram gecomprimeerd met een 

· kraoht van 6 ton;' (2000 F:.g/cm2). Eventueel aanwezige o~dhuidjes 

op de korrels worden daardoor verbroken en ar ontstaan op tal-

loze plaataen goede metallische kontakten, die hat later aamen-

vloeien bij hat smelten bevorderen. Ik vermoed dat door dit 

oomprimeren geen.last ward ondervonden van hat zuuratofgehalte 
. . 21 

.van de Cu-poedera, zoals dit door v.d.Broek ward vermeld • 

Voor hat vullen van ameltvormen werden de ronde pillen 

in twee stukken gebroken. 
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d) Smel ten. 

De legeringen werden in hoeveelheden van 50 gram 

gesmolten in de Hereaua-eleotronenstraaloven. Het gehele smelt-

prooes, d.w.z. vacuum halen, smelten, koelen, uitnemen en weer 

vullen duurde onge~eer 1i uur per legering. Na het uitnemen 

werden de onregelmatig gevormde· staafjea door alijpen ont-

daan van het groene MnO, dat met dunne laagjea aan de buiten

kant zat. Alle in de smelt en de vaouumru.imte aanwezige zuurstof 

wordt onder de amel tomstandigheden door het Mn gebonden. 

·e) Samenstelling van de legeripgenreeks. 

Er zijn legeringen ge~olten met een Mn-oonoentratie 

van OJ 5; 10; 15; 20t 25J )Of 40; 45J 50J 60J 70J 80 en 90 % Kn. 

De afweegfout was i 0,05-gram. Het Un-verlies bij hat smelten 

is niet nagegaan. ~ getallen die v.d.Broek 21 geeft zijn niet 

verontrustend. 

f) Walsen. 

De bij het smelten gevormde staafjes hebben een zeer 

onregelmatig oppervlak. In dit veralag gaat het over oppervlak

teeigensohappen en voor de-passiviteitsproeven wordt een gepo-

lijsd oppervlak gevraagd. Hat gelukte em door koudwalaen alle 

legeringen te vervormen tot lange strippen met een dikte van 

0,1 - 0,3 mm dikte, enkele centimeters breedte en ongeveer 

50· em lengte. Dit _betekent een diktevermindering van 30 tot 

100 maal. Di t is bevorderlijk voor de homogeni tei t van het mate-

riaal. Ret koudwalsen dient in kleine stappen te gebeuren, omdat 

het materiaal andere aoheurt. De strippen konden geknipt worden 

tot regelmatige vormen ~n daarna eenvoudig op de aanwezige slijP-

apparatuur tot hoogglans worden gebraoht, waar dit nodig was. 
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Na iedere meting warden alle samenstellingen door slijpen 

gereinigd. 

len poging om enkele monsters, die v.d. Broek een 

temperatuurbehandeling had g~geven, eveneens uit te walaen, 

mialukte. Bij de aerate kleine vervorming apatte·n zij reeds 

uit elkaar. Zij zijn bros geworden door Yn-uitsoheiding. 

g) ICleur. 

n. legering met 5 % Mn is koperk~eurig. Die met 15 % 

is geel. Het. valt reed~ moeilijk om in 20 ~ Mn nog iets van de 

k~perinvloed terug te vinden • 

Voorbehandeli96 van de legeringen. 

Van het systeem Mn-Cu kent men 2 faaendiagrammena 

a. KetcL- Mangaan uitscheiding in een groot gebied • Zie 

figuur a (blad 5" ) · 

b. len met een c.ontinue reeks van mengkristallen van 0 tot 

bijna 100.% Mn. Zie figuur b (blad-~). Bij percentages boven 

75 gew. % ia er een omkeerba;e overgang van fcc naar fct met 

een·aasenverhouding c/a bijna gelijk aan 1, welke tot ongeveer 

0,96 daalt bij 95 % Kn. 

Wanneer geen apeoiale maatregelen worden genomen, zo

als bijv. enkele honderden ~ren gloeien op 550° c, krijgt men 

altijd toeetanden uit hat metastabiele fasediagram volgens 

figuur b. 

De metaatabiele reeks is gekozen om daaraan metingen 

te doen. Om deze metaatabiele tass zo· atabiel mogalijk te doen 

zijn, zijn alle legeringen 300 uur verhit op 105 °c. In de 

aerate 24 uur hebben magnetische veranderingen plaats, welke 

bij 105° C maximaal zijn. Na 48 uur is er op dat punt geen 

verandering meer te conatateren. · Veor deze metingen wordt ver-
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we zen naar blz. ~ S 

Van de samenstellingen 20, 10, So en 90 % Mn zijn 

r6ntgendiffractieopnamen gemaakt met Mo-IC cy,_ straling, met het 

resultaata 

20% Mn 

70 % 
80 % 

90 ~ 

foe. 

fcc 

fcc; tekenen van fct met cfa dicht 

bij 1._ 

fat. Nu een kleinere ofa. 

Ret bereiken van een ~agere vrije energie toestand 

volgens Figuur ·a betekent het vormen van c;i.; - Mangaan met 58 :Mn

atomen in de unitcel. ~t _is een ~omplex prooes en de verklaring 

van de stabiliteit van bet foc/fct gebied wlbrdt daarin gezooht • 

De legeringen zijn na het smelten in de electronenstr~ 

oven afg~koeld met een snelheid van ongeveer 800°C/10 minuten. 



-7-

HOOFDS'l'UIC II 

Theorie van UHLIG "Eleotronencon:fiD"'lratie van legeriruren en 
•••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••a•••==•=••••~••••• 

Passiviteit. 

We plaatsen sen etas£ van zuiver ijzer in verdund sal-

peterzuur (bijv. 40 % HN03). Er ontstaat sen heVige gasontwikke

ling. Het ijzer lo~t op. Dit proces gaat door tot bet zuur of 

bet ijzer verbruikt is. Nemen we in plaats van verdund nu stark 

salpeterzuur (bijv. 8o ~ HN03), dan is er enkele sekonden lang 

aap bet ijzeroppervlak een geringe gaaontwikkeling te zien, die 

~ plotseling stop~. Het ijzer blij~t schijnbaar onve~anderd in dit 

veel sterkere zuur. Ala men deze staat hiem.a in verdund sal-

peterzuur plaatst~ gebeurt er nieta, in tegenstelling met de 

reohtetreeks daarin geplaatete staaf. 

Het ijzer in deze toeatand heet "gep~BSiveerd"• Het is 

metal!iach blank, wordt eohter niet meer door kwik bevoc.htigd 10• 

Jan ongepaaaiveerde ijzeren ataaf, die in een kopersulfaatoplos

sing in water wordt geplaatst, wcrdt onmiddellijk bedekt met een 
. 

Cu-laag, in overeenstemmillg met de regel dat bet onedele metaal 

het adele uit zijn oplosaingen verdrijft. (Het verkoperen van 

ijzeren.sohoppen in vochtige kopermijnen; het neerslaan van gou4 

door toevoeging van Zn-poeder). In de gepassiveerde toestand 

bedekt de staaf zich nist meer m~t koper. Hat gedraagt zicb 

ala een edel metaal, dioht bij Pt liggend. Dit prooes heet 

ohemisoh passiveren. 

In tabel I zijn enkele ohemisohe elementen uit de 

spanningereeka met huri "normaalpotentialen" in de H2-sohaal 

bij elkaar gebraoht. Ijzer maakt door passiveren een sprong 

van- 0,44 ~ar + 1,1 Volt. 



'l'ABEL I 

:Metaal Normaal Metaal Normaal 
pot. pot. 

Li I L1+ - 3,01. v Co I Co2+ - o,28 v 

Ba I :sa.2+ - 2,90 N1 I N1 2+· - 0,25 

~~g I Yg2+ 
. 

an I an2+ - 2,38 - o,14 

.u I Al3+ - 1,66 cu I cu2+ + 0,34 

T1 I '1'1 2+ - 1,63 cu 1 ou:*" + 0,52 
. 

~~n I Kn2+ • 1,18 BB I ~g2+ + 0,798 

·Zn I Zn2+ -0,763 Ag I AB+ + 0,799 
-

Cr 1 orl+ - 0,7 Pt I Pt2+ + 1,2 

Fe I Fe2+ g2 I 2H+ 
-

- 0,44 + o,oo . 

Cd I Cd2+ - 0,4-92 

Spanningareeka der ohemiaohe elementen 

·plaatat men een koperplaa~ in aalpeterzuur~(bijv. ~0% 
' . 

Do
3

) dan heett. eveneena sen hevige rea.otie plaats. Bet gelukt 

Diet om koper op de wijze ala de ijzeren ataat te paasiveren . . 

door hem te plaataen in pconoentreerd aalpeterzuur. Wanneer het 

koper met een platina ataafje wordt ~eraakt, onder het vloei

stofopperYlak1 houdt de gaaontwikkeling onmiddellijk op. Ret 

koper blijft ook na hat venijderen van het platina draadje 

aohi~nb._r inert. in de vloeia~f' ataan. D1 t prooea heet 

. anodiaoh paaaiveren. Door de korte aanraking 9'9t hat P't-draadje 

is een eleme~t ontstaan met een EMK van ongeveer 0,9 volt. Dit 

element is door de metalliaohe aanraking kortgeal~ten zodat een 

hevige atroomstoot ~an negatieve ionen zioh op bet Cu ontladen 

heett, en daar hat oppervlak tot paasiviteit heett gebraoht. 
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Hetzelfde kan men bereiken door hat koper ala anode in 

een salpeterzuurbad te plaatsen en er kort een flinke gelijkstroom 

. door te laten lopen. 

Kritische stroomdiohtbaid 

De theorie van Uhlig heeft betrakking op anodisch 

passiveren. Om hat in die theorie gebruikte begrip kritiaohe 

stroomdichtheid duidelijk te maken moat het stroomdichtheid

apannings-diagram besproken worden van ~en goad passiveerbaar 

metaal. We nemen dat van ijzer (figuur 1,-bladlt). 

Een stuk ijzer met een gaed gadefinieerd oppervlak 

wordt in een 1N zwavelzuur oploasing geplaatst en mat· een 

spann~ngsbron verbonden. Ala andere electrode kan ean platina

draad dieneri. De bier gebruikte spanningebron is een potentio

staat, welke de ei~enschap haeft dat de klemspanning onafhan

kelijk is van de afgenomen stroom. De achijnbare inwendige 

weerstand van daze potentiostaat 1~ gelijk aan nul tengevolge 

van een ingebouwd eleotronisoh regelmeohanisme. Di t is noodza

kel_ijk omdat de kromme in(figuur 11 blad f_l) gebieden vertoont 

· met een negatieve dif:ferehtiele weerstand, welke alleen gemeten 

kunnen .worden wanneer de meetspanning.volkomen onafhankelijk 

is van de meetstroom. 

Er wordt verder een referentieelactrode (bijv. een 

kalomelelectrode) in de vloeia:t;of' geplaatst·, · zodanig dat dez~ 

de potentiaal in de vloeiatof vllllc tegen de ijzerelectrode aan

geeft. {Zie f_iguur 2, blad j~). De atroom wordt poai tief gede:f;L

nieerd wanneer positieve ladingsdragera vanuit hat Fe d66r de 

vloeistof naar de ?t-electrode atromen. De electrodenspanning U 
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is de spanning van de Fe-eleot.rode vermindert met die van de 

reterentieelectrode. Het is deee spanning die door de poten--
.tioataat wordt geregald. Figuur 1, blad ff geeft dua het vel:'

band tuaaen spanning en stroomdichtheid aan bet grensvlak Fe-

vloeiatof'. 

Komend vanuit bet negatieve apanningsgebied, neemt de 

stroomdiobtheid eerat anal toe, blijft dan over een bepaald 

spanningagebied vrij konstant en wordt na enige snelle oeoil

latiea zeer laag. Dit is het begin van het passieve gebfed. Bij 

verdergae.nde spanningsverhoging wordt tenalotte de ontladi.ng 

~ van og- -ionen mogelijk onder o2~ntwikkeling. Dat gebeurt 

in toeneaumde mate, zonder. dat het ijzeroppervlak eijn metalliaoh 

uiterlijk verlieat. De hoogate atroomdichtheidswaarde vlak voor 

de aterke daling w9rdt de kritiaohe atroomdiohtheid genoemd. In 

een oplcsaing waarin Fe niet-paasiveerbaar is, eoala in een KCl

oplosaing, volgt de krcmme de in tiguur 1, blad II 1 getekende 

onderbroken lijn. Bier lost het ijzer snel op en komt het niet 

tot.o2-ontwikkeling. 

Wanneer· men reekaen binaire legeringen waarvan ''n van 

de componenten behcort tot de gemakkelijk te paaaiveren metalen 

op deze wijze onderzoekt Vindt men, dat de kritische stroom

dichthe1d nodig voor bet passiveren zeer aterk afhankelijk is 

van de samenstelling. Va.ak wordt deze bij eon bepaalde samen

atelling zeer laag en blijf't dan ong9Veer op het niveau dat de 

maest pasaiveerbare component zelt he~f't. In f'1guur 3, bl&d tl, 

zijn aohematiaoh een stel stroomdichthe14-apanningsdi~rammen 

voor een reeka Ni-Cu leger:lngen. 



i 
I 

+400 
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Fipur 1 

Fe/Fe2+ 

oscilleren 
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kritische ; .1. stroomdichtheid 
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k _____ P_&_s_s1_e_f_0,007m~ transpassie:f' 
------·---='1""----~,.---·----.-- --.---- --,- ---..,.-------------~~ 
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Potentiostatisch gemeten atroomdichtheid-spanninesdiagram 

van ijzer in 1 N zwavelzuur bij kamertemperatuur. 10 ' 11 

..... ... 
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Opstelling voor het meten van stroom en 

spanning bij ·het passiveren van ijzer. 
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P'iguur 3 

moeilijk passiveerbaar 

.ONi/70Cu 

'------ _______ _/. 

./ 

I 

Enkele stroomdiohtheid-spanningsdiagrammen van NiCu-

legeringen-{schematisch). 
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Figuur 4, blad I b , laat zien hoe bij geringe Ni-percen-

tages de kritische stroomdichtheid zo groot is dat de legeringen 

daar eigenlijk niet paasiveerbaar genoemd kunnen worden in dit 

milieu. In de buurt van 36-40% Ni daalt de waarde zaer stark. 

Da theorie van Uhlig legt verband tuasen de legeringa

samenatelling bij deze sterk8 kritisohe atroomdichtheidsdaling 

en de wijze waarop vaca~rea in de d-band v~ een der oompo-

nenten worden gevuld door electronen, welke door de andere com-

ponent worden afgeataan. 

Bi~ redeneert aldusa 
-

~ 1. Kijkt men naar de plaata in bet periodieke ~steam waar 4e 

gemakkelijk paasiveerbare metalen liggen, dan valt het op dat 

dit alle overgangametalen zijn. (Fe, co, Ni, cr, pt). 

2. Kijkt men naar de ohemisorp_tie van gassen door metalen, 

getabelleerd in tabel II op blz.l4, uit {4), ~an valt op 

dat er g66n overgangametalen wo~en· geTOnden in de minder a.lc

tieve_groepen C-F, terwijl de meeat aktieve groepen A en n, met 
' . 
u_itzondering van Ca en Ba alleen overgangsmetalen bevatten • 

. 
Er zijn echter, wat Ca en Ba betreft, feiten, die er stark 

op wijzen ~at deze metalen ook enige electronen in 3d- en 5d

banden hebben 5. Hqward en Trapnell in "Chemisorption", hoofd

stuk VII, konkluderen dat de ahemiaorptie in het ~~gemeen be

perkt -is tot overgangMilet.alen en ~at daze ab.sorptie te maken · 

heett met gedeeltelijk gevulde d-banden of met ong~paarde 

eleotronen in-d-banen. Niet-overgang-.etalen zijn dan inaktief 

omdat bun d-banden of atoom-4-banen gevuld zijn. 
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TABEL II to~ergenomen uit 5) 

Groep 

N2 112 co .C~4 0
2

11
2 02. 

A w, Ta, Jlo 1 Ti, Zr, Fe, + + + + + + 

ca, Ba 

B Ni, pt, Rh, Pd - + + + + + 

c eu, Al - - + + + + -

D IC - - - - + - + 
' 

E Zn, Cd, In, Sn, Pb, Ag, - - - - - + 

F Au - - - + + + -
De absorberende eige~ohappen van metaal~i~s. 

+ W'el geabaorbeerd - niet geabaorbeerd. 

3. Bij magnetiaati~-metingen 13 aan seer fijn Ni-poeder was 

geble~en ~at adsorptie van o2 of H
2 

invloed hAd op de m~eti

satie. II2..:.adsor.ptie had aen verl8.ging tengevolge en o
2 

een ver

hoging. Men meende dit te kunnen verklaren door aan te nemen 

. dat de ll-atomen olectronen atstaan aan de d.-band van bet Ni, 

waardoor 4e magnetisatie terugliep, terwijl voor de adaorptie 

van 0 aan ·bet oppervlalc ju::Lat eleotronen worden benut ui t het 

metaal, wat suggereert dat d•z• eleotronen uit de d.-band komen. 

De theorie van Uhlig zal nu worden uiteengezet aan 

de hand van de ayatemen Cu-Ni en· Ni-Fe, omdat di t twee typen 

zijn in zijn berekeningen. 

Cu-Ni ···-
In de figuren 5 en 6, blad i h, ui t Bozorth "Ferromag-

netiam" 1 zijn de magnetisohe eigenschappen weergegeven van 

CU-Ni in afhankelijkheid van de samenstelling. Het wordt 
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uitgelegd ale een opvullen van de d-band door electronen uit 

het ~oper op een dusdanige manier dat bij 60% Cu alle vaca-' 

tures gevilld zijn. Dit beeld wordt nog versterkt wanneer blijkt 

dat het percentage waarbij het f'er+Omagnetiallie verdwijnt omge-

keerd evenredig is met het aantal valentieeleotronen van het 

toegelegeerde metaal. Met Zn bij 30 %, met Sn bij 15 %• 
Uhlig apreekt over het aantal oppervlakte-vacatures 

dat er per atoom Ni bestaat. Wijzend naar punten 2 en 3 van 

bladzijde 1·~ en fl.ft laat hiJ Ni per oppervlakteatoom 66n eiectron 
I 

at~taan om zuuratof chemisoh aan het oppervlak te adaorbereil. 
- . 

.. Per oppervlakteatoom Ni is dus 'in de gepaasiveerde toeatand 

een vaoature o, 6+1•1 ,6. Ala -die aangevuld worden door s-eleo-

tronen ui t bet koper tot verzadiging, is er bij nog boger 

kopergebal te geen goads passive ring meer mogelijk door atwe

zigbeid van vacatures in d-banen o:r d-banden. Di t punt kan be-

rekend worden uit de gelijkbeida 

Awt X 1,6 • (10Q- ~i) X 1 

~i • 38, 5 atoanproaenten Ni 

In deze opvatting atelt Uhlig dat bet koper g66n 
-

eleotronen bijdra&Bt aan de zuuratofabaorptie. Ook de waarde 

van 66n electron van bet Ni tar zuuratofabsorptie is sen ve1'

moeden. Door van Hn atwijkende waarden te nemen kan hij een 

geheel gebied "verklaren11 • 

. Ni-Fe ···-
In het aysteem Cu-Ni is er ean donor (Cu)· aan te 

wijzen en sen acceptor (Ni), die de geachonken electronen 
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gebruikt voor het vullen van zijn oppervlaktevacatures. Ook in 

het systeem Ni-Fe moeten we een donor en een acceptor aanwijzen. 

3ij het koper ontbraken vaoatures, zodat koper automatisch als 

donor in aa.nmerld.ng kwam. Hier zijn eohter 2 overga.ngsmetalen 

aanwezig, elk met zijn eigen vacatures. Uhlig wijst in dit 

aoort gevallen ala acceptor aan die component' welke het gema.k-

kelijkst te passiveren is, hier Ni. Ni vraagt om o,6 + 1 a 1,6 

electrone~ per oppervlakteatoom. Het Fe moet dan donor zijn, en 

de vaoatures die afkomstig zijn van ijzer worden niet gevuld,. 
I 

stelt Uhlig. De eleotronen die per Fe-oppervlakteatoom besohik-

J baar komen stel t hij gelijk aari het aantal dat in de d.-band van de 

metaaltoeatand aanwezig is, verminderd met het aantal in de 

d-schil van het loeae atoom. Zie tabel III. 

TABE;L III 

I 

Uetaal Atoom . 

d 8 d 8 

. Fe 7,8 o,2 6 2 
.. -

besohik:baar 1,8 - 6 • 1,8 

In tegenstelling tot koper m~et Fe wel meewerken aan de 

o-;adsorptie, s~elt Uhlig. Voor de verzadiging van de door Ni 

ontstane behoefte kan volgens deze redenering Fe slechta 

1 ,a - 1 • o,8 electron per oppervlakteatoom atataan. Di t getal 
- . 

noemen we n, de behoefte van de. acceptor 1 v. Algemeen geldt 

dana 
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Aacceptor x v • (100 - Aacc) x n 

percentage acceptor A ace 0: 100 
.! + 1 
n 

(I) 

waarin v • aantal vacatures per opp.atoom acceptor en 

n • aantal donor electronen per opp. atoom donor. 

Voor Ni-Fe 1 ~i • 33,3 atoom prooenten. 

Uit het artikel van Uhlig volgt hier een overziqht van 

op deze wijze door hem berekende en gemeten kritisohe samen-

stellingen. (Tabel IV) 

Volgenb Uhlig moe~ men dus, kort samengevat, in een 

binaire legerihga 

1° Een t d i · aocep or en een onor aanw JZen, 

2° Ret aantal oppervlaktevacatures (v) bij de acceptor 

bepalen, 

3'0 Het aantal donor elec.tronen (n) bepalen, 

4° Dan geeft 100 
v 
- + 1 n 

de benedengrens_, 

waarbij nog passivering mogelijk is in atoomprocenten 

acoeptoroomponent. 



TABEL IV 

I Leg. Config. I Acceptor /UB v n Kri tische samenstelling :Milieu 
I of 

J donor i berekend gemeten 

3d84s2 I 
I 

Ni I A 

I 
o,6 1 '6 36,6 % 30-40 io 3%Na2so

4 

I Cu 3d104s D o,o 1 . 25°C 
I 

I I Gr 3d54s A 4 waterige 

Fe 3d64s2 
i D 2,2 o,s 15,7 ~ I 12 ,., oplossingen 
I 

~ .... 
I 

Ni Jd84s2 
I A I o,6 1,6 r 34 % 

I 
40 , 1~ H2so

4 I . I 
· 3d64s2 I I 

I 

Fe D 2,2 o,s I 

' 

' 

Co 3d74s2 
A - 1,7 2,7 23,ij % Co 21-25 tfo Co 5, H2so

4 
. 

Fe 3d64s2 D 2,2 o,s 

Mo 4d65s A I 4 14,7 ~ Ko 10-15 1> Jlo · 10 tfo HCl, 70°C 
! 

Ni 3d84s2 
i D 0,6 0,4 

- ' 

3d54s 
: I 8,2 % Cr Cr i A 4 . 7-9 ~ Cr 0,1 n HNo3 

I I 
I 

3d84s2 I ' Ni D o,6 0,4 J 
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Aan de hand van figuur 6 van bladzijde fb is ui teengezet 

hoe de verzadigingsmagnetisatie van Ni-Cu legeringen met toene-

mend Cu-gehalte tenslotte bij 60 % Cu gelijk aan o wordt. Ala men 

aanneemt dat bij de naar 0° K ge@xtrapoleerde verzadigingsmag-

netisatie alle magnetische momenten m~imaal gerioht ziJn, moet 

men uit het nul zij~ daarvan besluiten dat geen magnetisohe mo-

6 menten meer aanwezig zijn. Ret is dan verrassend te lezen , dat 

deze legeringen met een hoger kopergehalte dan bO ~ sterk para-

magnetisch zijn en niet diamagnetisoh, ~oals men zou verwaohten. 

In Mott en Jones 1 ~ wordt dit feit nog afgedaan met het ver-

moeden dat er dan nog wel magnetische Ni verontreinigingen in 

aanwezig zullen zijn. In later wark 6 is deze mogelijkheid ge-

@limirteerd en nog in 1965 sohrijft Morrish in "The physical 

princtples of magnetism'' dat de huidige theorien nog niet in 

staat blijken daze experimentele gegevens in te passen. 

I 0./ · 
In figuur 7, bladzijdelo_, zijn grafisoh de meetgegevens 

uit 6 uiteengezat. Het aantal 3ohrmagnetonen is berekend uit 

de C van de gemeten Curie-Weiaz wet volgensa 

P:s = 2,l:>4 v C • M 
K 

M • moleoulairgewioht 

C = gemeten Weisz constants 

K • gewichtspercentage Ni 

Voor hat ~steam Ni-Fe zou de theorie van Uhlig doen 

verwachten dat bij de kritische aamenstelling alle van Ni 

afkomstige d-vacatures gevuld zijn en de vacatures tengevolge 
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van Fe venneerderd. 11.F.Collins e. a. 8 toonden met neutronen-

diffractiemetingen aan bij Ni - Fe legeringen dat de compo-

nenten eerder hun eigen magnetisch moment behouden, zoals in 

figuur b, blad 2. i, wordt weergegeven. 

De genoemde metingen aan Ni-Cu en Ni-Fe doen twijfel 

rijzen aan de juistheid van het electronenconfiguratie-mecha-

nisme dat Uhlig ten grondslag legt aan de verklaring van de 

passiviteitsvers~hijnselen aan legeringen. Dat de verschijn-

selen aan het oppervlak geheel andere zouden verlopen dan in 

de massa, is niet onmogelijk. Wel zijn bij dunne films andere 

magnetisatiewaarden bepaald dan aan bulk-materiual 9. Dit 

kunnen echter dezelfde ef:t'ecten zijn als genoemd in punt 3 van 

bladzijde 14 • Van het verloop van de magnetisatie van dunne films 

in afhankelijkheid van de samenstelling van binaire legeringen 

heb ik geen gegevens gevonden. 

Al kunnen de pQysische aohtergronden misschien niet 

geaccepteerd worden, toch zou men de theorie wel als een 

soort corrosie-algorithme willen toepassen op Mn-Cu legeringen. 

Om de passiveerbaarheid van metalen en hun legeringen 

te meten op de wijze zoals is beschreven, kan men niet een 

willekeurig elektrolyt nemen. Van de gebruikte elektrolyten 

gaf een oplossing van 5 gram KOH per liter water de beate 

resul taten 1S". 

De meetopstelling is als in figuur 2. In plaats van 

Fe komen de Mn-Cu legeringen. 'Tet capillair van de referentie-
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electrode is gevuld met een agar-agar oplossing met 10 % K
2
so4 

in water. 

In figuur 9 zijn de gevonden kritische stroomdichtheden 

(Jkr) uitgezet tegen de legeringss~enstellingen. Een dergelijKe 

kromme met sen minimUm wordt door Uhlig niet genoemd. Zowel de 

toevoeging van Mn aan Cu als van Cu aan Mn doet de kritische 

stroomdichtheid dalen. Ret meest markant is toch de invloed 

van Cu op Mn. Als we de geringe stijging bij hogere koperper-

centages verwaarlozen, kunnen we met Uhlig de gemakkelijkst 

.Passiveerbare component, Cu, ale acceptor aanwiJzen en biD kriJgt 

dan de rol van donor. Cu heeft per atoom 1 electron af te staan 

voor de 0-adsorptie en moet deze van Mn overnemen. Als we aan-

nemen dat per Mn atoom 2 electronen beschikbaar zijn, dus wan

near v a 1 en n • 2 in de formula (I) op bladzijdei~, vinden 

we a 

100 
v 
- + 1 n 

h~s 
• 66,7 at% • ,~ gew. % 

Het minimum ligt tussen 60 en 70_gew. % volgens figuur'q • 

Ook hier kan men dus Uhlig's rekenwijze toepassen ale 

men niet op de eerste plaats vraagt naar de component met 

d-vacatures, maar de gemakkeliJkst te passiveren component 

neemt als acceptor. 

Enkele voorbeelden van het g8meten verloop van stroom-

dichtheid en meetspanning bij net passiveren van enksle Mn-Cu 

samenstellingen zijn in figuur 10 gegeven. 
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HOOFDSTUK III. 

De EMK van een uit mengkristallen bestaande binaire 

legering ten opzichte van een oplossing in water van een zout 

van de minst edele component, wordt uitaluitend bepaald door 

de concentratie van de minst edele component in de legering, 

wanneer de afstand in de spanningsreeks { bladzijde {f ) grater 

is dan o,2 volt. 

Dit kan ala volgt worden aangetoonda 

Stel de concentratie in atoomprooenten van de onedele 

component A gelijk aan 1-x en die van de edele component B 

gelijk aan x • 

Met de betrekking van Nernst kunnen we schrijvena 

EA • 
0 R'l' CA EA + 

Z'F ln 
1 - X 

en 

~- ~+!! ln ~ ' zF X 

wa~in CA • de ooncentratie van de onedele metaalionen.in de 

oploaaing, 

R • de gaskonstante, 

T • de absolute temperatuur, 

z •• de waardigheid van het betreffende metaalion in opl., 

F • de Farad~ constants (96540 Coulomb), 

0 EA • de standaardpotentiaal van het zuivere metaal A, 

EA • de gemeten potentiaal t.g.v. A in de legering. 

E~ en E~ kan men omvormen tot ~ 1 ~ 1 ln - en - ln E • Hierdoor 
KA zF --:a 

worden de berekeningen eenvoudiger. 
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Omdat de legering 66n potentiaal moet hebben isa 

Dusa E RT .. -zF { 1) 

Hierui t volgta 

(2) 

CB most ze~r klein zijn omdat andere de edele component uit de 

oplossing neerslaat op de legering en het geheel bedekt. Daarom 

kan men de som van CA en CB gelijk aan C stellen. (2) Wordt dana 

KA (1 - x) .~ 
K A ( 1-:x) + IS3 :x 

di~ in (1) geefta 

Ale voorbeeld nemen we E~ is - 0,200 VO'lt en ~ is o,oo volt. 

6 Stel verder z • 2. Dan isa Ka • ~.10 , 

ena KB • 1. 

In (3) kan men dan K:ax verwaarlozen ten opzichte van de andere 

term in de noemer en dit betekent dat E uitsluitend bepaald 

wordt door de conoentratie van de onedele component A. Voor 

at'stand ~ 0,2 volt)., 
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Bet potentiaalversohil tussen twee zulke legeringen 

met andere conoentraties volgt uit de formula 

1-

De concentratie CA en de KA vallen tegen elkaar weg bij de 

logarithmiaohe verschilvorming. 

Ret meetbare potentiaalverachil is een maat voor het 

versohil in de molaire thermodynamiaohe potentiaal van de onedele 

component in beide legeringena 

1 
/'" onedel 

waarin z en F dezelfde betekenis hebben ala op bladzijde 

en-E het gemeten potentiaalveraohil is. 

Meestal worden de legeringen gemeten ten opzichte van 

de zuivere onedele component. De molaire thermodynamisohe po-

tentiaal daarvan stelt men gelijk aan o, zodat onder die om-

atandigheden geldta 

- z F E. (4) 

DD:K - metingen aan Mn-CU. · 

In daze legeringen is Mn de onedele component. Het 

verschil in standaardpotentiaal met dat van koper is ongeveer 

1,4 Volt. De metingen moeten uitgevoerd worden bij een tempe-

ratuur die de metastabiele toestand niet verstoort, dus niet 

boven 105° C omdat daarboven reeds magnetische veranderingen 

pl.aats hebben. Gesmol ten zouten o:t' Mangaanglazen bij hogere 

temperatuur komen due niet in aanmerking. Het te gebruiken zout 

van mangaan moet ook stabiel zijn en de laagste waardigheid 
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hebben om omzettingen alsa 

+ Mn .!::::=;. 3 Mn2+ 

te voorkomen. Deze reactiea beinvloeden de p~tentiaal van de 

electrode t.o.v. de vloeiatof. 

Gekozen is MnC1 2.4H2o. De chloriden gaan in het algemeen 

paasiviteitsversohijnselen tegen. 

Met ala opl~amiddel voor MnC12 is veel door ons geUxpe

rimenteerd met dimethylsulfoJcy"de ( IJ4SO), dat in staat is om 

~rote hoeveelheden zouten van de overgangsmetalen op te lossen. 

Tooh taatte het op de duur de legeringen aan, zodat het voor de 

definitieve metingen niet is gebruikt. 

Go~de resultaten werden verkregen met een verzadigde 

oplossing van Mnc1 2.4H2o in water en me~ pillen, geperst van 

di t zout. Mangaanchloride vonnt rose kristallen, die bij 58° C 

in hun kristalwater smelten. 3ij kamertemperatuur is het zout due 

ongeveer 40° C onder zijn smeltpunt. We kunnen dan al voldoende 

geleiding verwachten voor potent~aalmetingen. Pillen van ongeveer 

10 gram. warden met 10 ton (3300 Ks/om2) samengeperat. De kriatal

massa koekt aan elkaar vast tot een stevig geheel. Ala aan elke 
. 

zijde een at~ipje legering tegen de pil ~ordt aangedrukt, waarbij 

de daarvoor gebruikte metalen klem van de legeringen wordt geiso-

leerd met stukjes siliconrubber of teflon, kan men direct een 

· potentiaalverschil meten met instrumenten die een hoge ingangs-

impedantie hebben. Wij hebben alle potentiaalverechilmetingen 

gedaan met een Beclanann Ph meter. Deze heeft een milli-•Vol t-

aohaal. De klem met de pil en de metaalstrippen vormt een zeer 

robust geheel. Men kan het tijdens de meting hanteren zonder 
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dat de wijzeruitslag verandert. Een oplossing in water laat dit 

niet toe. 

Met behulp van daze pillen is de reeks legeringen 

gemeten ten opzichte van electrolytisch o{, Mn tot en met de 

samenstelling 5 % Mn. Wanneer het percentage }m de waarde 

nul nadert en daarmee xcu de waarde 1 kan men in formula (3) 

de term KB x niet meer verwaarlozen tao.v. KA (1-x). Zonder de 

term met KB zou E naar oneindig gaan. Voor X•1 is daarom het 

potentiaalverachil Cu-Mn genomen, hoewel bier niet van een 

overbrengen van Mn ionen gesproken kan worden. De EMK's in 

dit gebied hebben eohter sleohts een geringe invloed op de 

verdere berekeningen. 

In· Tabel V zijn de gemeten EMK waarden getabelleerd. 

In kolom 2 is dit potentiaalverschil omgerekend tot Kcal. 

Kolom 2 gee:t't dus de waarde van /1s.n bij een zekere samen

stelling. Met behulp van de fo:rmule van Gibbs-IUhem1 

(5) 

kan d~ de (leu berekend worden. Deze is genoteerd in kolom 3. 

Tenslotte berekent men de vrije energie volgenaa 

G • x /uCu + ( 1 - x) jll1.n (kolom 4) 

Integratie van de Gibbs-Duhem vergelijking. 

Vo:rmen we (5) om voor het systeem Cu-Mn met x als 

percentage Cu in de legering ,dan is de op te lossen verge

lijking de volgendea 

X • + ( 1 - x). "" 0 
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Hieruit1 

. -

Uit figuur 11, blad5~, is eerst de helline grafisoh bepaald 

van jlM.n als functie van x. Alle punten van deze hellinggrafiek 

~ijn vervolgens verm<enigvuldigd met ( 1..:x) /x en deze reeks waarden 

is U.i tgezet in figuur 12, blad bL. Het oppervlak onder de laatste 

kromme, gerekend vanaf x~1, bepaalt de waarde van JUcu• Op deze 

wijze zijn de getallen in kolom 3 berekend. 

De G die ui t de gemeten en berekende waarde van respec-

tievelijk fUMn en ;ucu voortvloei t volgens G • x ;ueu + ( 1-x) f'u.n .., 
blijkt de belle kant steeds in de richtirtg van de negatieve G-as te 

hebben. Dit betekent dat deze metastabiele legeringen zioh stabiel 

gedragen. Er is·geen thermodynamische reden tot ontmenging. Dit 

was te verwachten na een beschouwing van de gemeten pot~ntialen-
-

reek~. Wanneer bij toenemende Mn-oonoentratie de ~m stijgt 

of constant blijft, kan bewezen worden dat dan ook de grafiek van 

G geen instabiele gebieden mag hebben. Immers met x als het 

atoomdeel Cu in de legering is1 

Zowel JUcu als /~ zijn functies van x. 

dO .. xd f"cu + ( 1-x) d fUMn + f"eu dx - j'\rndx 

dG [ d :feu · dfxn"\ 
di' ... x + ( 1-x) dx •j + JUcu - fUMn 



-33-

Wanneer /uCu is berekend met behulp van Gibbs-fuhem, is de 

term tussen accoladen gelijk aan o. Volgta 

en 

dus (1 - x) 
X 

Ui_tgedrukt· in ~ 1 

2G d&, 
~ - . 
dx2 d.xyn 

~ is altijd positief zodat d~ het teken van d
2
G bepaalt. 

ct;,m 'd'i£ 

Besprekirg van de meetresultaten. 

- ~ fun heeft in Mn-Cu van 5 tot 20 % :Mn een horizontaal 

ve;-loop. In een ideale legering (een lege;ring waarin de enige 

bijdrage tot G de mengentropie is) stij~t /uMn monotoon van 

-00 voor 0 % Mn tot 0 voor 100 % Mn. Dat bier met toenemend 

Mn-gehalte bet potentiaalverschil metcl- Mn toch constant 

blijft betekent, dat dit meerdere Mn op een minder aotieve 

manier aanwezig is. Di.t is "short range order". De :Mn atomen 
Jb 

omringen zich bij voorkeur met Cu in dit gebied. Ook de mag-

netische eigenschappen (hoofdatuk IV) wijzen daarop. 
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Bij hogere Mn oonoentraties is er plotseling een sterke 

stijging van de JUMn naar dioht bij die van zuiver Mn. In het 

fasendiagram a, blad 5 , is dit hat gebied waar zioh c(- Mn 

begint uit te soheiden. Wij meten hier eohter aan de zeer 

atabiele metaatabiele.fase volgens figuur b, blad 5• Nu gedragen 

de Mn atomen zioh meer ala zuiver Mn dan op grond van hun con.

. centratie verwacht mag worden. Atwijkingen in deze 'zin noamt 

lb men "clustering" van Mn atomen • De grots verandering in 

the~odynamisoh opzioht gaat gepaard met een eveneens aterke 

'verandering van het effeotief magnetisoh moment van de legering 

Vergeleken met de. G van ideale mengsels hebben de 

~Cu legeringen een vrij grote vrije energie. De redenen 

daarvoor zijn niet duidelijk. 
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TA:BEL V 

1 2 
I 

3 4 

I 

% EMIC fy.n ;ucu ; 

G I leu Kn mV 
ICoa1/m01 ICoa1/ 1 ICoa1 I mo mol" me-ngse 1 i 

I 

0 891 41,0 0 0 I 1 i 

I 

5 810 37,4 0 ; I 0,95 
I 

I 

785 
I 

10 36,2 0 3,6 0,9 
.i . 

i 

786 36,2 o,B5 15 i 0 
i 

20 i 784 
I 

31,2 0 7,4 o,Bo 
i 

25 I 775 35,7 0,25 0,75 

3o 301 13,8 3,0 9,6 0,7 
I 

40 -~79 12,9 
; 

10,5 10,6 o,6 
I ! . •I i 

50 i 160 7,3 I 13,3 . 10,2 0,5 l _L 

60 15,7 I 9,7 0,4 I 

- I 
70 91 . 4,15 18,4 i 7,8 0,3 

so 70 3,2 22,5 6,9 0,2 

90 32,3 . 5,0 0,1 

100 0 0 0 o,o 

Thermodynamieohe grootheden in bet metastab1e1e 

Un-Cu syateem. 
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HOOFDSTUIC IV. 

M~netische metinRen. 
·=····=·--------···-

Van de legeringen werd de ondervonden kracht in een 
, , 

magnetisoh veld met een gradient bepaald. Dit gebeurde zowel voor 

0 als na het ouderen op 105 c. Deze metingen waren geen hoofd-

doel van het onderzoek, maar ten behoeve van de potentiaal-

metingen moest uitgegaan worden van een materiaal dat ook 

ma.gnetisoh in evenwioht was. Het 'bereiken van dat evenwioht 

kon door deze "gewiohtsverandering" nauwkeurig gevolgd worden. 

Uit de kraoht F, de lengte van het staafje h, de 

massa van het staafje m en de veldste~ten H
1 

en H
2

, zijnde 

de uitersten waarin het l':!taafje zioh bevindt, kan ~ bere

k~nd worden volgens a 

De meetopstelling was zo dat H2 verwaarloosbaar was in vergelijking 

met n1• 
.'f.:_ 

m (M is mol.gew.) 

waarina '"X. m • de magn. suso.per kgmol 

N • het getal van Avogadro • 6,02 x 1o26 

Pmagn • het effeotieve magnetisoh moment per Mn-atoom. 

• permeabiliteit in vacuums 4x1o-7 VsA-1m-1 

K • Boltzmann constants a 1,38x1o-23 °c-1 

T ' 0 • Absolute temperatuur in IC 

= de diamagnetische bijdrage. 
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N ot is klein t.o.v. de paramagnetische term, zodata 

Pmagn -[3 /'o : T )( m 1 
Ala men dit uit wil drukken in Bohmagnetonen f . 1,17x1o29 Vs)( 

komt er uiteindelijka 

Pmagn • 25,12 (T\n) (5) 

· ook gel.dta 

Pmagn .. g)/ S (S+D . {! . V n(n+2) • (3 (6) 

waarina 

g • de Land6 factor {bijna gelijk aan 2 voor Mn) 

s a het totals spinkwantengetal van het Mn-atoom 

n = het ·aantal ongepaarde electronen in hat atoom. 

Ui~ de combinatie (5) en (6) volgta 

n (n+2)• 631 T~m ( 7) 

Voor.deze berekeningen is de legering dus zuiver paramagnetisch 

gedacht. Dit i~ niet juistrr, maar de gevonden Curie- en Nlel

punten liggen niet ver van o0 X ar. 

In tabel VI zijn de door de legeringen in het magneetveld 

ondervonden krachten verzameld. Daaruit is n berekend volgens 
. ~ 

(7). Deze n-waarden zijn in figuur 13, blad~3• uitgezet tegen 
. 

de eamenstelling. Het verloop van n voor de lage ~ percentages 

wordt niet groter na langer dan 48 uur ouderen op 105 °c. Dit 
. . t& 

komt geheel overeen met de literatuur op dit punt • 

De samenstelling waarbij geen magnetische verandering 

dcor ouderen werd vastgesteld ligt bij 35-40% Mn, net ala het 

minimum in de passiveri~skromme. (Blz.t~). 

Ret stijgen van het effectieve moment per Mn-atoom bij 

I&> de hogere Cu-gehalten wordt in de literatuur ve~laard door 

aan te nemen dat de Mn-atomen in de legering bij 105°C plaataen 
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ll'iguur 13 

n ~1ongepaarde electronen / atoom Mn 

I - -

5 

4 na ouderen op 105°C 

3 

2 

--1 ..: -....... _ -~() 

' I 

0 I 

0 20 40 60 80 

--· ! 

100 At.~ J4n 



Tabel VI 

I I I l 
I Kracht in magneetvelcl I i I 

t I I 

%Mn I gewicht lengte v66r na 48 na 96 ' 
' i 

' 1 
stripje uur uur 

graa em I me mg mg 

I 
: 

5 7,07 14,4 20,0 
' 

22,2 22,3 
I 
I 

10 7,24 14,4 I 36,5 
' 

44~2 44,1 . 
3,38 14,6 

I 1B,o 29,9 15 I 30,0 ' I 
I 

20 6,74 14,7 I 44,2 68,8 68,7 
l 

25 3,29 14,6 I 18,7 31,2 31,4 I 
30 3,89 14,8 23,7 ' 26,8 26,6 

40 3,44 14,3 ! 17,6 17,1 17,7 

50 4,29 14,4 I 21,4 21,3 21,4 

'70 5,17 14,5 I 20,7 20,8 20,6 I 

I 
i ! 

8o 2,71 14,6 : 9,5 ' 9,5 9,4 
I I i 

i I 

Sterkte magneetveld 2650 Oe. 



kunnen gaan innemen, die zo ver mogelijk liggen van andere Mn atomen. 

Men neemt tussen Mn atomen op grotere afstand een ferromagneti-

ache koppeling aan, bij kleinere afatand een antiferromagnetisohe. 

De Mn atomen omhullen zioh volgens deze verklaring bij voorkeur 

met Cu. Ook het verloop van ~ bij hogs Cu-oonoentraties wijst 

op een edeler blijven dan zou volgen bij gewone ideals menging. 

Dit edeler blijven wordt eveneens verklaard als een ~ij voorkeur 

omhullen met de andere legeringsoomponent. 

-o-o-o-o-

Ik wil dit verslag graag besluiten met dank te zeggen 

aan Prof.Dr.C.Zwi~er, onder wiens inepirerende leiding ik aan dit 

onderwerp he_b mogen werken, voor een afstude~rtijd w·,.araan ik steeds 

met plezier zal blijven terugdenken. 
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