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Samenvatting g 

Sindss de tijd van hun ontdekking, worden permanente magneten veelvuldig toegepast 

inn de wetenschap, de industrie en in ons dagelijkse bestaan. Er zijn vele toepassingen 

vann permanente magneten op medisch gebied. Bijvoorbeeld in chirurgische apparatuur, 

gebitsprothesen,, orthopedie, wondsluiting, maagafsluitingen, bestrijding van 

weefselafstoting,, kankercelscheiding, magnetomotorische kunstharten en bij 'Magnetic 

Resonancee Imaging' scanners. Een veelbelovende toepassing op medisch gebied is bij 

gebitsprothesenn waar conventionele permanente magneten worden toegepast om een 

gebitt in de mond te fixeren. Deze techniek wordt toegepast wanneer de kaken niet 

genoegg profiel meer hebben om het gebit op zijn plaats te houden. De fixatie wordt tot 

standd gebracht door de sterke aantrekkingskracht tussen een permanente magneet in de 

prothesee en zacht-magnetisch materiaal verankerd in het wortelkanaal van de kaak. Het 

gebitt zit dus magnetisch vastgeklikt aan de kaak maar kan ook gewoon worden 

uitgenomen.. Vanwege de permanente aanwezigheid in zo'n complexe omgeving als de 

mondholtee moeten de magneten niet alleen sterk, maar ook corrosiebestendig zijn. 

Dezee combinatie kan niet zomaar worden gevonden in commerciële permanent 

magnetischee materialen zoals neodymium-ijzer-borium (NdFeB). De combinatie van 

dezee eigenschappen vindt men alleen in platina-rijke legeringen die uitstekende 

magnetische,, corrosiebestendige en slijtvaste eigenschappen hebben. Tijdens het 

onderzoek,, dat in dit proefschrift wordt beschreven, zijn permanente magneten 

ontwikkeldd voor toepassing in gebitsprotheses, gebaseerd op T-platina (T-Pt) 

legeringen,, waar T staat voor een 3d overgangsmetaal. 

Tegenwoordigg bestaat er voor het testen en magnetiseren van moderne hard-

magnetischee materialen de mogelijkheid om magneetvelden met een redelijke tijdsduur 

enn een veldsterkte tot 10 T te genereren. Wij hebben een compacte magnetometer 

gebouwd,, gebaseerd op een 150 kj capaciteitsbank. Hiermee is het mogelijk om 

magnetischee hysteresiskrommen tot 20 T. Met behulp van dit nieuwe apparaat kunnen 
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snell  en nauwkeurig hysteresiskrommen worden gemeten in het temperatuurbereik 

tussenn 77 en 400 K. Dit gebied bestrijkt de belangrijkste magneetveld- en 

temperatuurgebiedenn voor hard-magnetische materialen. 

Wijj  bestudeerden aan de binaire TxPt|oo.x legeringen de veranderingen van de 

structuurr en van de mechanische en magnetische eigenschappen na verschillende 

warmtebehandelingenn en bij wisselende chemische samenstellingen. In de 

thermomagnetischee metingen is het Hopkinson-effect in ijzer-platina (FexPt100_x) en 

cobalt-platinaa (CoxPt|oo-x) legeringen bestudeerd. Dit effect wordt veroorzaakt doordat 

dee vlakgecenteerd kubische (fcc) fase, welke niet ideaal is en de vlakgecentreerd 

tetragonalee (fct) fase beide magnetisch anisotroop zijn. Deze metingen toonden ook 

aann dat de Curie temperatuur van FexPt|oo-x legeringen toeneemt als het 

Fe-omringingsgetall  van de Fe atomen afneemt. Bij CoxPtioox legeringen observeerden 

wijj  een tegenovergestelde afhankelijkheid als bij de FexPt|oo-x legeringen. 

Hett hoogste energieproduct (B//)max van 118 kJ/m3 is waargenomen bij 

FeöoPUo.. na veroudering gedurende 1 uur op 625 °C. Na veroudering gedurende 1 uur 

opp 650 °C is het energieproduct van Co50Pt5o gelijk aan 89 kJ/m3. Daarnaast werd 

gevondenn dat Fe67Pt33 een zacht-magnetisch materiaal is, dat bij het fixeren van het 

gebitt gebruikt kan worden als de in het wortelkanaal verankerde stift. Al deze 

legeringenn vertonen goede mechanische eigenschappen, een Vickershardheid van 450 

enn een treksterkte van 150 MPa. Deze waarden voldoen aan de eisen voor medische 

toepassing. . 

Wijj  hebben voorts onderzoek verricht aan ternaire (Fe0.6Pto.4)ioo-xMx 

legeringenn waarin M een niet-magnetisch materiaal is zoals Nb of Al. 

Dee experimentele resultaten toonden aan dat, naast goede mechanische eigenschappen, 

dee hard-magnetische eigenschappen waren verbeterd ten opzichte van het binaire 

Fe6oPt4o.. De beste hard-magnetische eigenschappen, Br = 0.98 T, BHC = 302 kA/m en 

(JB//)maxx = 125 kJ/m3 zijn gevonden voor Fe59 7Pt39 8Nb0 5, gedurende 24 uur verouderd 

opp 625 °C. Bij Fe59.85Pt39.9Alo.25, bereikten wij de beste magnetische eigenschappen na 

244 uur verouderen op 525 °C: Br = 1.02 T, BHC = 300 kA/m en (fltf) max = 132 kJ/m3. De 

Curiee temperatuur van deze magneten ligt ongeveer bij 400 °C. Dit is acceptabel voor 

medischee toepassingen. 

http://Fe59.85Pt39.9Alo.25
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Naa veroudering vertonen de binaire en ternaire legeringen een geringe 

beginsusceptibiliteitt van de maagdelijke magnetisatiekromme. Dit toont aan dat de 

hogee coerciviteit het gevolg is het vastpinnen van domein wanden. Deze hoge 

coerciviteitt hangt af van de mate van atomaire orde van de Fe en Pt atomen in de fcc en 

dee fct structuur en van de microstructuur van de fct deeltjes. De toename van de 

remanentiee is het gevolg van de wisselwerking tussen de zacht-magnetische fcc fase en 

dee hard-magnetische fct deeltjes met nanometer-afmetingen tussen de 3 en de 8 nm, 

eenn stuk lager dan de kritische waarde van 14 nm. 

Thermodynamischee studies tonen aan dat in het geval van Fe^PtM) en 

Fe59.g5Pt399Alo.255 de fcc-fct overgang voornamelijk plaatsvindt door groei van fct 

kernen.. Dit in tegenstelling tot nucleatie en groeiprocessen in het geval van 

Fe59.7pt39.gNb0.5.. In al deze legeringen werd het Invar-effect gevonden. Tenslotte werd 

mett behulp van kleine-hoek neutronen verstrooiing aangetoond dat de grootte van de 

magnetischee domeinen binnen een paar honderd nanometer ligt en dat de gemiddelde 

afmetingg van de fct deeltjes enkele nanometers is. Dit is in goede overeenstemming 

mett de microstructuur-analyse. 

http://Fe59.g5Pt399Alo.25



