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Samenvatting g 
Inn dit proefschrift is experimenteel onderzoek uitgevoerd aan de 

exchange-wisselwerkingg op nanometer afmetingen in snel afgekoelde 
ijzerrijkee Nd-Fe-B legeringen in lintvorm, in CoPt bulklegeringen en in 
ijzerrijkee Fe-Pt-Nb bulklegeringen. Het onderzoek is uitgevoerd via 
magnetischee metingen en bestudering van de structuur m.b.v. 
röntgendiffractiee en elektronenmicroscopie. 

Inn de eerste twee hoofdstukken wordt een inleiding in het 
onderwerpp van het proefschrift gegeven en wordt de bestaande theorie over 
exchange-wisselwerkingg op nanoschaal behandeld. 

Inn Hoofdstuk 3 worden de experimentele technieken besproken 
waarvann in dit proefschrift gebruik is gemaakt. 

Onderwerpp van Hoofdstuk 4 is de exchange-wisselwerking in 
nanocomposiet-materiaall  bestaande uit twee magnetische fasen, de hard-
magnetischee intermetallische verbinding Nd2Fei4B en het zacht-
magnetischee Fe3B. De totale samenstelling van de composiet is 
Nd4,oFe77,5Bi8,5.. Twee aspecten zijn bestudeerd. Een is het effect van de 
korrelgroottee op de exchange-wisselwerking. Er is sprake van optimale 
koppelingg tussen de twee magnetische fasen bij een korrelgrootte van 20 
nm.. Bij een grotere korrelgrootte van de zacht-magnetische fase raakt een 
gedeeltee van de magnetische momenten in deze fase ontkoppeld. Het 
anderee aspect is het effect van de magnetische anisotropic van de hard-
magnetischee fase op de exchange-wisselwerking. Dit is onderzocht door 
gedeeltelijkee vervanging van het Nd door Sm waardoor de anisotropic van 
dee hard-magnetische fase afneemt. Theoretisch verwacht men dat de dracht 
vann de exchange-wisselwerking hierdoor toeneemt. Inderdaad werd 
gevondenn dat reeds bij substitutie van een geringe hoeveelheid Sm 
verbeteringg van de hard-magnetische eigenschappen optreedt, zoals de 
gereduceerdee remanentie en de coerciviteit. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de exchange-wisselwerking op nanoschaal 
onderzochtt in de legering CoPt, die bij ongeveer 825 °C een 
structuurveranderingg ondergaat van een ongeordende vlakgecentreerde 
kubischee structuur bij hoge temperatuur naar een geordende 
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vlakgecentreerdee tetragonale structuur bij lage temperatuur. De kubische 
hoogtemperatuurr fase is magnetisch zacht, terwijl de tetragonale fase hard-
magnetischh is. Het bijzondere van dit systeem is dat beide fasen samen een 
coherentt metaalrooster vormen en dat de relatieve hoeveelheid van beide 
fasenn quasi-continu door variatie van de gloeibehandeling geregeld kan 
worden.. Er is gevonden dat deze transformatie in twee stadia verloopt als 
preparatenn met de ongeordende kubische hoogtemperatuur structuur 
wordenn gegloeid bij 675 °C. Bij kortere gloeitijden, onder de 60 minuten, is 
err sprake van nucleatie en groei van de geordende tetragonale fase. In dit 
stadiumm worden geordende gebiedjes gevormd met nanometerafmetingen. 
Mett toenemende gloeitijd neemt de ordeningsgraad van de gebiedjes toe 
maarr op verschillende wijze voor verschillende gebiedjes. Het effect van de 
exchangee wisselwerking tussen de gebiedjes is duidelijk waarneembaar in 
dee remanentie. In het tweede stadium, als de gloeitijd langer wordt dan 60 
minuten,, verdwijnen de ongeordende gebiedjes geleidelijk en ontmoeten de 
geordendee gebieden elkaar. Dit leidt tot de vorming van antifasegrenzen en 
tott de vorming van tweelingbanden. Niettemin blijf t de remanentie hoog. 
Pass bij verdere voortzetting van het gloeien, en ook bij gloeien bij hogere 
temperatuur,, vermindert het effect van de exchange-wisselwerking op 
nanoschaall  omdat de dichtheid van antifasegrenzen afneemt en de 
tweelingbandenn breder worden. 

Inn de Fe-Pt legeringen vindt een soortgelijke structuurverandering 
plaatss als in CoPt. In Hoofdstuk 6 wordt deze structuurverandering en de 
daarmeee gepaard gaande magnetische eigenschappen onderzocht aan de 
legeringg Fe59,75Pt39,sNbo,75. De experimentele resultaten wijzen uit dat de 
transformatietemperatuurr ongeveer 950 °C is. Door bij hoge temperatuur (in 
hett temperatuurgebied van 1100 -1350 °C) te gloeien kan in deze legeringen 
eenn uniforme structuur van geordende gebiedjes met afinetingen van 10 tot 20 
nmm worden gerealiseerd. Door geschikt kiezen van de gloeitijd en de 
afschriktijdd kan een hoge remanentie worden bereikt door te profiteren van de 
exchange-wisselwerkingg tussen aangrenzende gebiedjes met verschillende 
magnetischee anisotropic 


