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SAMENVATTING

Dit proefschrift beschrijft onderzoek aan segregatie naar grensvlakken in
polykristallijn materiaal, wat zowel een gunstig als schadelijk effect op de
materiaaleigenschappen kan hebben. De opeenhoping van segregerende
atomen aan korrelgrenzen en oppervlakken leidt tot de vorming van een zeer
smal gebied met een andere chemische samenstelling dan de rest van het
materiaal. Kleine hoeveelheden in de bulk kunnen leiden tot grote concentraties
aan een grensvlak, wat een grote invloed heeft op de grensvlakenergie. Dit kan
leiden tot drastische veranderingen in de mechanische eigenschappen van een
materiaal, bijvoorbeeld tot brosse breuk van normaal gesproken plastisch
vervormbare materialen.

Hoewel verbrossing door segregatie het meest voorkomt, kan korrelgrens-
segregatie ook een gunstig effect hebben. Een goed begrip van de processen die
plaatsvinden aan de korrelgrenzen is nodig om de composities van legeringen
aan te passen om zo een gunstig effect te bewerkstelligen en de legeringen te
kunnen gebruiken voor structurele toepassingen.

Het doel van het onderzoek is het op de juiste wijze correleren van
materiaaleigenschappen aan de invloeden van toegevoegde onzuiverheden.
Hiertoe worden de invloeden van segregatie op de materiaaleigenschappen in
legeringen met relatief weinig componenten bestudeerd, om zo de interacties
tussen de segregerende elementen te minimaliseren. Het in situ intergranulair
breken van materiaal in de gecombineerde elektronen- en Auger-microscoop
maakt het bestuderen van korrelgrens-segregatie mogelijk. Daarna valt ook
oppervlaktesegregatie te onderzoeken en kan een vergelijking worden gemaakt.
Verbrossende elementen vertonen namelijk meer oppervlaktesegregatie dan
korrelgrens-segregatie en het omgekeerde geldt voor de gunstige elementen.

De Auger microscoop heeft een directe invloed op de segregatie van elementen.
Oxidatie leidt tot segregatie van elementen met een hoge affiniteit voor zuurstof
en oxidatie wordt versterkt door de elektronenbundel. Kennis van deze
invloeden is noodzakelijk om segregatiegegevens op een juiste wijze te
interpreteren.
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Versterkte oxidatie door de elektronenbundel

Wanneer een schoon oppervlak voor lange tijd wordt blootgesteld aan een
elektronenbundel leidt dit lokaal tot een sterkere oxidatie. Dit verschijnsel is
opgemerkt tijdens studies naar oppervlaktesegregatie van het element boor in
Ni3Al en blijkt het waarnemen van segregatie versus tijd te bemoeilijken. Het is
echter wel mogelijk de ontwikkeling van de hoeveelheid zuurstof te
bestuderen, in een ultra hoog vacuüm omgeving waar restgassen de oxidatie
moeten verzorgen.

De ontwikkeling van de oxidatie van Ni, Ni3Al, Ni3Al-B en Ni(B) onder de
invloed van een elektronenbundel blijkt adequaat beschreven te worden door
een model dat er van uitgaat dat de elektronenbundel extra mogelijkheden tot
oxidatie creëert. Het model is getest door de elektronenflux te variëren.
Wanneer de flux lager wordt oxideert het oppervlak minder snel, maar
wanneer de flux toeneemt komt er een punt waarop de oxidatie niet meer
sneller gaat. Dan is de flux niet langer de bepalende factor in de oxidatie, maar
de hoeveelheid restgassen in de vacuümkamer.

Wanneer de elektronenflux genoeg afneemt wordt het mogelijk de
ontwikkeling van de hoeveelheid boor op een Ni3Al oppervlak waar te nemen
voordat het oppervlak te ver geoxideerd is. Bij de bestudering van processen
aan oppervlakken moet dus terdege rekening worden gehouden met de
invloeden van de elektronen bundel.

Verbrossende elementen in koper

Korrelgrens-segregatie van grote elementen als bismut en antimoon leidt tot
verbrossing van plastisch vervormbaar koper. Cu-Sb legeringen die ook kleine
hoeveelheden zwavel bevatten worden gebruikt om de invloed van de
aanwezigheid van zwavel op zowel korrelgrens- als oppervlaktesegregatie van
antimoon te bepalen.

Aan korrelgrenzen in Cu-Sb,S is voornamelijk antimoon en derhalve geen
competitie tussen antimoon en zwavel waargenomen. In gaten, die interne
oppervlakken zijn gedurende de fabricage, komt echter wel competitie voor. De
gaten bestaan uit facetten en terrasstructuren waarvan de vormen en
onderlinge symmetrie duiden op de fcc structuur van het koper. Het is gebleken
dat zwavel bij voorkeur naar hoge index vlakken segregeert. De
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kristallografische oriëntaties van de vlakken in de gaten zijn bepaald door een
combinatie van Auger microscopie, atomaire kracht microscopie (AFM) en het
gebruiken van de vormen en symmetrie van de facetten. AFM hoogtebeelden
kunnen worden omgezet naar een histogram van hoogte-afgeleiden waaruit de
hoeken tussen de facetten kunnen worden bepaald.

Soortgelijke experimenten zijn uitgevoerd met bismut, dat nog groter is dan
antimoon, in koper. Het toevoegen van 1% bismut aan koper leidt tot
precipitatie van puur bismut. Op de breukvlakken is het aantal waargenomen
precipitaten hoger dan het aantal gaten in Cu-Sb,S maar nog steeds in dezelfde
orde van grootte. Hieruit wordt geconcludeerd dat precipitatie van bismut
uitmondt in de vorming van zwakke plekken die leiden tot verbrossing.

Tenslotte blijkt dat de kwantificatie van de hoeveelheid antimoon aan de
korrelgrenzen bemoeilijkt wordt door de inhomogene samenstelling van de
bovenste atoomlagen en de hoeken die de oppervlakken maken met de
detector. Uit metingen op oppervlakken met vergelijkbare inclinatie blijkt dat
de hoeveelheid antimoon aan de korrelgrenzen toeneemt wanneer de bulk
concentratie toeneemt en wanneer de temperatuur van de warmtebehandeling
afneemt. Lange tijd verhitten op dezelfde temperatuur leidt tot een breder
concentratieprofiel, vergezeld van een lagere concentratie aan het oppervlak.

Segregatie van boor in Ni3Al

De sterk geordende legering Ni3Al heeft aantrekkelijke eigenschappen die het
materiaal interessant maken voor bepaalde toepassingen bij hoge temperaturen.
De sterkte van Ni3Al dat uit één kristal bestaat neemt toe wanneer de
temperatuur toeneemt en het materiaal wordt beschermd tegen corrosie door
de vorming van een resistente oxidehuid bij hoge temperatuur. Polykristallijn
Ni3Al is echter extreem bros op kamertemperatuur. Dit probleem kan worden
verholpen door kleine hoeveelheden boor, dat naar de korrelgrenzen
segregeert, toe te voegen. De precieze processen die plaatsvinden aan de
korrelgrens zijn nog steeds onbekend. Auger elektronen spectroscopie wordt
gecombineerd met orientation imaging microscopy (OIM) om de invloeden van
boor aan de korrelgrenzen te bestuderen.

Boor wordt gedetecteerd op de oppervlakken, na intergranulaire breuk van
Ni3Al-B. De intensiteit van boor neemt toe, binnen 24 uur na het breken, door
segregatie naar het oppervlak onder de invloed van zuurstof en verrijking van
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nikkel aan het oppervlak. Zwavel segregeert bij hoge temperaturen naar interne
oppervlakken zoals gaten. De aanwezigheid van zwavel aan een oppervlak
verhindert oxidatie en daarmee oppervlaktesegregatie van boor.

Materiaal met een kerf breekt altijd bros, wat toegeschreven wordt aan
verhoogde rek en reksnelheid in de buurt van de kerf. De hoeveelheid boor
heeft een grote invloed op het breukgedrag van Ni3Al zonder kerf, wat wordt
toegeschreven aan de effecten van boor in de korrels en aan de korrelgrenzen.
Boor toevoeging (van 0 naar 0.2 at.%) leidt tot verhoogde slip transmissie aan
de korrelgrenzen. Bij verdere verhoging van de boor concentratie neemt de
hoeveelheid aan de korrelgrens en dus de slip transmissie niet toe. De
vloeispanning neemt echter wel toe bij verdere toevoeging van boor, wat leidt
tot een grotere kans op brosse breuk van het materiaal.

De Σ3 korrelgrenzen zijn sterk, wat blijkt uit de OIM observaties van gewalst en
verhit materiaal. OIM laat zien dat de misoriëntatie binnen korrels toeneemt in
de buurt van de korrelgrenzen en triple junctions, doordat dit de plekken zijn
waar de door de naburige korrels opgelegde beperkingen maximaal zijn. Dit
betekent dat er wel degelijk deformatie plaatsvindt aan de korrelgrenzen. In
Ni3Al zonder boor is er in het geheel geen interactie aan de korrelgrens,
aangezien dit bij de minste deformatie al intergranulair breekt. Zowel de OIM
resultaten als de invloed van de korrelgrootte wijzen in de richting van een
toename van slipactiviteit aan de korrelgrenzen door de aanwezigheid van
boor.

Naast de concentratie in de bulk, warmtebehandelingen en spanningen door
verschillen in grootte zijn er nog andere factoren die segregatie naar
grensvlakken kunnen beïnvloeden. Competitie met andere elementen (S met Sb
in Cu), de aanwezigheid van zuurstof aan het oppervlak (Mg in Al3Mg2, B in
Ni3Al) en elektronische effecten (B naar Ni-rijke grensvlakken) zijn onderzocht
en geven blijk van grote invloeden op segregatie. Bovendien kan het instrument
waarmee segregatie gemeten wordt zelf segregatie bevorderen, verhinderen en
de waarnemingen ervan nadelig beïnvloeden, wat voorzichtigheid bij het
interpreteren van gegevens nodig maakt.


