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SAMENVATTING 

Het onderzoek was ~ericht op het bestuderen van relaxatieprocessen in AlxFe)-xÜ4, Gavfe3-yÜ4 en 
TizFe3-zÜ4. Daar waar een Verwey-ordening of short range ordening optrad was geen Blochwandrelaxatie, 
voor 10 kC/s< f < 300 kC/s, te meten. De zeer kleine korrels (<l11-m) waaruit enkele aluminiumringen 
bestonden (x;:,0,6) maakten de Blochwanden immobiel. 
De activeringsenergie voor het magnetisch relaxatieproces stemde bij de alumi urn- en galliumEerrieten goed 
overeen met de activeringsenergie bepaald uit geleidingsmetin~en, dit in tegenstelling tot de titaanierrieten 
waar een discrepantie tussen beiden bestond. 
Uit de meetresultaten, waaruit de relatieve magnetischè permeabiliteit als functie van de temperatuur werd 
bepaald, kwamen ook maxima ten gevolge van ionendiffusie, Curietemperatuur en Verwey/short range 
ordening naar voren. 
Voor een aantal galliumferrieten (0,7~y~1,2) werd een maximum in I-Lr gevonden bij T=200 K, hetgeen aan 
een minimum van de magnetische kristalanisotropie (of tekenomslag van KJ) kan worden geweten. Kristal
anisotropiemetingen dienen ter bevestiging van deze interpretatie te worden verricht. 

1 INLEIDING 

Het onderzoek naar de magnetische eigenschappen van de ferrietreeksen AlxFe3-xÜ4 (O~x~l,O), 

GayFe3-vÜ4 (O~y~ 1,2) en TizFe3-zÜ4 (O~z~0,6) past in het onderzoekskader van de groep Fysische 
Materiaálkunde van de vakgroep Vaste S~of. 
In deze groep wordt onderzoek verricht naar verscheidene fysische eigenschappen van spinellen met de 
algemene samenstelli~g MeqFe3-qÜ4 (Me= Al, Co, Ga, Mg, Mn, Ni, Ti, Zn, etc.). 
Wat betreft de magnensche eigenschappen werd gezocht naar een bevredigend model met behulp waarvan de 
experimentele resultaten van nawerkingseffecten in de permeabiliteit van ferrieten en de invloed van de 
verschillende substituties hierop verklaard kunnen worden. 
In dit verslagwordt eerst ingegaan op mogelijke aspecten van de kristalstructuur, welke van invloed zijn op de 
magnetische permeabiliteit (hoofdstuk 2). 
Nadat de kristalpreparatuur en meetopstelling toegelicht zijn (hoofdstuk 3) volgen de meetresultaten met 
discussie (hoofdstuk 4). 
Tenslotte worden de voornaamste conclusies in een kort bestek samengevat (hoofdstuk 5). De appendix geeft 
een voorbeeld van een berekening van twee fysische constanten, ter beschrijving van het electronnawerkings
mechanisme, welke voor 9 van de 20 onderzochte preparaten van toepassing bleek te zijn. 



2 THEORIE 

2.1 Kristalstructuur 

en kationverdeling 

Onderzocht zijn de volgende 20 polykristallijne 
ferrieten: 

AlxFeJ-xÜ4, x=O, 0, 1, 0.2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0; 
GavFeJ-vÜ4, y=O, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,7 1,0, 

' . 1,2; 

TizFe3-zÜ4, z=O, 0, 1, 0, 15, 0.2, 0,3, 0,4, 0,6. 

Deze materialen hebben allen de spinelstruc
tuur '. Schrijft men A[B2]04 als algemene for
mule, dan bevindt het A-ion zich op hettetra
ederdeelrooster en het B-ion op het octaëder
deelrooster van de spinelstrucruur. 
Voor bovenstaande kristallen verkrijgt men, 
globaal gezien, de volgende structuurformules: 

F 2+F 3+. 1.3+ 2+ 3+ 3+ " ey e1-y A ö fFet-y Fet-x+y A1x-Ö ]04--, 

x<l 2. , 

y'!%0,3, 

F 3+c 3+[F 2+ 3+ 3+ "_ et-y+a ay-a e Fet-a Gaa ]04 , 

y>0,3, 

a=0,6(y-0,3) 

z~o.s 

3. 

' 

y en E zijn de afwijkingen ten opzichte van het 
ideale geval, waarbij Fe2+ gedacht is een grote 
voorkeur voor het octaëderrooster te hebben. ö 
is de kleine hoeveelheid aluminium welke zich 
op de tetraëderplaatsen bevindt. 
De ferrieten werden zo goed mogelijk gepre
pareerd, met de bedoeling homogene, isotrope 
en vacaturevrije kristallen te maken, dat wil 
zeggen een metaal-zuurstof-ionenverhouding 
van%. 
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2.2 Fenomenologische 

beschrijving van de 

B lochwandbeweging 

Het scheidingsvlak tussen twee Weissgebieden, 
een Blochwand, zal zich gedragen alsof het een 
bewegende massa heeft, wanneer er een niet te 
groot magnetisch veld op wordt gezet. 
Een te groot veld zal het materiaal magnetiseren 
\ zodat de Blochwanden uit het materiaal ver
dwijnen. Een te klein veld daarentegen zal de 
Blochwanden niet in beweging brengen, omdat 
er op de wand een wrijvingskracht werkt. 
Brengen we een sinusvormig veld aan op het 
materiaal dan moet slechts ter plaatse van de 
Blochwand het kristalveld worden overwon
nen. 
De volgende bewegingsvergelijking is dan van 
toepassing: 

mx + ~x + ax = p H Ms cos0, 

m: fictieve wandmassa per oppervlakte-een-
heid, 

~: wrijvingsparameter, 
a: elastische parameter, 
x: wandverschuiving, 
H: magnetisch veld, 
Ms: magnetisch moment, 
p: bepaalde constante, die afhankelijk is van de 
geometrie van de wand ten opzichte van de 
kristaloriëntatie en magnetisatie in de aangren
zende domeinen (=y'2 voor een 90°-wand, =2 
voor een 180°-wand), 
90o -0: de hoek tussen H en de normaal op de 
Blochwand. 

Stel H= R exp jwt, dan is de oplossing van de 
bewegingsvergeli jking: 

x= 
p R Ms cos0 

a 

exp jwt 

l-(mw2/a) + (jwf3/a) ( 1) 

Stel dat er lamelvormige domeinen ter dikte 21 
zijn, dan geeft een wandverschuiving x een mag
netisatie: 



M = pMs (cos0)(x/21). 

tezamen met (1): 

M/H=X* = 
1 - (mw2/a) + (jwl)/a) 

Definieer Xa = X*w=O = p2Mlcos20/2al, 
met X de magnetische susceptibiliteit, 

dan krijgt men: 

X*/Xa = 1!{1-(mw2/a)+(jwl)/a)} = !L*I!La· (2) 
Als mw2/a= 1 en wl)/a~1 dan is er sprake van 
resonantie. 

Als mw2/a~1, dit is veelal bij lagere frequenties 
( w< 107 s-1 ), dan wordt (2): 

~-t*I!La = 1/{l+(jwl)/a)} = ( 3) 
l!{l+(w21)2/a2)}- (jwl)/a)/{1+(w2Wia2)} 

Een dergelijke vergelijking wordt in het alge
meen geschreven als: 

(4) 

2.3 Relaxatie 

Vergelijkingen (3) en (4) geven tezamen: 

p,' 
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OOT= 1 ~log oo 

11-' = !Lal(l+W2T2
), (5) 

11-" = /LaWT/( 1 +w2T2
), ( 6) 

Na één relaxatieverschijnsel zal de ~-t' niet altijd 
de nulas als asymptoot hebben (er kunnen na
melijk meerdere opeenvolgende relaxaties zijn 
en er treedt ook een draaiing van M op in de 
domeinen). Reëler is daarom: 

~-t' = ~-tal(l+w2y) + ILn· (Sa) 

Vergelijking (6) is ook te schrijven als: 

a 
~-t" = 1/z,ua/(cosh logwT). ( 6 ) 

De ,u"-log WT curve heeft een maximum bij 
WT= 1 (figuur 1). 
Wordt T constant genomen, dat wil zeggen één 
vaste relaxatietijd, dan kan log w als parameter 
worden genomen. In het maximum van de 11-"
log w curve geldt T= 1/w, hetgeen de mo
gelijkheid geeft de relaxatietijd te bepalen. 
T is de tijdconstante van bijvoorbeeld een ther
misch geactiveerd diffusieproces en kan derhal
ve geschreven worden als: 

T = To::exp Ea/kT. 

Bepaalt menT bij diverse temperaturen, dan is 
uit de l!T-log Wmax grafiek zowel Ea (active
ringsenergie) als Too (karakteristieke tijdcon
stante) te bepalen. 
Deze waarden van T zijn ook te bepalen uit de 
~-t"(T)-curves uitgezet bij constante frequenties. 
Uit de 11-"(T)-curves kan bij een ideaal verloop 

I 
I 
I 

-----------~ 
Tz 

Jl.' 

~T 
Figuur 1: Beide figuren geven het ideale verloop van de relatieve magnetische permeabiliteit, wanneer er 

sprake is van één relaxatiemechanisme met één T en het mechanisme thermisch geactiveerd is 
(T=Tooexp Eal kT). 



(figuur 1) ook rechtstreeks de activeringsener
gie worden bepaald, met behulp van: 

l/Tt-lff2 = 2,63 IdEa; (7) waarin 

Tt en T2 de temperaturen, behorende bij de 
halfwaardebreedte, van de relaxatiepiek zijn en 
k de constante van Boltzmann. 
Dit is alleen mogelijk indien er geen spreiding is 
in de relaxatietijd en eventueel andere aanwe
zige relaxatiemechanismen geen invloed heb
ben op het beschouwde proces (een verdeling 
van tijdconstanten wordt besproken in'). Ook 
kunnen er verliezen optreden door resonantie
en relaxatieverschijnselen bij de rotatie van de 
magnetisatievectoren Ms in de domeinen. Even
als ~oor het verlies door resonantieverschijnse
len bij de Blochwandbeweging wordt hiervoor 
ven,vezen naar 5 • 

2.4 P ermeabiliteitsmaxima 

2.4.1 Inleiding 

Het dominante e!ecrrische geleidingsmechanis
me in ferroferrieten wordt veroorzaakt door 
dectronen afkomstig van Fe2 +-ionen. De 
Fe2 +-ionen zitren bij de lagere aluminium-, 
gallium- en titaJ.ngehaltes op de ocraëderplaat
sen. Deze ocraëder-elecrronengeleiding is dan 
ook bij 9 van de 20 !zie§ 2.1) door ons onder
zochte Eerrieten tor uiting gekomen in de mag
netische nawerking. 
OmdJ.t bij alumini~m- en bij titaandopes er ook 
(relatief gezien echter weinig) Fe2 +-ionen op de 
tetraëderplaatsen verschijnen kan her mogelijk 
zijn dat er ook tetraëder-eleL-rronengeleiding 
plaatsvindt. Bij het geleidingsmechanisme kan 
in principe weer onderscheid gemaakt worden 
in 'nearest neighbour hopping' en 'vJ.riable 
r:mge hopping"'. 

Nearest neighbour hopping wil zeggen dat het 
electron van de ene gelocaliseerde toestand mer 
behulp van een f;non naar een daarnaast 
gelegen andere gelocaliseerde toestand gaat 
(hoge temperaturen). Variabie range hopping 
wil zeggen dat het elecrron van een gelocali
seerde toestand met behulp van een fonon naar 
een andere gelocaliseerde toestand gaat, zoda
nig dat het verschil in energie russen beide 
toestanden zo klein mogelijk is (bge tempera
turen). 
Men kan zich ook geleiding voorsrellen door 
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plaatselijk gebonden dectronen in bijvoorbeeld 
inhomogene preparaten, dan wel doordat een 
electron zich rond een Ti4+ -ion beweegt. 
Zelfs al beperken we ons tot kristallen met een 
spinelstrucruur, dan nog zijn er meerdere elec
trische geleidingsmechanismen mogelijk, welke 
zowel aanleiding kunnen geven tot geleiding als 
tot magnetische nawerking (bijvoorbeeld 
ionengeleiding bij hogere temperaturen). Elk 
mechanisme heeft zijn eigen kenmerkende ener
gie en frequentie en zal daardoor op de .Ur-T 
curve beperkt worden rot een bepaald gebied. 
Eén van de problemen in de huidige literatuur is 
dan ook het vinden van het juiste mechanisme 
voor de gevonden nawerkingsprocessen. Een 
stap in de goede richting is het onderzoek aan 
goed gekarakteriseerde preparaten, wat betreft 
samenstelling, vacatureconcentraties, éénfasig
heid. kristal- en microstructuur. 
De hierbij optredende beperkingen zullen in de 
volgende paragrafen besproken worden. 

2.4.2 Vervvey-ordening 

Bij een temperatuur van 90K < T < 120K treedt 
bij mJgnetiet (Fe3Ü4), dJt verontreinigd is met 
Jndere metaalionen. een fase-overgang op. Be
neden dit temperatuurgebied liggen de Fe2+ en 
Fe3 +-ionen op de ocraëderplaatsen in alterne
rende lagen loodrecht op dec-as van her kristaL 
dat een orthorombische of nog lagere sym
metrie heeft (figuur 2). 

Fe '• 

Figuur 2: De ordcninf? t'JII Fe2 + en Fe-3 +
innen beneden de Vcrrc·ev-tc'm{'er,ztullr 
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Boven dit temperatuurgebied liggen de Fe2+ en 
Fe3 +-ionen random verdeeld over de octaëder
plaatsen in het spinel•. Bij deze kristal overgang 
treedt een maximum in de 1-Lr(T)-curve op, 
waarbij ~-L'max en ~-L"max samenvallen. 
Indien er vreemde ionen op de octaëderplaatsen 
komen, wordt de Verwey-ordening verstoord. 
Aanvankelijk is er nog een shon range orde
ning, maar bij meerdere vreemde ionen op de 
octaëderplaatsen is ook deze ordening verdwe
nen. Indien een relaxatiemechanisme in hetzelf
de temperatuunraject optreedt als de shon 
range ordening dan zullen de maxima 
~-L"r(T maxl en ~L' r(T maxl niet meer samenvallen 
(figuur 15). 

~-L"r(T maxl zal zich op de stijgende, dan wel 
dalende, helling van ~-L'r(T) bevinden en naar
mate er meer vreemde ionen op de octaëder
plaatsen verschijnen zullen de relaxatiemetin
gen tenslotte resulteren in een curve zoals in 
figuur 1 is weergegeven. Bij kleine substituties 
zal de shon range ordening dus dominant zijn 
over het nawerkingsmechanisme in het door 
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ons onderzochte frequentiegebied. Een verla
ging van de frequentie laat het nawerkingsme
chanisme in de 1-L"r(T)-curve naar lagere tem
peratuur verschuiven. Helaas is onze opstel
ling beperkt tot een temperatuur van minimaal 
SOK en dit is te dicht bij de Verweytemperatuur 
gelegen. Een verhoging van het frequentiege
bied kan helaas ook niet, omdat de meetopstel
ling in deze beperkt is door de eigencapaciteit 
van de spoel. Dit nog afgezien van het feit dat de 
Blochwandrelaxatie de frequentie niet meer zal 
kunnen volgen omdat we in het MHz-gebied 
tegen de Blochwandresonantie aanlopen. 

2.4.3 Kristalanisotropie 

In het algemeen wordt de richting van de mag
netisatievector zowel door de richting van het 

90 I 00 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 
-,-- 800 

700 

600 

500 

400 

+\ ' 
+ " 101-L'~r ~,~ 

"-~ 
+ -~--~ 

+- -~-~-~-~ (t) +-+-+-+--+--+-+-+=+=~=~=~ 

300 

200 

!00 

0 L-~~~==~~--~--~----~--~--~--~----~--~--~----L---~---L--~----~--~--~----~--~0 
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Figuur 3: De magnetische permeabiliteit als functie van de temperatuur van Fe304 bij (=27 kC!s (eigen 
meting). 



uitwendig a:mgelegd magnetisch veld als door 
de kristalasrichtingen bepaald. Voor kubische 
kristallen geldt de volgende vergelijking voor de 
kristalenergiefunctie Fk •: 

KiV: anisotropieconstanre bij constant volume, 
ai: cosinus van de hoek tussen de spontane 
magnetisatievector en de kubische asrichtingen. 

De totale energiefunctie F bevat behalve Fk ook 
nog een magnetoëlastische energiefunctie Fm en 
een elastische energiefunctie Fel: 

F = Fk +Fm+ Fel· 

H.1len we dat deel van de anisotropieënergie
bi 1drage weg, welke door uitwendige span
ningen \vordt veroorzaakt, dan resteert: 

( a 21 a~ +a~ a'] +a']a21 ), 

hogere orde termen buiten beschouwing geb
ten; waarbij 
cij= elasticireirscoëfficiënten en 
Î-hkl: magnetostrictieconstanten. 
Voor K lvvinden we dan: 

met K lp: anisorropieconst::mte bij constante 
druk. 
Gaan we over op de relatieve magnetische 
permeabiliteit f.J.r dan geldt: 

waarbij a, ~ en y constanten zijn, afhankelijk 
van de vorm van de Blochwanddoorbuiging (fi
guur 4). 
Indien K 1 v als functie van de temperatuur 
door een nulpunt gaat zal de p.(T)-curve een 
scherp maximum vertonen, onafhankelijk van 
de frequentie (figuur 5). 
In sommige gevallen is K ë een zo overheer

v sen de factor in K 1 dat het verloop van deze 
anisorropieconstanre (als functie van de tempe-
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Figuur 4: De Blochwanddoorbuiging kan ge
schieden op uerschillende wiizen: a) cYlindrisch, 
b) bolvormig, c) sferisch end) sferisch met iets 
meebewegende randen 10

• 

ratuur) alleen al voldoende is voor de bepaling 
van f.J.r(T) .. \nderzijds zijn er ook voldoende 
voorbeelden te vinden waarbij inderdaad alle 
termen uit het rechterlid van vergelijking (8) en 
nog hogere termen uit de beschrijving van de 
magnetische kristalanisotropie, zoals K2 P. mee
genomen moeten worden voor een redelijke 
benadering nn f.J.r· 

2.4.4 Desaccommodatie 

Demagnetiseren we een fermmagneet op t=O s 
en laten we de gedemagnetiseerde toestand ge-

I 
J.) b) 

! I 

:< "~------"--'--' ,, ,. 
,"> c) 

~mpt>rolur-

Figuur 5 :Schematische voorstelling van de 
kristalanisatrapie bij ferrieten met verscheidene 
karakteristieke p.(T)-curven 11

• 

I 

v 
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Figuur 6: Typisch voorbeeld van een desac
commodatiecurve; tussen Tl en T2 kan 1/X als 
een rechte lijn worden beschouwd 13• 

durende t1 seconden bestaan, dan kan op t=t1 s 
de grootte van de magnetisatie ten gevolge van 
een op t=t 1 s aangesloten magnetisch veld, wor
den gemeten. Doen we dit voor verschillende 
tijden ti, dan kan voor de susceptibiliteit een 
curve als functie van de tijd worden uitgezet. Als 
deze permeabiliteitscurve monotoon afneemt 
spreken we van desaccommodatie. 
Om een preparaat daadwerkelijk te demagneti
seren is het noodzakelijk dat een zodanige do
meinstructuur ontstaat dat M=O. In de regel is 
dit niet mogelijk (door de kleine mechanische 
spanningen, korrelgrenzen, poriën, enz.), maar 
voor het meten van desaccommodatie is het al 
voldoende 12 een hergroepering van de Bloeh
wanden te bewerkstelligen, welke totaal onaf
hankelijk is van de oorspronkelijke toestand. 
Dit kan al gebeuren door een magnetisch veld 
snel naar een voldoende grote waarde te bren
gen en snel weer af te laten nemen. Wij demag
netiseren door een veld van 80 Oe (50Hz) aan 
te leggen, daarna naar nul terug te draaien en 
dan te meten bij een veld van 12m0e (100kHz). 
De voor een preparaat geschikte getalswaarden 
zijn sterk afhankelijk van de magne
tische hardheid van het materiaal, welke mede 
een gevolg is van de kristalanisotropie en che-

t 35 

_30 
~}5 
~ 
<::>20 

75 

!("Cl

Figuur 7: Desaccomodatiespectra van 
FeJ04+y(o) en Tio,02j[e2,97SÜ4+y(x); 
DA=(I-L30s-I-L300s)/ I-L300s · 
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Samenstelling Tmax Ea(eV) bron 

Fe304 283 p,8o- o,ss 15, 18 
370-470 0,9- 1,0 15, 18 
550-670 1,9-2,0 15, 18 

NipFe3-p04 298 0,9 15 
370-470 2,0 15 
550-670 1,1 15 

MnrFe3-r04 283 0,7-0,9 15,17 
370-470 1,0 15, 17 
550-670 2,0 15, 17, 19 

703 K - 17 

Tabel 1: De actzvermgsenergteën berekend 
uit desaccommodatiemetingen. 

mische samenstelling. De permeabiliteit als 
functie van de tijd wordt na demagnetisatie 
beschreven door de formule van Richter 13

: 

q 
1/X(t) = 

T2 

f ( 1/T) exp ( -tiT) dT; 

Tl 

(T is de relaxatietijd van een rroces met veran
derende permeabiliteit) 

q is een constante en T1 en T2 zijn die waarden 
van t waartussen /L(t) als een rechte lijn kan 
worden beschouwd (figuur 6). 
Wordt X(t) voor Tt~t~T2 berekend, dan geldt 
14. 

1/X(t)=A+Blnt ,met 

A= (1/X:o) + B(E-ln T2), 

X x = X(t~:o) en E=0,5772 .... (constante van 
Euler). A en B zijn temperatuur afhankelijke 
materiaalconstanten. Is Xoo bekend, dan kun
nen via de X(t)-grafiek A en B bepaald worden 
en dus ook T2. 
Omdat er weer sprake is van een thermisch 
geactiveerd proces geldt de Arrheniusrelatie: 

T2 = Too exp EdikT. 

Door nu Tl als functie van de temperatuur te 
bepalen kunnen Toe en Ed van het proces 
berekend worden. Indien Xoe niet bepaald kan 
worden is het toch vaak mogelijk om Toe en Ed 
te berekenen. Voorwaarde is dan wel dat 
In T2 -In Tl > 3,5 en dat T2 nauwkeurig bepaald 
kan worden 15

• 
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Figuur 8: Het verloop van de aanvangsper
meabiliteit als functie van de temperatuur, ge
meten a) in een oven met ijzennantel en b) in een 
storingvrije ouen21

• 

R. Höhne e.a. 16 hebben DA gemeten voor 
Fe304+y en Tio,025Fez.975Ü4+y en conclu
deren dat de hoogte van desaccommodatiema
xima voorT <373 K gerelateerd zijn aan vaca
tureconcentrJ.ties ~figuur 7). 
Desaccommodatiemetingen J.an ferrieten, ge
substitueerd met ~1g-Zn 13

, ~1g-Mn 14 of ~g
Cu 1', zijn veelvuldig verricht; ook gelijksoor
tige reeksen, bijvoorbeeld ~1n-Zn. N"i-Zn, Cu
Zo en ~1g-Zn 13 , en diverse meervoudig gesub-

3 EXP ERIA1ENTEN 

3.1 Preparatuur 

In t:lbel 2 is schematisch aangegeven hoe de 
onderzochte ferrieren vervaardigd zijn. Een uit
gebreide beschrijving van de bereidingsrechno
logie is te vinden in~-
Toelichting bij rabel2: 
i) Bij de hogere J.luminiumgehaltes is uirge

gJ.an van in water opgeloste sulfaten, wel
ke gesproeidroogd worden om een zo goed 
mogelijke menging, op atomaire schaal. te 
verkrijgen, zodat de langz:.1me diffusie van 
aluminiumionen geen .1l te lange sineerrij
den vergt. 

i i) Het malen en voorstoken vindt plaats om
dat zowel kleinere korreltjes als een hogere 
temperatuur bevordelijk zijn voor het diE
fusieproces. 

10 

stitueerde (n~3) ferrieten, veelal met Co erin 10
, 

zijn op desaccommodatie onderzocht. 

2.4.5 Curietemperatuur 

Bij een fermmagneet neemt de spontane mag
netisatie af bij toenemende temperatuur en na
dert tot nul boven een bepaalde temperatuur: de 
Curietemperatuur. De overgang van ferromag
netisme naar paramagnetisme is er oorzaak van 
dat vlak nabij het Curiepunt de X(T)-curve een 
scherpe piek vertoont (figuur 8); dit verschijnsel 
staat bekend als het Hopkinson-effecr (zie ook 
figuur 5). 
De Curietemperaturen, welke een bovengrens 
vormen voor magnetische nawerkingsme
tingen, van de gallium- 22

, aluminium 2 en ti
taanferrieten 6 zijn bekend. 
Boven Tc zou f..L'r= 1 en f..L"r=O moeten zijn. 

Dat dit in ons geval na berekening niet .1ltijd zo 
is ligt aan het feit d:.1t we de gelijkstroomweer
stand (zie §3.3.1) en de zelfinductie (zie §3.3.4) 
niet steeds mee hebben genomen ter bepaling 
van f..Lr· Correcties hiervoor zijn dus nodig in
dien we de absolute waarden willen weten. 

iii) De reactiviteit wordt hier ver!J.agd, omdat 
het mengsel zo snel dicht sintert, dat het 
oppervlak al ondoordringbaar is voor 
zuurstof alvorens er diffusie in de bulk 
heeft plaatsgevonden. De bulk kan in dit 
geval geen uitwisseling van zuurstof met 
de omgeving meer hebben. 

iv) Er worden ringen geperst om magnetische 
randeffecten te verminderen bij de me
tingen en dientengevolge mede de bereke
ningen te vereenvoudigen. 

v) De ringen worden voorgesinterd om ver
der krimpen zo veel mogelijk in deze fase 
te laten plaatsvinden. Ook wordt het pre
paraat comp:l<.:"Ter en een eerste hechting 
tussen de korrels treedt op, waardoor me
chJnische bewerking \·an de ring mogelijk 
wordt zonder dat het preparaat reeds te 
hard is. 
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AlxFCJ-xÜ4 GavFeJ-yÜ4 TizFe]-zÜ4 

0 <x :'S 0,4 0,4 <x :'S 1,0 0 :'S y :'S 1,2 0 < z :'S 0,6 

Al203 en FQÜ3 Al2(S04)3 en FeS04 i) Ga203 en Fe203 Ti02 en Fe203 

malen oplossen en sproeidrogen malen malen 

voorgestookt 
i i) 

ontleden van y=O en y=0,05 
soooe, 4 uur 850°C, 6 uur zijn pillen gemaakt 

malen malen 

voorgestookt voorgestookt voorgestookt 

1000oC. 3 uur 950°C-1050°C 900°C, 4 uur 
2 1h-3 1h uur in lucht 

reactiviteit verlaagd in vacuüm 
pillen gemaakt 1000°C, 3 uur iii) 

in vacuüm 

reducerend ""T. 
voorgesinterd 0 

950oe, 3 uur 11 

"' y=O en y=0,05 
malen zijn gemalen 

nngen geperst iv) 

reducerend voorgesinterd voorgesinterd voorgesinterd 
9 5 ooc - 1000°C v) 950°C-1050°C 1000oC 4 uur 
l1J2 - 3 uur in vacuüm 21f2-4 uur in vacuüm 

in vacuüm 

uitdraaien 

gesinterd volgens gesinterd volgens gesinterd volgens 
fasediagram 3 fasediagram fasediagram 6 

van Fe304 12 

afkoelen door onder vacuüm of aangepaste atmosfeer in ongeveer drie kwartier uit de oven te trekken 

Tabel 2: De schematische weergave van de bereidingswijze van de onderzochte ferrietringen. 

3.2 De meetopstelling 

Met behulp van de sinusgenerator wordt een 
wisselspanning aangebracht met hoekfrequen
tie w; de metingen zijn in het temperatuur
traject: 77 K < T < 900 Ken frequentiegebied: 
5 kC/s < f < 500 kC/s gedaan. 

De knooppunten X en Y in de meetopstelling 
worden via de verstelbare condensatorbank 
met elkaar in fase gebracht, hetgeen op de 
oscilloscoop kan worden afgelezen. 
De amplitude van de sinusgenerator wordt 
zodanig ingesteld dat gedurende de gehele 
meting V 2 een bepaalde constante waarde heeft 
(in ons geval4 mV). Eventueel moeten X en Y 
weer opnieuw m fase gebracht 
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r--------.-------r---+-X 

os 
c 

s 

Figuur 9: De gebruikte meetopstelling; verklaring der tekens: 
S: sinusgenerator, 
OS: oscilloscoop, 
V 1, V 2: voltmeters, 
Ls: spoel (=de met koperdraad omwonden ferrietring), 
C: instelbare condensatorbank (200 pF< C < 1,1 ~-tF), 
R2= 10 fl en RJ=30 fl. 

worden en Vz door middel van de sinusgene
rator opnieuw naar 4 m V gebracht worden. Dit 
proces beperkt zich in de praktijk tot hooguit 
drie keer. 
In deze situatie definiëren we: 
Rt = Rz{(Vt-Vz)!Vz} 
en tevens geldt 
w2 LsC = 1 en J.Lo = 4rr.10-7 Vs/Am. 

Correcties op de, tot nu toe ideaal beschouwde, 
spoel worden in de volgende paragraaf behan
deld. 
We definiëren voor de, met koperdraad om
wonden, ferrietring de volgende parameters: 
A: doorsnede-oppervlak van een wikkeling, 
I: gemiddelde lengte van de hartlijn van de toro

ide, 
N: aantal windingen. 
Na diverse substituties vinden we dan 23

: 

(9) 

(10) 

en 

Behalve dat op deze wijze ~-t'r en J.Lwr als functie 
van w kunnen worden bepaald, kan, door de 
spoel in een cryostaat of oven te plaatsen, ook 
de temperatuur afhankelijkheid worden geme-

ten (zie appendix). 
In de oven werden de metingen in vacuüm 
verricht, om oxidatie van de koperdraad tegen 
te gaan. De koperdraad werd geïsoleerd met 
glaskous en daarna om de ferrietring gewik
keld (N=65). De metingen in de cryostaat 
werden in, met vloeibare stikstof gekoelde, 
lucht verricht. Het demagnetiseren werd in 
beide opstellingen gedaan door een extra grote 
spoel (omtrek 15 cm) aan te brengen die een 
magneetveld van ± 100 Oe in het centrum van 
die spoel kan geven. 

3 .3 Correcties 

3.3.1 Gelijkstroomweerstand 

De gelijkstroomweerstand van de koperdraad 
van de windingen van de ferrietring 
(Rg) dient in vergelijking (10) als correctie te 
worden aangebracht: 

De lengte van de koperdraad is ongeveer 2 m, 



indien 65 windingen worden aangebracht. De 
gelijkstroomweerstand is dan 0,65 n bij 200 K 
en 2,00 D bij 900 Ken Rg heeft dan wel degelijk 
invloed op J.L"r· Relatief gezien is de variatie van 
de gelijkstroomweerstand over!'::, T = 20 K klei
ner dan 0,05 n. In ons geval komt dit overeen 
met een variatie van V 1-V 2 = 0,02 m V, hetgeen 
de afleesnauwkeurigheid is en veel kleiner dan 
6(V1-V2) over 6T = 20 K. 
Slechts bij hoge aluminiumgehaltes (x = 0,6, 
0,8 en 1,0) bleef een eventuele variatie in V 1-V2 
binnen de afleesnauwkeurigheid. Bij andere 
ferrieten had Rg dus wel degelijk invloed op de 
absolute waarde van J.L"r, maar omdat alleen 
verschuivingen van J.L"r(T)-curves als functie 
van de frequentie werden bekeken, had dit geen 
consequentie voor verdere berekeningen. 

3.3.2 Wervelstroomverliezen 

Alvorens de wervelstroomverliezen te bereke
nen maken we eerst een schatting van diverse 
grootheden: 

a) 

1. de hoekfrequentie: 
w<2ïï.300 kC/s = 1,9.106 r;:1d/s, 

2. de relatieve magnetische permeabiliteit: 
J.Lr<100, 

3. het aantal windingen: 
N<65, 

4. her volume vat de ferrietring: 
E<5.10- m3 ; 

b) 
1. de rondgaande-:>lengte van de ferrietring: 

1>6,2.10-._ m, 

2. de spanning o4er de LC-keren: 
V>3.10- V, 

3. De soortelijk~ weerstand van het ferriet: 
g>6.10- Vm/ A; 

stroom~terkte door de spoel: I = 4.1 o-4 A 
en de afmetingen yan de korrels: 

bi= 5.10-) m 4 
'

4
• 

We kunnen nu een schatting maken van: 
a) het toegevoerd vermogen: 

Pin = V.I > 3.10-4 x 4.10-4 = 
..., 

1.2.10- J!s, 

b) de magnetische inductie: 
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B = J.LoJ.LrNI!l 

< (4rr.10-7).(100).(65).(4.10-4)/(6,2.10-2) = 

5,3.10-5 T = 53 G, 

c) het wervelstroomverlies: 

Pw = (w2B2bn/12g) E < 

( 1,9.106)2 (5,3.10-5 )2(5.10-5)2 

5.10-6 = 
12. ( 6.1 o-3) 

1,8.10-9 J!s. 

Het zij duidelijk dat zelfs in her ongunstigste 

geval Pw 1,5% van Pin is. 

3.3.3 Skineffect 

Voor de indringdiepred geldt de volgende for
mule 4 : 

d = V !g/2J.LoJ.LrJJ). 

Voor de ferrietring krijgen we d:m: 

I 6.10-3 
d > ;----------

' 7 6 
v(2l.(4;.-.10- ).(100).(1,9.10 ) 

3,5.10-3 m. 

Her doorsnede-oppervlak van een ferrietring is 
maximaal/ x 7 mm2 en dit is in het ongunstig
ste geval dus nog juist voldoende om het skin
effect bij de uirwerking van de meerresultaten 
buiten beschouwing re kunnen bren. 
Voor de koperdraad is d> 2,5.10-4 m, vandaar 
dat we koperdraad genomen hebben met een 
diameter van 5.10-4 ~. 

3.3 .4 Eigencapaciteit 

en zelfinductie 

De eigencapaciteit (Ce) van de spoel en de zelf
inductie (le) van het gehele systeem, de spoel 
uitgezonderd. komen in de gecorrigeerde verge-



!ijking (9) als volgt tot uitdrukking: 

li{W2(C+Ce)l- Le 
JL' r = 

Hoewel Le~ 2L5 wordt Le niet in de bereke
ning meegenomen, omdat er uitsluitend naar 
relatieve waarden van p.' r wordt gekeken. 
De eigencapaciteit ( = 170 pF) wordt in de bere
kening meegenomen, indien geldt: 
100 Ce< 5C. 
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3.3.5 Sinusgenerator 

Dat Rz, R3, Le en Ce als functie van w zijn 
onderzocht spreekt voor zich. De invloed ervan 
was niet meetbaar, evenals die van V h V 2 en 
os. 
De sinusgenerator daarentegen heeft de analyse 
der metingen nogal bemoeilijkt. Indien overge
schakeld werd van het ene meetbereik naar het 
andere, werd een discontinuïteit waargenomen, 
welke veroorzaakt werd door de invloed van de 
sinusgenerator op de oscilloscoop !fase-effect). 
Daarom is meestal gebruik gemaakt van p."r(T)
curves om T max te bepalen, in plaats van 
p."r(w)-curves om Wmax te bepalen 

4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de 
meetresultaten van magnetiet (4.1), aluminium
fereieten (4.2), galliumferrieren (4.3) en titaan
fereieten ( 4.4) besproken worden. 

4.1 Magnetiet 

4 .1.1 Inleiding 

120r-r-r-r-r-r-~l~'~' ~--, ~' --~-r~, -r, -r, -rl -r~ 
toor---~~--------~----------------~ 

(1111 OIAECTIO" 

0 20 
TEMPERAfURE !"Cl 

Figuur 10: De initiële susceptibiliteit Xi(T) 
van een eenkrist.1l in de [I I IJ - richting mn 
magnetiet~•. 

In de p.(T)-curve van magnetiet constateren we 
twee maxtma: bij d~ Verwev-ordening: 
T=120 K (4.1.2) en bij her .Curiepunt: 
T =850 K ( 4.1.4 ). De magnetische nawerking 
ten gevolge van dectronendiffusie komt door de 
overheersende invloed van de Verwey-ordening 
bij de door ons gebruikte frequenties niet tot 
uiting. Er zijn wel enkele desaccommodatieme
tingen aan het magnetiet verricht (4.1.3 ). 

4.1.2 Venvey-ordening 

In figuur 10 is het verloop weergegeven van 
X(T) beneden kamertemperatuur voor een een
krisral in de [I l !]-richting \·an magnetiet. Een 
korte beschrijving van een eenvoudig model 
voor de Verwev-ordening is gegeven in§ 2.4.2. 

4.1.3 Desaccommodatie 

Desaccommodatiemetingen aan magnetiet zijn 
talrijk terug te vinden in de lireratuur" '6 ~'. De 
effecten I en lli :figuur 11) worden veroorzaakt 
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q3 

0,2 

0,1 

0 

m 
o-o-a ~1 ~ 0 

li ~ lt > r1 ........... ·~ >~l 

o• 100. zoo• .300" 400" 500" Tp°C 

Figuur 11: De DA-czm'e van magnetiet bij 
t•ariërende vacatureconcentraties Yi 
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door herordening van ferro-ionen over respec
tievelijk lange en korte (naaste buur) afstand, 
hetgeen srerk 3fhankelijk is van de vacature
concentraties. De acriveringsenergieën zijn 
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respectievelijk 1,8 ± 0.3 eVen 0,85 ± 0, I eV. 
Een model voor het mechanisme van effect II is 
nog niet gevonden 27

• 

Twee door ons onderzochte preparaten, het ene 
stoichiometri1fh nabehandeld (bij een zuurstof
druk van 10- ,) aon. en een temperatuur van 
1200 oe, gedurende 3 dagen, daarna uittrekken 
bij een overdruk van forrneergas/COz; zo is 
ook Gao,7Fez,3Ü4 nabehandeld - zie pagi
na 20), het andere gequenched, vertoner. een 
DA-curve zoals weergegeven is in figuur 12. 
Gezien de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de 
verschillende bereidingswijzen en anderzijds 
toch dezelfde DA-curven dient de bereidings· 
wijze nader re worçien geanalyseerd. 

4.1.4 Curietem per a tuur 

De literatuurwaarden van de Curietemperatuur 
van magnetiet hebben een spreiding van ± 20 K 
(zie tab~! 3 ). 

ZOO 300 400 "CO EOO iCO :oo 
4 ~----------~~------------~~------------,--------------r--------------r-------------~. 4 

2 

l.'i 

+ 

+ 

I 
I 
I i 3. s 

I 
I 

' 

' 
~ 2 :; 

I 
I ' 

r . ·-·- L Sr _; __ -t_.,.~+ I +_... I 
0 '--------"-~-~--:::-----=-:-~'0 zoo JOO 400 'iOO 600 /00 T (K) 300 

Figuur 11: De DA-cun'e van magnetiet: DA= f f..L ISs-P.140s) 'P.140s· 
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839 K 2 847 K 12 850 K 858 K --

Tabe/3: De Curietemperatuur van magnetiet; onze permeabiliteitsmering leverde op: 850±10 K. 

4.2 Aluminiumferrieten 

4.2.1 Inleiding 

Achtereenvolgens worden de resultaten van de 
short range ordening van Alo, 1 Fe2,904 en 
Alo.2Fe2.804 besproken (4.2.2), daarna de 
magnetische nawerking bij Alo,4Fe2,604 
( 4.2.3) en tenslotte de Curietemperatuur 
(4.2.4). 

4.2.2 Short range ordening 

Een Verwey-ordening treedt niet meer op indien 
zich te veel vreemde ionen op de ocï:aëderpbats 
bevinden. Bij kleine aluminiumconcentraties is 
er nog wel een short range ordening welke 
dominant is over het nawerkingsmechanisme 
(§ J.4.2)., Bij Alo,3Fe2,704 is de verhouding 
Fe~+ /Fe"'+ -ionen op de B-plaatsen zodanig 
verstoord. dat er inderdaad geen short range 
ordening meer optreedt. 

Deze verstoring, van de Verwey/short range 
ordening in de galliumreeks stopt bij 
Gao.6Fe2.404 (gallium heeft een voorkeur voor 
de tetraëderplaats) en in de titaanreeks bij 
Tio.1sFe2.s504 (titaan is vierwaardig, heeft 

een voorkeur voor de B-plaats 2n gee~aldus een 
snellere verstoring van de Fe +/Fe +-ionen
verhouding). 
Alo, 1 FQ,904 heeft een maximum in de 
J-lr(T)-curve bij T=95 K en Alo,2Fe2,804 bij 
T= 105 K, beiden :::5 K. Het is nier zo dat de 
Verwey-temperatuur voor x=0,2 hoger is dan 
voor x=O, 1, alleen is voor x=0,2 de short range 
ordening zwakker en heeft het relaxatiemecha
nisme dus relatief gezien meer invloed op de 
permeabiliteit in dit temperanmrgebied. 
Deze ordening bemoeilijkt dus de analyse van 
her nawerkingsproces, dat voor frequenties van 
5 kC/s - 500 kC/s in hetzelfde temperatuur
gebied optreedt. 

Q3 

Q2 

(<"') 

0.1 

4.2.3 Magnetische nawerking 

Het electronnawerkingsmechanisme kwam 
in de aluminiumreeks slechts tot uiting bij 

Alo,4Fe2,604: 
Ea = 0,12 ± 0,01 eV i3 
Tx = (1,6 ± 0,7).10- s (zie appendix). 
Deze activeringsenergie komt goed overeen met 
die welke gevonden is met geleidingsmeringen 
(figuur 14) en omdat Tx ook voor de gallium
Eerrieten van dezelfde orde van grootte is, zal 
een nadere beschouwingvan Ea en Tx in§ 4.3.5 
aan de orde komen. 

Alo,6Fe2,404, Alo,sFe2,204 en 
Al1,oFe2,004 vertonen geen magnetische na
werking ondanks het feit dar er ook geen short 
r:mge ordening meer optreedt. Dit heeft zijn 
oorzaak in de microstructuur. 
De preparaten van de aluminiumferrieten be
staan uit kleinere korrels dan de beide andere 
onderzochte ferrietreeksen !figuur 14) en dit 
•lceft onder andere een Blochwandstabilisatie 
ten gevolge aan de korrelgrenzen 28 • 

/ 
/ ,/ .. / 

(i:2 6,4 

)( 80-350 K 

• 300-950K 

-x 

Figuur 13: De actá•eringsenergie als timetie 
uan x voor AlxFeJ-xÜ42

-
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10 p.m B 

10 p.m 

Figuur 14: Microscoopopnamen van enkele preparaten. welke eerst gepolijst en daarna geëtst zijn: 

a) Gao,4Fe2,604. 
b) Tio,JFe2,704. 
c) Alo,4fe2,6Ü4 en 
d) Alo,6Fe2,404. 

Voor de hogere aluminiumgehaltes zijn de kor
rels ongeveer 1 ~m groot, hetgeen mede een 
gevolg is van de afwijkende bereidingswijze via 
oplossen en sproeidrogen (tabel2). 

4.2.4 Curietemperatuur 

Voor Alo,zFez g04 en Alo,4Fez.6Ü4 werden 
respectievelijk f=805 Ken T=770 K (± 10K) 
als Curietemperatuur gevonden, hetgeen goed 
overeenkomt met de waarden van L. de Bont: 
T=820 Ken T=773 K 2• 
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4.3 Galliumferrieten 

4.3.1 Inleiding 

Omdat Gavfe3-v04 voor kleine y (y<0,3) na
genoeg alle galliumionen op de tetraëderplaat
sen heeft is voor deze concentraties een short 
range ordening in de permeabiliteitscurven 
waar te nemen (4.3.2). 
Bij y>0.6 is de hoeveelheid gallium op de ocra
ederplaats zodanig toegenomen dat de short 
range ordening wordt verstoord. Bij deze con
centraties kan de magnetische nawerking ten 
gevolge van electron-geleidingsprocessen op de 
octaëderplaats dan ook goed gemeten worden 
( 4.3.3 ), zonder dat een short range ordening de 
p.(T)-curven vervormt. 
Daarnaast vonden we dat de hoogst doorge
meten gehaltes een scherpe piek te zien gaven in 
P.r(T) bij T=200 K. Dit maximum 1fn een 
gevolg zijn van het nul worden van K { ; het IS 

iOO 
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in ieder geval niet het gevolg van desaccommo
datie, zoals uit experimenten gebleken is 
(4.3.4). Tenslotte volgt nog de relatie tussen y 
enT c (4.3.5). 

4.3.2 Short range ordening 

De short range ordening komt in de magne
tische permeabiliteit voor y =0,05 identiek tot 
uiting als de Verwey-ordening bij magnetiet: 

Tv= 120 K. Bij Gao, 1 Fe2,904 geldtT v= 106K, 
maar het verdere verloop is ook weer identiek, 
zij het dat met toenemend galliumgehalte 
p."r(T v) en p.' r(T v) afnemen. 

Bij y=0,2 en y=0,4 kunnen we constateren dat 
de toppen van p.'r en p."r niet meer exact samen
vallen (zie § 2.4.2). De short range ordening is 
voor beide gehaltes nog dominant, zodat een 
verschuiving van p."r(T maxl als functie van de 

iSO liS L:OO 

1110' IL'r(y=0,2) I" 
IL'~(y=0,2) l" 
1110 1L'r(y=0,4) r 

24 

" J.L r(y=0,4) 
20 

i6 

i2 

+~ 

~~~ -----
8 

100 125 

ffi 0 

150 

0 =.l!l=0---gl 
i75 

----CD-+ 
4 

0 CJ~ 0 

T(K) 200 

Figuur 15: Het verloop van p.'r en p."r als functie van T voor Gao,2FQ,8Ü4 en Gao,4Fe2,604 bij 
(=95 kC!s. 



frequentie ten gevolge van magnetische nawer
king niet kon worden bepaald. 

4.3.3 Magnetische nawerking 

Electron-geleidingsprocessen op de octaëder
plaats konden bij y=O, 7, 1,0 en 1.2 via magne
tische nawerking worden gemeten. Via de in de 
appendix besproken methode werden uit de 
meetresultaten Ea en T:x: bepaald ltabel4). 
De activeringsenergieën, bepaald uit geleiding'" 
en uit magnetische naw·erking komen goed 
overeen. Deze overeenkomst geeft aan dat de 
magnetische relaxatie ook veroorzaakt wordt 
door hetzelfde hopping proces van dectronen 
tussen Fe-ionen op de octaëderplaatsen 30

• 

( 2 ;rr x) · 1 komt niet overeen met de frequentie 
~an bijvoorbeeld optische fononen 
(5.10 12C's);dit verschil is mogelijk te verklaren 
doordat er vele dectronen te zamen door het 
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rooster bewegen (gekoppeld aan de Bloch
wand); een duidelijk kwantitatief model is nog 
niet ter beschikking. 

4.3.4 Kristalanisotropie 

en desaccommodatie 

Het optreden van een exrra maximum in ~-tr(T) 
bij Ga t.ofe2,0Û4 en Ga 1,2F~1,8Û4,. bij 
T=200 K, onafhankelijk van de trequenne IS 

nader onderzocht. De in figuur 16 vertoonde 
curve toont bij 80 K < T < 140 Keen extra piek 
ten gevolge van het electronnawerkingsmecha -
nisme. Het ma.xirnum optredend bij 
180 K < T < 220 K wordt niet door een 
nawerking veroorzaakt. want zowel~-t'r(T) als 
~-t"r(T) vertonen bij dezelfde temperatuur een 
maximum, dit in tegenstelling rot figuur 1; de 
frequentie onatbankelijkelijkheid nog daarge
laten. 

Figuur [6: H.:t ~·erloop ~'an 1-Lr(T) bi; (=95 kCls voor G1 I,oFe2.00-1 c?n G.; 1.2Fe 1.80+ 



Galliumgehalte 

0,7 
1,0 
1,2 

Ea !meV) 
geleiding 

72 
79 
80 

20 

Ea(meV) nawerking 
(fout 5%) 

82 
80 
79 

Too(s) nawerking 
(fout40%) 

1,8.10-10 
2,4.10-10 
3,3.10-10' 

Tabel 4: De activeringsenergie (Ea) en preëxponentiële factor (Too) uoor Gao,7Fe2,3Ü4, 
GaJ,oFe2,004 en Ga1,2FeJ,804. 

Desaccommodatiemetingen aan enkele gal
liumterrieten zijn reeds bekend 31 en daaruit 
blijkt dat met toenemend galliumgehalte de 
desaccommodatie tussen 230 K en 330 K af
neemt, terwijl rond 200 K geen 
desaccommodatie optreedt. Resteert nog de 
mogelijkheid van kristalanisatrapie voor de 
anomalie bij 200 K. In de literatuur waren de 
constanten uit vergelijking (8) onvoldoende 
bekend om tot een redelijke schatting 
van K 1 v te kunnen komen 32 33 • 

Rechtstreekse anisotropiemetingen kunnen in 
de groep Fysische Materiaalkunde niet gedaan 
worden; er resteerde op korte termijn alleen nog 
een indirecte meting. 
Cao, 7Fe2,304, waarbij aanvankelijk gee_n 
extra .ur(T) maximum bij T=200 K optrad, Is 
nabehandeld om een andere ionenverdeling op 
octaëder- en tetraëderplaatsen te verkrijgen. We 
constateren na annealen inderdaad bijT= 185K 
een extra maximum; een aanwijzing dat dit 
maximum door kristalanisotropie veroorzaakt 
kan worden (figuur 17). 

7~ I s ______________ ·~o~o------------~~2~5~-----------~~s~o------------~~-~~s~----~-----2,o_o ____________ l2252 
21 . + \ " I 1110\JL'r(na ann.) 

1/10 IL'r(voor ann.) + 

15 r ...---~-~ I ~ ~·~'~ -..........~':/._ 
p + ~ + 

12 f!)J!J / ' . ""-~~ "f!) +......, 
f!:/'r;5) ~ / + ""' 

6 \ + ~--tn-(!)~rn / ~'---
1!1·[!], ~ /+ 

)/1!! [!J.(!) ~+ 
~ " 

6 + ~ JL (na ann.) 
+/ m.~~ ~ ~~""""' 

+~ ~~-~--~ ~, 
3 --- (!)--[!J '-.... 

-+ ff --(!)-(!)-(!)--(!) <'?a~-~-
JL r(voor ann.) 

0
7l5 ______ 1J0_0 ________ ~12~5----------~~~so~~------~~~7s~~------~2~omo--~1f~(~F(v;)~~zz~ 
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18 
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Figuur 17: De relatieve magnetische permeabiliteit als functie van T, voor en na annealen bij f=27 kC!s · 
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Galliumgehalte: :;=0,05 v=0,7 Y= 1.0 

Gamari-Seale -- 565 347 250 
Permeabiliteitsmering 550 335 235 (± 10) 

Tabel 5: De Curietemperaturen (in °C) voor enkele galliumferrieten. 

Een tweede indicatie zou gevonden kunnen 
worden als K 1v beschouwd .wordt als de som 
van de kristabnisorropieconstanten van de af
zonderlijke ionen. De bijdrag,e van het Fe2 +. 
ion op de octaëderplaats (Feb-+) is positiefj_p 
lage en negatief bij hoge temperarum 34

• Fea 
heeft een twee tot drie m~~ zo grote bijdrage 
aan de anisotropie als Feb en is anders van 
teken. 
Een onderlinge vergelijking russen de gallium
terrieten wordt nog bemoeilijkt door de ver
schillende Curieremperaruren; het verband 
tussen de K {'s in een reeks dient op een 
gereduceerde schaal T/f c te worden gedaan 32

• 

Deze beschouwing sluit een nuldoorgang van 
K 1 v bij de hogere gehaltes niet uit, maar het 
geeft nog geen duidelijke bevestiging. 
SI ui rend is het geheel na anisotropiemetingen 
aan galliumEerrieten voor :;~0,7. 

4.3.5 Curietemperatuur 

Omdat nawerkingsmechanismen bij de gal
liumferrieten niet tot uiting komen voor 
T>350 K, hebben we alleen v=0,05, 0,7 en 1,0 
doorgemeten voor 300 K <T <T c• resterend in 
de in tabel 5 weergegeven Curietemperaruren. 

Titaangehalte Ea (meV) 35 Ea (meV) permeabiliteit 
geleiding (fout 5%) 

0,15 50 98 
0.2 63 97 
0,3 92 128 
0,4 109 157 

4.4 Titaanferrieten 

4.4.1 Inleiding 

Blochwandrelaxatie is bij alle zes tiraansubsti
tuties waargenomen (4.4.2). Slechts bij 
Tio, 1 Fe2,9Ü4 was er nog enigszins sprake van 
een short r;mge ordeningsinvloed, zodat een 
voldoend n:mwkeurige bepaling vJ.n 
E3 en Tx niet kon geschieden. Omd.u bij elk 

Ti4+ -ion dar in het ferriet ~esubstirueerd wordt 
•• •• L • 3+ '+ 

twee fern-tonen ~·erdw!Jnen ~2 Fe --+ Fe- + 
T A+ . d h d. F + 'F 3+ . 1 ), ts e ver ou mg e- ; e · -tOnen op 
de B-plaatsen bij z=O. 15 al voldoende ver
stoord om geen short range ordening te hebben. 
Desaccommodatiemetingen zijn verricht voor 
de interpretatie van J,LIT)-curven voor 
0.1 ,;;z ,;;0,2 bij 300 K,;;T ,;;500 K (4.4.3 ). Voor 
alle substiruties (behalve z=O.J) is de Curietem
perarum bepaald ;:4.4.4~. 

4.4.2 Magnetische na\verking 

In tabel 6 wordt een vergelijking gemaJ.kt 
tussen de acriveringsenergieën, bep3ald uit 
geleidingsmeringen en uit permeabiliteitsme
tingen. Titaansubstituties in ferrieren veran-

T:x:(s) permeabiliteit 
(fout 40%) 

6,8. J0-10 
1,2.10-10 
3,2.10-10 
2,7.10-10 

Tabel6: Een t'ergelijking tussen constanten bepaald uit geleidingsmeringen en relaxatiemetingen. 
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deren de geleidbaarheid op twee manieren 36
: 

i) ~i.i la~~_ftaangehaltes door de vorming va.n 
Fe -TI -paren, met een vormmgsenerg1e 
van 30 rneV; 
ii) bij hoge titaangehaltes door toenemende 
verstrooiing van electronen. 
Een mogelijke reden voor het verschil tussen 
beide activeringsenergieën in de titaanreeks is 
dat bij magneti~che n!werkingsmetingen hop
ping in een Fe-+-Ti +-ionenpaar dominant 
kan zijn over de ferro-electronenbeweging door 
het rooster. Ook de mogelijkheid van tetraëder
geleiding is niet geheel uitgesloten. Het blijkt 
dat ook in de literatuur voor dergelijke verschil
len nog geen verklaring is gevonden 12

• 

Tio,6Fe2,404 komt niet in tabel 6 voor, omdat 
de onnauwkeurigheid (±50 meV) in de acti
veringsenergie (Ea = 0,15 eV) te groot was om 
een acceptabele vergelijking met geleidingsme
tingen (Ea = 151 meV) te kunnen maken. De 
oorzaak hiervan ligt in de kleine 6p!'r van het 
relaxatieproces, hetgeen een grote onnauwkeu
righeid in de ( 1ff max-ül )-punten ten gevolge 
heeft (vergelijk figuur 26). 

100 200 300 400 

22 

Wordt het complete temperatuurtraject van 
bijvoorbeeld Tio, 1 Fe2,904 in ogenschouw 
genomen, dan constateren we behalve maxima 
bij T = 100 K, 500 K en 780 K, dat de curve een 
minimum vertoont bij T=220 K (figuur 18). Dit 
minimum blijkt erg goed overeen te komen met 
de maximale waarde van IK 11 (figuur 19). 

4.4.3 Desaccommodatie 

Een voorbeeld van het resultaat van desaccom
modatiemetingen aan titaanferrieten is weer
gegeven in figuur 7. 
Effect III wordt vrijwel unaniem toegeschreven 
aan de diffusie van niet gelocaliseerde Fe2 +
ionen. Hoewel Knowies ook hier zijn kantteke
ning bij plaatst is een ondersteuning van deze 
conclusie te vinden in het feit dat de hoore van 
het maximum evenredig is met de Fe +-ion 
concentratie 38• 
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Figuur 18: De relatieve magnetische permeabiliteit als functie van de temperatuur voor Tio, 1 Fe2,904. 
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verschijnen, namelijk bij T=270 K en bij 
T=620 K. 
Het eerste maximum is een superpositie van de 
effecten III en III'. 

Q ·I 0 

De maxima optredend bij T=373 K, 430 Ken 
530 K (figuur 8), waarvoor in de literaruur nog 
geen verklaring is gevonden treden bij ons niet 
op . 
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Figuur 19: De kristalanisotropieconstanten 
K 1 en K2 als functie t•an de temperatuur uoor 
TixFe]-xÜ437

• 

De oorzaak van effect Hl' is n.par alle waar
schijnlijkheid de di~sje van Fe"'+ -ionen in de 
nabijheid van een Ti '-ion. Bekijken we onze 
DA-meringen, dan blijken er t\vee maxima te 

öêO 525 :=:se t::.7: 

'000 'i.2S "'i u S75 

I')Cl I 

I ; IC. 

~00 

Het tweede maximum bij hogere temperaruren, 
T=620 K (figuur 20), is ook bij het nagenoeg 
vacarurevrije magnetiet waargenomen (figuur 
11) en wordt door Braginski " 2tt'klaard door 
het amsotroptemodel van het Fe · -ton. 

Aanleiding tot de desaccommodatiemetingen is 
het maximum bijT =500 K geweest !figuur 18\, 
dat niet verklaard kon worden door een na
werkingsmechanisme. Het verloop van K 1 is 
monotoon !figuur 22~. De d:1ling 'n de p.'r~T)
curve, welke beginr bij T=500 K bn verktaard 
worden door de des.1ccommodatie. welke ook 
bij die temperatuur begint. Dar p.(T) reeds bij 
T =5 60 K weer ga.1t stijgen komt door de domi
nante invloed van de Curietemperaruur. 

EZS 530 EIS ïCO 

/ 

600 6l5 ï)::;Q 6 i) T(K) 
Figuur 20: DA:=(J..L/5; - J..L2-In;) J..L2-10s .J!s functie t•an de temper.1tuur r•oor Tio.I Fe2. 90-1. 

;zs 
i 0 

I 

4 9 
I 

! 
~ s 
I 
i 
~ 7 

I 
i 

i 
~ 6 

i 
I 

~ s 

I 
~ 4 

I 
I 
I 

I J 
l 
i 
I 

L 

n 
7 25 



_, 0 100 •',j. o,~-· 

-e-s~ 

Figuur 21: De kristalanisotropieconstante 
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4.4.4 Curietemperatuur 

Bekijken we het verloop van de relatieve mag
netische permeabiliteit als functie van de tem
peratuur voor Tio,2Fe2,8Ü4 (figuur 22) dan 
valt het ontbreken van een duidelijk maximum 
van f.L'r bij Tc op. 
Dit in de literatuur vaker voorkomend ver
schijnsel 40 is tot op heden onverklaard geble
ven, maar kan een samenloop zijn van desac
commodatie en kristalanisotropie. Tabel 7 ten
slotte geeft een overzicht van de Curietempera
turen van de titaanferrietreeks. 

z 0,1 0,15 0,2 0,4 0,6 

literatuur 6 790 760 720 600 460 
permeabiliteitsmering 780 750 730 580 440 

Tabel7: De Curietemperaturen van TizFeJ-zÜ4 
bepaald uit permeabiliteitsmetingen, vergeleken 

met die uit de literatuur. 

K 
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Figuur 22: De relatieve magnetische permeabiliteit als functie van de temperatuur voor Tio,2Fe2,8Ü4. 



5 CONCLUSIES 

Aluminiumferrieten: doordat bij lage substitu
ties een short range ordening optreedt (x=O, 1 
en 0,2) en omdat enkele preparaten uit te kleine 
korrels bestonden (x=0,6, 0,8 en 1,0) kon 
slechts bij Alo,4Fe2,6Ü4 een Blochwandrela.xa
tie worden waargenomen. Een betere micro
structuur voor de hogere substituties kan een 
vollediger beeld geven van het overheersende 
geleidingsmechanisme. 

Galliumferrieten: het nawerkingsmechanisme 
kwam tot uiting bij de hogere substities (y=0,7, 
1,0 en 1,2) en was analoog aan het mechanisme 
optredend bij de geleiding: hopping van dec
tronen tussen Fe-ionen op de octaëderplaatsen. 
De grootte van de preëxponentiële factor geeft 
aan dat mogelijk vele dectronen collectief in de 
Blochwand door het rooster bewegen. Een 
maximum in de permeabiliteitscurven, bij laatst 
genoemde substituties, bij ±200 K zou door 
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een minimum, dan wel een tekenomslag van 
K 1, veroorzaakt kunnen worden. 
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APPENDIX 

Aan de hand van de meetgegevens van 
Alo.4Ff2,6T4 zal in deze appendix een voor
beeld worden gegeven hoe de activeringsenergie 

(Ea) en preëxponentiële factor (ho) bepaald 
worden. 
In figuur 23 is ,u(T) van Alo,4Fe2.604 uitgezet. 
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Figuur 23: .u'r(T) en .u"r(T) van Alo,4Fez,604 bij f=95 kC/s. 
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Figuur 24: Het imaginaire deel van de relatieve magnetische permeabiliteit uan Alo.~e2,604 als functie 
van de temperatuur bij (=27kC!s, 95 kC!s en 240 kC!s. 
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Figuur 25: J.L"(ln f)-ctm•e t:an Alo,4Fe2.604 bijT= 141 K 
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Onderzoeken we het remperanmrtraject 
120 K <T < 160 K bij verschillende frequenties 
en temperaturen dan kan bij meerdere frequen
ties een T ma x worden bepaald (figuur 24! en bij 
meerdere temperaturen een (Umax I figuur 25). 
Volgens de Arrheniusrelarie geldt: 

T = T:x: exp (Ea/kT). 

In het maximum van de .u"r(T)- curve en de 
,u',lw)-curve geldt WT= 1 (vergelijking 6a), dus 
geldt dan: 

w = Wx exp (-E3 /kT). 

iO 
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Uit de 1/T-ln lû curve kunn.en tenslotte E~1 en 
W:xo (en dan ook T:xo) bepaald worden. 
Voor Alo,4Fez,604 wordt dat dan: 

Ia= 0.12:::::0.~ Ie~ fB 
T:x:=iJ.6::::(),;).10 s. 

De actiwringsenergie k::m ook rechtstreeks uit 
àe ,u'[(T1-curve gevonden worden: 

(1/Tt)-( J:T2) = 2,63 (k/Eal-

uit figuur 23 lezen we af: T 1 
T2= 162K,dusEa=O,leV. 
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Figuur 26: Uit 1 !T versus w van Alo,4Fe2,604 resulteren Ea en r x. 


