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l. Inleiding 

Als onderdeel van een onderzoek naar de elektrische 
eigenschappen in kubische mangaan-ijzer- resp. zink-ijzer
spinellen werd gedurende het afstudeerwerk getracht de 
invloed van in het spinelrooster gesubstitueerde Ti4+- ionen 

op de geleiding te verklaren. 
Dit geschiedde door geleidingametingen aan diverse 
mangaan- en zinkierrieten als funktie van temperatuur 

en titaangehalte. 
Voorts werd voor alle preparaten de Fe2+- koncentratie 
bepaald en werd d.m.v. röntgendiffraktie nagegaan of er 
sprake was van fase uitscheiding. 
De geleiding in genoemde ferrieten vindt plaats via de 
oktaëdrische ijzerionen door hoofdzakelijk hopping van 
elektronen welke zich in min of meer gelokaliseerde 
toestanden bevinden. 
In het polaron-hopping model wordt de geleiding mogelijk 
gemaakt door interaktie van thermische bewegingen van he t 
rooster met zgn. kwaaie-deeltjes of polaronen, waarbij deze 
door het rooster kunnen diffunderen. 
De substitutie van sterk positief geladen deeltjes op de 
oktaëderplaatsen zoals Ti4+- ionen blijken de geleid
baarheid te verlagen en de aktiveringsenergie te verhogen. 
De toename van de Fe2+- koncentratie op de oktaëderplaats en 
daarentegen verhoogt de geleidbaarheid en verlaagt de 
aktiveringsenergie • 
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2. Theorie 

2.1. De spinelstruktuur 

Het kristalrooster van de hier beschouwde ferrieten bezit 
de spinelstruktuur • 
De eenheidscel (fig. l) bestaat uit 8 eenheden MeFe 2o4, 
waarin de zuurstof ionen een f.c.c. rooster vormen. 

De eenheidscel bevat 64 tetraëder- en 32 oktaëderholten, 
waarvan er respektievelijk 8 en 16 bezet zijn door metaal
ionen. 
In de tetraëder- en oktaëderholten is elk metaalion omgeven 
door resp. 4 en 6 zuurstofionen. 
De roosterkonstante voor de hier beschouwde ferrieten 
bedraagt ongeveer 8,4 j, terwijl de afstand tussen de 
metaalionen op de oktaëderplaatsen ongeveer 3 Î en di e 
tussen de tetraëderplaatsen ongeveer 3,7 Î bedraagt. 

fig. l 

() zuurstofionen 
o metaalionen op de 

oktaëderplaatsen 

• metaalionen op de 
tetraëderplaatsen 
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In formule worden de ferrieten weergegeven door A[B2Jo4, 
waarbij A alle kationen zijn die op de tetraëderplaatsen 
zitten en de term tussen haakjes alle kationen op de 
oktaëderplaatsen voorstellen. 
Bij een normaal spinel (de hier beschouwde ferrieten 
zijn voor een groot gedeelte normaal) zitten alle twee
waardige ionen op de tetraëderplaatsen en de driewaardige 
ionen op de oktaëderplaatsen. 
Bij een invers spinel echter zitten de tweewaardige 
kationen op de oktaëderplaatsen en zit de helft van de 
driewaardige kationen op de tetraëderplaatsen. 
De verdeling van de kationen over de 2 soorten roosterplaat sen 
is door veel auteurs m.b.v. röntgen- en neutronendiffraktie 
bepaald. 
Voor de langzaam vanaf sintertemperatuur gekoelde materialen 

met de samenstelling Mnl+yFe 2_Yo 4 vindt o.a. Yamzin(27) dat 
voor y=O 10 % van de oktaëderplaatsen bezet is door 
mangaan. 
De toevoeging van titaan aan mangaanferrieten geeft volgens 

Lotgering(2) de volgende substituties op de oktaëderplaatsen: 

) 

waarbij 2) pas in werking treedt wanneer er zo weinig 
Mn3+_ ionen zijn overgebleven dat 1) t.o.v. 2) te ver
waarlozen is. 

1) 

2), 

Bij alle hier doorgemeten ferrieten bezetten de Fe 2+- ionen 
oktaëderplaatsen en de zn2+- ionen tetraëderplaatsen. 

2.2. Het geleidingsmechanisme 

Algemeen wordt in de literatuur aangenomen, dat de geleiding 
in ferrieten veroorzaakt wordt door de hopping van elektronen 
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tussen metaalionen op de oktaëderplaatsen. 

De studie van het hopping proces met behulp van het polaron 
model, waarbij men uitgaat van een elektron dat max. over 
een roosterafstand (klein polaron) het rooster heeft 
vervormd door de pos. kationen aan te trekken en de neg. 
anionen af te stoten, laat zien dat door thermische 
bewegingen van het rooster in de buurt van het polaron 
deze door het rooster heen kan diffunderen. 
Strekt de vervorming van het rooster zich uit over een 
afstand groter dan de roosterafstand (groot polaron), 
dan beweegt het elektron zich in een band. 
Het hopping proces behorende bij het klein polaron geeft voor 
de beweeglijkheid, volgend uit de relatie van Einstein: 

u=eD/kT, waarbij voor de diffusiefaktor geldt: 

e= de lading van het elektron 
d= de kortste afstand tussen twee oktaëder roosterplaatsen, 

welke ongeveer 3 Î bedraagt 
Wh= de polaron hopping energie 
f 0= de roosterfrekwentie 
Mott(l7) e.a. hebben voor de amorfe halfgeleiders een model 
ontwikkeld, waarbij zij uitgingen van een bandstruktuur en 
waarbij zich in de 11 staart" van de geleidings- en valentie
band gelokaliseerde toestanden bevonden. 
In dit model lag het Fermi-niveau in een band van geloka
liseerde toestanden, waarbij de ladingdragers door 
fonon-elektron wisselwerking tussen de gelokaliseerde 
toestanden konden tunnelen. 
De uit dit model berekende geleidbaarheid rr wordt gegeven 
door: 

cr=Cexp(-2~R)exp(-W/kT), waarbij 
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exp-2~R= een maat voor de overlap van de golffunkties 

W= de hopping energie 
M.a.w. het recht lopen van de 6T~l/T kurven is niet het 
enigste kriterium voor het optreden van hoppinggeleiding 
via gelokaliseerde toestanden. 

Voor de mangaanferrieten met samenstelling Mnl+yFe2_Yo 4 
werd door Lotgering(2) aangenomen dat de geleiding voor 
samenstellingen y<o veroorzaakt zou worden door (1-y) 
F 2+ . t akt. . . e - 1onen me een 1ver1ngsenerg1e q. 
Voor samenstellingen met y~o zou de geleiding plaats-
vinden door thermisch geaktiveerde Fe2+- ionen met 
aktiveringsenergie l/2 Eg + q, waarbij Eg de energie is ver
eist voor de reaktie: 

op de oktaëderplaatsen plaatsvindt. 
Voor toenemende y nam q toe wat door Lotgering(2) verklaard 
werd door Mn3+_ klustering op de oktaëderplaatsen • 
Deze Mn3+_ klustering is echter van meer belang bij de over
gang van de kubische naar de tetragonale fase bij y is ""1, 9. 
Voor samenstellingen waarbij y)O zou de aktiveringsenergie dan 
Eg + q zijn en de geleiding wordt eveneens veroorzaakt door 
thermisch geaktiveerde Fe2+- ionen. 
Door Sim~a(3) werd voor samenstellingen y)O verondersteld 
dat door lokale Jahn-Teller deformaties oktaëdrische Mn3+- Fe 2+ 
dipolen gevormd zouden zijn die als donorniveau's kunnen 
dienen voor de geleiding. 
Uit therma-elektrische metingen vond hij dat voor verschillende 
gequenchte preparaten de Et in de formule voor de thermo-kracht 
S=A - Et/kT steeds dezelfde waarde 0,28 eV had en veronder
stelde daarom dat dit de energie was nodig om een elektron 

. t M 3+ F 2+ . . t ak u1 een n - e paar vr1J e m en. 
Door Brabers(l5) werd verondersteld dat de geleiding voor 
samenstellingen waarbij y)O bij temperaturen boven 3000 gezien 
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de grotere aktiveringsenergie veroorzaakt zou kunnen 
worden door een reversibele kationuitwisseling tussen 
de tetraëder- en oktaëderplaatsen volgens: 

Mn2+ 3+ 
tetr. + Feokt. 

2+ 3+ 
------~ Mnokt. + Fetetr.' 

zoals ook uit de experimenten van Yasuoka(28) valt op te 
maken. 
De afname van de aktiveringsenergie voor lagere temperaturen 
voor de preparaten waarbij y~o, wordt volgens Lotgering(2) ver
oorzaakt door de koncentratieverschillen van de Fe 2+- ionen op 
de oktaëderplaatsen variërend van 0 tot ongeveer 0,005. 

Stijntjes et.al.(4) vonden voor b.v. Mn0 , 87Fe6:13Fe2o4 ook een 
verlaging van de aktiveringsenergie voor lagere temperaturen, 
welke aij toeschreven aan twee soorten hopping mechanismen 
waarbij de twee magnetische relaxaties in de door hun onder
zochte mangaanierrieten in die richting wijst. 

Door Kirsten( 5) z.ijn een aantal preparaten doorgemeten met 

de samenstelling NiO,B+yFe 2 , 2_2YTiY0 4 , waarbij de öTNl/T 
kurven eveneens gebogen waren. 
Schnakenberg( 7) kwam tot wez.enlijk dezelfde kurven in zijn 
theoretische berekeningen van de impurity-hopping geleiding 
van kleine polaronen. 
De geleiding~ is thermisch geaktiveerd in dit model en 
wordt gegeven door: 

- optische 11multi 11 fonon overdrachten voor T)S/2 

volgens 61Nexp(-Wpb/2 + ~W)/kT 

- akoustische ,.single" fonon overdrachten voor T(.9/4 
volgens 62~exp-~W/kT, waarbij 

S= de Debije temperatuur 

wpb= de polaron bindingsenergie 
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~W= de aktiveringsenergie gekoppeld aan de energie
verschillen tussen de afzonderlijke impurity 

niveau's 
De polaren bindingsenergie is een maat voor de lokalisatie 
van de ladingdragers, welke we uitdrukken in de polaren 

koppelingakonstante dp=Wpb/h~0 , waarbij h~o= k$ en ~0 de 
gemiddelde frekwentie van de longitudinale optische 

fononen is. 
Wpb is niet direkt afhankelijk van de donorkoncentratie, 
maar hangt meer af van de direkte omgeving van de donoren. 

~W hangt wel af van de donorkoncentratie Nd en hangt 
bovendien af van de verhouding Na/Nd en de relatieve 
permittiviteit Lr. 
Na is in dit geval de akseptorkoncentratie. 
Austin en Elwell(6) vonden uit hun studie van het polaren 
koncept dat er eveneens voor lage temperaturen sprake was 
van polaren bandgeleiding met een bandbreedte 

2Jp=2Jexp-QÇ. 
Polaren vorming kan dus leiden tot een sterke ver
smalling van de bandbreedte. 
Bij zo'n smalle band spelen impurity's in de vorm van 
v~eemde geladen deeltjes een belangrijke rol en zijn in 
staat de smalle band te vernietigen, zodat de erbij behorende 
aktiveringsenergieAW afhangt van de afzonderlijke 
impurity niveau's. 
De toevoeging van titaan aan het spinelrooster van de 
ferrieten heeft, zoals vele auteurs reeds opgemerkt hebben, 
tot gevolg dat de aktiveringsenergie toeneemt en de 
elektrische geleiding afneemt. 

Zo vindt Kirsten(5) voor de Ti-Ni-Fe ferrieten een toe
nemende Wpb met toenemend titaangehalte, terwijlAW in 
mindere mate toeneemt. 
Uit magnetische metingen en geleidingsmetingen aan 
preparaten met hoge titaangehalten komen o.a. Knowles(ll) 
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en Stijntjes et.al.(4) tot de konklusie dat de Ti4+- ionen 

d F 2+ . T.4+ F 2+ t en e e - ~onen ~ - e paren vormen me een 
bindingsenergie van 0,1 ev • 
Ook het sn4+- ion is in staat een Fe2+- ion te lokaliseren, 
doch de bindingsenergie gevonden voor een sn4+- Fe2+ paar 

is kleiner, wat verklaard wordt uit de grotere afmeting 
van dit sn4+- ion. 
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3. Meetmethode 

3.1. De kontakten 

Voor de metingen bij lage temperaturen werden zowel voor 
de eenkristallijne als polykristallijne materialen 
indium kontakten opgebracht met de ultra-soon soldeer
bout nadat van alle preparaten de buitenlaag was afge
schuurd en de plaats waar de kontakten zouden komen met 
alkohol was schoongemaakt. 
Voor de metingen van kamertemperatuur tot r-/700 oe werd 
een andere methode gebruikt. 
Hierbij werd in de te meten preparaten op de plaats van de 
spanningskontakten een inkeping rond het preparaat gezaagd, 
waarin de platina draadjes gelegd werden om te voorkomen 
dat deze zouden gaan schuiven. 
Daarna werden met enkele druppels platina pasta verdund 
met tolueen de spanningskontaktdraden met het preparaat 
verbonden. 
De stroomkontakten werden op de normale manier ook m.b.v. 
platina pasta bevestigd. 
Het preparaat werd daarna 10 minuten bij een temperatuur 

D 
van~lOO e gedroogd, waarna het in een stikstofatmosfeer om 
oxydatie van het preparaat te voorkomen bij 730 oe ge
durende 7 à 9 minuten verwarmd. 
Deze laatste behandeling is experimenteel gevonden en 
heeft tot gevolg dat alle kontakten de voor montage en 
meting gewenste sterkte bezitten en tevens laagohmig 
zijn. 

3.2. De meetopstelling 

Voor het meten van de elektrische geleidbaarheid van 
0 0 

-200 e tot 700 e werd gebruik gemaakt van de vier-
puntsmethode (fig. 2). 
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De spanning over de 2 spanningskontakten werd gemeten met 

de Keithley 610 B waarvan de ingangsimpedantie 1013 á 101411 
bedroeg, welke veel hoger was dan de gelijkstroomweerstand 
van het te meten preparaat (tot """10812.). 

Voor de metingen bij lage temperaturen werd gebruik ge
maakt van een Stattham kryostaat, welke werd gekoeld met 
vloeibare stikstof en waarmee gemeten kon worden tot 

- 190°C. 
Voor metingen bij hoge temperaturen werd het ferriet geplaatst 
in een kwartsbuis waar stikstofgas door geleid werd, waarna 
het geheel in een oven werd geplaatst. 

P= het preparaat 

E1 ,E2= de elektrometers 
E2 (Keithley) 

V0= de Delta voeding 
1,2= de stroomkontakten 

3,4= de spannings
kontakten 

De preparaten welke doorgemeten zijn hadden een lengte 

van...., 2 cm en een doorsnede van""' 0, 5 cm. 
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4. Bereiding van de ferrieten 

4.1. De bereiding van polykristallijne ferrieten 

Bij de bereiding van de hier onderzochte mangaan- en 
zinkferrieten werd uitgegaan van de grondstoffen (p.a. 

kwaliteit) Mnco3, Fe2o3, Ti0 2 en ZnO. 
Al deze stoffen werden op 400 ~ in lucht gedroogd. 
Van Mnco3 werd het mangaangehalte bepaald door de stof 
~1 uur op lOOOC in lucht te verhitten, waarbij het 

Mnco 3 werd ontleed in Mn3o4 en co 2 • 
Nadat de grondstoffen waren gewogen en in de juiste ver
houding gedurende ongeveer een half uur in de stalen 
kogelmolen waren gemengd, werden ze gedurende~5 uur op 

0 

900 C in lucht voorgestookt en weer gedurendeNl uur 
in de stalen kogelmolen gemalen. 
Vooral voor de zinkferrieten was het aan te bevelen om de 
laatste keer wat langer te malen, aangezien deze stoffen 
in polykristallijne vorm werden doorgemeten en de dichtheid 
van deze stoffen, welke bij het sinteren toeneemt met 
afnemende korrelgrootte, liefst zo groot mogelijk moest zijn. 
Bij de volgende behandeling werden de mengsels geperst bij 
een druk van ongeveer 25 kgf/cm2 tot balkjes van ongeveer 
10 cm lengte. 
Deze balkjes werden volgens vastgesteld procédé d.w.z. bij 
bepaalde temperatuur, druk en gasmengsel gesinterd in een 
speciaal daarvoor ontworpen oven, welke het mogelijk maakte 
door een trekmechanisme binnen 3/4 uur de preparaten onder 
de juiste sinterkondities af te laten koelen. 

4.2. Het zone smeltproces 

Nadat de balkjes polykristallijn meteriaal waren afgekoeld 
werden de balkjes mangaanferriet gezaagd in smalle staafjes, 
welke in de spiegelboogoven (fig. 3) werden geplaatst. 
Als entstaaf werd een eenkristallijn MnFe 2o4 preparaat 
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gebruikt dat in de <110) richting was gegroeid. 
Voor alle overige mangaanierrieten met toenemend titaan
gehalte werd als entstaaf steeds het daarvoor gereed
gekomen eenkristal gebruikt. 
De hier toegepaste methode om eenkristallen te maken noemt 
men de floating-zöne techniek. 

--~ ----
---- -----

fig. 3 

s1 ,s2= ~e elliptische spiegels 
H1= de staafhouder 
H2= de enthouder 

---

L= de Xenonlamp (vermogen: ,v 2, 5 kW) 

~ aangepaste atmosfeer 

Door nu de entstaaf en de staaf polykristallijn materiaal, 
welke beiden in tegengestelde richting roteren met een 
draaisnelheid van"'l20 omw./min., tegenelkaar te smelten 
en het geheel in vertikale richting naar beneden te laten 
bewegen kristalliseert de smelt op de entstaaf uit. 
Het trekken gebeurde met een snelheid van ongeveer 3,5 cm/uur, 
waarbij het geheel in een stilstaande stikstofatmosfeer werd 
gehouden. 
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Bij dit uitkristalliseren van de smelt kan een sterk 
groeiende kristalrichting nl. meestal die van de ent 
gaan overheersen, waardoor een eenkristallijne staaf 
ontstaat met dezelfde kristalrichting als de ent. 

4.3. De sinterkondities 

De eenkristallijne staafjes werden nu gedurende ongeveer 
2 dagen in de sinteroven op sinterkondities gehouden en 
volgens dezelfde sintervoorwaarden weer afgekoeld. 
De staafjes zijn dan gereed om te worden doorgemeten. 
In tabel 1 staan de sinterkondities en de Fe2+- koncentraties 
per 11 molekuul" ferriet aangegeven voor alle bereide poly
kristallijne zinkferrieten. 

nr. preparaat sinterkonditie [Fe2+] 
1 Zn0,97Fe2,03°4 24 uur~op ll30°C bij 0,049 

1 atm. co? (red.) 
2 Zn0,94Fe2,06°4 24 uur op ll30°C bij 0,064 

1 atm. co? (red.) 
3 Zn0,94Fe2,06°4 24 uur op 1035°C bij 0,06 

1 atm. co2 (oxyd.) 
4 Zn Fel,97Ti0,0304 24 uur op 1130°C bij 0,048 

1 atm. co 2 (red.) 
? ZnFel,94Tio,o604 24 uur op ll30°C bij 0,062 

1 atm. co2 (red.) 
6 ZnFel,94Tio,o604 24 uur op 1035 °C bij o,.o6 

1 atm. co2 (oxyd.) 
7 ZnFe 2o4 N2 dagen op 1350°C bij 0,01 

1 atm. co2 
8 Zn0,94Fe2,06°4 zelfde behandeling als 0,06 

preparaat 2, doch daar-
bij gehomogeniseerd 

9 ZnFel,94Tio,o604 zelfde behandeling als 0,06 
preparaat 5 en eveneens 
gehomogeniseerd 

tabel 1 

I 
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Het homogeniseren hield in dat de preparaten gedurende 
2 dagen op 800~ in een gesloten kwartsampul in vakuüm 
werden gehouden en had tot doel de inhomogeniteiten, welke 
in hoge koncentratie op de korrelgrenzen aanwezig zij n 
en een hoge korrelgrensweerstand veroorzaken, te elimineren 
om zodoende hun invloed op de· geleidbaarheid te weten te 
komen. 

0 

Alle preparaten werden bij het opwarmen tot 900 C onder 
l atm. stikstofgas gehouden, daarna werd de temperatuur 

0 
opgevoerd tot 1350 C en werden de preparaten gedurende 
ongeveer 4 uur onder een l % o2 en 99 % N2 gasmengsel 
gehouden met de bedoeling een zo groot mogelijke dichtheid 
te verkrijgen en tevens door toevoeging van l % o2 de zink
verdamping zo veel mogelijk tegen te gaan. 
Deze behandeling is experimenteel bepaald, waarbij de procentu
ele dichtheden van de verkregen zinkferrieten zonder titaan 
variëren van 91 % tot 93 %, terwijl deze voor de preparaten 
met titaan tussen 93 % en 96 %liggen. 
Blijkbaar verhoogt de aanwezigheid van titaan de dichtheid. 
De oorzaak hiervan kan gezocht worden in de aanwezigheid van 
een vloeibare fase aan de korrelgrenzen vanwege een verlaging 
van het smeltpunt door het titaan. 

Uit het onderzoek van Veith(26) volgt voor de zinkverdamping 
dat bij de hier toegepaste sintertemperaturen (~ll50°C) en 
samenstellingen de verdamping per uur in vakuüm~0,03% 
bedraagt. 
M.a.w. gedurende 24 uur is bij deze kondities hoogstens 
0,7% zink verdampt. 
Uit de experimenten van Veith(26) volgt verder dat de zink
verdamping bij l350°C in het menggas gedurende 4 uur ten 
hoogste 0,8 % bedraagt. 
Omdat de zinkverdamping niet evenredig met de tijd verloopt 
doordat een diffusie van zink naar de oppervlakte van het 
preparaat de grootte van de zinkverdamping bepaalt en er dus 
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aan de oppervlakte een uitputtingslaag van zinkdeeltjes 

ontstaat, zal mede hierdoor de totale z.inkverdamping max. 

"'l, 5 96 bedragen. 
Uit de Fe 2+- bepaling van de zinkierrieten en bij het opstellen 
van de struktuurformules bleek dat de minimale zinkverdamping 

0,5 % tot 1,9 %bedroeg, waarbij de vakaturekoncentratie niet 
in rekening werd gebracht. 
Deze zinkverdamping heeft tot gevolg dat er een extra hoeveel
heid Fe 2+- ionen wordt geintroduceerd. 
Bovendien is getracht de Fe2+- koncentratie beneden de 
Ti 4+- koncentratie te krijgen door sterk oxyderende be
handelingen. 
Dit is echter mislukt en steeds bleek dat het aantal Fe2+- ionen 
ondanks een sterk oxyderende behandeling (10 2 tot 103 maal zo 
oxyderend als voor de normale sinterkondities) vrijwel gelijk 
bleef aan het aantal Ti4+- ionen. 

In tabel 2 worden de sinterkondities en de Fe 2+- koncentraties 
gegeven van alle doorgemeten mangaanferrieten. 

nr. preparaat sinterkonditie [Fe 2+] 
10 Mnl,025Fel,975°4 48 uur op 1145 oe bij 1 atm. 0 

eo2 
11 Mn1,025Fel,975°4 48 uur op 1195°e bij l atm. 0 

menggas 1 96 02 en 99 96 N2 
(oxyd.) 

12 Mnl,025Fel,965Tio,ol04 48 uur op 1145 "e bij l atm. o.oo1 
eo 2 

13 Mn1,025Fe1,965Tio,ol04 48 uur op 1195 oe bij 1 atm. 0 
menggas l % o2 en 99 96 N2 
(oxyd.) 

14 Mnl,025Fel,95Tio,025°4 48 uur op 1150 oe bij 1 atm. 0,001 
eo2 

15 Mn1,025Fe1,95Ti0,025°4 48 uur op 1200 oe bij 1 atm. 0 
menggas 1 96 o2 en 99 % N2 
(oxyd.) 
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nr. preparaat sinterkonditie ~e2+] 
16 Mnl,025Fel,925Tio,o5°4 48 uur op 1155 oe bij 1 atm. 0,019 

eo 2 
17 Mnl,025Fel,925T1o,o5°4 48 uur op 1200 oe bij 1 atm. 0,006 

menggas l % 02 en 99 % N2 
(oxyd.) 

18 Mnl,025Fel,875Tio,l04 48 uur op 1110 Qe bij l atm. 0,054 
eo2 

19 Mnl,025Fel,875Tio,l04 48 uur op 1210 oe bij l atm. 0,043 
menggas l % o2 en 99 % N2 
(oxyd.) 

20 Mnl,025Fel,775Tio,2°4 48 uur op 1195 oe bij 1 atm. 0,13 
eo 2 

21 Mnl,025Fel,775Tio,2°4 48 uur op 1250 oe bij 1 atm. 0,1 
menggas 1 % 02 en 99 % N2 
( oxyd.) 

22 Mnl,025Fel,675Tio,3°4 48 uur op 1225 oe bij 1 atm. 0,189 
eo 2 

23 Mnl,025Fel,675Tio,3°4 48 uur op 1270 oe bij 1 atm. 0,082 
menggas l % o2 en 99 % N2 
(oxyd.) 

24 Mnl,025Fel,575Tio,4°4 48 uur op 1275 oe bij l atm. 0,254 
eo 2 

25 Mnl,025Fel,575Tio,4°4 48 uur op 1295 oe bij 1 atm. 0,059 
menggas 1 % 02 en 99 % N2 
(oxyd.) 

26 Mn0,975Fe2,025°4 48 uur op 1155 "e bij 1 atm. 0,021 
eo2 

27 Mn0,975Fe2,025°4 zelfde behandeling als 26 en 0,024 
bovendien genormaliseerd 

28 MnFel,975Ti0,025°4 48 uur op 1150 oe bij l atm. 0,02 
eo 2 

29 MnFe1,975Ti0,025°4 zelfde behandeling als 
.. 

28 en 0,02 
eveneens genormaliseerd 

tabel 2 
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De bij de preparaten 27 en 29 toegepaste normalisering 
houdt in dat de preparaten tot 600°C werden verhit en gedurende 
14 dagen in vakuürn gezogen kwartsampullen werden afgekoeld 
tot 300 °C. 
Het gevolg van deze behandeling is dat de preparaten bijna 

de normale spinelstruktuur verkrijgen. 
Om de invloed van een verminderd aantal Fe 2+- ionen t.o.v. 
de Ti4+- ionen op de elektrische geleiding te onderzoeken 
werden, zoals in tabel 2 te zien is, alle preparaten met 

samenstelling Mn1 , 025Fe1 , 975 _YTiyo 4 oxyderen~+nabehandeld, 
waarbij dus een gedeelte van de aanwezige Fe - ionen werden 
geoxydeerd. 
Voor het berekenen van de afkoelkurven voor de hier beschouwde 
mangaan- en zinkierrieten werd uitgegaan van de sinterkondities 
voor Mn Fe 3 o4, waarbij afhankelijk van de aanwezigheid van y -y 
Mn3+- ionen of Fe2+- ionen de verhouding van de koncentraties 
Fe 2+/Fe3+ of Mn2+/Mn3+ werd berekend uit o.a. Lotgering(2). 
Uitgaande van de oxydatieevenwichten: 

Mn3+ < ) Mn2+ + o2 kan de zuurstofdruk P(o2 ) dan 

worden bepaald uit de reaktiekonstante: 

~n2~ P(o 2 ) 

K(T )- ~n3+] 

bepaald preparaat behorende y-waarde kan berekend worden 
en de bijbehorende afkoelkondities kunnen worden toegepast 
voor de stoichiometrische samenstelling van de preparaten. 



- 18 -

5. Röntgendiffraktie 

Zoals uit de röntgendiffraktie opnamen van de preparaten 
23 en 25 blijkt zijn alle pieken aangeduid met de l et te r 
(C) (foto l) afkomstig van de vorming van een tweede fas e 
bestaande uit enkele procenten van de verbinding Fe2Ti05• 

De op de foto's 2, 3 en 4 duidelijk afgebeeldelanggerekte 
vlakke gebieden zijn afkomstig van deze tweede fase. 

Bij deze hoge titaangehalten zijn de preparaten bl ijkbaar 
te sterk oxyderend behandeld geweest. 

~ .. . ~ ... ~'"'~ ... ~ ... ~ ... -;;-;",-;;-;" , ;;-;-., ,.~ ... ~ .. . c;o;" ,c;o;,,,,j""j ,, ,,, ,,,,,,,,,, .,, ,, ,,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,,,,, ,,,,,, ,, ,,,,, ,, .. , ,,,, ,, ~ •.. . ll ll!ll lll lll!lll ' 

I /Hol) {5 B ) ~) /J (l. fl) ~ •• ,~ F.l,o6 o., 

•'8 

(4~0 } 

(lU) 

- : 1.· ... .l· •... )~' .. : .. .. 
. : ' ' ' ; ' • ' ' ' ' ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ' ' ' ' ' ' i ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' : ' : ' ' ' ' ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I ' ' ' ' ' :_' : ' ' ' : ' : ' ' ! ' ' I ' ' ! ' ~ .' ' : !.:.' : ' ' •.: ! : .' { ' .. : ' .. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : :-

' ' · '''''''''''''''''''''''''' ' ''''''' ' '' ' '''''''' ' ''''''''' ' ''''''''' ' ''''' ' ' ' ' ''' ll l ll l l l lt lt tl l l l lllllllllltlllltllltlllllllllllllt 
{,91) (1 oo} 11.,,., F.,,., T;_, 0, 

(ril) ... u 

(11•) 

r ... J 
&u) 

foto l 

Zn0,94Fe2, 06°4 
nr. 8 

Mnl,025Fel,575Tio , 4°4 
nr. 25 

De pieken aangeduid met (Al.) zijn afkomsti g van de aluminium 
bakjes waarin de ferrietpoeders zijn gedaan. 
De pieken aangeduid met (a) en (b) konden niet verklaard 
worden door faseuitscheiding, de K~-straling van de gebruikt e 
koperbuis of de aanwezigheid van een extra kristalvlak in 
het rooster. 
De mogelijkheid bestaat dat deze pieken van de aluminium
bakjes afkomstig zijn. 
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foto 2 

f .oto 3 

foto 4 

Mnl,025Fel,675Tio,3°4 
nr. 23 

Mnl,025Fel,575Tio,4°4 
nr. 24 

M~l,025Fel,575Tiü,4°4 
nr. 25 
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6. Fe 2+- bepaling 

6.1. De Fe2+- bepaling 

De bepaling van de hoeveelheid Fe2+ gaat volgens een 
titratiemethode welke gegeven is in het voorschrift 

N.E.N. 3104 Fe(rr).2. 
Uit de totale hoeveelheid titratievloeistof die nodig is 
voor de kleuromslag van de oplossing welke Fe2+- ionen bevat, 
kan men de hoeveelheid tweewaardig ijzer bepalen m.b.v.: 
aantal m.gr.mol. Fe 2+=(V - v0 )t, waarbij 
V= het aantal verbruikte ml. titratievloeistof 
v0= het aantal verbruikte ml. titratievloeistof bij de 

blanko bepaling (v0~,04) 
t= de titer van de titratievloeistof (~0,0774). 
De belangrijkste reaktie voor deze titratie is de oxydatie 
van Fe 2+ door ce 4+ volgens: 

Op het moment dat alle Fe2+- ionen tot Fe 3+- ionen zijn 
geoxydeerd verandert de kleur van de oplossing van (licht)bruin 
tot (licht)groen. 

6.2. De Fe 2+- bepaling bij mangaan- en zinkferrieten 

De hoeveelheid Fe2+ getitreerd voor de zinkferrieten is gelijk 
aan de hoeveelheid Fe 2+ welke zich op de oktaëderplaatsen 
bevindt. 
Bij de mangaanferrieten echter is de aanwezigheid van een 
hoeveelheid Mn3+ de oorzaak van dat door het links liggen 
van de evenwichtsreaktie: 

het aanwezige Mn3+ wordt geoxydeerd. 

Titreert men een hoeveelheid Fe2+ dan mag uit het links 
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liggen van de reaktievergelijking worden gekonkludeerd 

dat er zich geen Mn3+ op de oktaederplaatsen bevindt, m.a.w . 

men titreert de juiste hoeveelheid Fe 2
+. 

In de gevallen dat geen Fe 2+ wordt getitreerd wordt een 

hoeveelheid (""'l gram) kaliumhexacyanoferrat(.li ) (p.a. kwaliteit) 

toegevoegd, welke het Fe 2+- gehalte van de oplossing met een 

bekende waarde doet toenemen. 
2+ Nu kan er een bepaalde 11 ondermaat" Fe worden bepaald , welke 

gelijk is aan de hoeveelheid (Fe 2+ - Mn3+ ) . 
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7. Diskussie 

7.1. De polaronbinding 

Kirsten(5) vond voor de reeks NiO,S+yFe 2 , 2_2YTiy0 4 een ver
hoging van de polaronbinding met toenemend titaangehalte, wat 
duidt op een toenemende lokalisatie van de ladingdragers door 

de Ti4+- ionen. 

Voor de preparaten Mn1 , 025 Fe1 , 975 _YTiyo 4 is een schatting ge
maakt van de polaron-bindingsfaktor OP als funktie van het 
titaangehalte en tevens is de ~p gegeven van de door Kirsten(5) 
en Stijntjes et.al.(4) onderzochte preparaten (tabel 3). 
(Îp is geschat door e te bepalen uit de 6T~l/T kurven(krom liepen), 
aangenomen is dat daarvoor 6/2<T<e/4. 

y=O 5,4 

0,01 4,5 

0,025 3,5 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

4,6 

5,4 

neemt 
toe 

l 
9,1 

dP Znl-xFe2-y+xTiy04 

( oxyd.) [Fe~+Ti~-j 

2,7 

3,6 

neemt 
toe 

l 

tabel 3 

5,4 

3 

3,14 

1,6 

2,5 

4,8 

4,9 

5,5 

Uitgaande van de door Kirsten(5) gegeven beschouwing wordt 

het minimum van dp=Wpb/k8 bij Ti=0,025 mogelijk veroorzaakt 
door de sterke afname van het aantal Mn3+- ionen, die als 



' 

- 23 -

dieper gelegen traps fungeren voor de geleidingselektronen, 
waarbij bovendien de geringe hoeveelheid Ti4+- ionen weinig 
invloed op de lokalisering van de ladingdragers hebben. 

Uit tabel 3 blijkt tevens dat indien de Fe 2
+- koncentratie 

hoger is dan de Ti 4+- koncentratie Óp kleiner is maar steeds 
groter blijft dan l. 

7.2. De invloed van het normaliseren en homogeniseren 
op de geleiding 

; 

De normaliserende behandeling bij de mangaanferrieten ver
oorzaakt een kationuitwisseling op de tetraëder- en oktaëder
plaatsen volgens: 

2+ 3+ 3+ 2+ 
Mnokt. + Fetetr-. ----+) Feokt. + Mntetr. l) 

Beschouwen we de mangaanferrieten Mn0 , 975Fe2 , 025o4 en 
MnFe1 , 975Ti0 , 025o4 dan bevatten deze ferrieten 11 vrij 11 Fe2

+. 

Aangezien de normaliserende behandeling het aantal Mn2+- ionen 
op de oktaëderplaatsen vermindert zal de geleidbaarheid van 
bovengenoemde ferrieten toenemen door een verminderde ver
strooiing van de geleidingaelektronen aan de Mn2+- ionen. 
Bovendien is de vermindering van het aantal thermisch geak
tiveerde Fe 2

+- ionen door het naar links verschuiven van de 
door Lotgering(2) gegeven reaktievergelijking: 

2) 

t.o.v. de aanwezige 11 vrije 11 Fe2+- ionen gering. 

Voor een mangaanferriet welke alleen thermisch geaktiveerde 
Fe 2

+- ionen bevat, b.v. Mn1 , 1Fe1 , 9o4 , zal bij een normaliserende 
behandeling het naar links verschuiven van 2) een aanzienlijke 
vermindering van de hoeveelheid thermisch geaktiveerde Fe 2+ 

tot gevolg hebben en de geleidbaarheid neemt af. 

De normaliserende behandeling bij de mangaanferrieten (grafiek 2) 
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heeft dus tot gevolg dat de geleidbaarheid afhankelijk van 
de aanwezigheid van 11vrij" Fe2+ of niet resp. toeneemt of 

afneemt. 
De homogeniserende behandeling van de twee zinkferrieten 

Zn0 , 94Fe2 , 06o4 en ZnFe1 , 94Ti0 , 06o4 (preparaten 2 en 5) had 
een verlaging van de geleiding bij lagere temperaturen tot 
gevolg, waarbij de aktiveringsenergie iets werd verhoogd 

("-'0,005 eV). 
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de aanwezigheid van 
geringere hoeveelheden Fe 2+- ionen in de korrelgrenslagen 
van de te behandelen preparaten door oxydatie. 
Bij het homogeniseren wordt de Fe2+- koncentratie over de 
hele korrel gelijk met als gevolg dat deze in de bulk kleiner 
wordt en de aktiveringsenergie dus iets toeneemt. 

Uit de onderzoeken gedaan door Miyata(9) aan de samen

st~llingen Ni1_YFe 2+Yo 4 en zn1_YFe 2+Yo 4 bleek dat bij hoge 
Fe +_ koncentraties (0,2<y<0,8) de aktiveringsenergie 
varieerde van 0,05 tot 0,08 eV, terwijl Jonker(30) voor de 
samenstelling co1_YFe 2 +yo4~o,2 eV vond bij lage Fe 2+
koncentraties en waarbij O(y(O,l. 

Dus ook hier een afhankelijkheid van de aktiveringsenergie 
van de Fe2+- koncentratie. 

7.3. De geleidbaarheid 

Uit de [Fe 2~"" [Ti 4+] kurven (grafiek 10) voor de stoich.- en 

oxyd. behandelde preparat~~ Mn1 , 025 Fe1 , 975 _YTiyo 4 is te zien 
dat voor O(Ti(0,025 de Fe - koncentratie erg laag blijft, 
doordat in dit gebied de substitutie: 

Mn3+ + Fe 3+---~) Ti4+ + Mn2+ plaatsvindt en er dus 

alleen thermisch geaktiveerde Fe 2+- ionen aanwezig zijn . 
Neemt het titaangehalte verder toe dan neemt voor de stoich. 
behandelde preparaten de Fe 2+- koncentratie lineair toe met 
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de Ti 4+_ koncentratie. 

De gestippelde kurve is theoretisch berekend door de volgende 
2 substituties toe te passen: 

' T. 4+ F 2+ -----+7 1 + e • 

Uit grafiek 10 kan dus gekonkludeerd worden dat de stoich. 

behandelde preparaten in werkelijkheid iets oxyderend zijn 
behandeld. 

Voor de oxyd. behandelde preparaten is voor Ti=0,3 en 0,4 
een afname van de Fe 2+- koncentratie te zien. 
Deze preparaten zijn zo sterk oxyderend behandeld dat de spinel
fasegrens werd overschreden en Fe 2Ti o

5 
ontstond. 

De sinterkondities van de stoich. behandelde preparaten werden 
bepaald uit de te verwachten Fe 2+- koncentraties. 

Alle preparaten werden 15 maal zo sterk oxyderend behandeld, 
wat tot gevolg had dat de preparaten met een hoog titaangehalte 

faseuitscheiding vertoonden. . 

Uit de 6"' ~i 4~ kurven (grafieken 13 en 14) is te zien dat 
6 voor 0(Ti(O,l5 toeneemt en voor O,l5(Ti(0,4 afneemt met 
toenemend titaangehalte. 

De grote toename van ~voor 0(Ti(0,025 wordt veroorzaakt 
doordat de substitutie van Ti 4+- ionen de hoeveelheid 

Mn3+- ionen op de oktaëderplaatsen sterk vermindert, bovendien 
verschuift daarbij de reaktievergelijking: 

Mn3+ + Fe 2+ naar rechts, waardoor 

de hoeveelheid thermisch geaktiveerde Fe 2+ stijgt. 
De relatief sterke daling van de hoeveelheid Mn3+ heeft tot 

gevolg dat de geleidingselektrenen minder "sterk" getrapt 
worden, waardoor de geleidbaarheid toeneemt. 

Bovendien neemt de geleidbaarheid toe door de produktie van 
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~-~ en extra hoeveelheid thermisch geaktiveerd Fe 2+. 

Voor o, 025('ri<o, l~ neemt er verder toe doordat nu de ve 
substitueerde Ti 4+_ ionen meer Fe 2+ introduceren. 

Voor Ti)O,l daalt echter de geleidbaarheid, daar de invloed 
van de sterk geladen Ti 4+_ ionen op de geleidingselektrenen 

een rol gaat spelen door toenemende 11 impurity-scattering" en 

door sterkere lokalisering door de Ti 4+- ionen, waarbij de 

aktiveringsenergie toeneemt. 
De daling van de geleidbaarheid voor hogere Ti 4+- koncentraties 

is het sterkst voor de oxyd. behandelde preparaten, hetgeen 

wordt veroorzaakt door de lagere Fe 2+- koncentratie en de vorming 

van een tweede fase Fe 2Tio 5 in het spinelrooster. 

Voor diverse preparaten is onderzocht wat de invloed van de 

Ti 4+_ ionen op de aktiveringsenergie kan zijn. 

Hierbij werd telkens uitgegaan van een tweetal preparaten 

met dezelfde Fe 2+- koncentratie, doch waarbij de een wel en 

de ander geen titaan bevatte (tabel 4) en6Ea de verhoging 

van de aktiveringsenergie is onder invloed van de aanwezigheid 

van titaan. 

nr. ~e~+Ti!~ t1Ea ( eV) Ma(eV) ~Ea(eV) 6Ea (eV) AEa ( eV) 
T=500°K T=250 °K T=l70°K T=llO °K T=90°K 

l ~e67o49] 
~ 2+ . 4+ ~ 

0 0,03 0,014 0,011 -
4 Fe0,048T~o,o 

3 ~e~:o~ 
~ 2+ . 4+ J - 0,027 0,031 0,029 0,028 

6 e0,06T~O,O 

8 ~e6:o~ 0,028 0,027 0,026 0,023 
~ 2+ . 4+ )~ -

9 e0,06T~0,06 

26 re~:o~ 0,012 0,013 0,012 
~ 2+ . 4+ ~ - -

28 e0,02T~0,02 

27 ~e~:02~ E 2+ . 4+ ~ - 0,023 0,021 0,02 0,019 
29 80,02T~0,025 

tabel 4 
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Het blijkt dat voor de niet genormaliseerde preparaten 26 en 

28 6Ea kleiner is. 
De oorzaak van dit verschil is blijkbaar dat bij de niet 

genormaliseerde preparaten reeds verstr,ooiing van elektronen 
aan de Mn2+- ionen plaatsvindt en een extra hoeveelheid 
Ti 4+_ ionen niet zoveel extra invloed op de verstrooiing 

heeft als bij de genormaliseerde preparaten, waar veel 

minder Mn2+- ionen op de oktaäderplaatsen zitten. 

Bekijkt men de verhouding [re 2~ okt./ J!In2~ okt. voor resp. 
de genormaliseerde en niet genormaliseerde preparaten: 

0,025/0,05 resp. 0,025/0,2 dan is duidelijk dat de invloed 
van een zelfde hoeveelheid Ti 4+ bij de genormaliseerde 

preparaten op de aktiveringsenergie groter is. 
Verder blijkt uit de tabel dat als de Ti 4+- koncentratie toe
neemt de verhoging van de aktiveringsenergie AEa eveneens 

toeneemt. 
Stijntjes et.al.(4J vonden inderdaad voor Ti=0,45 een toe
name van de aktiveringsenergie 6Ea=0,085 eV voor hogere 
temperaturen en6Ea=0,063 eVvoor lagere temperaturen. 
Zouden we bij onze metingen te doen hebben met een aktiveringa
energie door Fe 2+- Ti 4+ paren dan worden hier dus lagere 

waarden gevonden dan de door Knowles(ll) opgegeven 0,1 eV. 

De voor het preparaat Mn1 , 025Fe1 , 975o4 bij T=250°K gevonden 
aktiveringsenergie van ~0,14 eV komt goed overeen met de door 
Lotgering(2) gevonden waarde (grafiek 1). 
Voor Ti)O,l neemt de aktiveringsenergie voor de preparaten 

Mn1 , 025 Fe1 , 975 _YTiyo 4 (grafiek 11) lineair toe met het titaan
gehalte. 
Een dergelijk resultaat is ook gevonden voor de reeks 
Fe 3 Ti o4 , waarbij de aktiveringsenergie eveneens lineair -y y 
toenam met het titaangehalte (lit. 29). 
De hogere aktiveringsenergie voor Ti=0,4 bij het oxyd. 
behandelde preparaat wordt veroorzaakt door 11 vuiligheid". 
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grafiek 1 

7.4. De geleiding bij hoge temperaturen 

Voor een viertal preparaten is (grafiek 8) de geleiding 
0 

gemeten tot T=lOOO K. 
De aktiveringsenergie van het zinkferriet met titaan nam 
voortdurend toe tot~0,23 eVvoor 750°K<T(l000°K, terwijl 
de aktiveringsenergie van.het zinkferriet zonder titaan tot 

-0,14 eV daalde in dit temperatuurgebied. 
De oorzaak van de blijvende stijging van de aktiveringsenergie 
voor het zinkferriet met titaan kan zijn het bij hogere 

temperaturen aangeslagen worden van dieper gelegen energieni
veau's door de aanwezigheid van Ti 4+- ionen of omdat de 

zinkferrieten niet homogeen van opbouw zijn. 
De daling van de aktiveringsenergie voor het preparaat zonder 

titaan kan een uitputting van de Fe 2+- niveau's zijn. 
De aktiveringsenergie van de beide mangaanferrieten maakt 

0 

voor T~550 K een sprong van enkele tienden eV. 

De hoeveelheid 11 vrij" Fe 2+ bedraagt voor het preparaat 
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Mn0 , 975 Fe2 , 025o4.v0,02l per 11 molekuul" ferriet. 
Voor lage temperaturen wordt de kationverdeling voor een 
gequencht preparaat met dezelfde samenstelling gegeven doo·r: 

2+ 3+ r: 2+ 2+ 3+1 
Mno,8Fe0,2~nO,l75Feo,025Fel,~ 04• 

Voor de thermisch geaktiveerde Fe 2+- koncentratie bij T=550°K 
volgt dan uit de reaktievergelijking: 

(!e 2~ = ~n2~ 0 [re3+] 0exp-O, 3/kT 0, 32exp( -6,55), dus de 

(!e 2~ =0,0214. 
Het hier behandelde preparaat is wat langzamer afgekoeld, 
zodat de Fe 2+- koncentratie kleiner zal zijn maar van dezelfde 
grootte is als de hoeveelheid 11 vrij 11 Fe 2+. 
De geleiding vindt dus bij temperaturen hoger dan 550°K voor
namelijk plaats via de thermisch geaktiveerde Fe2+- ionen, 
welk ontstaan geholpen wordt door de kationuitwisseling over de 
tetraëder- en oktaëderplaatsen volgens: 

n2+ 3+ 
M tetr. + Feokt. ------~ 

2+ 3+ 
Mnokt. + Fetetr.· 

Ook hier blijkt weer dat het titaan de aktiveringsenergie 
verhoogt doch nu echter met~0,07 eV, terwijl dit voor 
300°K<T(500°K N0,04 eV bedroeg. 
Deze extra verhoging van de aktiveringsenergie bij hogere 
temperaturen door het titaan kan zijn veroorzaakt door de 
vorming van Mn2+- Ti4+ paren. 

7.5. De geleiding bij lage temperaturen 

De afname van de aktiveringsenergie bij lagere temperaturen 
voor zowel de mangaan- als de zinkterrieten wordt mogelijk 
veroorzaakt door geleiding via de verschillende 11 impurity"
niveau's. 
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Nagels(l8) en Mott(l7) merkten hierbij op dat bij verlaging 
van de temperatuur het aantal en de energie van de fononen 
vermindert en dat de hopping van elektronen welke meer energie 
vereisen minder voorkomen. 
De ladingdragers zullen daarom grotere afstanden moeten 
afleggen om dichterbij gelegen energieniveau's te vinden 
met als gevolg dat de aktiveringsenergie afneemt. 
Uit de in tabel 5 gegeven ferrieten blijkt dat de aktiverings
energie DW bij lage temperaturen hoger is voor preparaten 
met titaan, zoals ook te zien is bij de door Kirsten(5) en 
Stijntjes et.al.(4) doorgemeten preparaten. 

nr. ~e~+Ti !+J wpb 6W Ni0 , 8+YFe 2 , 2_2YTiy0 4 wpb 
(eV) (eV) ~ 2+T. 4+] (eV) eo( J. a 

6 ~ 2+ . 4+ ~ Feo,o6T1 o,o6 0,15 0,07 ~ 2+ . 4+ ~ Fe0,18T1 0,043 0,056 

2 ~e~:o6J 0,1 0,055 ~ 2+ . 4+ J 0,096 Fe0,17T1 0,08 

3 ~e~:o6] 0,1 0,055 ~ 2+ . 4+ ~ 0,202 ~e0,13T10,164 
4 ~ 2+ . 4+ ~ 0,11 0,08 ~ 2+ . 4+ ~ 0,206 Fe0,048T1 0,03 Fe0,12T1 0,222 

~ 2+ . 4+ ~ 0,234 Fe0,13T1 0ï285 
!.+ ~+ ,5+ 

Mn0,87FeO,l3Fe2 04 0,076 
2+ .4+ 2+ 3+ 

Mn TJ.0,45Fe0,45Fel,lo4 0,12 

tabel 5 

~w 
(eV) 

0,072 

0,07 

0,07 3 

0,079 

0,083 

0,01 7 

0,08 

De door Kirsten(5) gegeven verklaring is dat de substitutie 
van Ti 4+- ionen de lokalisatie van de ladingdragers doet toe
nemen, waarbij dus de polaren-bindingsenergie toeneemt en 
de verschillen tussen de direkte omgevingen van de donoren 
steeds groter worden, wat een in vergelijking met Wpb ge
ringere toename van óW tot gevolg heeft. 
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8. Samenvatting 

Bij de toepassing van magnetisch zachte materialen, waaronder 

b.v. veel oxydische materialen zoals de ferrieten, is het 
van belang de magnetische en diëlektrische verliezen zo laag 

mogelijk te houden en bovendien de pNT kurven vooral in het 

temperatuurgebied rond kamertemperatuur 11 vlak" te krijgen. 
De substitutie van een hoeveelheid Fe 2+- ionen in het spinel

rooster veroorzaakt bij lagere temperatuur een sekundaire 

piek in dep~T kurve, waardoor deze vlakker ging lopen. 
Als gevolg van de toename van de hoeveelheid Fe 2+ werden de 
geleidbaarheid en dus ook de wervelstroom verliezen verhoogt. 

Het hier verrichtte onderzoek had o.a. tot doel deze wervel
stroom verliezen kleiner te maken, waarbij de hoeveelhe i d 
Fe 2+ in verband met de gunstige invloed op dep~T kurve 

aanwezig bleef. 
De 2 methoden welke in dit afstudeerwerk ter verkrijging van 

een dergelijk resultaat werden onderzocht, zijn: 

l. De substitutie van Ti 4+- ionen in het spinelrooster. 

In de literatuur(4,11) werd de daardoor veroorzaakte ver
laging van de geleidbaarheid en verhoging van de aktiverings
energie met~ 0,1 eV toegeschreven aan de vorming van 
Fe 2+- Ti 4+ dipool-paren. 

Uit het hier verrichtte onderzoek bleek dat door substitutie 
van kleine hoeveelheden titaan (O(Ti(O,l) de verhoging van 
de aktiveringsenergie 0,02 à 0,03 eV bedroeg. 
De verklaring is dat bij toename van de Fe 2+ en Ti4+ 

koncentraties de kans groter wordt dat er een Fe 2+_ ion 

zich in de buurt van een Ti 4+- ion bevindt, waardoor de 
lokalisering van de ladingdragers toeneemt. 

Bij substituties waarbij Ti~O,l neemt de aktiverings
energie geleidelijk toe met max. 0,1 eV. 
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2. De normalisering van de mangaanferrieten. 
Bij eerder gedane onderzoeken werd vermeld dat de nor
maliserende behandeling van preparaten welke thermisch 
geaktiveerde Fe2+ bevatten een verlaging van de geleid
baarheid tot gevolg heeft. 
Tijdens het afstudeerwerk is gebleken dat deze behandeling 
in het geval van aanwezigheid van 11vrij 11 Fe2+ de geleid
baarheid door een vermindering van de hoeveelheid okta-
.. d . h M 2+ . h t d t d h t tt 11 e r1sc e n - 1.onen ver oog , om a an e 11 ne ere 
spinelrooster de verstrooiing van de ladingdragers ver

mindert. 
Om bij de preparaten welke 11vrij" Fe 2+ bevatten de wervel
stroom verliezen zo laag mogelijk te houden is het aan 
te bevelen de inversiegraad zo groot mogelijk te maken 
door deze preparaten te quenchen. 

De grotere invloed op de aktiveringsenergie van de mangaanfer
rieten bij hoge temperaturen door het titaan kan ~erklaard 
worden door de vorming van Mn2+- Ti 4+ paren, waarbij de ge

leiding voor T)550~ voornamelijk wordt veroorzaakt door 
thermisch geaktiveerde Fe 2+- ionen ontstaan door de twèetal 
gekoppelde reakties: 

l) 

3+ 2+ ( Mn + Fe -E2 =0,3 eV) 2) 

De bij lagere temperaturen optredende vermindering van de 
aktiveringsenergie voor alle doorgemeten ferrieten kan verklaard 
worden uit de door o.a. Kirsten(5) en Schnakenberg(7) beschreven 

11 impurity 11 geleiding. 
Verder zijn de substituties van metaalionen door Ti4+- ionen 
volgens: 

Fe 3+ + Mn3+ --~) Ti 4+ + Mn2+ 

Ti4+ + Fe2+ 

3) 

4) 
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en het bij hogere temperaturen naar rechts verschuiven 

van de reaktievergelijking 2) in overeenstemming met de 

verkregen resultaten voor het elektrisch geleidings

vermogen en de Fe 2+- koncentraties. 
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