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Byly proměřeny kmitočtové závislosti činitele ztrát tg ó, relativní permiti
vity a teplotní závislosti elektrické vodivosti (log a ~ 1/T) u samotných 
oxidů Fe203 , ZnO a Cr203 nu reakčních směsí Fe203 + ZnO a Cr,03 + ZnO. 
Kmitočtové závislosti dovolují rozdělit oxidy Fe203 do dvou skupin. Změny 
závislostí tg ó na kmitočtu j, k nimž dochází následkem reakce oxidu Fe203 

(Cr203) se ZnO, lze vysvětlit poklesem hodnot odporů v náhradním elek
trickém schématu R', R, C. Teplotní závislosti elektrické vodivosti a 
umožňují hodnocení a porovnávání jednotlivých oxidů Fe203 podle hodnot 
a(T) a hodnot aktivační energie vodivosti. U reakčních směsí lze v závislosli 
log a na 1/T určit teplotu počátku reakce; je o 100 a více 0G nižší než počátek, 
určovaný obvyklou metodou DTA. Termoelektrometrická metoda dává mož
nost hodnotit reaktivitu oxidu Fe2O3 (resp. Cr203) vůči ZnO lépe než metodGt, 
diferenční termické analýzy. 

ÚVOD 

Pro přípravu keramických pigmentů typu Zn-Fe-Cr (např. K 507, K 531 aj.) 
se vychází z oxidů ZnO, Fe2O3 a Cr2O3 • S ohledem na ekonomickou potřebu snížení 
dovozu surovin z kapitalistických států je třeba zkoumat možnost náhrady oxidu 
Fe2O3 firmy Bayer tuzemskými druhy pigmentových železitých červení. Tyto 
jednotlivé druhy červení (u nás vyráběných v Přerově - PřCHZ [l] a v Hrušově -
závod Dukla) se však liší v řadě vlastností, zejména pak v teplotním oboru reakce 
se ZnO na Zn ferit, v kinetice této reakce i v barevném tónu hnědé barvy konečného 
pigmentu [2, 3]. V citovaných pracích byl prokázán úzký vztah mezi „reaktivitou" 
oxidu Fe2O3 vůči oxidu ZnO a konečnými vlastnostmi (především barevností) pig-
mentu. 

Tato reaktivita oxidu Fe2O3 vůči ZnO je komplexním obrazem oxidu jako suroviny 
a podmíněna řadou faktorů, zejména stavem krystalové mřížky, typem i množstvím 
mřížkových poruch. 

Stav mřížky, poruchovost, vliv cizích příměsí apod. se odráží i v elektrické vodi
vosti látky a dalších dielektrických vlastnostech. Průběh reakce vzniku feritu je 
řízen difúzí iontů, nebo difúzí iontů a elektronů [4], její rychlost proto těsně souvisí 
s pohybem a vzrůstem mřížkových poruch. Lze se tedy domnívat, že zejména po
čátek této reakce bude indikován změnou elektrických vlastností systému oxidů Fe 
a Zn lépe než např. metodou diferenční termické analýzy. 

Změny v objemových a zejména povrchových částech zrn práškového oxidu sou
visejí s dielektrickými ztrátami. Frekvenční závislosti těchto ztrát, popř. relativní 
permitivity dielektrika, tvořeného jednotlivými oxidy Fe2O3 nebo jejich reakčními 
směsemi s oxidem ZnO, mohou proto rovněž přispět k charakterizaci suroviny 
oxidu Fe2O3. 
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