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Abstract 

The topic of the dissertation are magnetic qualities of particle substances on the basis          

of magnetite. Systems which are rich in iron, studied in terms of magnetic effects 

on biological systems (magnetoreception, biosensorics, etc.), are a modern area 

of nanotechnologies. 

 The mentioned magnetic properties are investigated in this thesis by a process 

of constructing Henkel plots obtained from the measurement of virgin and hysteresis loops 

using vibrational sample magnetometer VSM EV9 from Microsense. The examined 

material comprises mixtures consisting of magnetite (of the size of 50 - 100 nm) blended 

with diamagnetic matrix of magnesium oxide (of the sizes of  ≈ 9 μm, ≈ 260 nm 

and ≈ 2 μm). 

 The dissertation focuses predominantly on the study of interparticle magnetic 

interactions of the mentioned mixed samples, both depending on the size of the particles 

of the individually used components and on the selected means of sample preparation. 

 The aim of this work is the understanding of magnetic interaction mechanism 

in the presented nanoparticle mixtures. The criterion is the evaluation of the influence 

of the preparation technology of the individual samples, the influence of the proportional 

composition of the individual mixture components and the effect of the particle size 

of diamagnetic mixture component depending on the intensity of the interparticle magnetic 

interactions. 

 The results include among others pictures from x-ray dispersion analysis 

and scanning electronic microscope for the selected samples. It was found out that the ratio       

of magnetic and non-magnetic components and the temperature influences the intensity 

of the mentioned interactions. For system Fe3O4 /MgO (≈ 9 μm), a suitable magnetic ratio 

appears to be 30 weight % of magnetite, since the interactions are the most intensive 

with this concentration. Possible reasons of such effect are discussed in the thesis. 

Key words: magnetite, magnetic nanoparticles, Henkel plots, virgin and hysteresis loops, 

magnetic interactions, single-domain magnetic nanoparticles  

  



 

  

Motivace 

Magnetit se v přírodě vyskytuje jako minerál oxidu železa s užitečnými 

magnetickými vlastnostmi. Z tohoto důvodu jsou syntetické nanočástice magnetitu široce 

studovány a používány v biotechnologiích a nanotechnologiích. 

O magnetické nanočástice je v posledních letech velký zájem zejména kvůli jejich 

významným vlastnostem, jako je superparamagnetizmus, vysoké hodnoty saturačních polí, 

blokování teploty a jiné. Magnetické nanočástice jsou slibným léčebným nebo 

diagnostickým prostředkem v lékařství. Z hlediska diagnostiky, kdy mohou být použity jak 

pro in vitro a in vivo aplikace například: imobilizace a detekce biomolekul, separaci buněk, 

čištění a přenosu genů a slouží jako kontrastní látky v magnetické rezonanci.  Mohou být 

také použity pro podání léčiva do cílového místa terapie s následnou aplikací hypertermie, 

tepla, které produkují částice ve střídavém magnetickém poli. 

V rámci dizertační práce jsem se zaměřila na studium mechanismu magnetických 

interakcí ve směsných vzorcích, jejichž součástí byl magnetit s diamagnetickou matricí 

oxidu hořečnatého. Intenzita zmíněných interakcí byla měřena pomocí vibračního 

magnetometru VSM EV 9 od firmy Microsense a následná vyhodnocení probíhala pomocí 

Henkelových grafů konstruovaných z hysterezní a panenské křivky. Změny magnetických 

interakcí byly sledovány jak z hlediska procentuálního složení směsí, tak také v závislosti 

na teplotě (nízkoteplotní měření), způsobu přípravy vzorku a velikosti vstupních částic.  

Hlavním cílem dizertační práce je pochopení mechanismu interakcí magnetických 

nanočástic, a to v závislosti: 

- na přípravě vzorku a zajištění jeho stability z hlediska omezení translačního 

a rotačního pohybu částic uvnitř vzorku způsobených magnetickými silami, 

- na procentuálním složení směsných vzorků složených z magnetitu a diamagnetické 

matrice, 

- na volbě velikosti částic diamagnetické matrice. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat za odborné vedení svému školiteli 

doc. Ing. Ondřeji Životskému, Ph.D. Za veškerou spolupráci, konzultace a cenné rady 

děkuji Mgr. Petru Jandačkovi, Ph.D., prof. Dr. RNDr. Jiřímu Luňáčkovi a  také 



 

  

doc. RNDr. Richardu Dvorskému, Ph.D. za laboratorní úpravy použitých materiálů před 

následným měřením a přínosné připomínky. Dále bych také chtěla touto cestou poděkovat 

RNDr. Jiřímu Buršíkovi, CSc., DSc.  a Ing. Yvonně Jiráskové, Ph.D. z ústavu fyziky 

materiálů v Brně za analýzu vybraných vzorků. 

Za vstřícnost, manuální pomoc a výrobu potřebných pomůcek při lisování vzorků 

do tablet děkuji zaměstnancům z dílny Katedry fyziky, a to zejména panu Jiřímu Dudovi 

za opakovanou pomoc. 

Děkuji také projektům Regionální Materiálové a Technologické Výzkumné Centrum 

- RMTVC  (číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0040) a Regionální Materiálové a Technologické 

Výzkumné Centrum-Program udržitelnosti (číslo LO 1203), ze kterých byl zakoupen 

přístroj (VSM EV9 od firmy Microsense), pomocí kterého byla uskutečněna všechna 

magnetická měření. Za další finanční podporu také děkuji SGS projektům SP2014/27, 

SP2015/168,  SP2016/94 a SP2017/116. 

V neposlední řadě bych chtěla zvlášť poděkovat všem svým blízkým za trpělivost 

a zejména svým prarodičům za veškerou podporu během studia. 
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1. Konstrukce Henkelových grafů pomocí    
 panenské a hysterezní křivky 

Jednou z možností je vyhodnocení interakcí pomocí kompletu hysterezní smyčky 

Stoner-Wohlfarthova modelu částic. Ze smyčky jednotné částice získáváme vztah mezi 

prvotní (panenskou) křivkou magnetizace a vnější hysterezní smyčkou systému.  

Ideální Stoner- Wohlfarthovu částici s jednoosou vnitřní anizotropií reprezentuje 

SPD (intenzivní plastická deformace - krystal, napětí…) nebo homogenně magnetizované 

SPD ve tvaru protáhlého elipsoidu. Tvar funkce anizotropní energie vyplývá 

z dvojrozměrného otáčení kolem snadné osy. Tento anizotropní účinek je popsán: 

𝐸𝑎 = 𝐾𝑠𝑖𝑛2(𝜃𝑚 − 𝜃𝑒𝑎)                                                                                                                   (1) 

kde 𝜃𝑒𝑎 je směr snadné osy, z níž začíná proces magnetizace. Před samotnou aplikací 

vnějšího magnetického pole při měření hysterezní smyčky jednotné částice je magnetizace 

ve snadném směru, protože tento směr využívá minimum energie. Hlavní rozdíly 

u anizotropií jsou patrné z počáteční křivky. 

Jedna částice s jednoosou anizotropií nevykazuje počáteční křivku. Její magnetizace 

vždy následuje hysterezní křivkou. Vzhledem k tomu, že snadná osa umožňuje dva 

protilehlé jednoduché směry, počáteční křivka může na první pohled následovat horní 

(mup) nebo dolní (mdown) větev. Pozorovaná koercitivní síla závisí na úhlu mezi vnějším 

polem a snadnou osou. 

V kompletu prostorově pevných částic s neinteragující jednoosou anizotropií se vždy 

najde magnetizace dvojice částic v opačných směrech (H=0 na začátku). Výsledná 

hysterezní smyčka představuje potom střední hodnotu magnetizace každé částice 

(zmíněného páru). 
[54]

 

Počáteční panenská křivka mvir výsledné hysterezní smyčky vzniká ze středních 

hodnot horní a dolní větve hysterezní křivky v rozsahu 0 – Hmax: 

𝑚𝑣𝑖𝑟 =
1

2
(𝑚𝑢𝑝 + 𝑚𝑑𝑜𝑤𝑛 )                                                                                                             (2) 

         Tento typ Henkelova grafu je konstruován na základě hodnot z měření, které se 

skládá z měření panenské magnetizační křivky a z měření magnetizační smyčky.                         
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V Henkelově grafu se pak vynáší závislost magnetizační odchylky ΔM na externím 

magnetickém poli. Magnetizační odchylka se vypočítá z rovnice 
[54] [67-71]

: 

∆𝑀 = 𝑀𝑣𝑖𝑟 − 0,5 ∙ (𝑀𝑢𝑝 + 𝑀𝑑𝑜𝑤𝑛)                                                                                             (3) 

kde Mvir je hodnota magnetizace na panenské křivce, Mup je hodnota magnetizace 

při zvyšování kladného externího pole a Mdown při jeho snižování. Konstrukce grafu 

se realizuje z měřených hodnot pozitivního externího pole. Po normování MS: 

Δ𝑚 (𝐻) = 𝑚𝑣𝑖𝑟(𝐻) − 0,5(𝑚𝑢𝑝 + 𝑚𝑑𝑜𝑤𝑛)                                                                                (4) 

K hlavní přednosti této metody patří zejména jednoduchost celého procesu měření, 

a to s většími efekty magnetizace, než v případě použití Henkelových grafů 

konstruovaných pomocí IRM a DCD křivek. Odchylky  Δm mají stejnou tendenci, ale 

hodnotami se mohou lišit. Na základě těchto výhod byla pro realizace této práce vybrána 

právě tato metoda. 

2. Materiál a metody 

Tato část disertační práce je věnována popisu použitých materiálů a metod. Jsou zde 

uvedeny a popsány materiály, které byly použity k měření, jejich základní charakteristiky. 

Následně jsou popsány použité metody. 

2. 1. Použitý materiál 

Pro přípravu směsí Fe3O4/MgO byly použity následující práškové materiály: 

 Fe3O4 - magnetit (magnetický materiál), 

 MgO - oxid hořečnatý (diamagnetická matrice). 

Oba materiály byly zakoupeny od firmy Sigma Aldrich. První materiál (magnetit) 

měl střední velikost částic rozsahu od 50 do 100 nm (číslo produktu 637106). Dále byl 

zakoupen oxid hořečnatý s velikostí částic v rozsahu od 0,5 do 1 mm (číslo produktu 

220361), který byl následně upravován na jiné velikosti (9 μm, 260 nm, 2μm) mletím 

v kulovém mlýnu. (Retsch PM100) při rychlosti 500 ot. /s po dobu 5 minut s použitím 

achátových kuliček, v případě vzorku v nanometrech následoval proces desintegrace 

v ultrazvukovém reaktoru.  
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Obrázek č. 1: Vývoj jednotlivých směsí materiálů použitých k měření mezičásticových magnetických interakcí.
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2. 2. Měřící metody 

Hlavní měřící metodou této disertační práce jsou zejména magnetická měření. 

K dalším použitým metodám patřily skenovací elektronová mikroskopie (SEM), 

rentgenová disperzní analýza (EDX) a rentgenová difrakční analýza (XRD).  

2. 2. 1. Magnetická měření 

Tato měření byla uskutečněna pomocí vibračního magnetometru VSM EV9 od firmy 

Microsense. Jedná se o zařízení vhodné pro magnetická měření magnetických vlastností, 

tekutých, práškových i pevných vzorků. Pracuje jako gradiometr měřicí rozdíl magnetické 

indukce se vzorkem a bez vzorku v prostoru mezi póly magnetu. Toto zařízení umožňuje 

celou řadu měření, kterými jsou panenské křivky, hysterezní smyčky, remanenční křivky, 

demagnetizace. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka vibračního magnetometru VSM EV9.
[97]

 

Tento typ magnetometru s vibrujícím vzorkem je tvořen třemi základními moduly, 

které jsou nezbytné pro jeho provoz 
[96]

: 

1. Elektromagnet se zakomponovanou vibrační jednotkou, 
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2. Skříň s elektronikou (obsahující kontrolér magnetu, vibrační jednotky a teploty, 

zdroj magnetu chlazený vzduchem), 

3. Chladič magnetu (vnitřní okruh s cirkulující destilovanou vodou- chladicí 

médium). 

Dále jsou součástí tohoto magnetometru také přídavné moduly: 

 Modul umožňující rotaci vzorku v rovině xy o 400°, 

 Kryostat se systémem teplotních řízení (spojité změny teplot od 100 do 1000 K) 

 Vektorově citlivé detekční cívky (umožňující měřit v rovině xy, kde x je 

longitudinální a y transversální komponenta), 

 Systém pro měření magnetické rezistence (MR). 

Princip měření 

Konstrukce vibračního magnetometru se skládá ze 4 detekčních cívek přichycených 

na pólové nástavce elektromagnetu, vibrační jednotky, držáku vzorku. Tyto jednotlivé části 

jsou zobrazeny na obrázku č. 2.  

 

Obrázek č. 2: Popis vibračního magnetometru EV 9. 
[98]

 

Principem je generování magnetického pole elektromagnetem a v případě výskytu 

feromagnetického vibrujícího vzorku dochází k zesílení pole a tím k indukci napětí, které 
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je snímáno již zmíněnými detekčními cívkami. Velikost tohoto napětí je přímo úměrná 

magnetickému momentu, respektive objemové (hmotnostní) magnetizaci daného vzorku. 

Vzorek je připojen k vibrační jednotce přes křemennou nemagnetickou tyčinku 

(držák vzorku) a je umístěn ve středu (mezi detekčními cívkami). Při teplotních měřeních 

se vzorek zasouvá do kryostatu. 
[98,99] 

3. Výsledky a diskuze 

Všechny materiály byly proměřeny pomocí vibračního magnetometru VSM EV9 od 

firmy Microsense. Byly zjišťovány intenzity mezičásticových magnetických interakcí 

jednotlivých směsí pomocí metody Henkelových grafů konstruovaných z měření 

hysterezních a panenských křivek. Následně byla na vybraných vzorcích také provedena 

analýza pomocí skenovací elektronové mikroskopie a rentgenové disperze. U vzorků byl 

také měřen fázový podíl za pomoci rentgenové difrakce. 

Materiál 3 

Výsledky Henkelových grafů jsou uvedeny pro směsi magnetitu (50-100 nm) a oxidu 

hořečnatého (≈ 9 μm) ve formě tablet v homogenizovaném stavu (obrázek č. 3). 

 

Obrázek č. 3: Henkelovy grafy homogenizovaných směsí (materiál 3). 
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Z vyhodnocení homogenizovaných směsí můžeme vidět, že interakční extrém 

se v tomto případě projevil v rozmezí vnějšího magnetického pole 0,013 – 0,02 T, přičemž 

intenzita magnetických interakcí se měnila se změnou koncentrace magnetitu ve vzorku. 

Maxima bylo překvapivě dosaženo v případě 30% hmotn. zastoupení magnetitu. 

Přesné hodnoty zkoumaných parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Pro názornost 

byly také dodány hodnoty magnetického pole Bmin, u kterých se u jednotlivých vzorků 

projevily interakční extrémy. 

Tabulka č. 1: Magnetické parametry vzorků v závislosti na hmotn. % Fe3O4. 

Fe3O4 

[wt%] 

Bc 

[mT] 

Ms 

[A∙m
2
/kg] 

Mr 

[A∙m
2
/kg] 

ΔMmin 

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

10 8,75 58,17 8,99 -3,71 17,3 

20 7,86 70,39 12,32 -3,65 13,3 

30 7,42 104,03 18,14 -5,45 12,8 

40 7,43 46,62 8,06 -4,35 12,9 

50 7,32 56,60 9,40 -4,44 12,8 

60 6,82 79,07 12,39 -4,44 11,9 

70 7,11 68,15 10,65 -4,59 12,3 

80 6,60 50,70 7,34 -4,52 12,9 

 

Celkové spektrum zkoumaného vzorku Materiál 3 - 30 bylo rozděleno do třech 

jednotlivých částí s vyhodnocením jednotlivých složek směsi pomocí rentgenové disperzní 

analýzy (EDX), jak je uvedeno na obrázku č. 4.  
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Obrázek č. 4: Vyhodnocení vzorku Materiál 3 - 30 pomocí EDX. 

Vzorek směsné tablety byl také zkoumán pod SEM a vyhodnocen ve formě snímku 

(viz obrázek 5), u kterého je patrné rovnoměrné rozdělení jednotlivých částí směsi.  

   

Obrázek č. 5: Snímky vzorku Materiál 3 - 30 získané pomocí SEM.  
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Na obrázku č. 6 je v grafické podobě uveden výsledek XRD analýzy pro směs s 30 % 

koncentrací Fe3O4 u Materiálu 3.  

 

Obrázek č. 6: Rentgenová difrakce vzorku Materiálu 3 s 30 % koncentrací Fe3O4. 

 

Navrhované hypotézy o vlivu koncentrace magnetických 

nanočástic na intenzitu interakcí 

Vyjdeme-li z předpokladu o pravidelném homogenním rozptýlení magnetických 

nanočástic mezi částicemi diamagnetickými, zdá se být základním východiskem 

geometrický rozbor problému. Dosažení interakčního maxima v případě vzorků 

obsahujících 30 % magnetitu musí být dáno nějakou ideální mezičásticovou vzdáleností 

v kombinaci s ideální orientací magnetických momentů jednotlivých částic. Když jsme 

prováděli skutečný geometrický rozbor dané situace za pomocí grafických náčrtů, přičemž 

jsme předpokládali rovnoměrné rozložení magnetických nanočástic na větších kulových 

částicích oxidu hořečnatého, tento rozbor nevedl k žádnému závěru. Důvodem je složitost 

celé situace a také nejasná možnost spojení výsledků tohoto rozboru s extrémy 

magnetizačních odchylek (ΔM). Dospěli jsme tedy pouze ke kvalitativnímu závěru, že 

při 30 % koncentraci magnetitu ve vzorku jsou částice dostatečně blízko u sebe, aby se 

projevila nejsilněji dipól- dipólová interakce, ale současně jsou dostatečně daleko od sebe, 

aby nebyla ovlivněna (rušena) tato interakce dalšími efekty. 

Na základě mikroskopických snímků se ovšem nezdá, že by byla magnetická hmota 

(magnetické nanočástice) rozptýlena v prostředí oxidu hořečnatého ideálně rovnoměrně. 
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Proto se nabízí otázka, jestli není intenzita interakcí závislá na velikosti klastrů (shluků) 

nanočástic magnetitu. Lze předpokládat, že čím větší je koncentrace magnetitu 

ve vzorcích, tím větší budou mít tyto klastry průměr. Může pak existovat určitá ideální 

velikost klastru, odpovídající právě 30 % magnetitu ve vzorku, kdy je vzájemná interakce 

těchto částic nejvyšší. Situace by se dala připodobnit k závislosti magnetického momentu 

nanočástic na počtu atomů (viz. Rangber Singh
[27]

). Fyzikální rozbor situace je pro náš 

systém složitý, protože částice nemají stejnou velikost a některé z nich možná překračují 

hranici 120 nm, která je považována za horní mez pro jednodoménové stabilní magnetické 

krystaly magnetitu. 

Poslední možností, jak kvalitativně vysvětlit neočekávaný extrém intenzity interakcí 

při 30 % koncentraci magnetitu ve vzorku je, že je tento efekt projevem chaosu 

ve struktuře směsi a jedná se o efekt náhodného charakteru. Tím je myšlena nehomogenita 

celé směsi, určité procento vícedoménových částic, polydisperze prášku, vliv samotné 

diamagnetické matrice, tvar tabletových vzorů a další vlivy. 

Analýza vlivu velikosti částic a teploty na extrémy  v Henkelových 

grafech 

Na obrázcích 7 až 10 jsou porovnávány extrémy v Henkelových grafech s velikostí 

částic MgO, které tvoří diamagnetickou matrici pro magnetitové nanočástice. Výsledky 

jsou v těchto obrázcích prezentovány jako trendy, tendence závislostí, které mohou pomoci 

objasnit magnetický projev vzorků. 

Na obrázku č. 7 je vidět obecný trend ukazující, že čím menší jsou částice MgO, tím 

jsou mezičásticové interakce intenzivnější (záporné interakce). Porovnání mezi 

procentuálním zastoupením MgO je nejasné (nevykazuje jasný trend).  
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Obrázek č. 7: Závislost extrému magnetizační odchylky v Henkelových grafech na velikosti částic MgO ve 

směsi. 

Obrázek č. 8 ukazuje, při jaké hodnotě vnějšího pole jsou interakce nejintenzivnější. 

Největší hodnoty pole (magnetické indukce) vyvolávajícího extrémy v Henkelových 

grafech jsou u 2 m částic MgO. Pro 9 m částice MgO hodnoty zmíněného pole opět 

klesají. Čím je zastoupení magnetitu větší, tím jsou hodnoty magnetické indukce nižší. 

 

Obrázek č. 8: Závislost hodnoty magnetického pole interakčního extrému v Henkelových grafech na 

velikosti částic MgO ve směsi. 

Obrázek č. 9 ukazuje určitý trend vlivu teploty na hodnotu záporných 

mezičásticových interakcí. Zatímco při 20 °C se hodnota záporných interakcí snižuje 

u větších částic MgO, se snižující se teplotou se tento trend překlápí. 
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Obrázek č. 9: Závislost extrému magnetizační odchylky při různých teplotách v Henkelových grafech na 

velikosti částic MgO ve směsi. 

Obrázek č. 10 ukazuje na pokles hodnoty magnetické indukce, při které nastává 

extrémní interakce, se zvyšující se velikostí částic MgO a teplotou. 

 

Obrázek č. 10: Závislost hodnoty magnetického pole interakčního extrému v Henkelových grafech na 

velikosti částic MgO ve směsi. 

4. Závěr 

Ve snaze simulovat chování magnetických nanočástic rozptýlených v diamagnetické 

matrici, magnetické struktury, které byly reálně pozorovány ve skutečných biologických 

systémech, byly vytvořeny vzorky směsí diamagnetického prášku oxidu hořečnatého 

a stabilních jednodoménových magnetických nanočástic magnetitu. 
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K přípravě těchto vzorků byly použity dva základní postupy. První sada vzorků byla 

připravena mechanickým smícháním dvou zmíněných směsí a lisováním do tablet. 

Ve druhém případě, u homogenizovaných vzorků, bylo využito ultrazvukového reaktoru 

pro homogenizaci v kapalném prostředí s následným lyofilizačním vysoušením. 

Vzorky byly následně podrobeny magnetizačním měřením na vibračním 

magnetometru VSM EV 9 a také dalším doplňujícím analýzám (SEM, EDX a XRD). 

Intenzita mezičásticových interakcí byla analyzována na základě konstrukce Henkelových 

grafů.  Z intenzity těchto interakcí se dají detekovat případné neznámé efekty v takových 

směsných vzorcích. Výpočet magnetizační odchylky byl založen na metodě měření 

panenské křivky a hysterezní smyčky u jednotlivých vzorků. Okrajově jsem zkoumala také 

vliv teploty vzorků. 

Hlavním výsledkem je zjištění, že při 30 % koncentraci magnetitu ve směsi 

Fe3O4/MgO – 9 µm probíhají mezi nanočásticemi nejintenzivnější magnetické interakce. 

Na tento výsledek nemá vliv způsob přípravy vzorků, tedy způsob homogenizace. 

Pokus o vysvětlení tohoto chování magnetických nanočástic rozptýlených 

v diamagnetické matrici selhal na složitosti celého systému, protože existuje řada 

parametrů ovlivňujících tento systém. 

Kvalitativně lze uvažovat tak, že při 30 % koncentraci magnetitu jsou magnetické 

nanočástice vzájemně v ideální vzdálenosti. Alternativně bereme-li v úvahu tvorbu klastrů 

nanočástic, které jsou viditelné i na mikroskopických snímcích. Můžeme uvažovat, 

že velikost těchto klastrů závisí na koncentraci magnetitu. Pak existuje nějaký ideální 

průměr klastru odpovídající 30 % zastoupení magnetitu, ve kterém jsou magnetické 

interakce nejsilnější. 

V úvahu také připadá ta varianta, že jsou dosažené výsledky projevem chaosu, 

konkrétní konstelace distribuce částic, typu diamagnetické matrice, tvaru vzorku 

a podobně. 

V navazujícím výzkumu je proto potřeba připravit uspořádanější směsné vzorky 

(např. tenké vrstvy) a na nich studovat intenzitu těchto interakcí. Takto dosažené výsledky 

pak lze zobecňovat na složitější směsné vzorky a v krajním případě přenášet získané 

výsledky i na zájmové skutečné magnetické struktury, které byly pozorovány 

v biosystémech
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