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Abstrakt 

Tématem dizertační práce jsou magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi 

magnetitu. Moderní oblastí nanotechnologií jsou právě systémy bohaté na železo 

studované z hlediska jejich magnetických účinků na biologické systémy (magnetorecepce, 

biosenzorika, apod.). 

Zmíněné magnetické vlastnosti jsou v této práci zkoumány metodou konstrukce 

Henkelových grafů získaných z měření panenských a hysterezních smyček za pomoci 

vibračního magnetometru VSM EV9 od firmy Microsense. Zkoumaným materiálem jsou 

uměle připravované vzorky složené z magnetitu (o velikosti částic 50 - 100 nm) 

smíchaného s diamagnetickou matricí oxidu hořečnatého (o velikostech částic ≈ 9 μm, 

≈ 260 nm a ≈ 2 μm).  

Práce je zaměřena zejména na studium mezičásticových magnetických interakcí 

zmíněných směsných vzorků, a to jak v závislosti na velikosti částic jednotlivých 

použitých složek, tak také na zvoleném způsobu přípravy vzorků.  

Cílem je pochopení mechanismu magnetických interakcí v daných směsích 

nanočástic. Kritériem je vyhodnocení vlivu technologie přípravy jednotlivých vzorků, 

vlivu procentuálního složení jednotlivých částí směsí a efektu velikosti částic 

diamagnetické složky směsi a jejich vliv na na intenzitu mezičásticových magnetických 

interakcí. 

Obsahem výsledků jsou také snímky vzorků z rentgenové disperzní analýzy 

a skenovacího elektronového mikroskopu pro vybrané vzorky. Bylo zjištěno, že poměr 

magnetické a nemagnetické složky a také teplota ovlivňuje intenzitu zmíněných interakcí. 

Určitým zajímavým poměrem se jeví být 30 hmot. % magnetitu (u směsi s velikostí částic 

MgO ≈ 9 μm), protože při této koncentraci jsou interakce nejintenzivnější. V práci jsou 

diskutovány možné příčiny tohoto efektu. 

 

Klíčová slova: magnetit, magnetické nanočástice, Henkelovy grafy, panenské a hysterezní 

smyčky, magnetické interakce, jednodoménové magnetické nanočástice 

 



 

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 ţeleza s uţitečnými 

magnetickými vlastnostmi. Z tohoto důvodu jsou syntetické nanočástice magnetitu široce 

studovány a pouţívány 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 pouţity jak 

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

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

také pouţity 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, jejichţ 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 sloţení 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 sloţení směsných vzorků sloţených 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 

http://profily.vsb.cz/JAN81


 

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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EDS- analýza zkoumaného materiálu u TEM 

LM, PB, FMR- světelné a zvukové techniky TEM 

MR- magnetická rezonance 

SQUID- supravodivé kvantové interferenční zařízení 

SEM- skenovací elektronová mikroskopie 

EDX- rentgenová disperzní analýza 
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1. Úvod 

Magnetické nanočástice jsou středem velkého zájmu, a to zejména pro své 

potenciální pouţití v různých biologických disciplínách, biotechnologiích, 

environmentálních technologiích, medicíně i v analytických aplikacích. 
[1]

 

Tyto částice mají většinou charakter kompozitních materiálů, které jsou sloţeny 

z vlastní fero- nebo ferimagnetické sloţky (zodpovědné za interakci s vnějším 

magnetickým polem) a sloţky většinou diamagnetické (nemagnetické), která zajišťuje 

poţadovanou interakci s biologickými systémy. 
[2-4]

 

Nanočástice z běţných magnetických nanomateriálů mají odlišné magnetické 

momenty a anizotropii ve srovnání se sypkými magnetickými materiály. Velikost 

magnetických nanočástic je tak malá, ţe se u nich můţe projevovat řada anomálních 

magnetických vlastností, mezi něţ patří sníţení hodnoty saturační magnetizace, zvýšení 

koercivity a remanence, jednodoménovost magnetické struktury a superparamagnetizmus, 

asymetričnost hysterezních smyček či vysoké hodnoty diferenciální magnetické 

susceptibility, které předurčují jejich vysoký aplikační potenciál. 
[5]

  

Směsné magnetické struktury, např. magnetit dispergovaný v diamagnetické matrici, 

byly objeveny v několika biologických systémech, kdy byl jednodoménový nebo 

superparamagnetický magnetit součástí buněk nebo bakterií a tyto objekty spolu 

v organismech interagovaly. Existence takových struktur není vţdy jasná, ale často se jí 

přisuzuje role magnetosenzoru. V takovém případě by musely tyto struktury interagovat 

s velmi slabým geomagnetickým polem o velikosti 30−60 µT a vyuţívat nějaký dosud 

neznámý zesilující mechanismus. Takový mechanismus můţe být zaloţen 

na mezičásticových interakcích jednodoménového magnetitu, protoţe právě ten byl 

objeven v tělech ţivočichů a jeho jednodoménová forma se zdá být pro bio-

magnetosenzoriku velice výhodná.
[6-9]

 

Předmětem dizertační práce jsou partikulární magnetické látky na bázi magnetitu 

z hlediska jejich magnetických vlastností zkoumaných pomocí vibračního magnetometru 

zejména metodou Henkelových grafů vystihujících mezičásticové magnetické interakce 

práškových vzorků. Mísením těchto magnetických nanočástic s diamagnetickými částicemi 
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jsou simulovány magnetické struktury reálně objevené v biosystémech (např. molekuly 

ferritinu), které jsou povaţovány biofyziky za moţné součásti magnetoreceptorů. 
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2. Teoretická část 

V teoretické části jsou úvodem popsány základní veličiny a charakteristiky 

magnetického pole. Následně jsou shrnuty základní magnetické vlastnosti látek.  

Základním materiálem použitým pro realizaci daných výsledků jsou zde partikulární 

částice na bázi magnetitu, proto je v práci zmínka také o nejčastěji používaných 

magnetických oxidech železa, jejichž hlavním představitelem je právě magnetit. Výsledky 

byly realizovány pomocí vibračního magnetometru a vyhodnocení mezičásticových 

interakcí bylo provedeno pomocí Henkelových grafů. Charakteristika a způsoby 

vyhodnocení pomocí této metody jsou součástí jedné z podkapitol teoretické části. 

V závěru teoretické části jsou také uvedeny formy nanočásticových magnetických 

struktur vyskytujících se v přírodních materiálech. 
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2. 1. Přehled používaných magnetických veličin 

V tabulce č. 1 je uveden výčet základních veličin popisujících magnetické pole 

a magnetické vlastnosti látek.  

Tabulka č. 1: Základní magnetické veličiny a jejich jednotky v soustavě CGS a SI. [1, 2]  

Název symbol CGS 
Konverzní 

faktor 
SI 

magnetomotorické a 

magnetické napětí 
U, F gilbert [Gb] 

  

  
 ampér [A] 

magnetický tok Φ 
maxwell [Mx], 

G∙cm
3 10

-8
 weber [Wb], V∙s

 

intenzita 

magnetického pole 
H 

oersted [Oe], 

Gb∙cm
-1 

   

  
 A∙m

-1
 

magnetická indukce B gauss [G] 10
-4

 tesla [T], Wb∙m
-2 

magnetický moment m, μ emu,erg∙G
-1 

10
-3

 A∙m
2
, J∙T

-1 

magnetická 

polarizace 
J, I emu∙cm

-3 
4π∙10

-4 
T, Wb∙m

-2i 

magnetizace 

(hmotnostní) 
σ, M emu/g 14π∙10

-7
 

A·m
2
/kg 

Wb·m/kg 

magnetizace 

(objemová) 
4πM G 10

3
∙4π

-1 
A∙m

-1 

susceptibilita 

(hmotnostní) 
χρ,κρ cm

3
∙g

-1
, emu∙g

-1 
4π∙10

-3
 

(4π)
2
∙10

-10
 

m
3
∙kg

-1
, H∙m

2
∙kg

-1
 

susceptibilita 

(objemová) 
χ,κ [-], emu∙cm

-3
 4π(4π)

2
∙10

-7
 [-], H∙m

-1
, 
  

   
 

permeabilita μ [-] 4π∙10
-7

 H∙m
-1

, 
  

   
 

relativní 

permeabilita 
μr nedefinovano  [-] 

Pozn.: Veškeré výsledky uváděné v této dizertační práci jsou v jednotkách SI.  

V následujícím textu jsou definovány pouze veličiny, které s touto prací úzce souvisí 

a byly v ní přímo pouţity. 
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Z fenologického hlediska lze chování látek v magnetickém poli studovat a provést 

jeho kvantitativní popis pomocí magnetické polarizace. Předpokládejme, ţe primární pole 

ve vakuu generované elektromagnetem má magnetickou indukci B0. Vloţíme-li do tohoto 

pole látku, dojde poté k její magnetické polarizaci. Magnetická polarizace se projeví 

vznikem vnitřního magnetického pole o indukci Bp. V teorii magnetismu se indukce 

vnitřního magnetického pole označuje jako J a nazývá se magnetickou polarizací. Vnitřní 

pole a vnější primární pole spolu poté superponují, přičemţ dostáváme výsledné 

magnetické pole o indukci: 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         

kde B je výsledná magnetická indukce. Jedná se o veličinu vyjadřující silové účinky 

magnetického pole na nosič el. náboje q a je dána počtem magnetických indukčních čar, 

tedy magnetickým tokem na jednotku plochy. Magnetický tok je skalární veličina, kterou 

lze vyjádřit vztahem: 

  ∬                                                                                                                                             

Další veličinou vyskytující se v rovnici č. 2 a 4 je intenzita magnetického pole H, 

která je dána magnetickým napětím připadajícím na jednotku délky indukční čáry neboli 

spádem magnetického napětí. Stejně jako v případě magnetické indukce se jedná 

o vektorovou veličinu, jejíţ směr a smysl je dán směrem indukčních čar. Vektor H je tedy 

v libovolném místě tečnou k indukční čáře a pro výpočet intenzity ve vakuu lze vyuţít 

rovnici č. 2.  

Vektory B0 a J (viz rovnice č. 1 a č. 3) obecně nemají stejný směr. Pouze 

u magneticky měkkých látek, lze předpokládat jejich shodný směr a tím i lineární závislost 

mezi magnetickou polarizací a vnějším polem: 
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Konstanta χm se nazývá magnetická susceptibilita a je definována jako míra 

schopnosti látky magnetovat se ve vnějším magnetickém poli o indukci B0.  Pokud, ale 

vektory B0 a J mají odlišný směr, jsou magnetická susceptibilita a relativní permeabilita 

tenzory. Výslednou magnetickou indukci pole můţeme přepsat do tvaru: 

                                                                                                   

                                                                                                                                                  

přičemţ µr je relativní permeabilita a udává, kolikrát je permeabilita daného prostředí 

větší neţ permeabilita vakua, µ0 = 4π∙10
-7

 H∙m
-1

. µ = µ0µr je absolutní permeabilita látky 

neboli magnetická permeabilita. Závislost B = f (H) je označována za magnetizační křivku. 

Míru zmagnetování látky můţeme vyjádřit vektorem magnetizace M, který je svázán 

s magnetickou polarizací vztahem: 

      
 

  

                                                                                                                         

Magnetizace je chápána jako součet magnetických dipólových momentů m od všech 

atomů látky normovaných jejím objemem V. Ne vţdy je ovšem moţné stanovit přesný 

objem měřené látky, proto je v těchto případech definována hmotnostní M, jako podíl 

magnetického dipólového momentu a hmotnosti. To je případ i této práce, kdy jsou 

magnetické křivky vykreslovány pomocí závislosti Mm= f (H). 
[3-9]

 

2. 2. Magnetické vlastnosti látek 

Magnetický stav daného materiálu se odvíjí jiţ od atomového původu a je určen 

zejména elektrony těchto atomů.  

Součástí kaţdého elektronu jsou orbitální magnetický dipólový moment a spinový 

magnetický dipólový moment, které se vektorově skládají a následně se jejich výslednice 

opět skládají s podobnými výslednicemi pro všechny ostatní elektrony v atomu. Pro jeden 

atom tak získáme jeho výslednici. A na základě součtu magnetických dipolových momentů 

je látka magnetická v případě, ţe součet magnetických dipolových momentů vytváří 

makroskopické magnetické pole. 
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Na základě hodnot magnetické susceptibility χm dělíme magnetické materiály 

na látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické a speciální skupiny. Toto 

rozdělení magnetických látek je přehledně uvedeno na obrázku č. 1. 
[10, 11, 13] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení látek dle magnetického uspořádání.[14] 

2. 2. 1. Diamagnetické látky 

Diamagnetismus je obecný jev, jehoţ podstata spočívá ve změnách elektronových 

stavů vyvolaných vnějším magnetickým polem. Pochází od orbitálního pohybu elektronů 

kolem atomů jádra, a proto je přítomen ve všech materiálech. 

Diamagnetické látky řadíme mezi nejméně aktivní látky, coţ vedlo k domněnce, 

ţe atomy, respektive molekuly těchto látek mají, v nulovém magnetickém poli nulový 

magnetický moment, tedy neobsahují částečně zaplněné podslupky. Dodatečné magnetické 

momenty jsou v tomto případě indukovány pomocí vnějšího magnetického pole a dochází 

tak k vytvoření makroskopické magnetizace diamagnetik. 
[10, 11, 14]

 

 

 

 

„Vložíme-li diamagnetickou látku do vnějšího magnetického pole, tak v materiálu dojde 

k indukci magnetického momentu orientovaného proti směru vnějšího magnetického pole. 

Diamagnetická látka je tedy z magnetického pole vypuzována“.
 [11] 

Magnetické 
materiály 

neuspořádané 

uspořádané 

Diamagnetické látky 

Paramagnetické 
látky 

Feromagnetické 
látky 

Antiferomagnetické 
látky 

Ferimagnetické 
látky 
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Základní charakteristiky diamagnetických materiálů jsou shrnuty v  tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Typické vlastnosti diamagnetických látek. [14, 15] 

Zeslabují magnetické pole 

Magnetické momenty elektronů se vzájemně ruší 

= výsledný magnetický moment celého atomu je 

nulový! 

Hodnota susceptibility je malá a záporná           

Susceptibilita diamagnetik je teplotně nezávislá 

Příklady: všechny vzácné plyny 

               - polynomické plyny jako H2, N2 

               - skoro všechny organické sloučeniny 

Využití: tekuté krystaly, supravodiče 

Typ magnetické látky lze také popsat graficky v závislosti magnetizace na intenzitě 

magnetického pole (tzv. magnetizační křivka). Na obrázku č. 2 je zobrazena 

a) magnetizační křivka pro diamagnetické látky a za b) závislost susceptibility na teplotě.  

 

Obrázek č. 2: Ukázka grafické závislosti diamagnetických látek. [16, 17] 
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2. 2. 2. Paramagnetické látky 

Tyto látky jsou oproti diamagnetickým tvořeny nevykompenzovanými magnetickými 

momenty některých elektronů v atomu. Paramagnetický charakter tedy mají látky, které 

obsahují atomy či molekuly s částečně zaplněnými elektronovými slupkami.  

Magnetický moment paramagnetických látek je dán vektorovým součtem orbitálního 

a spinového momentu. Tyto vzájemné dipólové momenty elektronů v kaţdém atomu 

se při skládání nevyruší, atomu tedy zbude jistý výsledný (a trvalý) magnetický dipólový 

moment. Za nepřítomnosti vnějšího magnetického pole jsou magnetické momenty 

jednotlivých atomů náhodně orientovány a výsledný moment je tedy nulový. Vloţíme-li 

však vzorek do vnějšího magnetického pole, magnetické dipólové momenty se snaţí 

natočit do směru tohoto pole a vzorek tak získává nenulový magnetický dipólový moment, 

který bude mířit ve směru magnetického pole. 
[10,11, 14]

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny parametry charakterizující paramagnetické látky, 

příklady těchto látek a způsob jejich vyuţití. 

Tabulka č. 3: Typické vlastnosti paramagnetických látek. [14, 15] 

Zesilují magnetické pole 

Magnetický moment je dán vektorovým součtem orbitálního a spinového 

momentu 

= výsledný magnetický moment celého atomu je nenulový 

Hodnota susceptibility je malá (χp=10
-3

- 10
-5

) 

Susceptibilita paramagnetik se mění s teplotou podle Curieho zákona: 

   
 

 
 , 

kde C je Curieho konstanta. 

Příklady: hliník, platina, … 

Využití: adiabatická demagnetizace, teoretické studium magnetismu 

„Umístíme-li paramagnetickou látku do vnějšího magnetického pole, vytvoří se v ní 

magnetický dipólový moment, který bude mít stejný dipólový moment jako vnější pole. 

V případě nehomogenního magnetického pole dochází k  vtahování paramagnetického 

materiálu „do pole“, tedy z oblasti s menší magnetickou indukcí do oblasti s větší 

indukcí“.
 [11]
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Obrázek č. 3 graficky vystihuje magnetizační křivku paramagnetických látek a jejich 

susceptibilitu měnící se podle Curieho zákona. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka grafické závislosti paramagnetických látek. [16, 17] 

2. 2. 3. Feromagnetické látky 

 Mluvíme-li o feromagnetismu, máme na mysli materiál se silným permanentním 

účinkem. Feromagnetismus je vykazován v důsledku čistě kvantového jevu nazývaného 

výměnná interakce podporující paralelní uspořádání magnetických momentů, kdy se spiny 

elektronů jednoho atomu vzájemně ovlivňují se spiny elektronů v sousedních atomech. 

Výsledkem pak je souhlasná orientace magnetických dipólových momentů atomů. Díky 

přítomnosti molekulárního pole mají feromagnetika spontánní magnetizaci i bez 

přítomnosti vnějšího magnetického pole. 

Obrázek č. 4: Ukázka uspořádání magnetických momentů v doméně feromagnetického materiálu. [22] 

Dojde-li ke zvýšení teploty feromagnetických materiálů nad určitou kritickou 

hodnotu nazývanou Curieova teplota, stává se materiál paramagnetickým. V oblasti, kde 

se feromagnetické látky stávají paramagnetickými, platí vztah:  
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kde C je Curie-Weissova konstanta, která je funkcí vnějšího magnetického pole 

a magnetických materiálových parametrů, TC je Curieova teplota. 
[10, 11, 14]

 

 

 

 

Magnetické domény  

Domény jsou oblasti materiálu, ve kterých jsou atomové magnetické dipóly úplně 

seřazeny. Magnetická doména je oblast ve feromagnetiku s homogenní spontánní 

magnetizací. Sousední domény se liší směrem magnetizace a jsou odděleny doménovými 

stěnami. Na hranici domén, tedy tam, kde se mění orientace elementárních dipólů, je silné, 

ostře lokalizované a nehomogenní magnetické pole.  

Magnetické doménové struktury jsou závislé na magnetické anizotropii, krystalové 

struktuře, směru a velikosti momentu magnetického pole aj. Vznik doménové struktury 

sniţuje celkovou energii v látce. 
[10, 11] 

 

Obrázek č. 5: Ukázka magnetické domény Fe73Co12B15 (snímek pořízený pomocí magnetooptického 

Kerrova mikroskopu od firmy ZEISS). 

Feromagnetické látky je moţné charakterizovat na základě hysterezních křivek, 

případně magnetických domén.  Další základní parametry definující tyto látky jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.  

 

 

„Působením vnějšího magnetického se ve feromagnetickém materiálu vytvoří výrazný 

magnetický dipólový moment ve směru vnějšího pole. V případě nehomogenního vnějšího 

pole je feromagnetický materiál vtahován do pole, tedy z oblasti s menší magnetickou 

indukcí do oblasti s větší indukcí“. 
[11]
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Tabulka č. 4: Typické vlastnosti feromagnetických látek. [14, 15] 

Silně magnetické látky, výrazně zesilují magnetické pole 

Výměnná interakce 

= souhlasná orientace magnetických dipólových momentů atomů 

Vysoká hodnota susceptibility 

Hysterezní křivky 

Příklady: ţelezo, kobalt, nikl, gadolinium, dysprosium a jejich slitiny 

Využití: vyrábějí se z nich jádra cívek v elektromagnetech, transformátorech, 

               elektrických strojích… 

 

Hysterezní křivky 

Jedná se o uzavřenou křivku magnetování, která je závislostí M=f (H), Mm= f (H) 

resp. B=f (H), kde M je objemová magnetizace, Mm hmotnostní magnetizace,  H je 

velikost externího magnetického pole a B je magnetická indukce. Hysterezní smyčka je 

důleţitou charakteristikou feromagnetických látek. 

Průběh magnetizační křivky u feromagnetických materiálů je různý při procesu 

zesilování a zeslabování magnetického pole. 

Na obrázku č. 6 je znázorněn základní tvar hysterezní křivky v závislosti 

magnetizace M na intenzitě magnetického pole H. 
[9, 18]

 

 

Obrázek č. 6: Ukázka hysterezní smyčky a určení jejích základních parametrů. [9] 
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Legenda[9]:  

Hc- koercitivní pole,  

Mr- remanentní (zbytková) magnetizace,  

A, A΄- nasycení látky v kladném a záporném poli (Ms). 

Hodnota koercitivního pole udává potřebné pole, které musíme přiloţit, 

aby magnetizace byla nulová. Tento základní parametr popisující hysterezní křivku 

vyjadřuje magnetickou tvrdost materiálu 
[9]

: 

Hc ≈ 10
2 
(A∙m

-1
) - magneticky měkké látky, úzká smyčka (transformátory), 

Hc ≈ 10
4 
(A∙m

-1
) -  magneticky tvrdé látky, široká smyčka (permanentní magnety). 

Dalším rozlišovacím kritériem je poměr Mr/Ms, viz obrázek č. 7, přičemţ označení 

Mr vystihuje remanenční (zbytkovou) hodnotu magnetizace a Ms vystihuje magnetizaci 

v saturaci (nasycení). 

 

Obrázek č. 7: Tvary hysterezních smyček (a-normální typ, b- pravoúhlý typ, c- plochý typ, d- perminvarový 

typ). [18, 19] 

2. 2. 4. Antiferomagnetické látky 

V případě záporné výměnné interakce jsou sousední momenty vůči sobě orientovány 

antiparalelně. Tato situace nastává u materiálů, které jsou sloţené ze dvou vzájemně 

se prolínajících podmříţek. K typickým představitelům antiferomagnetik patří oxid 

ţeleznatý, oxid nikelnatý, oxid manganatý, sulfid manganatý a chlorid nikelnatý. 
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Vzhledem k tomu, ţe všechny magnetické momenty v jednotlivých doménách jsou 

stejně velké, ale orientované antiparalelně, dochází k jejich dokonalému vyrušení, přičemţ 

výsledná magnetizace je rovná nule. 
[14, 20]

 

 

 

Obrázek č. 8: Ukázka uspořádání magnetických momentů v doméně antiferomagnetického materiálu. [20] 

Závislost susceptibility nad teplotou přechodu lze popsat pomocí Curie-Weissova 

zákona ve tvaru: 

  
 

   
                                                                                                                                              

přičemţ   je Weissova teplota, která je analogií ke Curieově teplotě.  

2. 2. 5. Ferimagnetické látky 

Tuto skupinu látek povaţujeme za zvláštní případ látek antiferomagnetických 

(nevykompenzovaná antiferomagnetika). Velikost magnetizace v tomto případě není stejná 

díky krystalografickým důvodům, magnetizace podmříţek se vektorově nevyruší a daný 

materiál tak vykazuje magnetizaci různou od nuly. Výsledkem nevykompenzovaných 

spinových momentů je velká relativní permeabilita (10-10
4
). Do skupiny feromagnetických 

látek řadíme především ferity. 
[14, 20] 

 

 

Obrázek č. 9: Ukázka uspořádání magnetických momentů v doméně ferrimagnetického materiálu. [20] 

Ferity 

Jedná se o lineární látky, které mají hysterezi stejnou jako feromagnetické látky, 

ale  mají nulové vířivé ztráty. 

Na obrázku č. 10 je uvedeno základní rozdělení této skupiny materiálů. 



Nikola Vítkovská: Magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi magnetitu. 

 

2017  15 

 
Obrázek č. 10: Příklady feritů. [21] 

2. 3. Oxidy železa 

Oxidy ţeleza jsou jiţ dlouho objektem zájmu z hlediska technologického 

a průmyslového vyuţití zejména díky jejich elektrickým a magnetickým vlastnostem 

v kombinaci s charakteristikami jejich tvrdosti, tepelné stability a chemické odolnosti. 

Celkově se dělí oxidy ţeleza do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou bezvodé oxidy 

a druhou hydroxidy (oxyhydroxidy). Na obrázku č. 11 jsou uvedeny zmíněné formy oxidů 

ţeleza. 
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Obrázek č. 11: Přehled oxidů ţeleza. [22, 23] 

V současné době je velký zájem o nanometrické magnetické oxidy ţeleza vzhledem 

k jejich specifickým vlastnostem souvisejícím s velikostí částic. 
[24-26]

 

Nanočástice z běţných magnetických nanomateriálů mají odlišné magnetické 

momenty a anizotropii ve srovnání se nanometrickými sypkými magnetickými materiály. 

Velikost magnetických nanočástic je tak malá, ţe se u nich můţe projevovat řada 

anomálních magnetických vlastností, mezi něţ patří sníţení hodnoty saturační 

magnetizace, zvýšení koercivity a remanence, jednodoménovost magnetické struktury 

a superparamagnetizmus, asymetričnost hysterezních smyček či vysoké hodnoty 

diferenciální magnetické susceptibility, které předurčují jejich vysoký aplikační potenciál.  

Magnetické nanočástice oxidů ţeleza představují díky svým vlastnostem (netoxicita, 

biokompatibilita, biodegradabilita) jedny z nejvíce zkoumaných a aplikačně významných 

materiálů. Jejich ferimagnetické (resp. superparamagnetické) formy, jmenovitě magnetit 
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(Fe3O4) a maghemit (γ–Fe2O3) dnes patří mezi nejvíce vyuţívané zástupce v bioaplikacích. 

[27-28] 

Tabulka č. 5: Typy aplikací magnetických nanočástic. [29] 

Magnetické nosiče (záznam dat, pevné  

disky…) 

Magnetický inkoustový materiál 

Ferrokapaliny 

Bioaplikace (medicína) - Hypertermie 

          - MRI 

          - cílená doprava léčiv 

          - implantáty 

          - nanoroboti 

 

2. 3. 1.  Magnetit 

Chemický vzorec magnetitu je Fe3O4. Jedná se o černý, lesklý minerál patřící 

z magnetického hlediska do skupiny feromagnetik. Krystalizuje v plošně centrované 

kubické struktuře s prostorovou grupou Fd3m s velikostí mříţkového parametru 

a = 8,396·10
-10 

m. Jeho inverzní spinelová struktura na rozdíl od ostatních oxidů ţeleza 

obsahuje dvojmocné i trojmocné kationty Fe. Vzorec X[YX]O4 vyjadřuje zastoupení 

v oktaedrických (viz. hranatá závorka) a tetraedrických pozicích, přičemţ X zastupuje 

kationty Fe
3+ 

a Y kationty Fe
2+

. 

Magnetit často vykazuje jistou míru nestechiometrie, kterou vyjadřuje odchylka 

poměru x=
    

      od ideálního případu (kdy x = 0,5). Zmíněný jev můţe nastávat díky 

dvěma příčinám: 

 případ, kdy magnetit vykazuje jistou míru oxidace (je-li ve struktuře přítomno 

určité mnoţství kationtů Fe
3+

 na úkor Fe
2+

, přičemţ trojmocné kationty 
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implikují ve struktuře vznik vakancí). Extrémním případem je potom úplná 

oxidace (x = 0), kdy dochází k přechodu magnetitu na maghemit. 

 částečné substituování kationtů Fe
2+

 jinými prvky (Zn
2+

, Mn
2+

, Al
3+

), přičemţ 

rozdílná velikost ţelezných iontů od substituovaných iontů ovlivňuje velikost 

mříţkového parametru. 
[30-32]

 

Tabulka č. 6: Sloţení základní buňky magnetitu.  

 

 

Krystalová struktura magnetitu představuje na sebe vrstvené roviny s těsným 

uspořádáním atomů kyslíku, kdy některé dutiny nacházející se mezi kyslíkovými atomy 

jsou pravidelně obsazeny ionty Fe. Dvě třetiny iontů Fe jsou umístěny v pozicích Fe
2+

, 

které obklopuje šest iontů O
2-

, které tvoří rohy osmistěnu. Poslední třetina je v pozici Fe
3+

 

a sousední ionty O
2-

 leţí v rozích tetraedru. Magnetické momenty Fe
2+

 jsou orientovány 

antiparalelně vůči momentům v pozici Fe
3+

.  Ze struktury magnetitu vyplývá nerovnováha 

magnetických momentů Fe
2+

 a Fe
3+

. To znamená, ţe magnetit má nenulový výsledný 

magnetický moment a navenek vystupuje jako permanentní magnet. Díky své stavbě také 

vykazuje vysokou magnetickou saturaci a výraznou teplotní závislost magnetické 

susceptibility. Všechny magnetické vlastnosti magnetitu jsou závislé na jeho velikosti 

částic. 
[34-36]

 

Základní buňka 

32 aniontů O
2-

 

8 kationtů Fe
3+

 (tetraedrické pozice) 

8 kationtů Fe
3+

 (oktaedrické pozice) 

8 kationtů Fe
2+

 (tetraedrické pozice) 

8 kationtů Fe
2+

 (oktaedrické pozice) 
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Obrázek č. 12: Ukázka inverzní spinelové struktury magnetitu podle Bastow, T. et al. [37] (Fe(A)-

ionty Fe3+ jsou označeny červenou barvou, Fe(B)- ionty Fe2+ jsou označeny oranţovou, O2- modrou). 

Vybrané magnetické parametry 

Inverzní spinelová struktura sloţená ze dvou podmříţek iniciuje feromagnetické 

chování magnetitu. Přechod, kdy feromagnetika přechází v paramagnetika je dán hodnotou 

Curieovy teploty.  Delokalizací elektronů ve vodivostním pásu řadíme magnetit mezi 

elektrické vodiče. Magnetit vykazuje skokovou změnu magnetizace (Verweyův přechod) 

ochlazením na 120 – 125 K. Příčinou je transformace mříţky, přičemţ dochází 

k razantnímu sníţení elektrické vodivosti (asi 100x).  
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Tabulka č. 7: Vybrané magnetické parametry magnetitu. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. 2. Maghemit 

Chemický vzorec maghemitu je γ-Fe2O3. Jedná se o hnědý aţ cihlově červený 

minerál s kovovým leskem vyskytující se ve formě celistvých agregátů. Tento minerál také 

krystalizuje v plošně centrované kubické struktuře s prostorovou grupou Fd3m 

a mříţkovým parametrem přibliţně a = 8,35·10
-10 

m. 
[30, 31, 38, 39]

 

Maghemit lze označit za zcela oxidovaný magnetit, který vytváří defektní spinelovou 

strukturu.  Zmíněné defekty způsobují přítomné vakance, které kompenzují výskyt pouze 

kationtů Fe
3+

.Tyto vakance náhodným způsobem obsazují oktaedrické pozice. 
[39] 

Tabulka č. 8: Sloţení základní buňky maghemitu. 

Základní buňka 

32 aniontů O
2- 

8 kationtů Fe
3+

 v tetraedrických pozicích 

13 
 

 
 kationtů Fe

3+
 v oktaedrických pozicích 

2 
 

 
 vakancí v oktaedrických pozicích 

Mluvíme-li o syntetizovaném maghemitu, jedná se o strukturu vykazující míru 

uspořádanosti z hlediska mnoţství kationtů a vakancí. Ke kubické struktuře můţe vést 

Koercitivní pole  2,4 - 20 kA·m
-1

 

Saturační magnetizace  ≈ 4,8·10
5
 A·m

-1
 

Remanentní magnetizace  5,3 A·m
2
/kg 

Susceptibilita  3,8 - 10 

Permeabilita  2,5 - 16 H·m
-1

 

Verweyův přechod  ≈ 120 - 125 K 

Curieova teplota  ≈ 860 K 
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částečné uspořádání s prostorovou grupou P4332 (její výskyt je moţný také u výrazně 

nestechiometrického magnetitu). Součástí této grupy jsou oktaedrické pozice, které jsou 

dále štěpeny na dvě neekvivalentní pozice s relativním zastoupením A : B = 1 : 3 
[36]

. 

V pozicích A jsou pouze Fe
3+

, zatímco v pozicích B jsou náhodně rozmístěny vakance 

a zbylé ionty Fe
3+

.  

Z důvodu přítomnosti vakancí 2 
 

 
 v základní buňce není moţné úplné uspořádání 

kationtů a vakancí v kubické struktuře. Toto je poté důvodem vzniku spojení třech 

základních buněk v jednu, s čímţ souvisí také redukce symetrie z kubické struktury 

na tetragonální krystalovou strukturu s prostorovou grupou P41212 s velikostmi 

mříţkových parametrů a = 8,33·10
-10

 m a c = 25,01·10
-10

 m. 
[36, 40]

 

 

Obrázek č. 13: Ukázka struktury maghemitu podle Greaves, C. [41]  (Fe(A)- označeny červeně, Fe 

(B)-oranţově, O2-modře). 

Vybrané magnetické parametry 

Maghemit je ferimagnetickým materiálem se dvěmi podmříţemi odpovídajícími 

krystalografickým pozicím A a B. Magnetizace obou podmříţí jsou orientovány 

antiparalelně (potvrzeno neutronovou difrakcí). 
[41]
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Tabulka č. 9: Vybrané magnetické parametry maghemitu. [34, 43, 44] 

Saturační magnetizace  3,8·10
5 
A·m

-1
 

Remanentní magnetizace  6, 8 A·m
2
/kg 

Susceptibilita  3,6 – 9,4 

Permeabilita  2,4 – 15 H·m
-1

 

Neélova teplota 

stanoveno extrapolačními 

metodami 

≈ 918 K 

Pozn.: V případě ferimagnetických a antiferomagnetických materiálů (maghemit) je teplota přechodu na paramagnetické materiály 

označována jako Néelova teplota. 

2. 3. 3. Ferritin 

Jedná se vysokomolekulární protein, který byl objeven v biosystémech a je 

považován za hlavní intracelulární zásobní formu železa pro živý systém. Tento sférický 

protein se skládá z 24 podjednotek uspořádaných do kulovitého tvaru s prostorem uvnitř 

pro železité ionty. Tento protein chrání buňky před nestabilními ionty železa a funguje jako 

pufr reagující na hladinu volného železa v buňkách. 

Ferritin je paralelně považován také za možnou součást magnetoreceptorů živočichů. 

(viz objev ferritinových tělísek ve vnitřním uchu holubů, Lauwers et al 2013
[100]

).  

Prázdný peptidový obal neboli molekula ferritinu neobsahující železo se nazývá 

apoferritin. Pod zmíněným obalem se skrývá jádro samotného složené z magnetitu, 

hematitu a ferrihydritu (viz obrázek č. 14).  

 

Obrázek č. 14: Strukturní složení ferritinu. 
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2. 3. 4. Magnetismus nanočástic 

Dané částice lze dle typu vyskytujících se doménových oblastí dělit na: 

 jednodoménové, 

 multidoménové, 

 superparamegnetické. 

Jednodoménové  a multidoménové částice (SD a MD) 

Nanometrické systémy jsou tvořené skupinami magnetických momentů (domény). 

Domény jsou uvnitř odděleny doménovými stěnami s určitou charakteristickou šířkou 

a energií potřebnou k jejich vytvoření a existenci. 

Při zmenšování velikosti částic ubývá také počet domén a při určité kritické velikosti 

částic (Dc) jiţ není vytváření domén energeticky výhodné a částice vykazuje 

jednodoménový charakter. 

Je-li částice jednodoménová, magnetické momenty všech atomů míří v jednom 

směru (snadný směr, určen magnetickou anizotropií). Tento typ částice vykazuje navenek 

velký magnetický moment (tisíce aţ desetitisíce Bohrových magnetonů,                          

μB = 9,274·10
-24

 J·T
-1

).  

Tabulka č. 10: Příklady kritických velikostí částic u jednodoménových forem oxidů ţeleza.[42] 

Materiál Dc [nm] 

Fe3O4 (magnetit) 128 

γ- Fe2O3 (maghemit) 166 

Superparamagnetismus (SPM) 

Tento jev je výsledkem energetických poměrů mezi anizotropní energií (AE)              

a energií teplotních fluktuací (TF). AE definuje energetickou bariéru oddělující snadné 

směry magnetizace a drţí magnetizaci ve stabilním stavu. V případě, ţe se zmenšuje 

velikost částic, je AE srovnatelná s TF, kdy TF překonává sílu AE a spontánně překlopí 

směr magnetizace z jednoho snadného směru do druhého, a to i bez přítomnosti vnějšího 

magnetického pole. Nad blokovací teplotou (TB) jsou TF vetší, neţ je výška AE bariéry, 
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coţ vede k malým hodnotám koercitivního pole a magnetizace v nasycení. Blokovací 

teplota závisí na čase měření, teplotě, velikosti částic, distribuci velikosti částic, 

morfologii, mezičásticových interakcích a indukci vnějšího pole.  

Díky této vlastnosti je magnetický moment v superparamagnetickém stavu snadno 

ovlivňován jiţ slabým vnějším magnetickým polem.  

 

Obrázek č. 15: Dělení doménových oblastí z hlediska velikosti částic. [42] 

Magnetizace nanočástic v superparamagnetickém stavu 

Pro popis příspěvku superparamagnetických nanočástic k celkové magnetizaci 

vzorku nad teplotou blokace platí vztah: 

          (
  

   
)                                                                                                                       

přičemţ Ms je magnetizace v saturaci n nanočástic s magnetickým momentem μ. L je 

tzv. Langevinova funkce, která je dána vztahem: 

           
 

 
       

  

   
                                                                                                         

Zmíněná rovnice (14) je platná pouze pro systém monodisperzních částic (bez 

distribuce velikosti částic). 
[45]
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2. 3. 4. Transformační procesy magnetit-maghemit  

Přechod systému z magnetitu na maghemit respektive maghemitu na magnetit můţe 

být způsoben změnou hmotnosti při procesu oxidace (redukce) dané fáze dle rovnice: 

4 Fe3O4 + O2 ↔ 6 Fe2O3  

Při procesu oxidace dochází ke sníţení počtu atomů ţeleza v základní buňce. 

Konkrétní podmínky strukturních přechodů jsou ovlivňovány zejména následujícími 

faktory: 

 kationtová substituce, 

 velikost částic, 

 prostředí, v němž ke strukturním přechodům dochází.
[46]

 

Kationtová substituce 

Přítomnost substitucí ovlivňuje difúzní koeficient kationtů. Při fázových přechodech 

syntetického magnetitu byl prezentován výrazný pokles difuzního koeficientu, se kterým je 

také spjata rychlost fázového přechodu při substituci malého mnoţství atomů Fe atomy 

jiných kovů. Syntetický magnetit je oxidován na maghemit při teplotě 200°C. 
[47, 48]

 

Velikost částic 

Dalším faktorem, který ovlivňuje strukturní přechod, je velikost částic. Při procesu 

oxidace magnetitu (termicky indukovaného) o velikosti částic do 300 nm dochází 

k postupné oxidaci. Při teplotě 200 – 250 °C je ve vzorku přítomna směs Fe3O4
 
a γ- Fe2O3 

a při zvýšení teploty je vzorek následně zcela oxidován na maghemit. Strukturní přechody 

probíhají v systémech s malými částicemi rychleji a při niţších teplotách.  

V materiálu velikosti částic 10 nm byla pozorována směs částic, kdy jádro bylo 

tvořeno magnetitem a povrch oxidovanou vrstvou maghemitu a částic zcela oxidovaných 

na maghemit. 
[49, 50]

 

Prostředí, v němž ke strukturním přechodům dochází 

Monitorováním dvou vzorků magnetitu v hydrotermálních a suchých podmínkách 

při 180 °C bylo zjištěno, ţe částice se specifickou plochou povrchu 75 m
2
·g

-1
 byly 
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v suchém stavu zcela transformovány během 15 minut, zatímco v hydrotermálních 

podmínkách nebyla transformace zcela dokončena ani po několika hodinách. Pomalejší 

strukturní přechod v případě hydrotermálního prostředí je přisuzován redukci (případně 

úplné eliminaci) počtu vakancí ve spinelové struktuře způsobené obsazením atomy H
+
, 

které zpomalují difuze a následné oxidace kationtů Fe
2+

 ve struktuře magnetitu. 
[51]

 

Dále jsou také prezentovány studie, které se zabývají transformacemi magnetitu nebo 

maghemitu v suchém stavu v oxidačních, respektive redukčních podmínkách. 

Charakteristika daných materiálů v tomto případě bývá uskutečněna pomocí pouţití 

metody XRD, Mössbauerovy spektroskopie a IR spektroskopie. 
[52]

 

Pouţívají se také metody termické analýzy ke studiu procesu oxidace magnetitu. 

Z průběhu TG (termogravimetrických) křivek se potvrdil nárůst o 3,46 % korespondující 

s teoretickou hodnotou odpovídající oxidaci magnetitu. 
[53] 
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2. 4. Henkelovy grafy 

Konstrukce Henkelových grafů se pouţívá jako nástroj ke zjištění typu a intenzity 

interakce mezi částicemi v magnetických systémech. Neinteragující systémy se obecně 

projevují lineárními Henkelovými grafy (přímý vztah mezi neinterakcí a linearitou existuje 

pouze pro systémy jednoosých částic při nízkých teplotách). Naopak zakřivené typy grafů 

nám ukazují interakci v systémech jemných částic.  

Henkelových grafy se konstruují pomocí 
[54-56]

: 

 IRM (remanenčních) a DCD (demagnetizačních) křivek, 

 hysterezních a panenských křivek.  

2. 4. 1. Mezičásticové interakce  

Mezičásticové interakce nanostrukturních magnetických materiálů, například 

u nanočástic nebo tenkých vrstev ve vícevrstvých konstrukcích často hrají důleţitou roli. 

Dalekonosný magnetický dipól interakce můţe mít velký vliv například na magnetickou 

dynamiku ve vzorcích obsahujících feromagnetické nebo ferimagnetické nanočástice. 

Pokud jsou  nanočástice nebo tenké vrstvy v těsné blízkosti, povrchová výměnná interakce 

mezi atomy můţe být významná.  V případě magnetické blízkosti je důleţitá tendence 

výměny, která se projevuje např. změnou tvaru a magnetických parametrů hysterezní 

křivky při ochlazování materiálu. 
[57]

 

Magnetické vlastnosti neinteragujících magnetických nanočástic jsou často silně 

ovlivňovány superparamagnetickými a elektromagnetickými relaxacemi. Pro nanočástice 

s jednoosou magnetickou anizotropií platí pro jejich energii vztah: 

                                                                                                                                                 

Jsou zde energetická minima u θ = 0° a θ = 180°, která jsou oddělena energetickou 

bariérou KV, přičemţ K je konstanta magnetická anizotropie oproti tomu V je objem částic. 

θ je úhel mezi vektorem magnetizace a snadným směrem magnetizace. Při konečných 

teplotách můţe být tepelná energie dostatečná k vyvolání superparamagnetické relaxace, to 

znamená k obrácení magnetizace mezi blízkými směry θ = 0° a θ = 180° (reorientace 

vektoru magnetizace uvnitř jádra proti energetické bariéře, částice navenek zůstává 

nehybná). 
[58] 

Superparamagnetická relaxační doba je dána Néel-Brownovým výrazem: 
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       (
  

   
)                                                                                                                                 

kde kB je Boltzmanova konstanta a T je absolutní teplota. τ0 je přibliţně 10
-9

 s (coţ 

odpovídá typické precesní frekvenci řádově 10
9
 Hz) a je slabě závislá na teplotě. KV/kBT 

představuje poměr energie magnetické anizotropie a tepelné energie, přičemţ V  je objem 

magnetické domény. 

V případě, ţe magnetické interakce mezi částicemi nejsou zanedbatelné, mohou mít 

významný vliv na superparamagnetické relaxace. Kromě toho, struktura spinu (rotace)  

nanočástic můţe být ovlivněna interakcí mezi částicemi. 
[58,59]

 

Existuje několik druhů magnetických interakcí, jimiţ spolu “komunikují“ momenty 

jednotlivých magnetických dipólů v určité látce 
[16]

: 

1. dipolární interakce- přítomná vţdy a má anizotropní charakter (magnetické  

 momenty interagují skrze prostor), 

2. přímá výměnná interakce- pro částice ve fero / antiferomagnetické matrici nebo  

pro vzájemně se dotýkající částice (elektrony 

interagují skrze překrývající se elektronové orbitaly 

sousedních magnetických atomů), 

3. RKKY interakce- uplatňuje se u vodivostních elektronů kovů, 

4. Dvojitá výměna - pro částice v izolující matrici, u některých kovů, kde se objevuje  

feromagnetická výměnná interakce, neboť magnetický iont 

vykazuje smíšenou valenci (můţe existovat ve více oxidačních 

stavech). 

Ve většině případů nanometrických systémů mezi sebou nanočástice magneticky 

interagují. Magnetické interakce vztahující se na systémy nanočástic dělíme v zásadě 

do dvou následně detailněji popsaných skupin
[16][43]

. 
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Dipolární magnetické interakce 

Magnetické dipólové interakce mezi atomy v krystalech s magnetickým momentem 

několika Bohrových magnetonů jsou příliš malé následkem magnetického uspořádání 

nad 1 K a obvykle jsou zanedbatelné ve srovnání s výměnnou interakcí v magnetických 

materiálech. Proto magnetické dipólové interakce mají zanedbatelný vliv na magnetické 

pořadí v sypkých materiálech při konečných teplotách. Nicméně, nanočástice 

z feromagnetického a ferimagnetického materiálu o rozměrech zhruba 10 nm můţou mít 

magnetické momenty větší neţ 10 000 Bohrových magnetonů, a proto dipólová interakce 

mezi nanočásticemi můţe mít významný vliv na magnetické vlastnosti. Ve vzorku náhodně 

distribuovaných nanočástic s průměrnou velikostí magnetického momentu μ a průměrnou 

separací d je energie dipólové interakce částic 
[60]

: 

   
   

 

    
                                                                                                                                            

kde μ0 je permeabilita vakua. U vzorků s vysokou koncentrací magnetických 

nanočástic, coţ by bylo v případě, kdy jsou superparamagneticky  neinteragující, 

magnetické dipólové interakce mohou mít za následek uspořádání magnetických momentů  

nanočástic pod kritickou teplotu T, kde počáteční teplota je: 

   
  

  
                                                                                                                                                  

Výměnná magnetická interakce 

Je dominantní v případě blízkosti jednotlivých nanočástic, čímţ dochází 

k magnetické interakci přes povrch nanočástic (atomy leţící na povrchu jedné nanočástice 

interagují s atomy leţícími na povrchu druhé nanočástice, interakce neprobíhá 

prostřednictvím celkových magnetických momentů, její síla ubývá se vzdáleností).  

Síla zmíněných interakcí je závislá na velikostní distribuci nanočástic v souboru, 

geometrickém uspořádání (tvary a vzdálenosti nanočástic) a orientaci snadných os 

magnetizace jednotlivých nanočástic. 
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2. 4. 2. Konstrukce Henkelových grafů pomocí IRM a DCD křivky 

V roce 1964 byla předloţena Stoner-Wohlfarthova teorie na bázi jednoosých 

neinteragujících částic (SDPs) pro kontrolu platnosti Henkelova vztahu: 

        ( →  )                                                                                                          

kde Md(H) je demagnetizační remanence a Mr(H) izotermická remanence. Zmíněná 

rovnice č. 18 neplatí v případě systémů s mnohačetnou anizotropií (zejména kubickou). Po 

normování vůči hodnotě nasycení v remanenci Mr(H→ ∞)= Md(H→ ∞)dostáváme: 

                                                                                                                                     

Při pokusech následně bývá většinou dosaţeno nenulové magnetizační odchylky 

ΔmH (H-Henkel): 

          (        )                                                                                                     

          Tato odchylka (viz rovnice 20) je interpretována jako důsledek interakce mezi 

částicemi. 
[54]

 

Základem konstrukce Henkelova grafu tohoto typu je měření demagnetizační 

remanenční křivky (DCD), pomocí které je dopočítávána demagnetizační remanence md 

a dále měření izotermické remanenční křivky (IRM), ze které je následně dopočítávána 

magnetizační remanence mr. 
[62-63]

 

 

Obrázek č. 16: Ukázka IRM a DCD křivky měřené pomocí vibračního magnetometru VSM EV 9 

firmy Microsense. 
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Demagnetizační remanenční křivka (DCD) 

Nejprve probíhá aplikace maximálního záporného pole, poté se pole vypne 

a skokově se přidává kladné vnější pole. V kladných polích dochází k měření remanenční 

křivky. Měření je ukončeno aplikací saturačního pole Hsat. 

 Výsledná závislost Md(H) (H=0…Hsat) je obvykle normována maximální hodnotou 

remanence v saturaci Md(Hsat) dle rovnice 
[55]

: 

   
     

        
                                                                                                                                   

Izotermální remanenční křivka (IRM) 

Na začátku měření je aplikováno velké záporné pole, jeho amplituda je postupně 

sniţována k nule a současně je také měněna jeho polarita. Měření probíhá podobně, jako 

v případě demagnetizační remanence. Výsledná remanence je označena Mr(H), postup 

se opakuje, dokud není dosaţeno pole v saturaci Hsat. Následně po normování dostáváme 

rovnici 
[55]

: 

   
     

        
                                                                                                                                    

Magnetizační odchylka 

Konstrukcí Henkelova grafu je závislost magnetizační odchylky ΔmH (osa y) 

na magnetickém poli. Hodnotu magnetizační odchylky získáme dle následující rovnice, 

ve které jsou zakomponovány hodnoty demagnetizační a magnetizační remanence 
[55] [63-

66]
: 

                                                                                                                     

Pokud ΔmH = 0 jedná se o neinteragující systém. Systém interaguje v případě, že 

ΔmH nabývá záporných (záporné interakce neboli dipól-dipólové interakce) či kladných 

(kladné interakce neboli výměnné interakce) hodnot různých od nuly.  
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2. 4. 3. Konstrukce Henkelových grafů pomocí panenské a 

hysterezní křivky 

Další moţností 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: 

                                                                                                                                       

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

vnějšího magnetického pole při měření hysterezní smyčky jednotné částice je magnetizace 

ve snadném směru, protoţe tento směr vyuţívá minimum energie. Hlavní rozdíly 

u anizotropií jsou patrné z počáteční křivky. 

Jedna částice s jednoosou anizotropií nevykazuje počáteční křivku. Její magnetizace 

vţdy následuje hysterezní křivkou. Vzhledem k tomu, ţe snadná osa umoţňuje dva 

protilehlé jednoduché směry, počáteční křivka můţe 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 vţdy 

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

hysterezní smyčka představuje potom střední hodnotu magnetizace kaţdé 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: 

     
 

 
(          )                                                                                                                 

         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]

: 

            (         )                                                                                                

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

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

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

                  (         )                                                                                    

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.  
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2. 5. Formy nanočásticových magnetických struktur 
v přírodních materiálech 

Magnetické pole Země je vyvoláno zejména pohybem tekutého zemského jádra. 

Jižní magnetické pól se nachází v blízkosti severního zeměpisného pólu. Magnetická 

indukce na povrchu Země dosahuje intervalu 30-60 T. Tato indukce fluktuuje 

během kratších i delších period. V oblasti biofyziky je v současné době velmi intenzivně 

ověřována hypotéza, zda živočichové vnímají (detekují) toto pole a zda jej využívají pro 

svou orientaci. V úvahu připadá detekce inklinace pole na povrchu Země, intenzity pole 

nebo gradientu tohoto pole. Jedná se zejména o magnetickou orientaci (magnetorecepci) 

holubů, ryb, hmyzu a dalších živočichů. 
[72-74]

 

2. 5. 1. Magnetorecepce 

Jedná se o schopnost ţivočichů vnímat a vyuţívat informace poskytnuté 

magnetickým polem Země a přenést magnetickou energii v elektrický signál, který je 

následně přenesen a interpretován v centrálním nervovém systému. 
[75]

 

Mluvíme-li v případě magnetorecepce o smyslu analogickém k sluchu nebo zraku, 

musí pak také mít vlastní smyslové organely, tzv. magnetoreceptory (mohou se nacházet 

kdekoliv ve zvířecím těle, mohou být malé a rozptýlené ve tkáních), které budou přímo 

spojené s nervovou soustavou.
[76]

 

Neexistuje pouze jeden mechanismus magnetorecepce, tento jev totiţ není jednotný, 

ţivočichové pouţívají odlišné parametry v geomagnetickém poli pro odlišné úkoly. 
[75]

 

Mechanismy magnetorecepce 

Existuje několik mechanismů, které se snaţí objasnit vnímání magnetického pole. 

Patří mezi ně 
[75]

: 

 elektromagnetická indukce, 

 magnetitová teorie, 

 teorie volných radikálů. 
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Elektromagnetická indukce 

Jedná se o fyzikální jev, ke kterému dochází v případě, ţe se tělíska z vodivého 

materiálu pohybují v magnetickém poli. Vysvětluje princip detekce magnetického pole 

Země. Zmíněný mechanismus má vysokou citlivost elektroreceptorů. Zde spadají pouze 

velcí a rychlí ţivočichové ţijící v moři. 
[75, 77] 

Magnetitová teorie 

Podstatou této teorie je přítomnost feromagnetických částic (biogenního magnetitu) 

ve tkáních. Feromagnetický materiál vykonává otáčivý pohyb při změně orientacevnějšího 

pole, které vytváří mechanické deformace. Interakcí mechanických deformací 

s mechanoreceptory dochází k produkci receptorového potenciálu a spustí se nervový 

signál. Tento mechanismus byl objeven u primitivních mořských měkkýšů, dále byly 

magnetitové krystaly popsány u dalších druhů ţivočichů (včely, ptáci, lososi, mořské 

ţelvy). 
[75, 76, 78]

 

Teorie volných radikálů 

Způsob magnetorecepce prostřednictvím kaskád biochemických reakcí, ve kterých 

se objevují volné radikálové páry, jako nestálé meziprodukty. Tyto radikály byly objeveny 

v očích ţivočichů. 
[74] [78-80] 
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2. 5. 2. Magnetická orientace 

Hovoříme-li o orientaci ţivočichů v magnetickém poli, máme na mysli jeho 

schopnost vyuţívat informace o magnetickém poli k aktivnímu ovládání svého pohybu. 

Zmíněná orientace můţe probíhat dvěma způsoby. Prvním druhem orientace je magnetický 

kompas, zprostředkovávající ţivočichům směrovou informaci k udrţení konstantního 

směru. Sloţitějším druhem je určování přesné geografické polohy pomocí magnetického 

pole (mapový smysl) s vyuţitím magnetické mapy. 
[76, 81]

 

Magnetický kompas 

Je prostředkem k určení směrů (přímé určení severního nebo jiţního pólu). Ţivočich 

vybavený magnetickým kompasem je schopný determinovat azimut, tj. odchylku mezi 

magnetickým severem a horizontálním směrem vlastního pohybu.  

Při pouţívání magnetického kompasu je charakteristická reakce ţivočicha na posun 

magnetického severu odpovídající změnou v orientaci. Tento prostředek slouţící 

k orientaci nebo navigaci při migraci vyuţívají zejména lososovité ryby, mloci, mořské 

ţelvy, ptáci a hlodavci. 
[81]

 

Polaritní kompas 

Slouţí k rozpoznání směru z polarity horizontálního pole (úhle mezi severo-jiţní 

osou a směrem trasy). Tento kompas vyuţívají k orientaci zejména netopýři a rypoši. 
[82, 83]

 

Inklinační kompas 

Nelze pomocí něj rozlišit směr k severnímu a jiţnímu pólu. Pomocí inklinačního 

kompasu není moţné určit polaritu. Pouze ze sklonu siločar je moţné rozlišit směr k pólu 

a k rovníku na dané polokouli. Tento druh kompasu je vyuţíván např. vrabcem domácím 

a lejskem černohlavým. 
[82, 83]

 

Magnetická mapa 

Znalost magnetické mapy je z části vrozená a z části vzniká na základě zkušenosti 

jedince pohybujícího se v mládí v okolí svého domova. Nutnou podmínkou je schopnost 

vnímat intenzitu a inklinaci geomagnetického pole. Rozeznáváme dva druhy těchto map. 

Můţe se jednat, buď o mozaikovou mapu, nebo gradientovou (jinak také mříţková). 

Mozaiková je druh topografické mapy zaloţené na vztahu vlastností prostředí a prostoru 
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(řídí se podle ní např. ptáci). Gradientová je sloţitějším typem mapy, která je zaloţena 

na nejméně dvou fyzikálních parametrech a závisí na velikosti a uniformitě gradientového 

pole. 
[72, 75]

 

2. 5. 3. Magnetický alignment (poziční chování) 

Jedná se o spontánní behaviorální vyjádření magnetorecepce, kdy se ţivočich otáčí 

v prostoru určitým směrem. Tento druh chování zahrnuje vnímání magnetického pole 

Země. Tento typ vnímání se vyskytuje u nemigrujících ţivočichů schopných vnímat 

magnetické pole země. 
[84]

 

2. 5. 4. Výskyt magnetitu v biologických systémech 

Magnetit byl pozorován v různých formách pomocí specifických technik jiţ v mnoha 

biologických systémech. Nejčastěji bývá jeho výskyt zaznamenáván u ptactva, ryb, hmyzu, 

ale také u savců. V  tabulce č. 11 můţeme vidět výskyt magnetitu ve vybraných 

biologických systémech. 
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Tabulka č. 11: Přehled výskytu magnetitu v biologických systémech.  

Druh 
Částicová 

charakteristika 
Technika Umístění zdroj 

Hmyz 

Mravenec 

Pachykondyla 

marginata  

37 x 26 nm 
TEM, FTEM, 

SAED 

hlava, trup, 

hrudník 
[85] 

Včela medonosná 
Apis mellifera 

20-100 nm 
LM, PB, TEM, 

SAED, EDS 

tykadla, hlava, 

hrudník, 
[86] 

Mravenec červený 

Solenopsis substituta 

12,5 nm 

(břicho) 

11 nm (hlava) 

FMR 

hlava, 

hrudník, 

břicho 

[87] 

Termit cvakavý 

Neocapritermes 

opacus 

18,5 nm MR hlava, břicho [88] 

Čmelák zemní 
Bombus terrestris 

SPM 
SEM, EDS, 

VSM 
hlava, křídlo [89] 

Ryby 

Losos nerka 
Oncorhynchus nerka 

48 nm, SD 
TEM, HRTEM, 

EDS, SAED 
čichová tkáň [90] 

Tuńák žlutoploutvý 
Thunnus albacares 

SD 
TEM, XRD, 

EDS, SQUID 
hlava [91] 

Losos čavyča 

Oncorhynchus 

tshawytscha 

SD 
TEM, XRD, 

SQUID 
hlava [92] 

Losos atlantský  

Salmo solar 

SD 60- 100 

nm 

340- 380 nm 

TEM, EDS, 

SQUID 
postranní linie [93] 

Úhoř říční 

Anquilla anquilla 
SD 90 40 nm 

TEM, EDS, 

SQUID 

postranní linie 

(mandibulární) 
[94] 

Ptactvo 

Holub skalní 
Columba livia 

SPM krystaly    

(1- 20 μm) 

LM, PB, TEM, 

EELS, EFTEM, 

EDS, MRI… 

horní 

kutikulární 

část zobáku 

[95] 

Holub skalní  
Columba livia 

SD 
XRD, EDS, 

SQUID 
hlava [96] 

Vlhovec řýžový 

Dolichonyx 

oryzivorus 

částečně SD SQUID 
hlava- nosní 

dutina 
[97] 

Savci 

Létavec  

Miniopterus 

fuliginosus 

SPM SQUID hlava- mozek [98] 

Člověk moudrý  

Homo sapiens 

SD (shluky 

50-100 nm) 

TEM, SEAD, 

SQUID 
mozek [99] 
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3. Materiál a metody 

Tato část disertační práce je věnována popisu použitých materiálů a metod. V první 

podkapitole 3. 1 jsou uvedeny a popsány materiály, které byly použity k měření, jejich 

základní charakteristiky a průběh vylepšování podmínek pro samotná měření. Následně 

jsou popsány použité metody. 

3. 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). V případě 

tohoto materiálu byla provedena nezávazná analýza velikosti částic pomocí laserového 

analyzátoru Malvern Zetasizer Nano ZS, typ ZEN36000. V rámci tohoto měření byl 

naměřen střední objem částic magnetitu ≈ 174 nm s maximální velikostí částice okolo 290 

nm.  Grafické vyhodnocení této analýzy je patrné z obrázku č. 17. 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 pouţitím achátových kuliček, 

v případě vzorku v nanometrech následoval proces desintegrace v ultrazvukovém reaktoru.  
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Obrázek č. 17: Ukázka výsledků analýzy Fe3O4 se středním objemem částic ≈ 174nm.  

Obrázek č. 18 ukazuje střední objem částic vzorku MgO se střední velikostí částic 9 

μm. Střední velikost dalších dvou vzorků MgO (260 nm, 9 μm) byla stanovena pomocí 

stejného typu analýzy.  

 

Obrázek č. 18: Ukázka výsledků analýzy MgO se střední velikostí částic ≈ 9 μm. 

Na obrázku č. 19 je schematicky uveden vývoj jednotlivých materiálů pouţitých 

k měření. 
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Obrázek č. 19: Vývoj jednotlivých směsí materiálů pouţitých k měření mezičásticových magnetických interakcí. 
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Materiál 1 

Prvotním pouţitým materiálem byl čistý práškový magnetit. V tabulce č. 12 jsou 

uvedeny základní parametry tohoto materiálu. Byla stanovena jeho mikrostrukturní 

a fázová analýza za pokojové teploty a také teplotní závislost magnetických vlastností 

a mezičásticových interakcí při teplotách 20 °C, -50 °C, -100 °C a -140 °C.  

Tabulka č. 12: Charakteristika práškového magnetitu (materiál 1).   

Materiál 1 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku 

[g]  

hmotnost Fe3O4 

ve vzorku 

 [g]  

teplota měření [°C] 

100 0, 087 0, 087 20 - 50 - 100 -140 

 

Materiál 2 

Po proměření samotného magnetitu byl následně zkoumán vliv diamagnetické 

matrice (namleté MgO o střední velikosti částic ≈ 9 μm) přidané k magnetickému 

materiálu Pro toto měření byly vytvořeny práškové směsi magnetitu a oxidu hořečnatého, 

jejich parametry a procentuální zastoupení jednotlivých sloţek jsou uvedeny v  tabulce 

č. 13. Výroba těchto směsí byla uskutečněna mechanickým promícháváním dřevěným 

míchátkem bez jakékoliv další úpravy vzorku. 

Tabulka č. 13: Charakteristika práškové směsi Fe3O4/MgO- 9 µm (materiál 2). 

Materiál 2 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku  

[g]  

hmotnost Fe3O4 ve 

vzorku 

[g]  

teplota měření [°C] 

100 0, 087 0,087 

20 
75 0, 234 0,084 

50 0,242 0,093 

25 0,249 0,099 
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Materiál 3 

Tento materiálu byl tvořen magnetitem a oxidem hořečnatým namletým v kulovém 

mlýnu na střední velikost ≈ 9 μm podobně jako u materiálu 2.  Byly zde zvoleny dva druhy 

přípravy. Prvním způsobem bylo vytvoření směsi pouze mechanickým promícháváním 

a následné pouţití mechanického lisu pro vytvoření tablety (viz obrázek č. 20), která byla 

fixována parafínem.  

 

Obrázek č. 20: Příprava vzorků Fe3O4/MgO- 9 µm manuálním mechanickým mícháním. 

Součástí druhého způsobu přípravy bylo také mechanické promíchávání, ale 

v kombinaci s následnou homogenizací směsného vzorku. Při homogenizaci byly směsné 

vzorky v práškovém stavu s přidaným lihem nasypány v  jednotlivých procentuálních 

zastoupeních do samostatných mikrozkumavek typu Eppendorf. Zkumavky byly umístěny 

do stojanu, který se otáčel pod úhlem  ≈ 45 ° v ultrazvukovém poli rychlostí 50 otáček 

za minutu.  Celý postup je schematicky uveden na obrázku č. 21. 

 

 

 

Obrázek č. 21: Příprava vzorků Fe3O4/MgO- 9 µm manuálním mechanickým mícháním a následnou 

homogenizací. 

Fe3O4+MgO 
(9µm) 

ruční mechanické  
míchání 

 

lisování do formy 
tablety 

(mechanický lis) 

 

fixace tablety 
parafínem 

směs + ethanol 
(1:1) 

ruční mechanické  
míchání 

směs          

(Fe3O4 + MgO- 9 µm)  

homogenizace 

otáčení 
v ultrazvukovém poli 

vakuové odpaření 
(vodní vývěvou) 

lisování do formy tablet 
fixace tablet 
parafínem 
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Vzhledem k zajištění stability a omezení translačního a rotačního pohybu částic 

uvnitř vzorku způsobeného magnetickými silami byly připraveny směsné práškové vzorky 

magnetitu s oxidem hořečnatým ve formě tablety (viz obrázek č. 22). 

 

Obrázek č. 22: Ukázka mechanického lisu a tvorby tablety. 

 Tablety byly vyrobeny ve dvou formách, nehomogenizované a homogenizované. 

Parametry obou typů tablet jsou shrnuty v tabulkách č. 14 a 15. U obou druhů tablet byly 

u 30 % zastoupení magnetitu vzhledem k nejintenzivnějšímu projevu mezičásticových 

magnetických interakcí také následně provedeny nízkoteplotní měření 
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    Tabulka č. 14: Charakteristika nehomogenizovaných směsných vzorků Fe3O4/MgO- 9 µm ve formě tablety  

     (materiál 3). 

 

Nehomogenizovaný materiál 3 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku 

[g]  

hmotnost Fe3O4 ve 

vzorku 

[g]  

teplota měření [°C] 

80 0,555 0,444 

20 

70 0,419 0,293 

60 0,373 0,224 

50 0,537 0,268 

40 0,631 0,252 

30 0,387 0,116 20 - 50 -100 -140 

20 0,373 0,075 

20 

10 0,499 0,050 
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Tabulka č. 15: Charakteristika homogenizovaných směsných vzorků Fe3O4/MgO- 9 µm ve formě tablety  
 (materiál 3). 

Materiál 4   

K přípravě těchto směsí byl pouţit magnetit (50-100 nm) a oxid hořečnatý (≈ 260 

nm). Vzhledem k tomu, ţe přesnějších výsledků bylo dosaţeno, předcházela-li tvorbě 

tablet homogenizace vzorku, byla zde jiţ pouţita pouze metoda výroby tablet právě 

s předcházející homogenizací. Tímto způsobem připravená tableta o 30 % hmotnostním 

zastoupení magnetitu byla charakterizována i na nízkých teplotách pro srovnání 

s materiálem 3, kdy MgO má mnohem větší velikost částic. Parametry těchto tablet 

můţeme vidět v  tabulce č. 16.  

  

Homogenizovaný materiál 3 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku 

[g]  

hmotnost Fe3O4 ve 

vzorku 

[g]  

teplota měření [°C] 

80 0,379 0,303 

20 

70 0,386 0,270 

60 0,380 0,228 

50 0,388 0,194 

40 0,376 0,150 

30 0, 394 0,118 20 - 50 -100 - 140 

20 0,343 0,069 
20 

10 0,380 0,038 
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Tabulka č. 16: Charakteristika homogenizovaných směsných vzorků Fe3O4/MgO – 260 nm (materiál 4). 

Materiál 5 

Tento materiál byl vytvořen opět ze dvou sloţek jako mezifrakce (dvou předchozích 

materiálů), z nichţ první byl magnetit (50-100 nm) a druhou oxid hořečnatý (≈ 2 μm) 

připravený z původního MgO o střední velikosti částic 0,5-1 mm mletím a následnou 

desintegrací v ultrazvukovém reaktoru. Před samotnou výrobou tablety byly vzorky 

homogenizovány. Parametry vytvořených tablet jsou uvedeny v  tabulce č. 17. 

  

Materiál 4 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku 

[g]  

hmotnost Fe3O4 

ve vzorku 

[g]  

teplota měření [°C] 

80 0,351 0,280 

 

70 0,363 0,254 

60 0,360 0,216 

50 0,358 0,179 

40 0,361 0,144 

30 0,366 0,110 20 - 50 - 100 -140 

20 0,367 0,073 
20 

10 0,359 0,036 
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Tabulka č. 17: Charakteristika homogenizovaných směsí vzorků Fe3O4/MgO – 2µm (materiál 5) ve formě     

 tablety. 

  

 

  

Materiál 5 

% Fe3O4 

(ve vzorku) 

hmotnost vzorku 

[g]  

hmotnost Fe3O4 ve 

vzorku 

[g]  

teplota měření [°C] 

80 0,440 0,352 

20 

 

70 0,423 0,296 

60 0,429 0.257 

50 0,434 0,217 

40 0,438 0,175 

30 0,448 0,134 

20 0,399 0,080 

10 0,446 0,045 
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3. 2. Měřící metody 

V této kapitole jsou uvedeny a popsány použité 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). Stručnější popis jednotlivých metod je 

uveden v následujících podkapitolách. 

3. 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 umoţňuje 

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

demagnetizace. 

 

Obrázek č. 23: 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 umoţňující rotaci vzorku v rovině xy o 400°, 

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

 Vektorově citlivé detekční cívky (umoţňující 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, drţáku vzorku. Tyto jednotlivé části 

jsou zobrazeny na obrázku č. 24.  

 

Obrázek č. 24: 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 jiţ 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 

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

se vzorek zasouvá do kryostatu. 
[98,99] 

Použité typy měření: panenská křivka 

  - hysterezní smyčka 

  - teplotní měření (s pouţitím kapalného a plynného dusíku). 

Tabulka č. 18: Základní parametry vibračního magnetometru VSM EV 9.[96, 100, 101] 

Maximální magnetické pole 2,6 T při mezeře mezi pólovými nástavci 5 mm 

2,4 T při mezeře mezi pólovými nástavci 10 mm 

Rozlišení pole a šum 

Rozsah Rozlišení [T∙10
-4

] Šum [T∙10
-4

] 

3,2 1 0,05 

0,32 0,1 0,015 

0,032 0,01 0,010 

0,0032 0,001 0,004 

Rozměry měřených vzorků 
Omezeny pouze v jedné ose mezerou pólových 

nástavců (minimálně 5 mm a maximálně 85 mm) 

Ostatní rozměry neomezeny 

Teplotní měření 

Rozsah teplot 

od -170 °C do 70 °C, rozlišení 0,1 °C 

Maximální magnetické pole 

2,1 T 

Rozměry vzorků 

Teplotní komora (kryostat) má tvar válce 

s vnitřním průměrem 

10 mm a výškou 50 mm 

Základní měřené 

parametry 

koercitivní pole, pole v nasycení, magnetické momenty 

v nasycení, magnetické momenty v remanenci, relativní 

permeabilita, směry kladných os, Curieho teplota, 

remanentní křivky 
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Postup získání Henkelova grafu z vibračního magnetometru měřením panenské 

a hysterezní křivky při pokojové teplotě 

Připravený a zváţený vzorek připevněný k nemagnetické tyčince (viz. obrázek č. 25) 

se připevní do středu vibračního magnetometru mezi detekční cívky. 

 

Obrázek č. 25: Ukázka připevnění tablety ke skleněnému drţáku pomocí teflonové pásky. 

Poté následuje  postup pro spuštění celého měření: 

 

Obrázek č. 26: Ukázka VSM EV 9 s ovládacím panelem a způsobem přichycení vzorku. 

- Zapne se chlazení magnetu při pokojové teplotě, 

- Spustí se ovládací panel, 

- Poté se zapne počítač a na něm se spustí příslušný program (EASY VSM), 

- V programu se zvolí moţnost SYSTÉM ADMIN → SEQUENCE MENU →vzorku 

se přiřadí název, 

- Provede se kalibrace polohy vzorku pomoci posuvu v osách x, y a z, 
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- Vybere se typ měření (panenská a hysterezní křivka) a nastaví se krok změny 

magnetického pole (případně teploty), 

- Následně se spustí samotné měření. 

Vyhodnocení těchto výsledků metodou Henkelova grafu probíhá právě z hodnot 

naměřených z panenské a hysterezní křivky, přičemţ výpočet magnetizační odchylky 

se vypočítává dle rovnice č. 26 (viz strana 33 v teoretické části práce). 

Postup získání Henkelova grafu z vibračního magnetometru měřením panenské 

a hysterezní křivky v případě nízkoteplotních měření 

Opět se jako v případě měření při pokojové teplotě nejprve připravený a zváţený 

vzorek přichycený na nemagnetickou tyčinku připevní k vibračnímu magnetometru 

a  následuje postup pro spuštění celého měření, který je stejný jako v případě předchozího 

měření při pokojové teplotě, jen v průběhu, neţ dojde ke spuštění samotného měření se 

provedou tyto jednotlivé kroky: 

 Na ovládacím panelu se zapne topná spirála (tlačítko OUT),  

 Mechanicky se zasune pákovým mechanismem vzorek do kryostatu, 

 Připraví se Dewarova nádoba s kapalným dusíkem (odtlakuje se a otevře se uzávěr), 

 V místnosti u chlazení se pustí povolením ventilu plynný dusík, 

 Na ovládacím panelu vibračního magnetometru se zkontroluje propustnost plynného 

dusíku povolením na stupnici (vhodná hodnota na stupnici okolo 15), 

- Spustí se samotné měření (ponornou spirálu, kterou proudí plynný dusík. Ještě 

se neponoří do Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem, ale vyčká se, neţ začne 

proudit plynný dusík, coţ je také vidět u propustnosti na ovládacím panelu), 

- Sonda se ponoří do Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem, a to tak, ať není 

do kapalného dusíku ponořena, ale je těsně nad jeho hladinou, 

- Po dokončení měření se zařízení vypne, 

- Po odměření je potřeba ve vedlejší místnosti u chlazení zastavit proudění plynného 

dusíku, vysune se sonda z Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a nádoba se opět 

uzavře a natlakuje. 
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3. 2. 2. SEM a EDX 

Další metodou použitou k charakterizaci magnetických nanočástic v suchém stavu 

byla skenovací elektronová mikroskopie (SEM) použitá také v kombinaci s rentgenovou 

disperzní analýzou (EDX). Příprava vzorků před jejich samotným měřením zahrnovala 

jejich rozlomení, lehké nauhličení. Měření poté probíhalo při urychlovacím napětí 20 kV, 

přičemž analýzy EDX jsou v at%.  

Snímky byly pořízeny pomocí skenovacího elektronového mikroskopu Tescan 

LYRA a záznamy z EDX byly získány pomocí přístroje Oxford Instruments v at. % 

z hlediska zastoupení jednotlivých složek ve vzorku. 

3. 2. 3. XRD 

Poslední metodou charakteristiky vzorků využitou v této práci bylo měření fázového 

rozdílu pomocí rentgenové difrakce Rietveldovou analýzou. Pro uskutečnění této kontrolní 

analýzy byl využit difraktometr X’PERT PRO, Panalytical s využitím Co Kα rentgenky 

(λ = 0,1789 nm), Bragg-Brentanovovy geometrie při měření v rozsahu 2θ= 20°- 135° 

a krokem 0,008° při teplotě 23 °C.  
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4. Výsledky a diskuze 

Všechny materiály uvedené v předchozí kapitole 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. 

4. 1. Magnetické vlastnosti- Henkelovy grafy 

První podkapitola výsledkové části zahrnuje pouze výsledky vztahující se k měření 

intenzit mezičásticových magnetických interakcí jednotlivých směsí (materiál 1-5) pomocí 

vibračního magnetometru VSM EV9 od firmy Microsense. 

Prvotní vzorky byly v práškové podobě a jejich měření bylo realizováno v plastové 

nádobce válcového tvaru o objemu 7,73∙10
-8

 m
3
, vzorek byl co nejvíce stlačen a nádobka 

byla následně uzavřena víčkem ze stejného materiálu. Tímto způsobem byl proměřován 

čistý magnetit a poté první směsi magnetitu a oxidu hořečnatého (se zastoupením 

magnetitu s 25, 50, a 75 %). Vzhledem k tomu, ţe při měření na magnetometru vzorek 

po celou dobu měření vibruje, ukázal se tento způsob přípravy jako nestabilní, jelikoţ 

při měření docházelo uvnitř vzorku vlivem zmíněných vibrací k translačnímu a rotačnímu 

pohybu působením magnetických sil. Bylo tedy potřeba zajistit lepší stlačení a následně 

vzorek zafixovat, aby si zachoval stejné vlastnosti. Na základě toho vznikla myšlenka 

vytvořit vzorky ve formě tablet. 

V tabulce č. 19 můţeme vidět nastavené hodnoty krokování pro čistý práškový 

magnetit (stejné při pokojové teplotě i u nízkoteplotních měření). 
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Tabulka č. 19: Krokování magnetického pole při měření panenské a hysterezní křivky práškového  

 magnetitu (materiál 1). 

 

Krokování u panenské křivky [T] 

0 - 0,1 

0,1 - 0,5 

0,5 - 2 

po 0,002 

po 0,005 

po 0,1 

Krokování u hysterezní křivky [T] 

(- 2) - (-0,5) 

(-0,5) - (-0,1) 

(-0,1) - 0,1 

0,1 - 0,5 

0,5 -  2 

po 0,1 

po 0,005 

po 0,002 

po 0,005 

po 0,1 

 

Čistý práškový magnetit (jakoţto prvotní materiál) měl odlišné krokování 

od ostatních pouţitých materiálů k měření. Krokování ostatních materiálů bylo shodné a je 

uvedeno v tabulce č. 20 (opět stejné při pokojové teplotě i u nízkoteplotních měření).  

Tabulka č. 20: Krokování magnetického pole při měření směsných práškových vzorků (materiál 2-5). 

Krokování u panenské křivky [T] 

0 - 0,12 

0,12 - 2 

po 0,0005 

po 0,05 

Krokování u hysterezní křivky [T] 

(-2) - (-0,12) 

(-0,12) - 0,12 

0,12 - 2 

po 0,05 

po 0,0005 

po 0,05 
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Materiál 1 

Na obrázku č. 27 je uveden výsledek měření čistého práškového magnetitu se střední 

velikostí částic ≈ 50-100 nm v podobě Henkelova grafu. 

 

Obrázek č. 27: Henkelův graf práškového magnetitu (materiál 1). 

Z grafu je patrné, ţe intenzita zmíněných interakcí dosáhla extrému při vnějším 

magnetickém poli okolo 0,02 T.  

V případě práškového magnetitu došlo ke studiu mezičásticových magnetických 

interakcí také v závislosti na teplotě. Byla provedena nízkoteplotní měření při  t = - 50 °C, 

-100 °C a - 140 °C. Při těchto měřeních byl vzorek s drţákem zasunut do kryostatu 

s kapalným a plynným dusíkem. Výsledky těchto měření můţeme vidět na obrázku č. 28.  
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Obrázek č. 28: Práškový magnetit měřený při nízkých teplotách (-50°, -100° a -140 °C) ve srovnání 

s pokojovou teplotou. 

Z Henkelových grafů vyplývá, ţe interakčního extrému bylo v tomto případě 

dosaţeno v rozmezí magnetického pole 0,02 - 0,04 T, přičemţ nejvyšší intenzita 

mezičásticových magnetických interakcí se projevila u měření při -140 °C. Zvyšování 

teploty způsobovalo posun extrému směrem k niţším hodnotám magnetického pole. 

Teplotně závislé změny  koercitivního pole (Bc), magnetizace v saturaci (Ms) a zbytkové 

magnetizace (Mr) jsou uvedeny v tabulce č. 21 a je zřejmé, ţe zvýšením teploty se tyto 

parametry sniţovaly. 

Tabulka č. 21: Parametry vzorku při pokojové teplotě a nízkoteplotních měřeních. 

t [°C] Bc [mT] Ms [kA·m
-1

] Mr [kA·m
-1

] 

- 140 18,0 102,0 23,1 

- 100 15,0 100,0 20,4 

- 50 11,0 97,0 16,2 

20 7,3 92,4 12,1 
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Materiál 2 

V této části jsou ukázány výsledky mezičásticových magnetických interakcí 

v podobě Henkelových grafů směsí magnetitu (50-100 nm) a oxidu hořečnatého (≈ 9 μm), 

které můţeme vidět na obrázku č. 29. 

 

Obrázek č. 29: Henkelovy grafy práškových směsí (materiál 2). 

Z vyhodnocení je moţné usoudit, ţe interakční extrém všech namíchaných 

práškových směsí se pohyboval v rozmezí vnějšího magnetického pole 0,01 – 0,02 T. 

Oproti očekávání bylo výsledkem to, ţe jsou interakce nejméně intenzivní u vzorku, který 

byl sloţen pouze z částic magnetitu. Přestoţe výsledky nemají jednoznačný trend, lze 

konstatovat, ţe diamagnetická matrice zintenzivňovala mezičásticové interakce, přestoţe 

hodnota magnetizační odchylky (ΔM) nabývala maxima u vzorku s hmotnostní koncentrací 

magnetitu 25 %. Nejasný trend se projevil také u základních parametrů charakterizujících 

hysterezní smyčku této směsi (viz tabulka č. 22). Kromě toho došlo v případě vzorku 

s 25 % obsahem magnetitu k projevu kladných mezičásticových magnetických interakcí 

ve vnějším magnetickém poli nad 0, 1 T.  
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Tabulka č. 22: Hodnoty základních parametrů z hysterezních smyček jednotlivých směsí. 

Fe3O4 [%] Bc [mT] Ms [kA·m
-1

] Mr [kA·m
-1

] 

100 7,3 92,4 12,1 

75 2,3 90,4 64,7 

50 7,6 82,0 11,6 

25 6,9 94,3 13,5 

Materiál 3 

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

hořečnatého (≈ 9 μm) ve formě tablet, a to jak v nehomogenizovaném (obrázek č. 30), tak 

i homogenizovaném stavu (obrázek č. 31). 

 

Obrázek č. 30: Henkelovy grafy nehomogenizovaných směsí (materiál 3). 

V případě nehomogenizovaných vzorků bylo interakčního extrému dosaţeno 

v rozmezí vnějšího magnetického pole 0,015 - 0,02 T. Intenzita interakcí byla proměnlivá 
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v závislosti na změně koncentrace magnetitu ve vzorku. Maximální intenzity 

mezičásticových interakcí bylo dosaţeno v případě 30% hmotn. zastoupení magnetitu.  

 

Obrázek č. 31: Henkelovy grafy homogenizovaných směsí (materiál 3). 

Z vyhodnocení homogenizovaných směsí můţeme vidět, ţe interakční extrém 

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

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

Stejně jako v případě nehomogenizovaných směsí této frakce bylo maxima překvapivě 

dosaţeno v případě 30% hmotn. zastoupení magnetitu. 

Hodnoty výsledků z hlediska přípravy materiálu jsou nepatrně odlišné, ale jejich 

tendence je totoţná. Závislost intenzity mezičásticových magnetických interakcí 

na koncentraci Fe3O4 odpovídala závislosti zbytkové magnetizace a magnetizace v saturaci 

na koncentraci Fe3O4. Způsob přípravy vzorků ovlivnil hodnoty všech zkoumaných veličin 

(koercitivní pole, remanentní magnetizace, saturační magnetizace a minim magnetizačních 
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odchylek) ale nedošlo k významné změně charakteru koncentračních závislostí. Přesné hodnoty zkoumaných parametrů jsou uvedeny 

v tabulce č. 23. Pro názornost byly také dodány hodnoty magnetického pole Bmin, u kterých se u jednotlivých vzorků projevily interakční 

extrémy. 

Tabulka č. 23: Magnetické parametry vzorků v závislosti na hmotn. % Fe3O4 a způsobu přípravy (nehomog./homog.). 

Fe3O4 

[wt%] 

Bc 

[mT] 

Ms 

[A∙m
2
/kg] 

Mr 

[A∙m
2
/kg] 

ΔMmin 

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

nehomog homog nehomog homog nehomog homog nehomog homog nehomog homog 

10 8,21 8,75 73,03 58,17 9,52 8,99 -3,73 -3,71 17,90 17,3 

20 8,67 7,86 80,13 70,39 11,38 12,32 -3,87 -3,65 17,30 13,3 

30 8,14 7,42 101,91 104,03 16,59 18,14 -5,82 -5,45 14,40 12,8 

40 8,54 7,43 68,34 46,62 10,23 8,06 -3,54 -4,35 17,40 12,9 

50 7,98 7,32 75,91 56,60 11,65 9,40 -4,21 -4,44 14,80 12,8 

60 8,12 6,82 77,62 79,07 13,08 12,39 -4,84 -4,44 13,80 11,9 

70 7,93 7,11 76,04 68,15 11,98 10,65 -4,57 -4,59 14,80 12,3 

80 8,09 6,60 72,55 50,70 9,99 7,34 -4,15 -4,52 17,90 12,9 

První čtyři parametry (Bc, Ms, Mr a ΔMmin) uvedené v předchozí tabulce jsou pro větší přehled následně uvedeny i v grafické podobě 

na obrázku č. 32. Toto vyhodnocení bylo provedeno jak pro nehomogenizované, tak homogenizované vzorky, coţ je v grafech barevně 

odlišeno
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Obrázek č. 32: Grafické vyhodnocení magnetických parametrů směsí tablet v homogenizovaném/nehomogenizovaném stavu.



Nikola Vítkovská: Magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi magnetitu. 

 

2017  64 

Vzhledem k tomu, ţe nejintenzivnějších mezičásticových magnetických interakcí 

bylo nečekaně při pokojové teplotě dosaţeno u 30 % hmotn. zastoupení magnetitu 

ve vzorku, byla v tomto případě zkoumána také závislost zmíněných interakcí na teplotě. 

Provedli jsme nízkoteplotní měření (při -50, -100 a -140 °C), která byla následně srovnána 

s pokojovou teplotou. Tato měření jsme provedli jak pro vzorky v nehomogenizovaném 

stavu (A), tak také ve stavu homogenizovaném (B). Výsledky měření jsou graficky 

vyhodnoceny na obrázku č. 33. 

 

Obrázek č. 33: Henkelovy grafy vzorku s 30 % hmot. zastoupením Fe3O4  (homog./nehomog) vyhodnocené 

za pokojové teploty i za nízkých teplot. 
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Z nízkoteplotních Henkelových grafů bylo opět moţné usoudit, ţe příprava vzorku 

má sice vliv na hodnoty zkoumaných veličin, ale k významné změně charakteru 

koncentrační závislosti ani v tomto případě nedošlo. Došlo však ke zvýšení interakčních 

maxim, které se pohybovaly u obou způsobů přípravy v rozmezí vnějšího magnetického 

pole 0,025- 0,04 T. Ve výsledku to znamená zvýšení tohoto maxima aţ o 0,02 T, coţ je 

téměř dvojnásobná hodnota oproti výsledkům získaným při pokojových teplotách. 

Intenzita magnetických interakcí byla nejvyšší při teplotě -140 °C. 

 Tabulka č. 24 je souhrnem základních parametrů zkoumaných u homogenizovaných 

vzorků s 30 % hmotn. zastoupení při měření za nízkých teplot (koercitivní pole, 

magnetizace v saturaci, remanentní magnetizace a minim magnetizačních odchylek). 

Pro přehlednost jsou v tabulce také navíc uvedeny hodnoty magnetického pole Bmin, 

u kterých docházelo k interakčním extrémům. 

Tabulka č. 24: Magnetické parametry u vzorku s 30 % hmotn. koncentrací při pokojové teplotě a při nízkých  

 teplotách.  

t [°C] 
Bc 

[mT] 

Ms 

[A∙m
2
/kg] 

Mr 

[A∙m
2
/kg] 

ΔMmin 

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

-140 20,05 61,75 16,54 -6,83 28,00 

-100 16,64 60,89 14,68 -6,20 24,00 

-50 13,86 54,74 11,61 -4,49 22,00 

20 7,42 104,03 18,14 -5,45 12,80 



Nikola Vítkovská: Magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi magnetitu. 

 

2017  66 

Materiál 4 

V tomto případě byly vyhodnoceny výsledky směsí magnetitu (≈ 50-100 nm) a oxidu 

hořečnatého (≈ 260 nm) v práškovém stavu slisovaných do tablet. Výsledné Henkelovy 

grafy pro tyto směsi můţeme vidět na obrázku č. 34.  

 

Obrázek č. 34: Henkelovy grafy vzorků v homogenizovaném stavu (materiál 4). 

V případě těchto vzorků se interakční extrémy pohybovaly v rozmezí vnějšího 

magnetického pole 0,023- 0,03 T. Intenzita mezičásticových interakcí se postupně 

zvyšovala se zvyšujícím hmotnostním zastoupením magnetitu, i kdyţ mezi 30% aţ 60% 

obsahu magnetitu je zřejmá slabá oscilace. Z výsledků bylo patrné, ţe systém tvořený 

oběma sloţkami v nanometrech je nejuspořádanější. V tabulce č. 25 jsou uvedeny přesné 

hodnoty zkoumaných parametrů (koercitivní pole, remanentní magnetizace, saturační 

magnetizace a minim magnetizačních odchylek). Dále je zde také uveden parametr 

vztahující se k magnetickému poli v případě interakčních extrémů jednotlivých vzorků. 
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Tabulka č. 25: Magnetické parametry směsných vzorků (materiál 4).  

Fe3O4 

[wt%] 

Bc 

[mT] 

Ms 

[A∙m
2
/kg] 

Mr 

[A∙m
2
/kg] 

ΔMmin 

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

10 12,40 87,22 13,00 -6,30 28,00 

20 12,44 94,97 14,85 -7,03 25,90 

30 12,61 95,18 15,56 -7,14 24,40 

40 12,63 90,29 15,15 -6,97 25,50 

50 12,58 91,97 16,10 -7,45 24,00 

60 12,79 91,44 16,63 -7,40 23,20 

70 12,50 94,58 17,26 -7,87 22,40 

80 12,47 92,49 16,63 -7,89 24,60 

První čtyři parametry (Bc, Ms, Mr a ΔMmin) uvedené v předchozí tabulce jsou 

pro větší přehled uvedeny také v grafické podobě na obrázku č. 35. 
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Obrázek č. 35: Grafické vyhodnocení magnetických parametrů směsí tablet v homogenizovaném stavu (materiál 4).
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Pro srovnání s předchozím materiálem byly i v tomto případě u tablety s 30 % 

hmotnostním zastoupením magnetitu provedeny také nízkoteplotní měření                      

(při t =  - 50,  - 100, -140°C), které byly srovnány s měřením při pokojové teplotě (viz 

obrázek č. 36). 

 

Obrázek č. 36: Henkelovy grafy tablety s 30% hmotn. zastoupením magnetitu vyhodnocené za pokojové 

teploty i za nízkých teplot. 

Intenzita interakčních maxim se v tomto případě opět zvýšila (opět skoro 

dvojnásobně), tyto maxima se pohybovaly v rozmezí 0,025 - 0,04 T. Intenzita 

magnetických interakcí ovšem v tomto případě byla překvapivě nejvyšší při pokojové 

teplotě na rozdíl od předchozího materiálu (materiál 3). Tabulka č. 26 shrnuje základní 

parametry (koercitivní pole, remanentní magnetizaci, saturační magnetizaci a minima 

magnetizační odchylky) u 30% hmotn. zastoupení při měření za nízkých teplot 

i při pokojové teplotě. Pro přehlednost jsou také uvedeny hodnoty magnetického pole, 

u kterých docházelo k interakčním extrémům. 
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Tabulka č. 26: Magnetické parametry u vzorku s 30 % hmotn. koncentraci při pokojové teplotě a při nízkých  

 teplotách. 

t [°C] Bc  

[mT] 

Ms  

[A∙m
2
/kg] 

Mr  

[A∙m
2
/kg] 

Mmin  

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

- 140 16,23 30,38 4,95 -5,32 34,20 

- 100 16,09 30,10 4,85 -5,36 34,20 

- 50 14,81 29,55 4,70 -5,18 28,10 

20 12,61 95,18 15,56 -7,14 24,40 

 

Materiál 5 

Poslední vytvořené směsi tablet byly mezifrakce dvou předchozích typů směsí. 

Na  obrázku č. 37 je grafické vyhodnocení Henkelových grafů pro směsi magnetitu (50-

100 nm) a oxidu hořečnatého (≈ 2 μm) ve formě tablet.  

 

Obrázek č. 37: Henkelovy grafy tablet v homogenizovaném stavu (materiál 5). 

Vzorky dosahovaly interakčního extrému v rozsahu vnějšího magnetického pole 

0,025 – 0,035 T. Intenzita mezičásticových interakcí se postupně zvyšovala 

aţ od koncentrace 40% obsahu magnetitu, zatímco mezi 10% aţ 40 % silně oscilovala.  
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V tabulce č. 27 jsou uvedeny hodnoty magnetických parametrů zjišťovaných 

z hysterezních křivek.  

Tabulka č. 27: Magnetické parametry směsných vzorků tablet (materiál 5). 

Fe3O4 

[wt%] 

Bc 

[mT] 

Ms 

[A∙m
2
/kg] 

Mr 

[A∙m
2
/kg] 

ΔMmin 

[A∙m
2
/kg] 

Bmin 

[mT] 

10 12,61 88,15 12,35 -6,19 29,2 

20 12,03 82,79 11,21 -5,68 29,7 

30 12,57 87,01 12,47 -6,07 28,7 

40 12,57 83,94 12,43 -5,92 27,2 

50 12,64 85,20 13,27 -6,10 26,7 

60 12,67 85,41 13,63 -6,21 26,7 

70 12,53 86,68 13,45 -6,52 29,2 

80 12,20 84,50 13,37 -6,53 27,2 

Hodnoty magnetických parametrů (Bc, Ms, Mr a ΔMmin) jsou na obrázku č. 38 pro 

větší přehled jejich trendu uvedeny také v grafické podobě. 
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Obrázek č. 38: Grafické vyhodnocení magnetických parametrů směsí vzorků v homogenizovaném stavu (materiál 5).
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4. 2. Analýza vybraných vzorků pomocí SEM a EDX 

Dle získaných předchozích měření se z materiálu 3 - 5 vybraly 3 odlišné vzorky 

tablet (s koncentrací Fe3O4 ve vzorku 10, 30 a 60 %) a také čistý Fe3O4 (střední velikost 

částic 50-100 nm), které byly v ústavu fyziky materiálů v Brně (skupina struktury fází 

a termodynamiky) podrobeny analýze pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

(SEM) a rentgenové disperzní analýzy (EDX). 

Tabulka č. 28: Označení vzorků. 

10 % Fe3O4 (≈ 50-100 nm) + MgO (≈ 9 μm) Materiál 3- 10 

30 % Fe3O4 (≈ 50-100 nm) + MgO (≈ 9 μm) Materiál 3- 30 

60 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 9 μm) Materiál 3- 60 

10 % Fe3O4 (≈50-100 nm) + MgO (≈ 260 nm) Materiál 4- 10 

30 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 260 nm) Materiál 4- 30 

60 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 260 nm) Materiál 4- 60 

10 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 2 μm) Materiál 5- 10 

30 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 2 μm) Materiál 5- 30 

60 % Fe3O4 (≈50-100  nm) + MgO (≈ 2 μm) Materiál 5- 60 

100 % Fe3O4 (≈ 50-100 nm) 

Z hlediska způsobu mísení byly vzorky hodnoceny na mikroúrovni v rozměrech 

desítek aţ stovek mikronů. Sestávaly z relativně velkých shluků nanočástic stejného typu. 

Jako jemněji promísené byly hodnoceny vzorky Materiál 3 - 30  a Materiál 3 - 60.  

Na následujících obrázcích jsou vyhodnoceny všechny vzorky z tabulky č. 28. 

Pro kaţdý vzorek je vţdy uveden záznam z EDX Oxford Instruments v at. % z hlediska 

zastoupení magnetické a diamagnetické sloţky ve vzorku. Další charakteristikou jsou 

snímky pořízené ze SEM Tescan LYRA. 
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V případě vzorku Materiál 3 - 10 proběhla rentgenová disperzní analýza v oblasti 

třech spekter, jak můžeme vidět na obrázku č. 39.  

 

Obrázek č. 39: Vyhodnocení vzorku Materiál 3 - 10 pomocí EDX. 

Dále byl také u vzorku Materiál 3 - 10 pořízen snímek ze SEM (viz obrázek č. 40). 

 

Obrázek č. 40: Snímky vzorku Materiál 3 - 10 získané pomocí SEM.  

Z obrázku č. 40 je patrné, že ve vzorku dochází k tvorbě shluků nanočástic 

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

jednotlivých částí s vyhodnocením jednotlivých složek směsi.  

 

Obrázek č. 41: Vyhodnocení vzorku Materiál 3 - 30 pomocí EDX. 

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

(viz obrázek 42), u kterého je patrné rovnoměrné rozdělení jednotlivých částí směsi.  

   

Obrázek č. 42: Snímky vzorku Materiál 3 - 30 získané pomocí SEM.  
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Třísloţkové spektrum vzorku Materiál 3 - 60 získané pomocí metody EDX je 

uvedeno na  obrázku č. 43.  

 

 Obrázek č. 43: Vyhodnocení vzorku Materiál 3 - 60 pomocí EDX. 

Obrázek č. 44 charakterizuje výběr dvou snímků tablety směsi Materiál 3 - 60 

získané ze SEM.  

 

Obrázek č. 44: Snímky vzorku Materiál 3 - 60 získané pomocí SEM. 
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Z tablety vzorku Materiál 4 - 10 (viz obrázek č. 45) vyhodnocené pomocí EDX je již 

z at. % jednotlivých složek patrné, že v případě těchto směsí (obě složky v nm) není 

promísení natolik rovnoměrné jako u předchozích směsí. 

 

Obrázek č. 45: Vyhodnocení vzorku Materiál 4 - 10 pomocí EDX. 

Snímky vzorku Materiál 4 - 10 pořízené pomocí SEM jsou zobrazeny na obrázku 

č. 46. 

 

Obrázek č. 46: Snímky vzorku Materiál 4 - 10 získané pomocí SEM. 
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Na obrázku č. 47 můžeme vidět třísložkové spektrum pořízené pomocí EDX 

vztahující se k nanočásticové směsi Materiál 4 - 30.  

 

Obrázek č. 47: Vyhodnocení vzorku Materiál 4 - 30 pomocí EDX. 

Další charakteristikou směsi Materiál 4 - 30 jsou snímky pořízené pomocí SEM (viz 

obrázek č. 48).  

Obrázek č. 48: Snímky vzorku Materiál 4 - 30 získané pomocí SEM. 
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Při studiu vzorku Materiál 4 - 60 bylo opět pořízeno pomocí EDX spektrum ze tří 

míst vzorku (viz obrázek č. 49). 

 

Obrázek č. 49: Vyhodnocení vzorku Materiál 4 - 60 pomocí EDX. 

Tento vzorek byl dále klasifikován také pomocí snímků ze SEM, jak můžeme vidět 

na následujícím obrázku č. 50.  

 

Obrázek č. 50: Snímky vzorku Materiál 4 - 60 získané pomocí SEM. 
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Také v případě posledního typu směsných vzorků (mikro/nano systém) proběhlo 

vyhodnocení pomocí EDX metody, jejíž výsledky můžeme z hlediska vyhodnocení 

vybraných spekter vidět na následujících obrázcích (obrázek č. 51, 53 a 55).  

 

Obrázek č. 51: Vyhodnocení vzorku Materiál 5 - 10 pomocí EDX. 

Následující charakteristikou byla i v tomto případě analýza pomocí SEM 

(viz obrázky č. 52, 54 a 56). 

 

Obrázek č. 52: Snímky vzorku Materiál 5 - 10 získané pomocí SEM. 
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Spektrum analýzy EDX v případě vzorku Materiál 5 - 30 bylo rozděleno do dvou 

oblastí (viz obrázek č. 53)  

 

Obrázek č. 53: Vyhodnocení vzorku Materiál 5- 30 pomocí EDX. 

Na obrázku č. 54 vidíme vyhodnocení v podobě snímku ze skenovacího 

elektronového mikroskopu. 

 

Obrázek č. 54: Snímky vzorku Materiál 5 - 30 získané pomocí SEM. 
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Výsledek rentgenové disperzní analýzy tablety směsi Materiál 5 - 60 můžeme vidět 

na obrázku č. 55.  

 

Obrázek č. 55: Vyhodnocení vzorku Materiál 5 - 60 pomocí EDX. 

Součástí charakteristiky vzorku Materiál 5 - 60 byly také snímky ze SEM, jako 

u předchozích vybraných vzorků. 

 

Obrázek č. 56: Snímky vzorku čistého magnetitu získané pomocí SEM. 
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Posledním analyzovaným vzorkem je tableta složená z čistého magnetitu, který byl 

použit ve vzorcích všech předchozích směsí. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze 

o jednosložkový vzorek, byl vyhodnocen pouze na základě snímku ze SEM, jak můžeme 

vidět na obrázku č. 57. 

 

Obrázek č. 57: Snímek vzorku čistého magnetitu získaný pomocí SEM. 
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4. 3. Kontrolní měření fázového podílu ve vzorcích- XRD  
 analýza 

Na základě získaných výsledků spadajících do podkapitoly Henkelovy grafy byly 

následně vzorky z Materiálu 3 s 10 %, 30 % a 60 % koncentrací Fe3O4 ve vzorku zaslány 

na kontrolní analýzu do ústavu fyziky materiálů na Akademii věd České republiky, v. v. i. 

v Brně. Tato doplňující analýza zahrnovala rentgenovou difrakci pomocí Rietveldovy 

analýzy. 

Jednotlivé výsledky rentgenové difrakce pro vybranou sérii vzorků jsou shrnuty 

v  tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29: Výsledky fázových podílů měřených pomocí XRD analýzy. 

Vzorek Materiál 3- 10 

Výsledek analýzy 
94,3 % MgO 

5,7 % Fe3O4 

Vzorek Materiál 3- 30 

Výsledek analýzy 

69,7 % MgO 

7,7 % Fe3O4 

22,6 Fe2MgO4 

Vzorek Materiál 3- 60 

Výsledek analýzy 

47,2 % MgO 

7,1 % Fe3O4 

45,7 % Fe2MgO4 

Pro použité analýzy jednotlivých složek byly použity rozdílné databáze, v případě 

MgO složky to byla databáze ICSD 52026, dále u Fe3O4 ICSD 20596 a pro zjištěnou 

složku Fe2MgO4 byla použita databáze ICSD 87418. 

Výsledky Rietveldovy analýzy použité ke zjištění zmíněných fázových podílů 

zahrnovaly také specifické parametry uvedené v následujících tabulkách č. 30, 31 a 32  

pro jednotlivé vzorky. 
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Tabulka č. 30: Parametry Rietveldovy analýzy pro vzorek Materiál 3- 10. 

Rietveldova analýza 

MgO 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,421 (37) nm 

velikost mikrodomén: d = 59,2 nm 

hustota: ρ = 3,58 g∙cm
-3 

Fe3O4 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,836 (259) nm 

velikost mikrodomén: d = 26,4 nm 

hustota: ρ = 5,25 g∙cm
-3

 

 

V  tabulce č. 31 a 32 pro vzorek s 30 % a 60 % zastoupením Fe3O4 je uvedena také 

třetí složka nachazející se ve vzorku dle použité analýzy. 

Tabulka č. 31: Parametry Rietveldovy analýzy pro vzorek Materiál 3- 30. 

Rietveldova analýza 

MgO 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,421(102) nm 

velikost mikrodomén: d = 58,3 nm 

hustota: ρ = 3,58 g∙cm
-3 

Fe3O4 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,836 (2901) nm 

velikost mikrodomén: d = 12,7 nm 

hustota: ρ = 5,26 g∙cm
-3

 

Fe2MgO4 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,836 (396) nm 

velikost mikrodomén: d = 29,5 nm 

hustota: ρ = 4,54 g∙cm
-3
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Tabulka č. 32: Parametry Rietveldovy analýzy pro vzorek Materiál 3- 60. 

Rietveldova analýza 

MgO 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,421(68) nm 

velikost mikrodomén: d = 65,7 nm 

hustota: ρ = 3,59 g∙cm
-3 

Fe3O4 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,832 (2901) nm 

velikost mikrodomén: d = 17,8 nm 

hustota: ρ = 5,33 g∙cm
-3

 

Fe2MgO4 

mřížkový parametr: a = b = c = 0,836 (206) nm 

velikost mikrodomén: d = 29,7 nm 

hustota: ρ = 4,55 g∙cm
-3

 

Výsledek XRD analýzy ukazuje podíl Fe2MgO4 ve vzorcích. Skutečná přítomnost 

této sloučeniny je nepravděpodobná, neboť vzorky byly mechanicky namíchány jako 

sloučeniny čistého MgO a Fe3O4. Je ovšem možné diskutovat možnost, že při procesu 

homogenizace vzorků mohla vzniknout nová sloučenina tohoto typu.  

Na obrázku č. 58 jsou v grafické podobě uvedeny výsledky XRD analýzy pro vzorky 

směsí s 10%, 30 % a 60 % koncentraci Fe3O4 u Materiálu 3.  
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Obrázek č. 58: Rentgenová difrakce vzorků Materiálu 3 s 10 %, 30 % a 60 % koncentrací Fe3O4.  

10 % 

30 % 

60 % 
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4. 4. Diskuze 

Diskuzní část je rozdělena do třech částí. V první části je diskutována problematika 

celkové magnetické energie v prášku, v druhé navrhované hypotézy z hlediska vlivu 

koncentrace magnetických nanočástic na intenzitu mezičásticových interakcí a nakonec 

třetí část je zaměřena na analýzu vlivu velikosti částic a teploty na extrémy v Henkelových 

grafech. 

4. 4. 1. Celková magnetická energie prášku 

Pro pochopení dosaţených výsledků v Henkelových grafech je potřeba vycházet 

z fenomenologických modelů chování malých magnetických částic ve vnějším 

magnetickém poli.  

Z teoretického hlediska lze pro popis chování zmíněných částic pouţít Stoner – 

Wohlfarthův model 
[55]

. Popis jednotlivých energií z hlediska zmíněné problematiky 

nám umoţňuje pochopit extrémní hodnoty píků vyskytujících se v  Henkelových 

grafech. Pro celkovou magnetickou energii prášku, kterou lze ztotoţnit s Gibbsovou 

volnou energií práškových částic, platí vztah: 

                    (28) 

Zeemanova energie:   ̃             (vztaţeno na jednu částici), 

Dipolární interakční energie:   ̃
  

  , 

Anizotropní energie:   ̃       (jednoosá anizotropie), 

Výměnná energie:    ̃      . 

Legenda k rovnici (28): 

MS- saturační magnetizace, 

B- vnější magnetické pole, 

α- úhel mezi B a snadnou osou, 

β- úhel mezi M a snadnou osou, 

m- magnetický moment částice, 
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d- oddělení dvou částic, 

K- konstanta magnetické anizotropie, 

J- výměnný integrál (Si a Sj jsou spiny elektronů ve dvou různých částicích). 

Funkce magnetické Gibbsovy volné energie závisí na velikosti vnějšího 

magnetického pole. Během magnetizace se energie prášku samovolně drţí 

na energetickém minimu, které lze odvodit z extrému funkce vyjádřené rovnicí 28, a to 

z podmínky: 

  

  
                                                                                                                                      

přičemţ je vazba mezi rovnicí Gibbsovy energie (viz rovnice 28) a rovnicí 

charakterizující výpočet magnetizační odchylky (viz rovnice 27 na straně 33) dáné 

vztahem mezi magnetizací a hustotou magnetické energie v prostoru ε (J/m
3
). 

Z vyhodnocení Henkelových grafů je patrné, ţe největších mezičásticových 

magnetických interakcí bylo dosaţeno v případě směsného vzorku sloţeného z oxidu 

hořečnatého (≈ 9 µm) a magnetitu (50 – 100 nm), a to konkrétně s 30 % zastoupením 

magnetitu ve vzorku (nezávisle na způsobu přípravy). Pro přesnější znázornění 

významného zvětšení extrému u tohoto vzorku byly také následně připraveny ještě 

vzorky s 25 a 35 % zastoupením magnetitu, které pouze potvrdily nejvýznamnější 

mezičásticovou magnetickou interakci u jiţ zmíněného 30% vzorku, jak můţeme vidět 

na následujícím obrázku č. 59.  



Nikola Vítkovská: Magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi magnetitu 

2017   90 

 

 

Obrázek č. 59: Henkelovy grafy nehomogenizovaných směsí s přidaným 25 a 35 % zastoupením 

magnetitu. 

4. 4. 2. 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. Dosaţení interakčního maxima v případě vzorků 

obsahujících 30 % magnetitu musí být dáno nějakou ideální mezičásticovou vzdáleností 

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

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

jsme předpokládali rovnoměrné rozloţení magnetických nanočástic na větších kulových 

částicích oxidu hořečnatého, tento rozbor nevedl k ţádnému závěru. Důvodem je sloţitost 

celé situace a také nejasná moţnost 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, ţe 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, ţe čím větší je koncentrace magnetitu 

ve vzorcích, tím větší budou mít tyto klastry průměr. Můţe 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 sloţitý, protoţe částice nemají stejnou velikost a některé z nich moţná překračují 

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

krystaly magnetitu. 

Poslední moţností, jak kvalitativně vysvětlit neočekávaný extrém intenzity interakcí 

při 30 % koncentraci magnetitu ve vzorku je, ţe 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. 

4. 4. 3. Analýza vlivu velikosti částic a teploty na extrémy  
    v Henkelových grafech 

Na obrázcích 60 až 63 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. 60 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. 60: Závislost extrému magnetizační odchylky v Henkelových grafech na velikosti částic MgO ve 

směsi. 

Obrázek č. 61 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. 61: Závislost hodnoty magnetického pole interakčního extrému v Henkelových grafech na 

velikosti částic MgO ve směsi. 
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Obrázek č. 62 ukazuje určitý trend vlivu teploty na hodnotu záporných 

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

u větších částic MgO, se sniţující se teplotou se tento trend překlápí. 

 

Obrázek č. 62: Závislost extrému magnetizační odchylky při různých teplotách v Henkelových grafech na 

velikosti částic MgO ve směsi. 

Obrázek č. 63 ukazuje na pokles hodnoty magnetické indukce, při které nastává 

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

 

Obrázek č. 63: Závislost hodnoty magnetického pole interakčního extrému v Henkelových grafech na 
velikosti částic MgO ve směsi. 
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5. 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. 

K přípravě těchto vzorků byly pouţity dva základní postupy. První sada vzorků byla 

připravena mechanickým smícháním dvou zmíněných směsí a lisováním do tablet. 

Ve druhém případě, u homogenizovaných vzorků, bylo vyuţito 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 zaloţen na metodě měření 

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

vliv teploty vzorků. 

Hlavním výsledkem je zjištění, ţe 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 sloţitosti celého systému, protoţe existuje řada 

parametrů ovlivňujících tento systém. 

Kvalitativně lze uvaţovat tak, ţe 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. Můţeme uvaţovat, 

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

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

interakce nejsilnější. 
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V úvahu také připadá ta varianta, ţe jsou dosaţené 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 dosaţené výsledky 

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

výsledky i na zájmové skutečné magnetické struktury, které byly pozorovány 

v biosystémech. 
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