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Shrnutí

oxid že|eziý tvoří dvě dobře známé modifikace - maghemit (y-Fe2o3), kteď je
termodynamicky nestálý a pÍechází v hematit (cr-Fe2o3) při vyšších teplotách. Za urěiých podmínek
je možné připravit další nestálou modifikaci oxidu že|ezrtého a to modifikaci e-Fe2o3, na kterou je
díky jejím strukturním vlastnostem a způsobu její přípravy nahlíženo jako na přechodovou, fázi mezi
maghemitem a hematitem' e-Fe2o3 lcystalizuje v ortorombické soustavě, a jeho struktura je popsána
prostorovou grupou Pna21' MříŽové parametry jsou a:509'5, b=878.9 a c=943'7 pm. e-Fe2o3 je
izomorfní s r-A12o3, e-Ga2o3, A1Feo3 a GaFeo3. Kyslíkové atomy tvoří nejtěsnější
pseudohexagorrální uspořádání s vrstvením ABAC. Ze|ezité kationty obsazují čtyři různé
krystalografické polohy. Tři z nich mají oktaedrické a jedna tetraedrické okolí. Poěet vzorcových
jednotek na elementarní buňku je B.

Struktura fáze epsilon byla poprvé publikována Troncovou a jinými v roce 1998 [1]. Co se ýká
upřesnění struktury epsilonu, největším prob|émem j e to, že díky jeho nestabilitě není moŽné připravit
krystaly o dostatečné velikosti, aby molrla být provedena rentgenostrukturní analýza na monokrystalu.
Doposud největší krystaly e-Fe2o3 se podařilo připravit Sakuraiovi a jiným, jejichž nano-dráty

dosahovaly rozměrů 1.5x0.05 mikronu. obvykle však rozměry krystalů dosahují několika desítek

nanometrů' Výzkum vtéto oblasti se tedy pohybuje vnano-škále, sčímž jsou spojeny jak problémy
při charakterizaci těchto rnateriá|ů, tak rrové vlastnosti, jež jim otevírají dveře k noým aptlkacim. Z
dťrvodu malé velikosti připravených krystalů jsou dostupná pouze data měřená na polykrystalických
vzorcích. Dalším problémem je, že kromě žáďané fáze epsilon se v dosud připravených vzorcícli
nachází i větší či menší podíl jiných fází oxidu že|ezltého, především hematitu. Přítomnost jlnýchfázi
oxidu železitého je limitujícím faktorem pro popsání vlastností e-Fe2o3 jak z hlediska struktury této
fáze' tak 1 ejich magneticlých vlastností.

Další oblastí, na kterou se názory jednotlivýclr pracovních skupin různí je magnetická struktura
e-Fe2o3' Ta se skládá ze čtyÍ magnetických podmříží, z níchž každá přísluší jedné krystalografické
poloze atomu železa' Teplota, při které dochází k magnetickému uspořádaní této fáze, se v literatuře
uvádí okolo 480 K [2]. Móssbauerova spektroskopie je schopna vidět magnetické uspořádání epsilonu
až do 585 K [3]. Pod touto teplotou jsou čtyři magnetické podmříze uspořádány ferrimagneticky.
Celková nenulová magnetizace je připisována rozdílným velikostem celkoých momentů jednotlivých
podmřízí či jejich odklorru od antiparalelního uspořádání. Mezi 80 - 150 K docházi k další změně
v uspořádání jednotlivých momentů. Tato změna magnetické struktury je zřejmě doprovázena i

změnou v polohách někteýclr atomů, prostorová grupa však ztstává zachována, Tato změna vede
k dramatickému poklesu koercivity k téměř nulové hodnotě. S dalším poklesem teploty k 2 K
koercivita opět roste až dosáhne velikosti 1 T, Velmi zajímavou vlastností e-Fe2o3 je jeho koercivita,
která dosahuje hodnot okolo 2 T při pokojové teplotě a je tedy největsí dosud známou koercivitou
oxidického materiálu

Jak bylo výše zmíněno, e-Fe2o3 je izomorťní s A1*Fe2-*o3 a Ga,Fe2-,o3. Kationty lrliníku či
gallia obsazují preferenčně tetraedricky a jednu ze tří oktaedricky koordinovaných poloh. Pokud
k připravě tuhých roztoků oxidů trojrnocného že|eza, hliníku a gallia použijeme klasické keramické
metody, fázi krystalinljiciv ortorombické soustavě získáme pouze v omezeném rozsahu 0'6 < x < 1.1

a 0.J < y < 1.4. Tyto materiály jsou známy svými multiferroickými vlastnostmi, pricemž Ga,Fe2-,o3 je
znárnější a více studovaný. V současnosti byly pub|ikovány články pouŽívající k přípravě Al'Fez-*o: a

Ga2.,Fe',o3 s vysokou koncentrací že\eza postup kombinující metodu reverznich micel a metodu
sol-gel [4-6].

Předkládaná práce se zabývá přípravou e-Fe2o3 v matrici amorfního Sio2 metodou sol-gel.

Cílem, kteý jsme si v naší práci vytyčili, je příprava nanokompozitu e-Fezo3/Sio2 neobsahující další
fáze oxidu železitého a jeho charakterizace jak po stránce strukturní, tak po stránce magnetických
vlastností. Abychom tohoto dosálrli, použili jsme nový způsob přípraly nanokompozitu [7]. Byl
navrhován tak, aby pokud možno co nejlépe zajistil homogenitu připravených vzorků. Dále si práce
klade za cíl připravit obolracený nanokompozit s-',Fe,o3/Sio2 pro účely jak Móssbauerovy
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Spektroskopie, tak především měření nukleámí magnetické tezonance (NMR), jež doposud nebyla na
e-Fe2o3 zněřena.

Náš zájem se nesoustředil pouze na přípravu e-Fe2o3' Rozhodli jsme se přispět ke zlepšení
znalostí o epsilon fázi, v níž je část atomů železa nahrazena diamagnetic[.ftni atomy ňti''it.u u guttiu.
Cílem substituce těmito atomy bylo zjednodušení magnetické struktury e-Fe2o3. Ztohoto důvodu byly
připraveny nanokompoziql o složeních A1625Fe1'75o3/Sio2, A1g56Fe156o3/Sio2, A1g.75Fe125o3/Si-o;,
Ga6 25Fe1 75O3/Si02, Ga6.5eFe1 56O3iSi02 a Ga6.75Fe1.2sO3lSiO2.

V první kapitole diser1ační práce se zabýváme obecným úvodem do prob|ematiky metody
sol-gel, magnetizmu a jevťr souvisejících s přechodem do nano-škály. Dále jsou rozebtány dosavadní
znalosti o struktuře a magnetizmu e-Fe2o3 i ostahích fází oxidu že|eziÍého a hliníkem a galliem
substituovaných izomorfních materiálech s e.Fe2o3. Dále pak jsou v této kapitole popsány některé
charakterizační metody použité pro měření vlastností připravených vzorků. Ve druhé kapitole jsou
popsány experimentální podrnínky charakterizačních metod jako rentgenová difrakce (XRD)'
Móssbauerovy spektroskopie, magnetických měření, diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), EDX
ana|ýzy, transmisní elektronová mikroskopie (TEM), infračervená spektroskopie (FTIR), Ramanovy
spectroskopie a měření NMR.

Třetí kapito|a se zabývá technologií přípravy vzorků od syntézy molekulárního prekurzoru pro
metodu sol-gel až po získání konečného nanokompozitu ŽihÍ.lrrím' Tato metoda byla vyvinuta pro
přípravu vzorků pro mou diplomovou práci |7] aby|a dále vylepšována během práce na této disertaci.
První část této kapitoly popisuje syntézu ligandu bis-[3-(trimethoxysi1yl)propy1amid] lqyseliny
diamintetraoctové. Jedná se o dvoukrokovou syntézu, přičemž v prvním kroku se připraví dianhydrid
kryseliny diamintetraoctové. Ten Se v následujícím kroku nechá reagovat
s 3-aminopropyltrimetlroxysilanem. Vzniklý ligand je pak použit pro komplexaci ŽeIeziých kationtů,
které jsou do reakční směsi přidány jako Fe(No3)3.9H2o' Jako zdroj hliniých a galliých kationtů byly
použity také hydratované dusičnany. Při komplexační reakci se dochází zároveň k hydrolýze
alkoxidoých funkcí a následná kondenzace -Si(oH)3 funkcí je podstatou sol.gel procesu. Výhoda
tohoto postupu tkví v lepší hornogenitě solu a následně vzniklého mokrého gelu' Ta je zajištěna
použitím prekurzoru, kter1ý obsahuje vjedné molekule jak prekurzor Sio2 matrice, tak prekurzor
nanočástic. Další výhodou této metody je, že všechny kationty jsou obaleny ,,organickou slupkou..,
která brání tvorbě shlukťr stejných kationtů. Sušením mokrého gelu vznikl gel suchý, ktený byl dále
vakuově sušen při teplotě do 300"C. Tímto postupem se z mokrého gelu odstranily poslední zbytý
rozpouštědla. Takto předžíhaný gel byl pak použit pro žíhání na rtruné konečné teploý a různou dobu
Žíhání při konečné teplotě. Výsledky zrozdí|ové skenovací kalorimetrie lkáza|y, že organická část
gelu je kompletně odstraněna při teplotě okolo 500.C ve formě oxidu uhličitého a vody. obecnělze
popsat ývoj ťázového složení oxidu železitého následovně: do 900.C je hlavní fází oxidu že|ezitého
maghemit. Mezi 900 a 1100.C je to e-Fe2o3 anad touto teplotou je to hematit. Matrice Sio2 začíná
krystalizovat při teplotě okolo 1 I20"C na krystobalit.

Během prací na diser.taci se ukázalo, že ne pouze finální teplota žíháni a jeho délka jsou klíčové
proměnné, které ovlivňují velikost krystalů a krystalinitu nanokompozitu, a|e že dalším důležidm
parametrem je rychlost rráběhu na konečnou teplotu Žíhání.

Další chemická procedura,|ďerá byla použíta pro úprar,u vzorků bylo odstranění Sio2 matrice,
coŽ usnadnilo c|rarakterizaci epsi|on ťáze, TaÍo procedura byla použita pro úpravu vzorků pro měření,
při kterých by matrice značně rušila.

Ve čtvt1é kapitole se zaměřujeme na přípravu a charakterizaci nanokompozitů se složením
Fe2o3/Sio2. Postupně jsme zlepšovali krystalinitu e-Fe2o3 díky rtnným režimům žihání. Tímto
způsobem jsme získa|ivzorky, které obsahovaly různý obsah fází oxidu železitého (cr-' F-, y_ and e-)
s rťrznými velikostmi krystalťr (velikost krystalů epsilon fáze se pohybovala do 30 nm). Hlawími
charakterizačními metodami byly XRD, MÓssbauerova spektroskopie a měření magnetizace vzorků
v závislosti na teplotě a vloženém po|i' Z těchto technik se nám podařilo ziskat informace o částicích
Fe2o3 větších neŽ přibližně 3 nm' Abychom doplriili informace i o malých částicích, pouŽili jsme další
techniky jako práškovou rentgenovou difrakci na s1mchrotronu, r,ysokorozlišovací kansmisní
elektronovou mikroskopii a irrfračerryenou a Ramanovu spektroskopii.
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Mezi dťrležité úspěcliy patří příprava obohaceného a-57Fezo:. Jako zdroj izotop'.r ''Fe bylo

použito ct-''Fe, ze kterélro byl připraven nonahydrát dusičnanu žeLezitého reakcí kovového že|eza se

)ř.děnou kyselinou dusičnou. ZÍedění a množství kyseliny dusičné bylo nastaveno tak, aby lrystaly

dusičnanu byly v reakční směsi obklopeny minimálním množstvím vody a kyseliny dusičné. Takovýto

postup vyústi1 ve stoprocentní výtěžek. Bohužel stopy HNo 3 zÍejmé způsobily' že výsledný

nunot.o*io zít ziskaný iiha,i^ obsahov-al větší množství maghemitu, který byl ve vzorcích přítomen i

po žiháni na 1100.C' Nanokompozits7Fe2o..lSioz byl pak použit pro měření nukleární magnetické

i",onu,"",jež probíhalo při teplótě 4.2K. Toto měření odhalilo jemnou strukturu hyperjemných polí'

která nebylá pozorována ve spektrech Móssbauerovy spektroskopie. Každý ze éýÍ píků odpovídající

jedné krystalógrafické poloze Železa by| štěpen na čtyři, což je v.souladu s nepravidelností koordinační

sre.y tóte* techto poloh a symetrií prostorové grupy popisující základní buňku fáze epsilon.

Maghemit byl také pozorován, ovšem jako minoritrrí fáze.

Díky synchrotronové XRD jsme byli schopni identifikovat fázi B-Fe2o3 vnesubstituovaných

vzorcích iit.,inycnpři tep|otách rnezi 1050 a 1140.C jako další minoritní fázi oxidu že|ezitého (okolo

5%)' Tato vzá.cná modiiikace oxidu železitého krystalizuje v krychlové prostorové grupě Ia-3 a má

strukturu bixbyitu. Mřížový parametr a Je Íoven 9,4O4pm a zák|adni buňka obsahuje 16 vzorcových

É;""k i"|J,',é i"ionty otsazují v téio fázi dvě oktaedricky koordinované polohy (24 kationtů v d

poloháclr a 8 kationtů v b polohách)' Při pokojové teplotě není B-Fe2o3 magneticky uspořádaný.

Néeiova teplota \eží mezí ioo-ttqK' Pod toúo teplotou lykazuje tato fáze antiferromagnetické

vlastnosti t8]. Přítomnost B-Fe2o3 ve vzorcích vysvětluje úzký dublet s izomerním posunem

odpovída1ícím oktaedricky koordinovanému že\ezitému kationtu v Móssbaueroqých spektrech

*jr"ny"ň při pokojové teplotě. Bohužel při teplotě 4'2Ksextety odpovídajíci fázim epsilon a beta

mají stejné hyperjemné parametty.' 
spektrtm infračeivené spóktroskopie dominovaly intenzivní pásy Sioz matrice, která byla pro

další měření odstraněna dvarráctimolámím vodným roztokem hydroxidu sodného. Tato procedura

nezměnila strukturu fáze epsilon' coŽ bylo potvrzeno rentgenovou difrakcí. Aktivita Sio2

vRamanských spektrech bylá zanedbatelná, takže vzorky mohly být studovány vnativní formě.

Rozdíly mezi spektry epsilonu a hematitu byly jasně patrné'

V kapitole pět a šest jsou prezentovány výsledky získané na vzorcich dopovaných hliniými a

galliými kationty. Byly připravlny dvě série vzorků snásledujícím složením: 41625Fe175o3/Sio2,

Als 56Fe1 56O3/SiO2, eio rrf'.t ,5O3/S1O2, a Gaq.25Fe1 7sO:/SiOz' Gaq 5sFe1 5qO3/SiO2' Gao'zsFer'zsO3/SiOz'

K charakterizaci vzorků tvro.áp8t po.'zlto práškové rentgenové difrakce, Móssbauerovy spektroskopie

a magnetických měření. Dal^ší potržité iechniky byly vysokorozlišovací transmisní elektronová

mikroikopie a infračervená a Ramanova spektroskopie. Dalšími použitymi technikami byly

synchrotrónová XRD, qlsokorozlišovací TEM a FTIR a Ramanova spektroskopie.

Jak se dalo očekávat, substituce změnila jak strukturní tak magnetické v|astnosti vzorků. Co se

týká vlivu na strukturu, substituce stabilizuje fázi epsilon a snižuje mťtžové parametry s rostoucím

obsahem substituujícího kationtu, přičemž snížerrí je vetší při substituci hlinidmi kationty.

Tvar a průměrná velikost částic byla velmi blízká částicím nesubstituovaného e-Fezo:' Hodnoty

okupancí subitrtuujícího kationtu v kationtových polohách fáze epsilon byly určovány nazák|adé

ana1ýzdiÍŤakčních dat a dat z Móssbauerovy ipektroskopie. Bylo zjištěno' že jak hlinité tak gallité

kationty preÍěrenčně obsazují tetraedrickou-poiohu a že obsazov áni zbylých tří poloh' které mají

ok1ae drické okolí, se 1iší v závislosti na subsiituujícím kationtu a také na celkovém rozsahu substituce'

Substituce měla velký vliv na magnetické vlastnosti v obou případech. Nejvýznamnějším rySem

těchto změn je vymizení přáchodu u u"o'ků všeclr složení, ke kterému docházi v nesubstituované fázi

epsilon *""i80 a 150 K..Díky tomu měl vzorek Alg.25Fe1 75o3/Sio2 Žihany při 1100.C koercivitu

téměř 2 T v teplotním rozsahu 4 až2O0 K. Dva trendy byly pozorovány v souvislosti se vzrůstajícím

počtem substiiuujících kationtů. Všeobecný pokles magnetického uspořádání fáze epsilonmáza

,-'á,l.d.k. 1) pokies koercivity a 2) pokles Curieor,1' teploty na 380 K u vzorku 416 75Fe1 25o:/Sioz a

310 K u vzorku Gae 75Fe1 25O3/SiO2.
Dalším dťlležitým zjištěním je pravděpodobrrě polem indukovaná změna uspořádání

magnetických momentů v tetraedrické poloze epsilon fáze ve vzorku Gao 25Fe1 75o3/Sio2 pÍi 4.2 K, jeŽ

bylá navržln a na záklaďě ana\ýzy Móssbauerových spekter měřených při této teplotě bez aplikace



vnějšího magnetického pole a ve vnějším magnetickém poli o velikosti 6 T. Je možné, že k této polem
indukované změně magnetické struktury docházi i v nesubstituované fázi epsilon. Dílqy zjednodušení
MÓssbauerových spekter substitucí a nulové přítomnosti hematitu ve vzorku bylo možné pozorovat
jemnou strukturu spekter, která vedla k ýše uvedené hypotéze.

Co se dká cílů práce, pak vzorky obsahující nesubstituovanoufázi epsilon byly připraveny
s vysokou čistou při teplotách mezi 1050 a 1100oC. obsah jiných flází oxidu že|ezitého byl do pěti
procent pro beta fazi a kolem jednoho procenta hematitu' Vzorky obsahující různě substituovanou fázi
epsilon připravené žiháním při 1100.C obsahovaly pouze ýjimeěně malé množství hematitu. Většina
vzorků však neobsahovala jinou fázinež epsilon. Jemná struktura spekter Móssbauerovy spestroskopie
pozorovatelná díky zjednodušení těchto spekter substitucí vedla k hypotéze o polem indukované
změně uspořádání magnetických momentů že|eziýchkationtů obsazujících tetraedrickou polohu ve
fázi eosi1on.


