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Plán přednáškyPlán přednášky

• Popis α-Fe2O3

• Distribuce velikosti částic, DLS

• Mikroskopie atomárních sil

• Srovnání morfologie

• Přehled ovlivňujících parametrů

• Diskuze



Vlastnosti α-Fe2O3Vlastnosti α-Fe2O3

• vlastnosti (magnetické, IČ spektra, barva) jsou silně ovlivňovány mor-
fologií a velikostí částic

• morfologie závisí na rychlosti růstu jednotlivých stran, vliv uspořádání
iontů, přítomnost cizích iontů

• dva nejčastější habity: romboedr a ploché zakulacené šupinky



Distribuce velikostí částicDistribuce velikostí částic

• dynamický rozptyl světla — měří se relaxační čas rozptýleného lasero-
vého světla

• data aproximována log-normální křivkou

• střední velikost částic dm (maximum distribuce), pološířka distribuce

• disperze v logaritmu, σ = log dmax−dmin
dm

• citlivost na průměrnou velikost částice (kulovitý tvar)



Výsledky měřeníVýsledky měření

Vzorek Střední velikost Pološířka Disperze Vzorek Střední velikost Pološířka Disperze

[nm] [nm] [nm] [nm]

I/A 278 122 0,185 II/A 300 120 0,153
I/B 247 122 0,225 II/B 377 140 0,153
I/C 250 111 0,214 II/C 261 86 0,154
I/D 309 143 0,214 II/D 319 105 0,118
I/E 251 102 0,170 II/E 318 125 0,125
Průměr 267 120 0,202 315 115 0,140

• výrazný rozdíl velikosti disperze pro jednotlivé metody

• při srovnatelných hodnotách pološířky → tendence k vyšším hodnotám
dm pro vzorky II



Mikroskopie atomárních silMikroskopie atomárních sil

• v použitém intervalu měří topografii vzorků

• trojrozměrné zobrazení v reálném prostoru

• rozlišení závislé na vertikálních rozměrech vzorku

• nadhodnocení laterálních rozměrů vlivem konvoluce

Vzorek



Aplikace AFMAplikace AFM

• použití bezkontaktní metody (f ∼ 270 kHz)

• skenovací rozsah max. 2 µm

• bez korekce na konvoluci, pouze výška měření

• substrát — atomárně rovná slída

• selekce velikostí způsobem přípravy, interval v oblasti maxima z DLS

• rozrušení aglomerátů

• vliv kondenzace vody



Morfologie částicMorfologie částic

• vzorek I/A pětiúhelníkový řez (romboedr), vzorek II/A šestiúhelníkový
řez (hexagonální šupinka)

• skenovací rozsah ∼ 1000 nm

Vzorek I/A Vzorek II/A



Velikost částicVelikost částic

• skenovací rozsah 250–1000 nm

• u I/A snížení zdánlivé velikosti kolmo k „řetízkuÿ

Vzorek I/A Vzorek II/A



3D pohled — vzorek II3D pohled — vzorek II



3D pohled — vzorek I3D pohled — vzorek I



Srovnání vzorků I/A a II/ASrovnání vzorků I/A a II/A

• dvě skupiny částic dle velikostí

– vzorek I/A — částice jsou objemové

– vzorek II/A — částice spíše šupinky

Rozsah poměrů délka/výška
Průměr částic [nm] 30–100 150–300

I/A 5–11 15–30
II/A 18–30 5–25



Barevná kvalitaBarevná kvalita

• měřeno pomocí závislosti intenzity rozptýleného světla na vlnové délce
dop. záření

• vyjádřeno v barevných souřadnicích
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Ocenění vlivůOcenění vlivů

• vliv velikosti — u obou vzorků zřetelný posuv podél šipky při růstu
středního průměru dm

• vliv disperze — posuv ve směru (téměř) kolmém k předchozímu

• morfologie částic — výrazný rozdíl především ve výšce malých částic,
vliv na barevnou kvalitu zřejmě ve stejném směru jako vliv disperze

• uvedené externí charakteristiky nemusí být primárním výsledkem pří-
pravy, rozdíly mohou vznikat vlivem rozdílných strukturních parametrů,
kationtové substituce apod.


