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11.. MagnetickéMagnetické polepole planetplanet –– PročProč MarsMars nemánemá magnetickémagnetické
pole?pole?

22.. HematoHemato--ilmenitovéilmenitové nanolamelárnínanolamelární systémysystémy –– PročProč jsoujsou
taktak významné?významné?

33.. NašeNaše studiumstudium hematohemato--ilmenitovéhoilmenitového nanolamelárníhonanolamelárního sysy--
stémustému –– hledáníhledání „viníka“„viníka“ jevujevu výměnnévýměnné anizotropieanizotropie..

44.. ShrnutíShrnutí aa závěrzávěr –– KamKam jsmejsme sese zatímzatím dostalidostali aa coco dál?dál?



23.9.2009

2

1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole ZeměMagnetické pole Země

-- PřibližněPřibližně dipólovéhodipólového charakterucharakteru (jako(jako uu tyčovéhotyčového magnetu)magnetu)
ss jižnímjižním magnetickýmmagnetickým polempolem vv blízkostiblízkosti severníhoseverního geograficgeografic--
kéhokého pólupólu ZeměZemě aa severnímseverním magnetickýmmagnetickým pólempólem vv blízkostiblízkosti
jižníhojižního geografickéhogeografického pólu,pólu, BBZeměZemě ≈≈ ((3030 –– 6060)) μμTT..
-- MagnetickéMagnetické polepole ZeměZemě →→ zdrojzdroj magnetosférymagnetosféry (nejsvrchnější(nejsvrchnější
vrstvavrstva zemskézemské atmosféry)atmosféry) →→ chráníchrání ZemiZemi předpřed dopademdopadem nabinabi--
týchtých částicčástic zeze solárníhosolárního větru,větru, kterýkterý ovlivňujeovlivňuje jejíjejí tvar!tvar!
-- ExistenceExistence zemskéhozemského magnetickéhomagnetického polepole –– „teorie„teorie dynama“dynama“..
-- TeorieTeorie dynamadynama popisujepopisuje proces,proces, pomocípomocí něhožněhož rotující,rotující, prouprou--
dícídící aa elektrickyelektricky vodivávodivá tekutinatekutina udržujeudržuje magnetickémagnetické polepole.. JeJe
užívánaužívána kk vysvětlenívysvětlení přítomnostipřítomnosti trvalýchtrvalých magnetickýchmagnetických polípolí
uu astronomickýchastronomických objektůobjektů.. VV případěpřípadě ZeměZemě jeje vodivouvodivou tekutitekuti--
nounou proudícíproudící žhavéžhavé železoželezo vv kapalnémkapalném stavustavu veve vnějšímvnějším jádřejádře,,
kterékteré sese stávástává rotujícírotující díkydíky vlastnívlastní rotacirotaci ZeměZemě (tzv(tzv.. CoriolisůvCoriolisův
efekt)efekt).. ZáklademZákladem jsoujsou magnetohydrodynamickémagnetohydrodynamické rovnicerovnice,, kterékteré
popisují,popisují, jakjak tekutinatekutina můžemůže stálestále regenerovatregenerovat magnetickémagnetické polepole..

uu……rychlost,rychlost, BB……indukceindukce magnetickéhomagnetického pole,pole, ηη == 11/(/(σμσμ))……
magnetickámagnetická difuzivitadifuzivita (rozptylnost),(rozptylnost), σσ……elektrickáelektrická vodivost,vodivost,
μμ……permeabilitapermeabilita..TT >> >> TTC,FeC,Fe = 1043 K= 1043 K!!!!!!
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole ZeměMagnetické pole Země

-- PodílPodíl druhéhodruhého členučlenu nana pravépravé straněstraně předchozípředchozí rovnicerovnice kk prvnímuprvnímu členučlenu dávádává magnetickémagnetické
ReynoldsovoReynoldsovo čísločíslo –– bezrozměrnébezrozměrné čísločíslo udávajícíudávající poměrpoměr mezimezi advekcíadvekcí magnetickéhomagnetického polepole aa
jehojeho difůzídifůzí..
-- ŘešenímŘešením získámezískáme kritickoukritickou hodnotuhodnotu magnetickéhomagnetického ReynoldsovaReynoldsova číslačísla,, nadnad kteroukterou jeje sílasíla
tokutoku dostatečnádostatečná kk zesílenízesílení magnetickéhomagnetického polepole aa podpod kteroukterou docházídochází kk útlumuútlumu magnetickéhomagnetického
polepole..
-- StudieStudie lávovýchlávových proudůproudů čedičečediče →→ přetáčenípřetáčení magnetickýchmagnetických pólůpólů ZeměZemě popo jistémjistém časovémčasovém
intervaluintervalu,, posledníposlední přepólovánípřepólování ZeměZemě proběhloproběhlo asiasi předpřed 780780 000000 letylety..
-- DvěDvě vysvětlenívysvětlení:: 11)).. ChaosChaos veve vířivýchvířivých shlucíchshlucích žhavéhožhavého tekutéhotekutého železaželeza,, cožcož dovolujedovoluje mimi--
gracigraci magnetickýchmagnetických pólůpólů ZeměZemě;; 22)).. SrážkaSrážka ss cizímcizím vesmírnýmvesmírným tělesemtělesem..
-- PřepólováníPřepólování:: několikněkolik tisíctisíc letlet nebonebo několikněkolik týdnůtýdnů..
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole ZeměMagnetické pole Země

-- 18381838,, CC.. FF.. GaussGauss prokázal,prokázal, žeže 9595%% zemzem--
skéhoského magnetickéhomagnetického polepole mámá vnitřnívnitřní původpůvod
aa 55%% mámá vnějšívnější původpůvod..

-- MagnetickéMagnetické polepole ZeměZemě mámá 33 příspěvkypříspěvky::
11)).. VnitřníVnitřní magnetickémagnetické polepole::
-- vytvářenévytvářené elektrickýmielektrickými proudyproudy žhavéhožhavého tete--
kutéhokutého železaželeza veve vnějšímvnějším jádřejádře;;

-- stabilnístabilní popo dobudobu dní,dní, aleale proměnlivéproměnlivé vv řáduřádu
letlet;;

-- přibližněpřibližně 5050 μμTT;;
-- zodpovídázodpovídá zaza velkévelké lokálnílokální změnyzměny vv inteninten--
zitězitě aa směrusměru..

22)).. ExterníExterní magnetickémagnetické polepole::
-- vytvářenévytvářené elektrickýmielektrickými proudyproudy vv ionosféionosfé--
řeře sestávajícísestávající sese zz částicčástic ionizovanýchionizovaných soso--
lárnílární radiacíradiací ((1111--cticti letýletý solárnísolární cyklus)cyklus);;

-- obvykleobvykle proměnlivéproměnlivé vv řáduřádu hodinhodin vv interinter--
valuvalu desetindesetin nTnT;;

-- příležitostněpříležitostně proměnnéproměnné vv řáduřádu minutminut vv inin--
tervalutervalu stovekstovek nTnT (magnetická(magnetická bouřka)bouřka)..

33)).. AnomálníAnomální indukovanéindukované magnetickémagnetické polepole::
-- magnetizacemagnetizace indukovanáindukovaná vv zemskézemské kůřekůře vnitřnímvnitřním polempolem (a(a externímexterním

polem)polem) nebonebo remanentníremanentní magnetizacemagnetizace („trvale(„trvale indukovaná“)indukovaná“);;
-- limitovanálimitovaná nana vnějšívnější zemskouzemskou kůrukůru (tj(tj.. fero(feri)fero(feri)--magnetickémagnetické minerály)minerály)..

Variance zemského magnetického poleVariance zemského magnetického pole
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole ZeměMagnetické pole Země

Generace magnetického pole ZeměGenerace magnetického pole Země Přepólování magnetického pole Země a jeho detekcePřepólování magnetického pole Země a jeho detekce
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole ZeměMagnetické pole Země

0707

1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole MarsuMagnetické pole Marsu

Pasová magnetická struktura na povrchu MarsuPasová magnetická struktura na povrchu Marsu Solární vítr interagující s planetou MarsSolární vítr interagující s planetou Mars

-- MagnetickéMagnetické polepole majímají MerkurMerkur (≈(≈ 300300 nT)nT) aa ZeměZemě,, praktickyprakticky zanedbatelnézanedbatelné magnetickéhomagnetického
polepole vykazujívykazují VenušeVenuše aa MarsMars..
-- MagnetickéMagnetické dynamodynamo MarsuMarsu pracovalopracovalo několikněkolik miliónůmiliónů letlet popo vznikuvzniku planety,planety, selhaloselhalo předpřed
asiasi 44 miliardamimiliardami letlet (chladnutí(chladnutí jádra),jádra), cožcož vedlovedlo keke kolapsukolapsu magnetosférymagnetosféry aa nakonecnakonec ii vlastvlast--
níní hustéhusté atmosféryatmosféry (vypaření(vypaření atmosféry)atmosféry).. NyníNyní jeje magnetickémagnetické polepole planetyplanety generovánogenerováno poupou--
zeze vnějšímivnějšími zdrojizdroji (interakce(interakce sese solárnímsolárním větrem)větrem) aa horninamihorninami nana povrchupovrchu MarsuMarsu.. VnitřníVnitřní
magnetickémagnetické polepole nynínyní nenínení většívětší nežnež 11,,55 xx 10101212 T/mT/m33,, cožcož jeje 1010 000000 krátkrát méněméně nežnež uu ZeměZemě..
-- PozorovatelnáPozorovatelná pásovápásová magnetickámagnetická strukturastruktura nana povrchupovrchu MarsuMarsu –– pozůstatkypozůstatky deskovédeskové tektek--
tonikytoniky nana MarsuMarsu (desková(desková tektonikatektonika jižjiž dávnodávno nenínení nana MarsuMarsu aktivní)aktivní)..
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole MarsuMagnetické pole Marsu
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1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole MarsuMagnetické pole Marsu

Sken povrchu Marsu družicí MGS (Mars Global Surveyor)Sken povrchu Marsu družicí MGS (Mars Global Surveyor)
červené a modré oblasti → významné magnetické pole!!!červené a modré oblasti → významné magnetické pole!!!

1010



23.9.2009

6

1. Úvod1. Úvod
Magnetické pole MarsuMagnetické pole Marsu

Mars = „magnetická“ červená planetaMars = „magnetická“ červená planeta

1111

2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy
Vysvětlení dvou důležitých pojmů:Vysvětlení dvou důležitých pojmů: indukovanýindukovaný magnetismusmagnetismus a a remanentníremanentní magnetickémagnetické polepole

((zz pohledu paleomagnetismu)pohledu paleomagnetismu)

IndukovanýIndukovaný magnetismusmagnetismus:: horninyhorniny ztotožníztotožní svésvé magnetickémagnetické polepole ss magnetickýmmagnetickým polempolem
planety,planety, horninyhorniny doslovadoslova „zapomněly“,„zapomněly“, připři jakémjakém magnetickémmagnetickém polipoli sese formovalyformovaly..
RemanentníRemanentní magnetickémagnetické polepole:: některéněkteré horninyhorniny sese „brání“„brání“ přijetípřijetí současnéhosoučasného magnetickémagnetické
polepole planetyplanety aa místomísto tohotoho sisi zachovávajízachovávají magnetickémagnetické pole,pole, připři kterémkterém vzniklyvznikly →→ horninyhorniny
odrážejíodrážejí magnetickoumagnetickou historiihistorii planetyplanety..

AbsenceAbsence globálníhoglobálního magnetickéhomagnetického polepole nana MarsuMarsu tudížtudíž evokujeevokuje přítomnostpřítomnost horninhornin aa skalskal
sese silnýmsilným remanentnímremanentním magnetickýmmagnetickým polem,polem, kterékteré sese vv nichnich uchovalouchovalo popo několikněkolik miliardmiliard
letlet,, tjtj.. zz doby,doby, kdykdy sese tytotyto horninyhorniny formovalyformovaly vv přítomnostipřítomnosti vnitřníhovnitřního magnetickéhomagnetického polepole
planetyplanety..

ExistujíExistují podobnépodobné horninyhorniny ii nana Zemi?Zemi? →→ AnoAno →→ napříkladnapříklad hematohemato--ilmenitovéilmenitové systémysystémy staréstaré
přespřes 11 miliardumiliardu letlet,, kterékteré majímají vlastnívlastní magnetickémagnetické polepole asiasi 3030 krátkrát silnějšísilnější nežnež podlepodle předpopředpo--
kladůkladů magnetickéhomagnetického chováníchování hematituhematitu aa ilmenituilmenitu vv jejichjejich směsisměsi.. MeziMezi významnévýznamné lokalitylokality vývý--
skytuskytu tuhýchtuhých roztokůroztoků těchtotěchto dvoudvou minerálůminerálů patřípatří PeculiarPeculiar KnobKnob FormationFormation (jižní(jižní Austrálie),Austrálie),
RogalandRogaland (Norsko),(Norsko), AllardAllard LakeLake aa WilsonWilson LakeLake (Kanada)(Kanada)..
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2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy

Krystalová struktura a uspořádání magnetických momentůKrystalová struktura a uspořádání magnetických momentů Fázový diagramFázový diagram

AF…antiferomagnet, CAF…vychýlený antiferomagnet,AF…antiferomagnet, CAF…vychýlený antiferomagnet,
FM…ferimagnet, SG…spinové sklo, FM…ferimagnet, SG…spinové sklo, 

SP…superparamagnet, P…paramagnet,SP…superparamagnet, P…paramagnet,
R3c…neuspořadaná struktura kationtů,R3c…neuspořadaná struktura kationtů,

R3…úspořádána struktura kationtů.R3…úspořádána struktura kationtů.

HematitHematit ((αα--FeFe22OO33)):: TTNN ≈≈ 950950 K,K,
slaběslabě feromagnetickýferomagnetický nadnad TTMM

((≈≈ 265265 K)K),, antiferomagnetickýantiferomagnetický
podpod TTMM,, TTMM závisízávisí nana velikostivelikosti
částic,částic, porucháchporuchách mřížky,mřížky, subsub--
stituci,stituci, odklonuodklonu odod stechiomestechiome--
trie,trie, povrchovýchpovrchových jevechjevech aa mormor--
fologiifologii..
IlmenitIlmenit (FeTiO(FeTiO33)):: TTNN ≈≈ 5555 K,K, podpod
TTNN antiferomagnetickýantiferomagnetický..

FeFe3+3+ ionsions FeFe2+2+ ionsions

TT < < TTMM

TT > > TTMM
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2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy

-- HematoHemato--ilmenitovéilmenitové tuhétuhé roztokyroztoky ((((FeTiOFeTiO33))xx((αα--FeFe22OO33))11––xx,, 00 << xx << 11)) sese těšítěší velkémuvelkému zájmuzájmu
vědeckévědecké komunitykomunity zz důvodůdůvodů základníhozákladního ii technologickéhotechnologického výzkumuvýzkumu (první(první zmínkazmínka oo hemahema--
toto--ilmenitovýchilmenitových systémechsystémech –– YY.. IshikawaIshikawa aa SS.. Akimoto,Akimoto, JJ.. PhysPhys.. SocSoc.. JpnJpn.. 1212,, 19519577,, 10831083--
10951095))..

-- UkazujeUkazuje se,se, žeže tytotyto tuhétuhé roztokyroztoky jsoujsou významnévýznamné nejennejen vv petrologickýchpetrologických aa paleomagneticpaleomagnetic--
kýchkých studiíchstudiích (S(S.. AA.. McEnroe,McEnroe, PP.. RobinsonRobinson aa PP.. TT.. Panish,Panish, AmAm.. MineralMineral.. 8686,, 20012001,, 14471447––14681468))
aleale rovněžrovněž sese díkydíky svýmsvým zajímavýmzajímavým magnetickýmmagnetickým vlastnostemvlastnostem jevíjeví velmivelmi perspektivníperspektivní jakojako
elektronickéelektronické popřípaděpopřípadě spintronickéspintronické materiálymateriály (T(T.. Fujii,Fujii, MM.. Kayano,Kayano, MM.. NakanishiNakanishi aa JJ..
Takada,Takada, IEEEIEEE TransTrans.. MagnMagn.. 4141,, 20052005,, 27752775––27772777))..

-- LzeLze jeje běžněběžně naléztnalézt veve vyvřelýchvyvřelých aa metamorfníchmetamorfních pozemskýchpozemských hornináchhorninách aa půdáchpůdách,, připři--
čemžčemž jejichjejich celkovécelkové magnetickémagnetické chováníchování jeje významněvýznamně ovlivněnoovlivněno vzájemnýmvzájemným strukturnímstrukturním
uspořádánímuspořádáním aa relativnímrelativním obsahemobsahem hematituhematitu aa ilmenituilmenitu vv jejichjejich tuhétuhé směsisměsi (například(například RR.. JJ..
Harrison,Harrison, UU.. BeckerBecker aa SS.. AA.. TT.. Redfern,Redfern, AmAm.. MineralMineral.. 8585,, 20002000,, 16941694––17051705 aa RR.. JJ.. HarrisonHarrison aa
SS.. AA.. TT.. Redfern,Redfern, PhysPhys.. ChemChem.. MineralsMinerals 2828,, 20012001,, 399399––412412))..

-- ByloBylo experimentálněexperimentálně prokázáno,prokázáno, žeže vv závislostizávislosti nana koncentracikoncentraci jednotlivýchjednotlivých fázifázi vv tuhémtuhém
roztokuroztoku nabývánabývá hematohemato--ilmenitovýilmenitový systémsystém různýchrůzných magnetickýchmagnetických režimůrežimů (vychýlený(vychýlený antianti--
feromagnet,feromagnet, ferimagnet,ferimagnet, spinovéspinové sklo,sklo, superparamagnetsuperparamagnet aa čistýčistý antiferomagnet)antiferomagnet)..

-- NejzajímavějšíNejzajímavější magnetickémagnetické vlastnostivlastnosti vykazujívykazují tuhétuhé roztokyroztoky hematituhematitu aa ilmenituilmenitu propro 00..5050 <<
xx << 00..7575 →→ vysokávysoká hodnotahodnota saturačnísaturační magnetizacemagnetizace aa silnésilné aa stabilnístabilní remanentníremanentní magnetickémagnetické
polepole (G(G.. LL.. NordNord JrJr.. aa CC.. AA.. Lawson,Lawson, AmAm.. MineralMineral.. 7474,, 19891989,, 160160––176176))..
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2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy
-- NavícNavíc hematohemato--ilmenitovéilmenitové systémysystémy ss tímtotímto zastoupenímzastoupením hematituhematitu aa ilmenituilmenitu vykazujívykazují nedánedá--
vnovno objevenouobjevenou velmivelmi významnouvýznamnou výměnnouvýměnnou anizotropiianizotropii projevujícíprojevující sese výměnnýmvýměnným polempolem ss
hodnotouhodnotou okolookolo 11 TT (S(S.. AA.. McEnroe,McEnroe, BB.. CarterCarter--Stiglitz,Stiglitz, RR.. JJ.. Harrison,Harrison, PP.. Robinson,Robinson, KK.. Fabian,Fabian,
aa CC.. McCammon,McCammon, NatureNature NanotechnolNanotechnol.. 22,, 20072007,, 631631––634634))..

-- ExistujíExistují dvědvě možnémožné varianty,varianty, jakjak vysvětlitvysvětlit tytotyto neobvykléneobvyklé aa unikátníunikátní magnetickémagnetické vlastnostivlastnosti
(tj(tj.. vysokávysoká hodnotahodnota saturačnísaturační magnetizace,magnetizace, silnásilná aa stabilnístabilní remanentníremanentní magnetizace,magnetizace, přítopříto--
mnostmnost výměnnéhovýměnného pole)pole) těchtotěchto tuhýchtuhých roztokůroztoků..

Lamelární magnetismusLamelární magnetismus Vychýlený antiferomagnetismusVychýlený antiferomagnetismus

PP.. Robinson,Robinson, RR.. JJ.. Harrison,Harrison, SS.. AA..
McEnroeMcEnroe aa RR.. BB.. Hargraves,Hargraves, NatureNature
418418,, 20022002,, 517517––520520..

GG.. Kletetschka,Kletetschka, PP.. JJ.. Wasilewski,Wasilewski, PP.. TT..
Taylor,Taylor, TectonophysicsTectonophysics 347347,, 20022002,, 167167––
177177..

-- Zjistili,Zjistili, žeže horninyhorniny obsahujícíobsahující nanometrovénanometrové srostlisrostli--
cece ilmenituilmenitu aa hematituhematitu jsoujsou lépelépe schopnyschopny držetdržet pevpev--
něně svojisvoji původnípůvodní magnetizacimagnetizaci nežnež horninyhorniny bezbez těchtotěchto
nanometrovýchnanometrových srostlicsrostlic..
-- VloženímVložením nanočáticenanočátice hematituhematitu dodo hostuhostu hematituhematitu
sese vytvářívytváří silnýsilný aa stabilnístabilní magnetickýmagnetický signál,signál, kterýkterý
odoláváodolává velkýmvelkým změnámzměnám vv teplotěteplotě aa magnetickémmagnetickém
polipoli ažaž vv řáduřádu miliardmiliard letlet..

-- DomnívajíDomnívají se,se, žeže zaza stabilnístabilní aa silnousilnou remanencíremanencí titanotitano--
hematituhematitu vv hematohemato--ilmenitovémilmenitovém tuhémtuhém roztokuroztoku stojístojí rara--
nnénné formováníformování (během(během chlazení)chlazení) antiferomagnetickýchantiferomagnetických
lamellamel hematitu,hematitu, kterékteré jsoujsou multidoménovémultidoménové aa tudížtudíž schoscho--
pnépné získatzískat silnousilnou remanentníremanentní magnetizaci,magnetizaci, kterékteré sese utužíutuží
pozdějšípozdější exzolucíexzolucí..
-- VznikáVzniká spinověspinově skloněnáskloněná magnetizacemagnetizace kolmákolmá keke směrusměru
magnetickéhomagnetického momentumomentu vv teoriiteorii lamelárníholamelárního magnetismumagnetismu..

1515

2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy

P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517--520.520.

Monte Carlo simulaceMonte Carlo simulaceLamely hematitu a ilmenit hostemLamely hematitu a ilmenit hostem
(Jižní Rogaland, Norsko)(Jižní Rogaland, Norsko)

1616
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2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy

Lamely ilmenitu, hematit hostemLamely ilmenitu, hematit hostem Lamely hematitu, ilmenit hostemLamely hematitu, ilmenit hostem

P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517--520.520.

1717

2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy
Lamely ilmenitu a hematitLamely ilmenitu a hematit

hostemhostem
(Wilson Lake, Kanada)(Wilson Lake, Kanada)

0.05 mm

AA

AA

BB

BB

T T > T> TMM → WF stav→ WF stav

2 2 –– 55°° 2 2 –– 55°°

>> 55°° >> 55°°

známý  stav  pro  hematitznámý  stav  pro  hematit

Hematit vHematit v
ilmenituilmenitu

Ilmenit vIlmenit v
hematituhematitu

Lamely hematitu a ilmenitLamely hematitu a ilmenit
hostemhostem

(Allard Lake, Kanada)(Allard Lake, Kanada)

GG.. KletetschkaKletetschka aa kolkol..,, TectonophysicsTectonophysics 347347,, 20022002,, 167167––177177..

Variace remanentního magnetického Variace remanentního magnetického 
pole v oblasti Allard Lakepole v oblasti Allard Lake

1818
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2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy 1919

VýměnnáVýměnná anizotropieanizotropie –– vznikávzniká vv důsledkudůsledku fázovéhofázového rozhranírozhraní

dvoudvou magnetickymagneticky odlišnýchodlišných fázífází (tj(tj.. antiferomagnetickáantiferomagnetická aa

feromagnetickáferomagnetická fáze)fáze).. UU nanočásticnanočástic jeje toto pakpak povrchpovrch aa jádrojádro,,

povrchpovrch aa slupkaslupka ss organickéorganické čiči anorganickéanorganické sloučeninysloučeniny atdatd..

VýměnnáVýměnná interakceinterakce sese projevíprojeví posunemposunem hysterezníhysterezní smyčkysmyčky

podélpodél osyosy vnějšíhovnějšího magnetickéhomagnetického polepole vv systémechsystémech

ss rozhranímrozhraním feromagnetickéferomagnetické aa antiferomagnetickéantiferomagnetické fázefáze.. TatoTato

výměnnávýměnná vazbavazba poskytujeposkytuje dalšídalší zdrojzdroj magnetickémagnetické anizotropieanizotropie..

Jev výměnné anizotropie u hematoJev výměnné anizotropie u hemato--ilemnitových nanolamelárních systémůilemnitových nanolamelárních systémů

SS.. AA.. McEnroeMcEnroe aa kolkol..
NatureNature NanotechnolNanotechnol.. 22,,
20072007,, 631631––634634..

Výměnné pole okolo 1 Výměnné pole okolo 1 
T při 20 K!!!T při 20 K!!!

2. Hemato2. Hemato--ilmenitové nanolamelární systémyilmenitové nanolamelární systémy
Výskyt výměnné anizotropie uVýskyt výměnné anizotropie u

vrstevnatých strukturvrstevnatých struktur nanočásticových systémůnanočásticových systémů

spintronické aplikace (spinové chlopně)spintronické aplikace (spinové chlopně) mezičásticové interakce a povrchové jevymezičásticové interakce a povrchové jevy

2020
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3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů 2121

Anisotropy of local magnetic hyperfine field in ilmenite Anisotropy of local magnetic hyperfine field in ilmenite –– a trigger of a trigger of 
exchange bias in ilmenite/hematite nanostructured systemsexchange bias in ilmenite/hematite nanostructured systems

Radek ZborilRadek Zborila,a,**, Jiri Tucek, Jiri Tucekaa, Gunther Kletetschka, Gunther Kletetschkabb,,cc,,dd, Oldrich Schneeweis, Oldrich Schneeweisssee

aa Centre for Nanomaterial ResearchCentre for Nanomaterial Research and Departments of Physical Chemistry and Experimental and Departments of Physical Chemistry and Experimental 
PhysicsPhysics, Faculty of Science, Palacky University, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, Czech , Faculty of Science, Palacky University, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, Czech 

RepublicRepublic

bb Department of Physics, Catholic University of America, 200 Hannan Hall, Washington DC, USADepartment of Physics, Catholic University of America, 200 Hannan Hall, Washington DC, USA

cc Code 691, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 20771, USACode 691, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 20771, USA

dd Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech RepublicInstitute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

ee Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Zizkova 22,Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Zizkova 22,
616 62 Brno, Czech Republic616 62 Brno, Czech Republic

Naše studie výměnné anizotropie u hematoNaše studie výměnné anizotropie u hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů

3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů
-- ExperimentálníExperimentální výsledky,výsledky, dosaženédosažené vv tétotéto práci,práci, sese
zaměřujízaměřují nana vysvětlenívysvětlení přítomnostipřítomnosti výměnnévýměnné anizotroanizotro--
piepie uu hematohemato--ilmenitovýchilmenitových tuhýchtuhých roztokůroztoků..
-- NámiNámi zkoumanýzkoumaný vzorekvzorek pocházípochází zz lokalitylokality AllardAllard LakeLake
(Quebec,(Quebec, Kanada)Kanada) sese složenímsložením (FeTiO(FeTiO33))00..6666((αα--FeFe22OO33))00..3434..
-- KlíčovýKlíčový závěrzávěr:: výměnnávýměnná anizotropieanizotropie jeje indukovánaindukována aa
spuštěnaspuštěna změnouzměnou vv magnetokrystalovémagnetokrystalové anizotropiianizotropii ilil--
menitu,menitu, kterýkterý sese chováchová jakojako magnetickymagneticky tvrdátvrdá fázefáze vv
tomtotomto systémusystému..
-- ZávěrZávěr plyneplyne zz magnetizačníchmagnetizačních měřeníchměřeních aa MössbauMössbau--
erovyerovy spektroskopiespektroskopie..

VýsledkyVýsledky::

MagnetizačníMagnetizační studiestudie nana čistémčistém práškovémpráškovém ilmenituilmenitu →→
anomálníanomální nárůstnárůst magnetizacemagnetizace podpod ≈≈ 2525 KK aa růstrůst efektiefekti--
vníhovního magnetickéhomagnetického momentumomentu ss klesajícíklesající teplotouteplotou →→
vychýlenývychýlený antiferomagnetantiferomagnet,, kdekde feromagnetickéferomagnetické interaintera--
kcekce nejsounejsou zanedbatelnézanedbatelné →→ podpořenopodpořeno teplotnímteplotním chocho--
vánímváním koercitivitykoercitivity aa remanenceremanence podpod 5555 KK (Néelova(Néelova tete--
plotaplota ilmenitu)ilmenitu) →→ 2525 KK == charakteristickácharakteristická teplotateplota změzmě--
nyny magnetokrystalovémagnetokrystalové anizotropieanizotropie,, podpod kteroukterou ilmenitilmenit
magnetickymagneticky ztvrdneztvrdne..

2222

θθWeiss Weiss ≈ 30.5 K≈ 30.5 K a a CCCurieCurie ≈ 1.8 K≈ 1.8 K

http://www.cua.edu/
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3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů 2323
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3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů 2424

reprezentativní vzorek z Allard Lakereprezentativní vzorek z Allard Lake
↓↓

lamely hematitu v matrici ilmenitulamely hematitu v matrici ilmenitu
↓↓

FeTiOFeTiO33//αα--FeFe22OO33 = 0,67/0,33= 0,67/0,33
↓↓

žádný spinel nedetekován ve vzorkužádný spinel nedetekován ve vzorku
↓↓

vzorek (tenká destička) vzorek (tenká destička) patřící do patřící do 
skupiny systémů s anomálně vysokou skupiny systémů s anomálně vysokou 
remanencí a saturační magnetizací + remanencí a saturační magnetizací + 

vykazující výměnnou anizotropiivykazující výměnnou anizotropii

AnalýzaAnalýza mössbauerovskéhomössbauerovského spektraspektra připři
300300 KK →→ 33 komponentykomponenty,, jedenjeden sextetsextet aa
22 dublety,dublety, plochaplocha 11 sextet/sextet/22 dubletydublety ==
5050//5050..
SextetSextet:: δδ ≈≈ 00..3636 mm/s,mm/s, ΔΔEEQQ ≈≈ –– 00..2211
mm/smm/s,, BBhfhf == 5151..55 TT →→ αα--FeFe22OO33 ((5050 %%))..
DubletDublet 11:: δδ ≈≈ 11..1111 mm/s,mm/s, ΔΔEEQQ ≈≈ 00..7373
mm/smm/s →→ FeFe22++ vv FeTiOFeTiO33 ((4545 %%))..
DubletDublet 22:: δδ ≈≈ 00..3333 mm/s,mm/s, ΔΔEEQQ ≈≈ 00..3131
mm/smm/s →→ FeFe33++ vv FeTiOFeTiO33 ((55 %%))..

SEM

XRD

MS
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3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů 2525

-- ZFC/FCZFC/FC křivkykřivky:: TTirrirr ≈≈ 100100 KK →→ přípří--
tomnosttomnost superparamagnetickýchsuperparamagnetických čáčá--
sticstic (hematitu),(hematitu), podpořenopodpořeno inflexíinflexí ≈≈
2222 KK nana ZFCZFC křivcekřivce..
-- 4242 KK →→ přechodpřechod ilmenituilmenitu dodo magnemagne--
tickyticky uspořádanéhouspořádaného stavustavu,, posunposun kk
nižšínižší teplotěteplotě vv důsledkudůsledku nečistotnečistot..
-- ≈≈ 1515 KK nana FCFC →→ změnazměna trendutrendu
signasigna--lizujícílizující nástupnástup novéhonového
magnetickéhomagnetického mechanismumechanismu,,
podobnostpodobnost ss teplotnímteplotním průběhemprůběhem
magnetizacemagnetizace uu čistéhočistého ilil--menitu!!!menitu!!!
-- hysterezníhysterezní smyčkysmyčky →→ jevjev výměnnévýměnné
anizotropieanizotropie,, podpod ≈≈ 1515 KK sese ilmenitilmenit
stávástává magnetickymagneticky tvrdoutvrdou fázífází aa spouspou--
štíští jevjev výměnnévýměnné anizotropieanizotropie!!!!!!
-- výskytvýskyt jevujevu výměnnévýměnné anizotropieanizotropie jeje
doprovázendoprovázen enormnímenormním nárůstemnárůstem koko--
ercitivityercitivity systémusystému ((55 xx sese znásobíznásobí připři
chlazeníchlazení zz 1010 KK nana 22 K)!!!K)!!!
-- stejnéstejné chováníchování jakojako koercitivitakoercitivita vyvy--
kazujekazuje ii remanenceremanence systémusystému..

3. Studium hemato3. Studium hemato--ilmenitových systémůilmenitových systémů 2626

-- změnazměna orientaceorientace tenkétenké destičkydestičky
vůčivůči působícímupůsobícímu magnetickémumagnetickému polipoli
vv mama--gnetometrugnetometru (≈(≈ 4545°°))..
-- ZFC/FCZFC/FC křivkykřivky bezebeze změnyzměny (stejné(stejné
profilyprofily jakojako vv původnímpůvodním experimentálexperimentál--
nímním uspořádání)uspořádání)..
-- neočekávanáneočekávaná změnazměna →→ hodnotyhodnoty vývý--
měnnéhoměnného polepole připři měřenýchměřených teploteplo--
tách!!!tách!!!
-- jevjev výměnnévýměnné anizotropieanizotropie jeje směrověsměrově
závislýzávislý →→ díkydíky silnésilné anizotropiianizotropii induindu--
kovanékované ilmenitemilmenitem,, kterýkterý významněvýznamně
magnetickymagneticky ztvrdneztvrdne připři chlazeníchlazení syssys--
témutému..
-- distribucedistribuce snadnýchsnadných směrůsměrů magnemagne--
tizacetizace aa energetickýchenergetických bariérbariér odod magmag--
netickénetické anizotropieanizotropie lamellamel..
-- opětopět docházídochází kk významnémuvýznamnému nárůsnárůs--
tutu koercitivitykoercitivity aa remanenceremanence připři chlachla--
zenízení systémůsystémů!!!!!!
-- hematithematit určujeurčuje pouzepouze vysokoteplotnívysokoteplotní
chováníchování systémusystému..
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4. Shrnutí a závěr4. Shrnutí a závěr 2727

-- HematoHemato--ilmenitovéilmenitové systémysystémy představujípředstavují analogyanalogy sloužícísloužící kk vysvětlenívysvětlení anomálníhoanomálního chováníchování
horninhornin aa půdypůdy nana MarsuMarsu,, kterékteré činíčiní jehojeho povrchpovrch významněvýznamně magnetickýmagnetický..

-- VV rámcirámci našehonašeho studiastudia jsmejsme dospělidospěli kk několikaněkolika závěrůmzávěrům::
11)).. NízkoteplotníNízkoteplotní změnazměna vv magnetokrystalovémagnetokrystalové anizotropiianizotropii ilmenituilmenitu;;
22)).. IlmenitIlmenit tudížtudíž magnetickymagneticky ztvrdneztvrdne připři chlazeníchlazení;;
33)).. IlmenitIlmenit sese vv hematohemato--ilmenitovémilmenitovém nanolamelárnímnanolamelárním systémusystému chováchová jakojako magnetickymagneticky tvrdátvrdá
fázefáze aa stojístojí zaza spuštěnímspuštěním jevujevu výměnnévýměnné anizotropieanizotropie;;
44)).. JevJev výměnnévýměnné anizotropieanizotropie jeje vysocevysoce směrověsměrově závislýzávislý;;
55)).. HematoHemato--ilmenitovýilmenitový nanolamelárnínanolamelární systémsystém významněvýznamně magnetickymagneticky ztvrdneztvrdne připři jehojeho chlazechlaze--
níní..

-- PokračováníPokračování:: NMRNMR studiestudie ilmenituilmenitu aa MössbauerovaMössbauerova spektroskopiespektroskopie hematohemato--ilmenitovýchilmenitových
nanolamelárníchnanolamelárních systémůsystémů připři různýchrůzných teplotáchteplotách aa indukcíchindukcích vnějšíhovnějšího magnetickéhomagnetického polepole
→→ potvrzenípotvrzení vychýlenívychýlení magnetickýchmagnetických momentůmomentů uu hematituhematitu..

Děkuji Vám za Vaši pozornost Děkuji Vám za Vaši pozornost 

Thank you very much for your attentionThank you very much for your attention 

Merci beaucoup pur votre attentionMerci beaucoup pur votre attention 

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


