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a-Fe2O3   
Krystalová struktura:  
hexagonální romboedricky centrovaná 

prostorová grupa R3c 

 

Magnetické chování: 
T < TM = 260 K: antiferomagnet 

260 K < T < 950 K: slabý „canted“ feromagnet  

T > TC = 950 K: paramagnet 
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b-Fe2O3   
Krystalová struktura:  
kubická prostorově centrovaná  

prostorová grupa Ia3 

d pozice (C2 symetrie) 

b pozice (C3i symetrie) 

 

Magnetické chování: 
T < TN = 115 K  antiferomagnet 

T > TN   paramagnet (při pokojové teplotě jako jediný z Fe2O3 forem) 
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g-Fe2O3   
Krystalová struktura:  
kubická spinelová  

prostorová grupa P4132  

tetraedrické pozice A 

oktaedrické pozice B 

FeA(Fe5/3vac1/3)
BO4 

 

Magnetické chování: 
TC = 853 K (pro dobře krystalický maghemit) 

T < TC : ferimagnetický 

malé částice (d < 15 nm) … superparamagnetismus 
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e-Fe2O3   
Krystalová struktura:  
ortorombická  

prostorová grupa Pna21  

4 neekvivalentní pozice Fe3+ 

 

Magnetické chování: 
T < TC = 470 K : nekolineární ferimagnet 

HC = 2 T 

 

III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011 



Vysokotlaké formy Fe2O3   
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Pressure 

[GPa] 

Temperature 

[K] 

Structure Symmetry Space group Lattice constants 

[Å] 

Ref. 

30 2000 perovskite orthorhombic Pbnm a = 4.90, b = 5.04, c = 7.15 2 

58 1400 
Rh2O3(II)-

type 
orthorhombic Pbcn a = 6.67, b = 4.60, c = 4.94 1 

70 2500 
post-

perovskite 

orthorhombic 

monoclinic 
---* 

a = 2.64, b = 6.39, c = 8.54 

a = 5.28, b = 6.39, c = 4.94 
2 

96 2800 perovskite orthorhombic Cmcm a = 2.64, b = 8.54, c = 6.39 3 

*...Not Applicable  

 a-Fe2O3 podroben vysokým teplotám a tlakům 
 fázová transformace 1. druhu; vratná; změna objemu až 7 % 

(1) Ito, E.; Fukui, H.; Katsura, T.; Yamazaki, D.; Yoshino, T.; Alizawa, Y.; Kubo, A.; Yokoshi, S.; Kawabe, K.; Zhai, S. M.; Shatzkiy, 

A.; Okube, M.; Nozawa, A.; Funakoshi, K. I. Am. Mineral. 2009, 94, 205. 

(2) Ono, S.; Kikegawa, T.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2004,65, 1527. 

(3) Ono, S.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2005, 66, 1714. 



Vysokotlaké formy Fe2O3   
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Ortorombická struktura typu CaIrO3 (prostorová grupa Cmcm) 

p = 96 GPa 

 

T = 2800 K 

 

Ono, S.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2005, 66, 1714. 



Nanostruktury a-Fe2O3   
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Syntéza  - konečný produkt tepelných konverzí 
   a rozkladů železnatých a železitých sloučenin  
 - produkt tepelně indukovaných 
   polymorfních přeměn Fe2O3 

 

Aplikace - využití velké specifické plochy 
    povrchu v katalýze: 
   - odbourávání fenolů, oxidace cyklohexanu, 
    rozklad peroxidu vodíku 
 
  -  využití polovodičových vlastností 
     (band gap 2,1 eV) ve fotokatalýze  
  -  tenké vrstvy a-Fe2O3 jako fotoelektrody 
     pro štěpení vody a získávání vodíku 



Nanostruktury b-Fe2O3   
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Syntéza  - reakce v pevné fázi, „chemical vapor condensation“, sprejová pyrolýza  
 - nanoprášek, „dutinkové“ nanočástice, tenké filmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Lee, J. S.; Im, S. S.; Lee, C. W.; Yu, J. H.; Choa, Y. H.; Oh, S. T. 

                   J. Nanoparticle Res. 2004, 6, 627. 

Aplikace – užití optoelektronických vlastností „dutinkových“ nanočástic b-Fe2O3 
  -  katalýza elektrochemické redukce peroxidu vodíku  



Nanostruktury g-Fe2O3   
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Syntéza  - celá řada metod včetně tepelných rozkladů 

 - nanoprášky, nanokompozity, nanodrátky, nanotrubičky, tenké filmy, 
   povlakované (povrchově funkcionalizované) nanočástice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikace – záznamová média, biomedicína, biotechnologie   



e-Fe2O3   
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Metastabilní strukturní modifikace vznikající 
během tepelně indukované strukturní transformace 
g-Fe2O3 při zajištění prostorové restrikce bránící sintraci 
většího počtu částic. 
 
- nanokompozity, core-shell částice  
 
- inkorporace kationtů kovů skupiny IIA během 
 přípravy nanokompozitu SiO2- e-Fe2O3 zvyšuje  
 stabilitu vůči transformaci e fáze na a-Fe2O3 při 
zachování jejích fyzikálních vlastností 

 
- syntéza čistého prášku je obtížná:  
 prekurzor s dostatečně vysokou rozkladnou teplotou, 
omezená míra aglomerace částic 
 
Př.: Tepelná konverze Fe2(SO4)3 při 530 °C 
- dosaženo 60 % e-Fe2O3 

g-Fe2O3 (7 nm), 1100 °C 
→ e-Fe2O3 (37 nm) 

Taboada, E.; Gich, M.; Roig, A. ACS Nano 2009, 3, 3377. 



Polymorfní transformace g-Fe2O3 
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Na čem závisí mechanismus, kinetika a minimální teplota potřebná pro transformaci 
 
• velikost a morfologie částic 
 
• forma – prášek, nanokompozit, core-shell částice, povlakované částice 

 
• strukturní dopace (např. Zn+, Y2O3) 
 
 



-kompetice aktivační a povrchové energie 
 

-s klesající velikostí částic klesá minimální teplota pro transformaci 
 

 
 
 
 
 
 
 
- „particle size induced“ transformace: Pokud vycházíme z 
ultramalých nanočástic g-Fe2O3, k jejich přeměně na g-Fe2O3 dojde až 
po dosažení jisté kritické velikosti (10-25 nm) 

Polymorfní transformace g-Fe2O3 → a-Fe2O3 
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Vliv velikosti částic 

Zboril, R.; Mashlan, M.; Barcova, K.; Vujtek, M. 

Hyperfine Interact. 2002, 139, 597. 



Polymorfní transformace g-Fe2O3 → e-Fe2O3 
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Polymorfní transformace g-Fe2O3 → a-Fe2O3 
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Polymorfní transformace b-Fe2O3 
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Simultánní vs. sousledná tvorba polymorfů Fe2O3 
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Tepelný rozklad Fe(C10H9CHO)  v SiO2 matrici na vzduchu 
Publikována sousledná tvorba polymorfů, ale: 
- experimenty byly provedeny ex-situ 
- nebyly zohledněny změny fyzikálních vlastností SiO2 s rostoucí        
teplotou 
- nebyl sledován stupeň konverze prekurzoru 
-nebyly diskutovány podmínky pro difúzi konverzního plynu SiO2 
matricí 
 

- spíše simultánní tvorba b-Fe2O3 a g-Fe2O3 a jejich 
polymorfní transformace 

Sakurai, S.; Namai, A.; Hashimoto, K.; Ohkoshi, S.  J. Am. Chem.Soc. 
2009, 131, 18299. 



Mechanicky indukovaná transformace a-Fe2O3→ g-Fe2O3 
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- vysokoenergetické mletí mikročástic a-Fe2O3 (10 mm) 
vedlo k tvorbě nanočástic g-Fe2O3 (37 nm) 

 

- dochází k posunu kyslíkových rovin ve struktuře a-Fe2O3 
a tvorbě vakancí 
 
- limitní velikostí částic je asi 40 nm 

 

- transformace poskytuje možnost snadné a levné 
přípravy magnetických g-Fe2O3 nanočástic 



Praktické aspekty polymorfních přeměn Fe2O3 
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Pochopení mechanismů transformací vede: 
 
- k optimalizaci přípravy čistých strukturních modifikací Fe2O3 

 
- ke zefektivnění aplikací využívajících tepelné procesy 
 

- k eliminaci nežádoucích transformací během měření některými technikami, např. TEM 
(elektronový svazek), Ramanova spektroskopie (laserový svazek) apod.  
 



Náměty pro další studium 
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-vliv morfologie na mechanismus polymorfních přeměn Fe2O3 
 

-vlastnosti a aplikace g-Fe2O3 připraveného polymorfní transformací „dutinkových“ 
nanočástic b-Fe2O3 – zachovává se původní morfologie? 
 

-užití kationtové substituce do struktury e-Fe2O3 za účelem stabilizace proti přeměně 
na a-Fe2O3 
 

-potvrzení a detailní vysvětlení koncepce simultánní tvorby polymorfů Fe2O3 užitím in-
situ experimentálních technik 
 

-mechanicky indukované polymorfní transformace e-Fe2O3 a b-Fe2O3  - objevení 
nového polymorfu Fe2O3 ? 
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