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SPINOVO POLARIZOVANÉ NANOŠTRUKTÚRY. PRÍPRAVA 

A CHARAKTERIZÁCIA POMOCOU SKENOVACEJ TUNELOVEJ 

MIKROSKOPIE. 

Bc. Dominik Volavka1 

Školiteľ1: Tomáš, Samuely  

1Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
Park Angelinum 9, 04154 Košice, Slovenská republika 

Táto práca sa zaoberá prípravou a následným štúdiom spinovo polarizovaných nanoštruktúr. 
V teoretickej časti sú vysvetlené základné princípy metód, ktoré sme pri výskume využívali. 
Venujeme sa princípom fungovania skenovacieho tunelového mikroskopu, skenovacej 
tunelovej spektroskopie, XPS spektroskopie, metóde argónového odprašovania, metóde 
RHEED, a taktiež si priblížime spôsob naparovania materiálov na substrát. V druhej časti sa 
zaoberáme interpretáciou výsledkov meraní troch rôznych typov vzoriek a procesu ich 
prípravy. Vzorky, ktoré sme skúmali sú kobaltové ftalokyaníny na medenom substráte, kryštál 
chrómu (100) a kobaltové ostrovčeky naparené na medený kryštál.  
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Na štruktúrne jednoduchých látkach ThC, KNi2Se2 a CsNiF3 sme testovali 

aproximatívny prístup ku výpočtu mriežkovej tepelnej kapacity, ktorý je založený na znalosti 
Debyeovej teploty ΘD a -fonónov, t.j. ramanovských a infračervených spektier. Porovnali 
sme takto vypočítanú výslednú mriežkovú tepelnú kapacitu s experimentálnymi dátami ako aj 
s exaktne vypočítanými predpoveďami založenými na ab initio výpočtoch publikovaných 
v literatúre. Mierne odchýlky medzi dátami ThC a našou aproximáciou sme pripísali 
zavedeniu predpokladu o nulovej šírke pása jednotlivých optických vetiev. Preto, aby sme 
aspoň čiastočne zohľadnili konečnú šírku pásov, nahradili sme skutočnú hodnotu frekvencie 
optických Г-fonónov «ťažiskom». V látke KNi2Se2 odchýlky nad 200 K sme pripísali 
kapacite vodivostných elektrónov a teda nenulovej hodnote parametra , ktorého hodnota sa 
s teplotou mení. V CsNiF3 sme zistili, že nie všetky módy prispievajú s rovnakou váhou ku 
tepelnej kapacite, keďže takto vypočítaná tepelná kapacita signifikantne prevyšuje 
experimentálne dáta. V tejto látke indikujeme dobrý súhlas medzi našou aproximáciou 
a presnými ab initio výpočtami, čo môžeme vysvetliť tým, že frekvencie uvádzaných  Г-
fonónov sa približujú frekvenciám, pri ktorých celková hustota stavov nadobúda maximálne 
hodnoty. 
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PRÍPRAVA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV S 
ČASTICAMI S UPRAVENÝM POVRCHOM 
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 Praktický význam magneticky mäkkých kompozitných materiálov v 

elektrotechnickom priemysle je obrovský a neustále rastie. Výroba najrôznejších súčiastok 

z takýchto materiálov je priemyselný proces, počas ktorého sa ich magnetické vlastnosti 

upravujú presne na mieru podľa konkrétnych požiadaviek na praktické využitie rôznymi 

metódami prípravy a zmenami parametrov výroby, ako sú napríklad lisovací tlak, doba a 

teplota žíhania, ich zloženie a povrchová úprava. 

 Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv zvyšovania obsahu feritu vo vzorke na 

maximálnu, počiatočnú a komplexnú permeabilitu, jej teplotnú závislosť, koercivitu, 

elektrický odpor a energetické straty prstencových vzoriek obdĺžnikového prierezu z 

magneticky mäkkého kompozitu železných častíc s upraveným povrchom obaľovaných 

elektroizolačnou vrstvou oxidu kremičitého. 

 Pre potreby výskumu tohto vplyvu boli vyrobené štyri vzorky z tepelne upraveného 

železného prášku, ktorého častice mali vyhladené povrchy obalené nevodivým povlakom 

oxidu kremičitého. Vzorky sa navzájom odlišovali obsahom feritu v zmesi práškov 

použitých na ich výrobu. Lisované boli pri izbovej teplote a tlaku 2000 MPa. 

 Zo všetkých nami skúmaných vzoriek vykazovala najlepšie magnetické vlastnosti 

vzorka s 10% feritu, ktorá mala najnižšie celkové energetické straty pri kvázistatickom aj 

striedavom magnetovaní a najvyššie maximálne hodnoty permeabilít. 
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Magnetokalorický jav je netradičnou chladiacou metódou, ktorá by jedného dňa mohla nahradiť 
neekologické chladenie na princípe kompresie plynov. Magnetokalorické chladenie využíva 
adiabatickú demagnetizáciu materiálu na jeho ochladenie, čo môže byť použité napríklad na 
chladenie mikroprocesorov. Táto práca sa zaoberá štúdiom teplôt štruktúrnej a magnetickej 
transformácie v Heuslerových zliatinách na báze Ni2FeGa vo forme sklom potiahnutých 
mikrodrôtov. Ukazuje, že zmenou chemického zloženia je možné kontrolovane ovplyvniť 
teploty prechodov s cieľom vylepšiť ich magnetokalorické vlastnosti. V predloženej práci 
dôkladne študujeme sériu sklom potiahnutých mikrodrôtov so zložením Ni51+xFe22-xGa27; x= 0, 
2, 3, 4. Teploty štruktúrnych a magnetických transformácií uvedených zliatin sme popísali 
lineárnym modelom založenom na koncentrácii valenčných elektrónov, čím sa nám podarilo 
nájsť spôsob ako definovane vylepšovať magnetokalorické vlastnosti daných materiálov. 
Využitím vhodných analýz nepriamych meraní magnetokalorického javu, bola potvrdená 
prítomnosť štruktúrnych a magnetických transformácií, v súlade s predstaveným modelom a 
dodatočnými transportnými meraniami. Predstavené analýzy naviac umožňujú odlíšiť typ a 
teploty fázových prechodov aj vo veľmi úzkom teplotnom intervale, a to iba s použitím 
nepriamych magnetokalorických meraní. Na základe tejto práce je možné využiť skúmané 
materiály vo forme sklom potiahnutých mikrodrôtov ako potenciálne magnetokalorické 
materiály pri izbových teplotách alebo dokonca ako aktívne senzory a aktuátory vďaka javu 
tvarovej pamäte. 
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Heuslerove materiály predstavujú výnimočné zliatiny s vlastnosťami, ako sú magnetokalorický 
efekt, pamäťový efekt a supravodivosť. Ich výnimočnosť spočíva aj v tom, že chemickým 
ladením zloženia zliatiny môžeme dosiahnuť nové vlastnosti, prípadne kombináciu viacerých 
vlastností, a teda multifunkčné materiály. Zliatina Ni2NbSn predstavuje jeden z takýchto 
multifunkčných materiálov. Výskum ukázal, že vykazuje magnetické usporiadanie spolu so 
supravodivosťou s kritickou teplotou 3,3 K. Táto teplota nie je postačujúca na to, aby si zliatina 
našla uplatnenie v technickej praxi, a teda našim cieľom je zvýšiť kritickú teplotu zliatiny nad 
kritickú teplotu tekutého hélia TK = 4,2 K. Jedným z možných spôsobov ako to dosiahnuť je 
chemický doping. Zliatina Ni2NbSn bola dopovaná 1 % prvkami Ga, Sb a Ge na úkor Sn. Na 
charakterizáciu prezentovaných zliatin boli vykonané štruktúrne, magnetické a transportné 
merania.  
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ELEKTROCHEMICKA PRÍPRAVA Au VRSTVY NA 

POVRCHU  MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC A LADENIE ICH VLASTNOSTÍ 

PRE BIOMEDICÍNSKE APLIKÁCIE 

Žaneta Fabriciová 

Školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. 

Konzultant: Mgr. Ľuboš Nagy 

 

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 041 54 Košice 

V biomedicíne sa v  posledných rokoch upriamila pozornosť na nanomateriály, a preto 

sú práve nanomateriály predmetom rozsiahlych štúdii. Medzi tieto materiály patria aj 

magnetické nanočastice na báze oxidov železa, ktoré sú charakteristické prítomnosťou 

magnetických vlastností. Sú to objekty, ktorých veľkosť sa pohybujem v rozmedzí jedného až 

stoviek nanometrov.  

V predkladanej práci sa zaoberáme elektrochemickou prípravou diamagnetického obalu 

na báze zlata, na povrchu magnetických nanočastíc Fe3O4 pre biomedicínske aplikácie 

s dôrazom na magnetickú hypertermiu. Navrhli sme jednoduchý elektrochemický systém, 

pomocou ktorého sme pripravili hybridné systémy obsahujúce Au vrstvu na povrchu častíc 

Fe3O4, Fe3O4/ SiO2. V práci sme sa venovali experimentálnemu štúdiu ζ-potenciálu, 

hydrodynamickej veľkosti pomocou metódy dynamického rozptylu svetla (DLS), ako aj 

štúdiu  magnetických vlastností využitím SQUID magnetometrie, konkrétne poľovej závislosti 

magnetizácie pri teplotách 2-300 K, ako aj teplotnej závislosti magnetizácie pri konštantnom 

magnetickom poli.  

Pripravili a študovali sme porovnávaciu sériu 6 vzoriek s cieľom overiť vhodnosť 

elektrochemického povlakovania pre prípravu Au vrstvy. Z magnetických meraní na vzorkách 

obsahujúcich magnetické nanočastice bolo potvrdené superparamagnetické správanie a 

potvrdená hodnota blokovacej teploty pri teplotách okolo to TB= 160 K. Pri teplotách nižších 

ako blokovacia teplota sme pozorovali blokovanie magnetických momentov SPION nanočastíc 

do smeru vonkajšieho magnetického poľa , pričom z hysteréznych slučiek meraných pri 2K 

sme vypočítali hodnotu koercivity približne Hc = 2000 Oe.  
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