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1. Bevezetés
A 21. századra a nanotechnológia szerves része lett a tudománynak, az iparnak és a
környezetünknek egyaránt. A nanotechnológia nanoméretű és nanoszerkezetű anyagok
előállításával és azok tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. Nanoméretű anyagokról
általában akkor beszélünk, ha a részecskék egyedi mérete 1–1000 nm között van.
Nanoszerkezetűnek pedig akkor nevezhetünk egy anyagot, ha találhatóak benne olyan önálló
strukturális egységek, amelyeknek a mérete a nanométeres mérettartományba esik. A
nanoanyagokat már számos szempont szerint osztályozták és csoportosították. Alkotóelemeik
szerint lehetnek szervetlen, vagy szerves nanoanyagok, egynemű, vagy többkomponensű
anyagok, szerkezetük alapján pedig megkülönböztetünk homogén, vagy strukturált szerkezetű
anyagokat, esetleg fázisszeparált anyagokat. A szervetlen nanoméretű részecskék közül a
mágneses nanorészecskék előállítása és vizsgálata egyre nagyobb szerepet kap, mert különleges
tulajdonságaik miatt sokféleképpen használhatjuk fel őket. Az orvostudományban számos
kutatás vizsgálja a nanorészecskék alkalmazási lehetőségeit MRI kontrasztanyagként, fehérjék
elválasztása során [1], illetve különböző gyógyszerhatóanyagok célba juttatásában. Ezenkívül
a mágneses nanorészecskék a félvezetőkkel foglalkozó tudományterületeken is előfordulnak.
Magnetit nanorészecskék előállítására számos kémiai módszer adódik. Az egyik
legfontosabb kritérium az alkalmazandó módszert illetően, hogy a létrejövő részecskék mérete,
morfológiája minél inkább azonos legyen, mivel csak így biztosíthatóak a szükséges fizikai és
kémiai tulajdonságok. Az előállítás módjában fontos hangsúlyt kap a felületmódosítás is,
ugyanis a nanorészecskék felülete nagymértékben befolyásolja azok felhasználási lehetőségeit.
A munkám során úgynevezett ko-precipitációs módszerrel állítottam elő magnetit
nanorészecskéket. Az előállítás körülményeinek a részecskék méretére, fázisszerkezetére és
mágneses jellemzőire gyakorolt hatását vizsgáltam. A minősítő vizsgálatok eredményeire
támaszkodva kerestem az előállítási eljárás meghatározó paramétereit és a paraméterek hatásait.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Vas-oxidok bemutatása
A vas az egyik leggyakoribb elem a Földön. A természetben megtalálható számos
kőzetben különböző szilikát, illetve oxid formájában. A vas az oxigénnel többféle vegyületet
alkothat, amelyek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A leggyakoribb módosulatok egyes
tulajdonságait tartalmazza az 1. táblázat [2].
Oxid neve
Magnetit
Maghemit
Hematit
Wüsztit
Goethit

Képlet
Fe3O4
γ-Fe2O3
α-Fe2O3
FeO
α-FeOOH

Mágneses tulajdonság
ferrimágneses
ferrimágneses
antiferromágneses
antiferromágneses
antiferromágneses

Szín
fekete
barna
vörös
szürke
sárga

1. táblázat Néhány vas-oxid jellemző tulajdonsága. A mágneses tulajdonságok
szobahőmérsékletű tömbi anyagra vonatkoznak.
Az eltérő vas-oxidok egymásba alakulhatnak megfelelő körülmények hatására. A
lehetséges átmeneteknek a vázlatát mutatja be az 1. ábra [2].

1. ábra A vas-oxidok lehetséges átalakulásai. Ilyen átalakulás lehet pl. átrendeződés,
oxidáció, dehidratáció stb.
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A magnetit egy vegyes oxid, ami azt jelenti, hogy II-es illetve III-as oxidációs állapotú
vasatomot is tartalmaz mégpedig 1:2 arányban. Ennek megfelelően a képlete FeO·Fe2O3.
Ferrimágneses tulajdonságú anyag, ezért mágnesezhető és ekkor maga is permanens mágnessé
válik. A magnetit az egyik legfontosabb okozója az ásványok mágneses tulajdonságának, ezért
fontos a geokémia számára is. Inverz spinell szerkezettel rendelkezik, vagyis a közönséges
magnetitben a tetraéderes pozícióban Fe3+ van, az oktaéderes pozícióban pedig vagy Fe2,5+ vagy
Fe2+ és Fe3+ attól függően, hogy milyen hőmérsékleten és időskálán vizsgáljuk az ionok
állapotát (Fe2.5+ itt azt jelenti, hogy az elektron az időskálához képest gyorsan ugrál az Fe2+ és
Fe3+ ionok között). A szerkezetet a 2. ábra [3] szemlélteti. Köbös kristályrendszerben
kristályosodik, egyensúlyi morfológiája az oktaéder.

2. ábra Magnetit inverz spinell szerkezetének sematikus ábrázolása. Az ábrán a tetraéderes
pozíciókat zöld, az oktaéderes pozíciókat pedig piros szín jelöli.
A maghemit (γ-Fe2O3) barna színű, ferrimágneses vas-oxid, csak III-as oxidációs állapotú
vasionokat tartalmaz. A maghemit a köbös kristályrendszerbe tartozik, megfelelő körülmények
között pedig hematitté alakul. A magnetit szerkezetéhez képest üres vaspozíciók (vakanciák)
vannak az elemi cellájában, melyek valamelyik oktaéderes helyen fordulhatnak elő. Tehát
hiányos

spinell

szerkezete

van,

a

vakanciák

elrendeződése

azonban

különböző

kristályszimmetriákat eredményez.
A magnetit az ásványok mellett különböző biológiai rendszerekben, például a
magnetotaktikus baktériumokban is megtalálható. Ezek a baktériumok rendelkeznek egy
magnetoszómának nevezett sejtszervecskével, melynek feladata a kristályok szintézise. Ezen
kristályok szűk méreteloszlással és határozott morfológiával rendelkeznek. Ez a morfológia
eltérő a laboratóriumi szintézis útján kapott magnetit részecskéktől, így a részecskék egyfajta
biomarkerként szolgálhatnak [4]. Az élőlényekben előforduló mágneses kristályok a mágneses
érzékelésben vehetnek részt a hipotézis szerint, vagyis az élőlények segítségükkel képesek
tájékozódni a földi mágneses tér iránya, polaritása, intenzitása alapján.
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2.2. Magnetit nanorészecskék előállítása
A kémiai előállítási módszereket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Kiindulási anyagok
lehetnek szervetlen Fe(II) és Fe(III) sók (pl. kloridok, nitrátok vagy szulfátok) vagy szerves
Fe(III) komplexek, pl. acetil-acetonátok (Fe(acac)3). A másik csoportosítási eljárás azon
alapszik, hogy milyen kolloidkémiai módszert alkalmazunk a monodiszperz nanorészecskék
előállításának céljából. Képezhetünk csapadékot vagy mikroemulziót. A különböző eljárások a
felhasznált oldószerben is különböznek. A módszerek egy részénél vizes közeget alkalmazunk,
míg a másik részében szerves oldószereket használunk.
2.2.1. Ko-precipitációs eljárás
Az ko-precipitációs eljárás széles körben ismert és alkalmazott módszer mágneses
nanorészecskék előállítására. A módszert Massart dolgozta ki [5]. Az eljárás lényege, hogy
szervetlen Fe(II) és Fe(III) sók vizes oldatait elegyítjük, majd a közeget meglúgosítjuk. A
megfelelő morfológia eléréséhez az oldatot ezután szobahőmérsékleten vagy refluxálás közben
adott ideig kevertetjük. A képződés során lejátszódó reakció egyenlete:
Fe2+ + 2 Fe3+ + 8 OH − → Fe3 O4 + 4 H2 O

(1)

A reakció lejátszódása után a laza szerkezetű agglomerátumokba rendeződött magnetit
nanorészecskék szűréssel választhatóak el. Másik lehetőség a részecskék elválasztására a
dialízis. A felesleges elektrolit eltávolításának céljából továbbá alkalmazhatunk dekantálást is.
A végső szűrés után az anyagot szobahőmérsékleten vagy szárítószekrényben szárítjuk. A
képződött részecskék jól diszpergálhatóak folyadékokban, átlagos méretük 10-20 nm. A
keletkező magnetit részecskék nanoméretükből adódóan nagy fajlagos felülettel rendelkeznek,
ezért könnyen tovább oxidálódhatnak pl. maghemitté oxidatív környezetben a 2. egyenlet
alapján:
Fe3 O4 + H + → γ − Fe2 O3 + Fe2+ + H2 O

(2)

Ennek elkerülése érdekében az előállítás során inert atmoszférát és bázikus közeget
(optimális pH 8-14 között van) alkalmazunk. A módszer előnye, hogy egyszerű és viszonylag
nagy mennyiségű nanoméretű anyag állítható elő segítségével. A részecskék méretének
eloszlása azonban széles lehet, mert a növekedést csak kinetikus faktorok szabályozzák.
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Az nanorészecskék képződésének folyamata két fázisra osztható: az első lépésben az
oldat az egyes komponensekre telítetté válik, ezért gyors nukleáció játszódik le. A második
lépés a kristálycsírák lassú növekedése oly módon, hogy a reagáló anyagok a részecske
felületére diffundálnak. A részecskeméretet e két folyamat sebessége határozza meg. A
monodiszperz nano- és mikrorészecskék képződése során lejátszódó nukleációs és
kristálynövekedési mechanizmusokra La Mer állított fel modellt (3. ábra) [6].

3. ábra Az ábrán TEM felvételek mutatják a kristálynövekedés folyamatát. Jól megfigyelhető
a kristálycsírák keletkezése, majd lassú növekedése.
Az előállítandó részecskék méretének befolyásolására több lehetőség is adódik.
Befolyásoló tényező a felhasznált Fe(II) és Fe(III) sókban megjelenő anion, a szintézis során
alkalmazott hőmérséklet, az oldat pH-ja, ionerőssége stb. Vayssieres és munkatársai különböző
pH és ionerősség mellett állítottak elő magnetit nanorészecskéket. Azt találták, hogy minél
bázikusabb a közeg és minél nagyobb az ionerősség, annál kisebb lesz a részecskék mérete és
szűkebb a méreteloszlása. Ennek az a magyarázata, hogy ez a két tényező befolyásolja a
részecskék felületi töltését, ami pedig meghatározza a növekedést [7]. A ko-precipitációs
eljárással más vas-oxidok is szintetizálhatóak. Ha a Fe2+/Fe3+ arány kicsi, akkor goethit
képződik. Ha Fe2+/Fe3+ = 0,3 akkor többféle fázis jön létre: egy oxihidroxid és egy másik
nemsztöchiometrikus magnetit fázis. Ha Fe2+/Fe3+ = 0,5 vagyis sztöchiometrikus arány esetén
kapjuk a legjobban definiált magnetit nanorészecskéket.
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2.2.2. Mikroemulziós eljárás
Nanorészecskék előállíthatóak folyadék-folyadék határfelületen is mikroemulziók
használatával. A mikroemulziók termodinamikailag stabilis rendszerek, amelyekben az
egymással nem elegyedő két folyadékfázis tenzidek segítségével egymásban cseppek
formájában diszpergálódik. A mikroemulzió cseppek, mint nanoreaktorok adnak teret a
megfelelő átmérőjű részecskék szintézisének [8]. Az eljárás során kétféle mikroemulziót
használnak. Szerves közegű mikroemulzió belső vizes cseppjeiben feloldják a szintézishez
szükséges egyik komponenst, majd ugyanazon összetételű mikroemulzió másik részéhez pedig
hozzáadják a másik reakciópartnert. A két rendszert ezután meghatározott körülmények között
összekeverik. Az összekeverés után a cseppek folyamatosan ütköznek egymással, így a kívánt
reakció lejátszódhat. Ezt mutatja be a 4. ábra [9].

4. ábra A mikroemulziós eljárás során a kétféle mikroemulzió összekeverése után lejátszódik
a kémiai reakció és keletkeznek a megfelelő vas-oxid nanorészecskék.
A módszer előnye, hogy a részecskék alakja és mérete pontosan tervezhető. Az előállított
nanorészecskék tulajdonsága többféleképpen befolyásolható. Használhatunk különböző
szerves fázisokat, különböző felületaktív anyagot, de a reakció körülményei is szabadon
módosíthatóak.
Vidal és munkatársai kidolgoztak egy módszert maghemit nanorészecskék előállítására.
Munkájuk során Fe2+ és Fe3+ sókat használtak prekurzorként. Kétfajta bázissal is kísérleteztek,
ciklohexil-aminnal és oleil-aminnal. Sikeresen állítottak elő maghemit nanorészecskéket,
amelyek ciklohexil-aminnal voltak borítva. A részecskék alakja gömbszerű volt, az átmérőjük
pedig 3,5 nm-nek adódott kis (0,6 nm) szórással [10].
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Mikroemulziós technikával ferritek is szintetizálhatóak. Egy kísérletben MnFe2O4
nanorészecskéket állítottak elő toluolos közegben inverz micellákat alkalmazva. A prekurzorok
ebben az esetben is szervetlen sók (Fe(NO3)3 és Mn(NO3)2) vizes oldatai voltak. Felületaktív
anyagként nátrium-dodecilszulfátot használtak. Az tapasztalták, hogy a részecskék mérete
szabályozható a víz és a toluol mennyiségének arányával. A kísérletekben kapott ferrit
nanorészecskék átmérője 4 nm és 15 nm között változott [11].
Elmondható, tehát, hogy az eljárás többféle anyag előállítására alkalmas, hátránya
azonban, hogy a kitermelés sokszor kisebb, mint a ko-precipitációs illetve a hőbontásos eljárás
esetében. A módszer további hátránya, hogy viszonylag nagy az oldószerigénye, illetve a
méretnövelés is csak korlátozottan kivitelezhető.
2.2.3. Hőbontásos eljárás
Monodiszperz nanorészecskék előállíthatóak fémorganikus vegyületek hőbontásával,
nagy forráspontú közegben, felületaktív anyag jelentétében. A felületaktív anyagok kettős
szerepet töltenek be. A keletkezett részecskék méretén kívül, azok felületére is jelentős hatással
bírnak. A hőbontásos eljárás során felhasznált fémorganikus vegyületek különbözőek lehetnek.
Használnak például acetilacetonátokat [M(acac)n] (ahol M = Fe, Mn, Co, Ni, Cr, n = 2 vagy 3)
illetve karbonil vegyületeket.
Park és munkatársai sikeresen használták a hőbontásos eljárást vas-oxid nanorészecskék
előállításának céljából. Vas(III)-klorid és nátrium-oleát elegyítésével kaptak vas-oleát
komplexet, amelyből közvetlenül keletkeztek a vas-oxid részecskék magas hőmérsékleten. A
kísérletek során többféle oldószert használtak pl. hexadec-1-én, dioktil-éter, oktadec-1-én. A
reakció során a hőmérsékletet 240 °C és 320 °C között változtatták. A részecskék átmérője
5- 22 nm közöttinek adódott. Megfigyeléseik szerint az átmérő két körülménytől függ: a
hőmérséklettől és a hőkezelés időtartamától [12].
Ezzel a módszerrel általában olyan részecskék keletkeznek, amelyek nem, vagy csak
korlátozottan diszpergálhatóak folyadékokban. Ebből adódóan felhasználási lehetőségeik
korlátozottak.

Egy kutatócsoportnak

azonban

sikerült

hőbontással

olyan magnetit

nanorészecskéket szintetizálni, amelyek vízben diszpergálhatóak. Az eljárás során FeCl3 volt a
prekurzor és 2-pirrolidon az oldószer. A kísérletben többféle méretű részecskéket állítottak elő
a refluxálás idejének változtatásával. A képződött részecskék átlagos mérete 4,12 és 60 nm volt,
a refluxálási idő pedig rendre 1, 10 és 24 óra. Megfigyelték, hogy a reakcióidő növekedésével
a részecskék alakja is megváltozott. A kezdeti gömbszerű alak eltorzult, szögletes jellegűvé vált
[13].
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2.2.4. Hidrotermális eljárás
A hidrotermális eljárás igen népszerű módszerré vált a nanoszerkezetű anyagok
előállítására az elmúlt két évtized során. Az eljárás előnye, hogy monodiszperz, homogén
részecskék mellett alkalmas nanohibrid és nanokompozit anyagok előállítására is. A módszer
lényege, hogy vizes vagy kevert fázisú oldószerben magas hőmérsékletet és nagy nyomást (akár
130 bar) alkalmaznak. Hidrotermális eljárás során lejátszódó legfontosabb folyamatok az
oldódás és az újra kristályosodás. A magas hőmérséklet és nagy nyomás miatt a reakcióidő
lecsökken, mert a reakciósebesség megnövekszik. A kisebb reakcióidő azt eredményezi, hogy
a részecskék méreteloszlása szűkebb, alakjuk egyformább lesz. A részecskék tulajdonságai
ebben az esetben is a reakció körülményeinek (hőmérséklet, reakcióidő, nyomás stb.)
megváltoztatásával befolyásolhatóak. Haw és munkatársai sikeresen állítottak elő MRI
kontrasztanyagként

felhasználható

magnetit

nanorészecskéket

hidrotermális

eljárást

alkalmazva. Munkájuk során FeSO4 és FeCl3 vizes oldatából indultak ki és NaOH-oldatot
használtak lecsapószerként. A kiindulási oldatok összekeverése után az autoklávban 200 °C-on
1 órás reakcióidő elteltével képződött a megfelelő tulajdonságú Fe3O4 nanorészecske. A gömb
alakú részecskék átmérője 17 nm és 22 nm közöttinek adódott [14].

2.3 Alkalmazási területek
A mágneses nanorészecskék felhasználása igen széles körű. Sikeresen alkalmazzák őket
mágneses folyadékok előállítására, mágneses adattárolók fejlesztésében, reakciók katalízisére,
szennyvizek tisztítására. Másik nagyon fontos alkalmazási terület az orvostudomány. A kutatók
próbálnak új módszereket keresni a gyógyszerhatóanyagok minél hatékonyabb célba
juttatására. Erre is a mágneses nanorészecskék nyújthatnak megoldást. Másik érdekes lehetőség
a magnetit nanorészecskék MRI kontrasztanyagként való felhasználása. Újabban rákos
daganatok hipertermiás kezelésére is alkalmazzák őket. A különböző alkalmazások erősen
függnek az előállított részecskék tulajdonságától pl. méret, felületi és mágneses paraméterek.
2.3.1 Ipari felhasználás
Mágneses adattárolás esetén szükséges, hogy a felhasznált anyag részecskéi
rendelkezzenek legalább két mágneses állapottal, melyek külső mágneses hatás révén
egymásba átbillenthetőek, de önmagukban a működés hőmérsékletén stabilnak tekinthetőek.
Optimális, ha az anyag monodiszperz, valamint nagy koercivitással és nagy remanens
mágnesességgel rendelkezik. Sok esetben kobalt tartalmú réteget visznek fel maghemit
részecskék felületére vagy egyéb módon dópolják kobalttal. Ezekkel a módosításokkal a
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részecskék mágneses momentumának hőstabilitását növelik meg. Az így kialakított maghemit
potenciális alapanyaga a különböző adatrögzítő mágnesszalagoknak. Ezenkívül a maghemit
arra is alkalmas, hogy nemmágneses mátrixba ültetve olyan anyagot kapjunk, ami megfelelő a
felvevőegységekben és a magnetométerekben való alkalmazásra [15].
A nanorészecskék katalizátorként való használata számos előnnyel járhat, mert a felületi
atomok relatíve nagy számának (azaz a nagy fajlagos felületnek) köszönhetően nagy
reakciósebesség érhető el. Ráadásul speciális vegyületek vihetőek fel a részecskék felületére,
amelyek tovább javíthatják az adott reakció esetén a konverziót vagy a szelektivitást. A
mágneses részecskék használata ezen felül azzal az előnnyel jár, hogy állandó mágnest
használva viszonylag könnyen eltávolíthatóak a reaktortérből a reakció lejátszódása után. Wang
és munkatársai munkájuk során cikloaddíciós reakción tanulmányozták a magnetit
részecskéken alapuló katalizátor hatását. A magnetit részecskéket először SiO2-dal vonták be.
Ezután a részecskéket ruténium komplex segítségével kapcsolták össze. A katalizátor alkalmas
volt 1,5 helyzetben diszubsztituált 1,2,3-trizolok előállítására [16].

5. ábra A kísérletekben trizolok előállítására alkinek és azidok cikloaddícíiós reakcióját
használták fel. Az ábrán látható a reakció az alkalmazott körülményekkel és a felhasznált
magnetit nanorészecskéken alapuló katalizátor szerkezete.
Magnetit részecskék felületére szervetlen vegyületek mellett szerves katalizátorok is
köthetőek. Egy kutatás során metilén dipiridint vittek fel a SiO2-dal bevont magnetit részecskék
felületére. Az így előállított katalizátorral sikeresen szintetizáltak biológiailag aktív
spiro-oxindol származékot. A katalizátor előállítását mutatja be a 6. ábra [17].
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6. ábra A spiro-oxindol származékok előállítása során alkalmazott katalizátor szintézise.
Az előállítás során a szerves katalizátor kapcsolására 3-klórpropiltrietilsziloxánt használtak.
Víztisztító technológiák is alkalmaznak mágneses nanorészecskéket. A nagy fajlagos
felületük miatt a részecskék képesek adszorbeálni a vízben lévő szerves anyagokat, illetve
nehézfém ionokat. A mágneses tulajdonságuk miatt eltávolításuk viszonylag egyszerűen, egy
állandó mágnessel történhet. Az eltávolított részecskék felületén megkötött anyag pedig
többféle módszerrel, pl. vegyszeres leoldással, vagy enyhe hőkezeléssel könnyen eltávolítható.
Singh és munkatársai víztisztítás céljából szintetizáltak magnetit nanorészecskéket [18]. Az
előállítás

során

különböző

felületmódosító

anyagokat

használtak:

borostyánkősav,

etiléndiamin. A szintetizált részecskéket felhasználva sikeresen távolítottak el a szennyezett
vízből Cr(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Cd(II), Pb(II), As(III) ionokat és patogéneket (pl. E.coli).
Egy másik kutatócsoport polietilén-glikollal módosított részecskéket alkalmazott Pb2+ ionok
eltávolítására. Az eljárást a 7. ábra szemlélteti [19].

7. ábra A magnetit nanorészecskék felületét PEG segítségével módosítjuk. Az így képződött
részecskék szennyezett vízben sikeresen megkötötték felületükön a Pb2+ ionokat, majd
mágneses tér hatására kiülepedtek.
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2.3.2 Orvostudomány
A mágneses nanorészecskék potenciális gyógyszerhordozó vegyületek. Az eljárás
lényege, hogy a részecskét a gyógyszerhatóanyaggal együtt mágneses tér segítségével a
szükséges helyre irányítjuk, és ott tartjuk a kezelés végéig. A mágneses gyógyszerhordózók
előnye, hogy segítségükkel nagy lokális koncentráció érhető el, illetve az a toxikus hatás is
lecsökken, amit a gyógyszer a test többi részére fejt ki. Habár néhány kísérletben már sikeresen
alkalmaztak ilyen részecskéket, a mindennapi gyakorlatban való felhasználásuk még várat
magára. A megfelelő fiziológiai paraméterek és a biokompatibilitás elérésének céljából a
vas-oxid nanorészecskéket különböző felületmódosítókkal kezelik. Felületmódosításra
alkalmasak a poliszacharidok (dextrán, kitozán) illetve a szintetikus polimerek (PVP, PVA,
PEO). Az ily módon előállított részecskék szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti [20].

8. ábra A biológiai alkalmazások során számos felületmódosító anyagot alkalmazhatunk.
Ilyen anyagok lehetnek pl. PEG, dextrán, foszfolipidek vagy ezek együttes felhasználásával
kapott kopolimerek.
A hipertermiás kezelések során is alkalmaznak mágneses nanorészecskéket. A
hipertermiás kezelés lényege, hogy a daganatos sejtek az alkalmazott 40-44 °C-os
hőmérsékleten elpusztulnak, mert érzékenyebbek a hőhatásra az egészséges sejteknél. A
kezelés általában csak kiegészíti az egyéb terápiákat. Az eljárás során a testbe juttatott mágnes
nanorészecskék a változó mágneses tér hatására átmágneseződnek, amely folyamat
hőfejlődéssel jár. Ezt az energiaveszteséget nevezzük mágneses anyagok esetén hiszterézis
veszteségnek [21].
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Számos kutatócsoport használ vizes közegű mágneses folyadékokat MRI vizsgálatok
kontrasztanyagaként. Az MRI technikát orvosi diagnosztikában használják a test szerkezetének
feltérképezéséhez. A módszer során alkalmazhatnak különféle kontrasztanyagokat, amelyekkel
jelintenzitás növekedés érhető el, illetve a kontrasztanyag beadása előtt felvett képet a beadás
utánival összehasonlítva többletinformáció nyerhető a vizsgálandó szerv vagy terület
morfológiájáról. A mágneses folyadékok előállítására alkalmazott vas-oxid nanorészecskéknek
megfelelő mágneses és felületi tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A megfelelő részecskék
mérete általában 4-20 nm közé esik, a felületmódosításra pedig a már korábban említett
polimerek megfelelőek. További előnye lehet a használatuknak a képalkotás során, hogy egyéb
molekulákat (pl. antitesteket) is hozzá köthetünk a felszínükhöz, amelyek biomarkerként
szolgálnak.

9. ábra Az ábra egy patkány testének MRI felvételeit mutatja be különböző kontrasztanyagot
felhasználva. Növekvő koncentrációjú oldatokat alkalmazva elérhető, hogy a beadás helyén a
kapott MRI felvétel kontrasztosabb legyen [22].
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3. Célkitűzés
Nanorészecskék előállítása után mindig felvetődhet a kérdés, hogy a részecskék
tulajdonságai, hogyan viszonyulnak a tömbi anyag megfelelő tulajdonságaihoz. Ezen kérdés
megválaszolása összetett feladat, mivel az előállított részecskék nem feltétlenül homogének.
Az inhomogenitás oka lehet, hogy a részecskék nem rendelkeznek elég szűk méreteloszlással
illetve a fázistisztaság sem mindig teljesül.
Munkám

során

ko-precipitációs

eljárást

alkalmazva

szintetizáltam

magnetit

nanorészecskéket, melyek modellanyagként szolgáltak a különböző anyagtudományi
vizsgálatok során. A homogenitás mértékének megállapítása érdekében az előállított mintákat
transzmissziós

elektronmikroszkópiai

felvételeik

és

röntgendiffraktogramjuk

alapján

jellemeztem. A mágneses tulajdonságokat és a részecskékben előforduló vasionok
mikrokörnyezeteit a ferromágneses rezonancia spektroszkópiai és a

57

Fe Mössbauer-

spektroszkópiai mérések eredményeinek felhasználásával vizsgáltam. Szakdolgozatomban arra
kerestem a választ, hogy az előállítás körülményei milyen módon befolyásolták a részecskék
vizsgált tulajdonságait.
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4. Mintaelőállítás, vizsgálati módszerek
4.1 Magnetit nanorészecskék szintézise
A ko-precipitációs eljárás során FeCl3 és FeSO4 vizes oldataiból NaOH-dal történő
kicsapás útján keletkeztek a nanoméretű magnetit részecskék. A felhasznált oldatok
töménységét a 2. táblázat tartalmazza. Az előállítás során a minták egyik felénél inert (N2),
míg a másik felénél levegő atmoszférát alkalmaztam.
Minta

Kísérleti körülmények (felhasznált oldatok és atmoszféra)
mol

- 500 cm3 0,123 dm3 koncentrációjú FeSO4-oldat
mol

M1

- 35,5 cm3 3,50 dm3 koncentrációjú FeCl3-oldat
mol

- 200 cm3 0,518 dm3 koncentrációjú NaOH-oldat
- inert atmoszféra
mol

- 500 cm3 0,123 dm3 koncentrációjú FeSO4-oldat
mol

M2

- 35,5 cm3 3,50 dm3 koncentrációjú FeCl3-oldat
mol

- 200 cm3 0,518 dm3 koncentrációjú NaOH-oldat
- levegő atmoszféra
mol

- 500 cm3 0,123 dm3 koncentrációjú FeSO4-oldat
mol

- 35,5 cm3 3,50 dm3 koncentrációjú FeCl3-oldat
M3

- 200 cm3 0,518

mol
dm3
mol

koncentrációjú NaOH-oldat

- 200 cm3 0,200 dm3 koncentrációjú almasavoldat
- inert atmoszféra
mol

- 500 cm3 0,123 dm3 koncentrációjú FeSO4-oldat
mol

- 35,5 cm3 3,50 dm3 koncentrációjú FeCl3-oldat
M4

mol

- 200 cm3 0,518 dm3 koncentrációjú NaOH-oldat
mol

- 200 cm3 0,200 dm3 koncentrációjú almasavoldat
- levegő atmoszféra
2. táblázat A táblázatban feltüntettem a kiindulási oldatok koncentrációját és az előállítás
körülményeit.
4.1.1 Az eljárás kivitelezése
A reakció végrehajtásához egy 2000 cm3 térfogatú háromnyakú gömblombikot
használtam. A melegítést elektromos melegítőkráterrel végeztem. Az oldatok adagolási
sorrendje a következő volt: 1. FeSO4-oldat 2. FeCl3-oldat 3. almasav-oldat (azokban az
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esetekben amikor nem alkalmaztam felületmódosítót, azonos térfogatú desztillált vizet adtam
az elegyhez) 4. NaOH-oldat. 15 perc keverés után a reakcióelegyet felmelegítettem 100 °C-ra
folyamatos hőmérsékletmérés mellett, és 2 órán át visszafolyós hűtővel ellátva forraltam. A
reakció során az oldat színe mélyfekete lett. 2 óra refluxálás után az elegyet keverés mellett
levegőn hagytam lehűlni, majd redős szűrőn leszűrtem. A szűrlet átlátszó, színtelen volt. A
fekete csapadékot ezután kb. 5 l desztillált vízzel felöntöttem. Miután a fekete csapadék
leülepedett megmértem a felülúszó oldat vezetőképességét. A vezetőképesség mérésével
tudtam nyomon követni az oldatban az elektrolit koncentrációjának csökkenését. A dekantálást
addig folytattam, míg az oldat vezetőképessége 100 μS alá nem csökkent. Ezután a mintákat
újra leszűrtem, és szárítószekrényben, illetve szobahőmérsékleten szárítottam. A szárítás
körülményeit a 3. táblázatban tüntettem fel.
Szárítás körülményei
80 °C
szobahőmérséklet
80 °C
szobahőmérséklet
80 °C
szobahőmérséklet

Minta
M1/A
M1/B
M2
M3/A
M3/B
M4

3. táblázat A vizsgálatok során eltérő szárítási körülményeket alkalmaztam a hőkezelés
vizsgálatának céljából.

4.2. Vizsgálati módszerek
4.2.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia
A transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM), amint azt a mikroszkóp elnevezés is
mutatja, a minta nagyított képszerű megjelenítésére alkalmas eszköz. Működése hasonlít egy
hagyományos fénymikroszkópéhoz, azonban ebben az esetben a megvilágításra gerjesztett
elektronokat használunk, amelyek keresztülhaladnak a mintán. Az áthaladt elektronokat ezután
egy detektor segítségével érzékeljük, vagy pedig valamilyen fluoreszcens anyagot használunk
képalkotás céljából. A készülék sematikus ábrája látható a 10. ábrán.
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10. ábra A transzmissziós elektronmikroszkóp elvi felépítése (balra) és egy készülék
fényképe (jobbra).
A transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek az MTA Természettudományi
Kutatóközpont laboratóriumában készültek Morgagni 268D (100 kV) készülék segítségével.
Az elkészített minta egy kis részletét etanolban diszpergáltuk, majd a híg szuszpenzió egy
cseppjét réz grid felületére vittük fel. Beszárítás után felvételeket készítettünk a minta több
pontjáról, majd a kapott felvételeket elemeztük. Az elektronmikroszkópos felvételek alapján
megállapítottam a képződött részecskék morfológiáját és a hozzávetőleges egyedi méretüket.
4.2.2. Röntgendiffraktometria
A röntgendiffraktometria (XRD) a röntgensugarak mintán való szóródásán alapul. A
konstruktív módon interferáló sugarak irányát a Bragg-egyenlet fejezi ki:
2𝑑 ∙ sin 𝜃 = 𝑛 ∙ 𝜆

(3)

ahol 𝑑 a rácssíkok közötti távolság, 𝜃 a diffrakció szöge, 𝑛 egész szám (diffrakció rendje),
𝜆 az alkalmazott sugárforrás hullámhossza.
A mérés során a sugárforrásból röntgensugarakat bocsájtunk a mintára, majd a szóródott
sugárzást detektáljuk. A gyakorlatban egy pordiffrakciós mérésre szolgáló készülékkel
megmérjük a minta körül a szórt sugárzás intenzitásának eloszlását a 2θ függvényében. A
mérési elrendezést az 11. ábra mutatja be.
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11. ábra A Röntgendiffraktométer elvi felépítése.
A mért intenzitást ábrázolva a 2θ függvényében kapjuk a mintára jellemző
diffraktogramot. A diffraktogram értékelésével a kristályos fázis a kristályrácsot jellemző dhkl
(h,k,l: Miller indexek) rácssíktávolságoknak megfelelő 2θ szögeknél fellépő reflexiós csúcsok
alapján azonosítható. Köbös rendszer esetén igaz a 4. egyenlet a rácsparaméter (a) és a
rácssíktávolságok között:
𝑑 = √ℎ2

𝑎
+𝑘 2 +𝑙2

(4)

A kapott csúcsok elemzésével, megadható a pormintára jellemző krisztallitméret a
Scherrer-egyenlet (5. egyenlet) alapján:
𝛤+ (2𝜃) =

180

0,9∙𝜆

∙ 𝐷∙cos 𝜃

(5)

𝛤(2𝜃) = 𝛤0 + 𝛤+ (2𝜃)

(6)

𝜋

ahol 𝐷 a mintára jellemző krisztallitméret, 𝛤(2𝜃) a csúcs félértékszélessége, 𝛤+ (2𝜃) a
Scherrer-kiszélesedés, 𝛤0 a csúcsszélesség készülékre jellemző minimuma,  pedig az
alkalmazott karakterisztikus röntgensugárzás hullámhossza.
A röntgendiffraktogramok az MTA Természettudományi Kutatóközpont porröntgen
diffraktometriai laboratóriumában készültek Philips PW 3710 vezérlőegységű PW 1050
goniométerű és Philips X’Pert típusú röntgendiffraktométerek segítségével, (2𝜃) = 0,04 deg
lépésköz és Cu K röntgensugárzás alkalmazásával.
4.2.3. Dinamikus fényszóródás mérés
A dinamikus fényszóródás (DLS) mérések során a fény és a részecske kölcsönhatását
használjuk ki. Ha a vizsgált részecske mérete kisebb, mint a fény hullámhossza, akkor a szórt
fény minden irányban terjed. A Brown-mozgás miatt azonban a megfigyelt térrészben
folyamatosan változik a szórócentrumok száma, ezért változik a szórt fény intenzitása is. A
mérés során a szabad részecskék által szórt fény intenzitásának idő szerinti korrelációs
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függvényét méri a műszer. A korrelátor a normalizált intenzitás korrelációs függvényt számítja
ki a 7. egyenletnek megfelelően:
𝑔(𝜏) = 1 + 𝑒 −𝐷𝑞

2𝑡

(7)

ahol 𝐷 a diffúziós együttható, 𝑞 az ún. szórási vektor.
A diffúziós együttható ismeretében pedig a Stokes-Einstein-egyenletet (8. egyenlet)
felhasználva kiszámíthatjuk a részecskék hidrodinamikai átmérőjét.
𝑘𝑇

𝑑h = 6𝜋𝜂𝐷

(8)

ahol 𝑑h a hidrodinamikai átmérő, 𝑘 a Boltzmann-állandó, 𝑇 az abszolút hőmérséklet, 𝜂 az oldat
viszkozitása.
Munkám során a dinamikus fényszóródás méréseket Malvern Zetasizer Nano ZS
készüléken végeztem. Az előállított minta 30,0 mg tömegű részletét 100 cm3 desztillált vízben
diszpergáltam. A részecskék diszpergálódását 10 perc ultrahangos kezeléssel segítettem elő. Az
így kapott kolloid rendszerek már elég stabilnak mutatkoztak ahhoz, hogy elvégezzem rajtuk a
mérést 20 °C-os hőmérsékletet beállítva. A mért hidrodinamikai átmérők alapján a részecskék
aggregációját illetve az almasav felületmódosító hatásárát vizsgáltam.
4.2.4. Zeta-potenciál meghatározása
A kolloid részecskék felületén különböző folyamatok (pl. protonálódás) hatására
elektromos töltések alakulhatnak ki. Az oldatban lévő töltéssel rendelkező részecskék külső
elektromos tér hatására elmozdulnak a töltésükkel ellentétes töltésű pólus felé. Ez az
elektroforézis jelensége. A mérés során az elektroforézis cella elektródái között az elektromos
térben mozgó részecskék a fény frekvenciáját megváltoztatják a sebességük nagyságának és
irányának megfelelően (Doppler-effektus). Az eltolódás mértékéből a részecskék sebessége, a
potenciálesés ismeretében pedig az elektroforetikus mobilitás (𝜇) számítható ki (9. egyenlet).
𝑞𝐸

𝑣 = 6𝜋𝜂𝑟 = 𝜇𝐸

(9)

ahol 𝑣 a részecske sebessége, 𝑞 a részecske töltése, 𝐸 az elektromos térerő, 𝜂 az oldat
viszkozitása, 𝑟 a részecske sugara.
Az

elektroforetikus

mobilitás

ismeretében

pedig

a

Smoluchowski-egyenlet

felhasználásával a zeta-potenciál meghatározható.
𝜁=

𝜇𝜂
𝜀

(10)

ahol 𝜀 az oldat permittivitása, 𝜁 a részecskékre jellemző zeta-potenciál.
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A minták zeta-potenciál méréseit Malvern Zetasizer Nano ZS készüléken végeztem el a
hidrodinamikai átmérő meghatározása után. A mérések során az oldatok állandó ionerősségét
(0,01

mol
dm3

)

NaCl-oldat

hozzáadásával

biztosítottam.

A

zeta-potenciál

ismeretében

következtettem a részecskék felületének töltöttségi állapotára. A felületi töltés a pH
függvényében változhat. Azt a pH értéket, ahol a felületi töltés nulla, izoelektromos pontnak
nevezzük. Az izoelektromos pont meghatározásának céljából a mintákhoz 0,1 %-os NaOHoldatot adva változtattam az oldatra jellemző pH értékét. A zeta-potenciál értékét az előzőekhez
hasonlóan, a pH-t kézi pH-mérővel mértem meg.
4.2.5. Ferromágneses rezonancia spektroszkópia
Az elektron spin rezonancia spektroszkópia (ESR) módszer a mintában található
kompenzálatlan spinű elektronok mágneses rezonanciájának megfigyelésén alapszik. Ennek
során a sztatikus mágneses tér hatására kialakuló Zeeman-alnívók között mikrohullámú
elektromágneses besugárzás segítségével hozunk létre átmeneteket. A gyakorlatban állandó
frekvenciájú mikrohullámú sugárzást alkalmazunk, a mágneses rezonanciát pedig a mágneses
tér amplitúdójának folyamatos változtatásával állítjuk elő. A méréstechnika miatt az ESR-jel
az abszorpció mértékének mágneses tér szerint vett deriváltjával arányos, integrálással azonban
az abszorpcióval arányos jel is megkapható a mágneses tér erősségének függvényében.
Mágnesesen rendezett, mágneses momentummal bíró rendszerekben hasonló mérési elv alapján
ferromágneses rezonanciát (FMR) figyelhetünk meg. Az ESR/FMR spektrométer vázlatos
felépítése látható a 12. ábrán.

12. ábra Az FMR készülék elvi felépítése.
Magnetit minták esetén már kis bemért tömeg is jelentős abszorpciós jelet eredményez,
ezért a pontosabb tömegmérés érdekében a mintákat hígítottuk. 400 mg KBr-t kevertünk össze
az előállított minta 1 mg tömegű részletével, majd ebből a keverékből mértünk 20 mg-t a
mintatartóként szolgáló kvarccsőbe. Az így kapott mintákon az FMR méréseket az MTA
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Természettudományi Kutatóközpont és a BME közös ESR spektroszkópiai laboratóriumában,
Bruker Elexsys E500 készülék segítségével, szobahőmérsékleten végeztük el. A mérések
~ 9,85 GHz frekvenciájú mikrohullámú sugárzás, 1 G modulációs amplitúdó és 100 kHz-es
modulációs frekvencia alkalmazásával történtek. A spektrumokat a 100-10900 G mágneses tér
tartományban, 2048 csatornába rögzítve vettük fel.
A felvett FMR spektrumokat a Weiss és munkatársai által is alkalmazott módon [23], a
következő paraméterek meghatározása útján értékeltük ki.
1. paraméter: Effektív g-faktor (𝑔eff ) értéke. Kiszámítása a mágneses rezonancia-feltétel
(11. egyenlet) alapján történik:
𝑔eff = 𝜇

ℎ𝜈

(11)

B 𝐵eff

ahol ℎ a Planck-állandó, 𝜈 az alkalmazott mikrohullám frekvenciája, 𝜇B a Bohr-magneton,
𝐵eff az abszorpció maximumához tartozó mágneses tér értéke.
2. paraméter: Aszimmetria faktor (A). Kiszámítása a 12. egyenlet segítségével történik:
𝐴=

Δ𝐵high

(12)

Δ𝐵low

3. paraméter: Jelszélesség (kétféle, ΔBpp és ΔBFWHM, lásd 13. ábra)
Δ𝐵FWHM = Δ𝐵low + Δ𝐵high

(13)

A fenti paraméterek értelmezésében segít a 13. ábra. Weiss és munkatársai baktériumokból
származó, földtani eredetű és szintetikusan előállított mágneses anyagot tartalmazó mintákon,
többek közt magnetiten végeztek ferromágneses rezonancia méréseket, melyek kapcsán sikerrel
alkalmazták a fenti paramétereket mintáik jellemzésére [23].
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13. ábra Az FMR spektrumot jellemző paraméterek bemutatása egy tipikus spektrumon
(balra) és a spektrum első integrálján (jobbra). Az FMR spektrumok felvétele után a mért
adatokat ábrázolva leolvashatóak a paraméterek kiszámításához szükséges mennyiségek
értékei (𝐵eff , Δ𝐵low , Δ𝐵high, ΔBpp).
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4.2.6. Mössbauer-spektroszkópia
A Mössbauer-spektroszkópia a Mössbauer-effektusra, azaz a -sugárzás visszalökődésmentes magrezonancia abszorpciójának jelenségére épül [24]. A transzmissziós geometriájú
Mössbauer-spektroszkópiai mérés sematikus elrendezését szemlélteti a 14. ábra. A spektrum
felvétele céljából a rezonancia abszorpciót a forrás mozgatása révén, a -fotonok energiájának
Doppler-effektus elvén alapuló modulációja útján hozzuk létre. A transzmittált -fotonok
számát a mozgatás sebességének függvényében detektálva kapjuk az abszorberre jellemző
Mössbauer-spektrumot. A magnetit nanorészecskékből készített minták
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Fe Mössbauer-

spektroszkópiai méréséhez a -sugárzást egy ~ 1 GBq aktivitású 57Со(Rh) forrás biztosította.
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Co(Rh) sugárforrás
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14. ábra Transzmissziós Mössbauer-spektroszkópiai mérés sematikus ábrázolása
A Mössbauer-spektroszkópia segítségével nagy relatív pontossággal detektálhatjuk az
atommag és az elektronok között fellépő ún. hiperfinom kölcsönhatásokat, illetve az azok
következtében bekövetkező felhasadásokat az abszorber atommag energianívóiban. A
Mössbauer-spektrumokat a Mössbauer-paraméterek alapján jellemezzük. A főbb Mössbauer
paraméterek:

izomereltolódás,

kvadrupólus

felhasadás,

mágneses

felhasadás.

Az

izomereltolódás az atommag helyén fellépő s elektronsűrűséggel arányos. A kvadrupólus
felhasadás az atommag kvadrupólus momentuma és a mag helyén fellépő elektromos
térgradiens közötti kölcsönhatás eredménye, a mágneses felhasadás pedig az atommag által
érzékelt hiperfinom mágneses tér miatt lép fel. A mágneses felhasadásra jellemző
energiaváltozás:
𝐸m = −𝑔I N 𝑚I 𝐵,

(14)

ahol 𝑔I az I magspinű állapot giromágneses faktora, N a magmagneton, 𝑚I a magnívó
mágneses kvantumszáma, 𝐵 pedig a hiperfinom mágneses tér nagysága. 57Fe atommag esetében
a magnívók mágneses felhasadásának hatását a Mössbauer-spektrumra a következő ábra
szemlélteti.
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15. ábra Mágneses felhasadást mutató 57Fe Mössbauer-spektrum és értelmezése. A mag
lehetséges átmenetei közül csak a kiválasztási szabályoknak megfelelő átmeneteket vesszük
figyelembe ez a spektrumban jól megfigyelhető 6 abszorpciós csúcsot eredményez.
Az előállított magnetit minták
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Fe Mössbauer-spektroszkópiai méréseire az ELTE

Magkémiai laboratóriumában került sor. A mintaelőkészítés során 10,0 mg tömegű pormintát
vittünk fel közel egyenletes felületi sűrűséggel egy rézgyűrű, mint kollimátor belső átmérője
által meghatározott ~ 0,5 cm2 felületre. Az így kialakított elrendezést olvasztott paraffin
segítségével rögzítettük. A transzmissziós geometriában, szobahőmérsékleten felvett
Mössbauer-spektrumok sebességtengelyét α-Fe fólia spektrumának segítségével kalibráltuk. A
felvett spektrumokra jellemző izomereltolódás értékeket az α-vashoz képest adjuk meg.
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5. Eredmények és értékelésük
5.1. Megfigyelések az előállítás során
Az előállítás során a lúg hozzáadása után, még szobahőmérsékleten keletkezett a fekete
csapadék. A reakció ideje alatt szemmel látható változást nem észleltem. A csapadék könnyen
szűrhető volt, ami azt jelzi, hogy a részecskék feltehetően a mágneses kölcsönhatás miatt
aggregálódtak, a képződött aggregátumok mérete pedig akkora lett, hogy már nem jutottak át a
szűrőpapír pórusain. A desztillált vízzel való mosás közben megfigyelhető, hogy az elektromos
vezetőképesség csökkenésével a részecskék lassabban ülepednek vagyis a rendszer állapota
egyre jobban közelít a stabil kolloid állapot felé. Ennek az az oka, hogy az elektrolitok
eltávolításával részecskék felületi töltése miatt létrejött elektromos tér kevésbé lesz árnyékolt,
vagyis a részecskék közötti elektromos taszítás erősödik, ezért a koaguláció gátolt.
A szárítás során színváltozás volt tapasztalható az M2 és az M1/B minták esetén a
szárítószekrényben való 80 C-on végzett szárítás után. A színváltozásnak enyhe oxidáció lehet
az oka, mivel a nanoméretű részecskék a nagy fajlagos felületük miatt hajlamosabbak lehetnek
az oxidációra, mint a nagyobb méretűek. Az almasavval kezelt minta (M3/B) esetén nem
tapasztaltam ilyen színváltozást, a keletkezés során megfigyelt mélyfekete szín ebben az
esetben a szárítás után is megmaradt.
A szárított minták esetén megfigyeltem, hogy a mágnes vonzza őket, ami bizonyíték azok
mágneses tulajdonságára.

5.2. Elektronmikroszkópos vizsgálatok
A transzmissziós elektronmikroszkóppal készült képeket a 16. ábra mutatja. A képek
alapján a részecskék alakja szögletes, ami jól megfelel az irodalomban vizsgált szintetikus
magnetit nanorészecskéknek [27]. A felvételeken jól látszik, hogy a részecskék feltehetően
mágneses tulajdonságuk miatt, hajlamosak az aggregációra. A kisebb, 20000-szeres nagyítású
felvételeken (M1/A és M1/B) ezért egyedi részecskék helyett nagyobb aggregátumok láthatóak.
Ezeknek az aggregátumoknak az átlagos mérete 200-500 nm körülinek adódik. Az egyedi
részecskék csak nagyobb nagyítású (40000-szeres) felvételeken vizsgálhatóak jól. Az egyedi
részecskeméret jellemzően 10-20 nm közötti, az M1/B minta esetében azonban 40-50 nm
egyedi méretű részecskéket is megfigyelhetünk.
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16. ábra A mintákról készült TEM felvételek, melyeken jól látható, hogy a képződött
mágneses nanorészecskék hajlamosak az aggregációra.
Az M4 mintáról készített elektronmikroszkópos felvételt elemezve a részecskék körül egy
kevésbé kontrasztos környezet látható, ami a részecskék felületéhez kapcsolódó almasav
molekulák által alkotott rétegtől származhat. A kinagyított részlet a 17. ábrán látható.
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17. ábra Az M4 minta TEM felvételének kinagyított részlete, mely alapján azt mondhatjuk,
hogy a részecskék felületére almasav adszorbeálódott.

5.3. A porröntgen diffrakciós mérések eredményei
Az elkészített minták röntgendiffraktogramjai a 18-21. ábrán láthatóak. A
diffraktogramban megtalálhatóak a magnetitre jellemző reflexiók. Az M2 minta esetén egy
szilícium csúcsot is láthatunk, ami a mintához adagolt Si portól származik. Utóbbi a Si
rácsparaméterének

(~ 0.5431 nm)

ismeretében

lehetővé

teszi

a

diffraktogramok

szögtengelyének pontos kalibrációját. A diffraktogramokat két készüléken vettük fel.


Phillips PW1050:

M1/A, M1/B, M2 (Si), M3/A, M3/B



Phillips X’Pert:

M1/A, M4

A Phillips PW1050 diffraktométerrel felvett diffraktogramokat az M2 mintával együtt
mért Si por reflexiói alapján kalibráltuk, az M4 minta Phillips X'Pert segítségével felvett
diffraktogramjának kalibrációját pedig az M1/A mintán végzett mérések alapján végeztük el.
A kapott diffraktogramokat a magnetit irodalomban megtalálható difraktogramjával [28]
való összehasonlítás alapján elvégeztük a csúcsok Miller-indexelését. A diffraktogramokat
ezután MossWinn 4.0Pre program segítségével értékeltük ki. A számítások során egyszerre
illesztettünk Lorentz-görbét az összes csúcsra és emellett alapvonal-korrekciót is alkalmaztunk.
Az illesztés során a program a csúcsokra illesztett Lorentz-görbék helyzetét a (3) Braggegyenlet. Az illesztés eredményeképpen megkaptuk a köbös rácsparaméter értékét a különböző
mintákra vonatkozóan, és a Scherrer-egyenlet alapján az egyedi krisztallitméreteket. Az
előállított minták részecskeméret és a rácsparaméter értékeit a 4. táblázat tartalmazza.
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18. ábra Az M1/A (felül) és M1/B (alul) minták diffraktogramjai.

19. ábra Az M2 minta diffraktogramja.
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20. ábra Az M3/A (felül) és M3/B (alul) minták diffraktogramjai.

21. ábra Az M4 minta diffraktogramja.
Minta
M1/A
M1/B
M2
M3/A
M3/B
M4

d / nm
14,3(1)
14,7(1)
14,7(1)
18,0(1)
17,4(1)
16,0(1)

a / nm
0,8351(4)
0,8344(4)
0,8348(4)
0,8361(4)
0,8354(4)
0,8360(4)

4. táblázat Az XRD mérés alapján meghatározott rácsparaméter (a), illetve krisztallitméret
(d) értékek összefoglalása.
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A részecskék krisztallitméretére kapott értékek összhangban vannak a transzmissziós
elektronmikroszkópos felvételek részecskeméretre vonatkozó adataival. A 4. táblázat
adatainak elemzése és a 22. ábra alapján elmondható, hogy az almasav hatására az alkalmazott
előállítási eljárás nagyobb krisztallitméretű magnetit nanorészecskéket eredményezett. Az
almasavval kezelt minták (M3/A, M3/B, M4) esetében a karakterisztikus krisztallitméret
értékére kb. 2-4 nm-rel
nagyobb érték
adódott.
A különböző
minták
részecskeátmérőire kapott értékek
18

d / nm

17

16

15

14

13
M1/A

M1/B

M2

M3/A

M3/B

M4

22. ábra A magnetit minták Scherrer-egyenlet alapján megállapított krisztallitmérete.
A rácsparaméter elemzésével képet kaphatunk arról, hogy a kialakult magnetit szerkezet
milyen mértékben tér el a tökéletes magnetit szerkezetétől, például a maghemit szerkezetének
irányába. A magnetit rácsparamétere az irodalom szerint 𝑎Fe3 O4 = 0,83873 nm, míg a
maghemité pedig 𝑎Fe2 O3 = 0,83515 nm. A rácsparaméter adatok alapján az is látszik, hogy a
80 °C-on való szárítás is hatással lehetett a részecskék tulajdonságára, mivel az így készített
minták esetében a rácsparaméter értékek csökkentek a szobahőmérsékleten szárított mintákhoz
képest. Ez azzal magyarázható, hogy a magasabb hőmérséklet hatására a részecskék nagyobb
mértékben oxidálódtak, és ezért rácsparaméter értékük közelebb került a maghemitéhez. A
szintézis során alkalmazott atmoszféra azonban nem volt ennyire jelentős hatással a
rácsparaméterre, mert az M1/A és M2 illetve az M3/A és M4 minták esetén kis eltéréssel
ugyanazt az értéket kaptuk. A kapott eredmények oszlopdiagramon ábrázolva láthatóak a
23. ábrán.
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A különböző minták rácsparamétereinek értéke
0,840
0,839
0,838

a / nm
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Fe3O4 Fe2O3

23. ábra A szintetizált minták köbös rácsparaméter értékei a magnetitre és a maghemitre
vonatkozó irodalmi értékkel összehasonlítva.
Az 23. ábráról az is leolvasható, hogy az almasav jelenlétében előállított minták esetén kapott
rácsparaméter értékek nagyobbak, azaz közelebb vannak a magnetit rácsparaméteréhez. Ez azt
jelentheti, hogy a szintézis során az almasav a részecskéket bizonyos mértékig megvédte az
oxidációtól.

5.4. Ferromágneses rezonancia spektroszkópiai mérések eredményei
A minták felvett spektrumai alapján meghatároztuk a korábban említett paraméterek
értékeit, melyeket az 5. táblázatban tüntettem fel.
Minta
M1/A
M1/B
M2
M3/A
M3/B
M4

ΔBpp / G

geff
2,321 ± 0,005
2,340 ± 0,005
2,286 ± 0,005
2,388 ± 0,005
2,358 ± 0,005
2,322 ± 0,005

ΔBFWHM / G

1255 ± 10
1206 ± 10
1096 ± 10
1281 ± 10
1197 ± 10
1312 ± 10

1510 ± 10
1477 ± 10
1424 ± 10
1510 ± 10
1489 ± 10
1543 ± 10

A
1,17 ± 0,01
1,20 ± 0,01
1,10 ± 0,01
1,26 ± 0,01
1,23 ± 0,01
1,19 ± 0,01

5. táblázat Az FMR spektrumok alapján meghatározott mintára jellemző paraméterek
táblázatos összefoglalása.
A minták effektív g-faktorának értéke 2,286-tól 2,388-ig terjed, ami jól megfelel a Weiss
és munkatársai által a szintetikus úton, kémiai precipitációval előállított magnetitre
vonatkozóan kapott értéknek (2,41) [23]. Az aszimmetriára (A) mindegyik minta esetében
egynél nagyobb érték adódik, ami szintén összhangban van a korábban szintetikus magnetitre
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kapott eredménnyel (1,31) [23]. Az aszimmetria faktor egynél nagyobb értéke negatív
magnetokristályos anizotrópiára utal [23], ami magnetit esetében megfelel a várakozásnak [25].
A 29. ábrán ábrázoltuk az effektív g-faktor függvényében a kapott spektrumok aszimmetria
faktorát. A két mennyiség között mind az almasavval, mind pedig az anélkül előállított minták
esetében pozitív értelmű korreláció figyelhető meg. Ez úgy értelmezhető, hogy a két mennyiség
értékében bekövetkező változások egyetlen mennyiség, az effektív magnetokristályos
anizotrópia (K) értékében bekövetkező változásra vezethetők vissza oly módon, hogy nagyobb
aszimmetria faktor nagyobb |K| (kisebb negatív K) értékkel jár együtt. Az almasavval előállított
minták esetében az M4, M3/B, M3/A sorrendben növekszik az anizotrópia abszolút értéke, ami
arra utal, hogy ebben az esetben az effektív magnetokristályos anizotrópia abszolút értéke a
krisztallitmérettel növekszik (24. ábra). Megjegyzendő azonban, hogy a magnetokristályos
anizotrópia a Fe2+ mennyiségével is növekszik [25], így az almasavval kezelt minták
összességében nagyobb abszolút értékű magnetokristályos anizotrópiája abból is eredhet, hogy
ezeket a mintákat az almasav bizonyos részben megvédte az oxidációtól, ahogy erre a
rácsparaméterek értékei is utaltak.

Asszimetriafaktor az effektív g-faktor függvényében

1,30

1,25

M3/A

M3/B
1,20

M1/B

M4
M1/A

A

1,15

1,10

1,05

M2

1,00
2,28

2,30

2,32

2,34

2,36

2,38

2,40

geff

24. ábra A magnetit nanorészecskék FMR spektrumából meghatározott aszimmetria faktor
értéke, mint az effektív g-faktor értékének a függvénye.
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5.5 A szintetizált mágneses nanorészecskék kolloidális tulajdonságai
5.5.1. A részecskék hidrodinamikai átmérője
A dinamikus fényszóródásból kapott hidrodinamikai átmérő és polidiszperzitás értékeket
a 6. táblázat tartalmazza.
Minta

Z / nm

PDI

163 ± 53
156 ± 27

M2
M4

0,201
0,231

6. táblázat A mért hidrodinamikai átmérő (Z) és polidiszperzitás (PDI) értékek
összefoglalása.
A kapott hidrodinamikai átmérő értékek egy nagyságrenddel nagyobbak, mint a
részecskék egyedi méretei. Ez egyértelműen arra utal, hogy a vizes közegben a magnetit
részecskék

nem

teljesen

diszpergált

állapotban

vannak,

hanem

laza

szerkezetű

agglomerátumokat képeznek. Ezeknek az agglomerátumoknak a méretét kapjuk meg a
dinamikus fényszórás mérésekből. Az adatok alapján elmondható, hogy az almasavval
felületmódosított minták esetén az aggregáció mértéke kisebb, mivel a mért értékek kisebbek.
Az almasavval kezelt minták homogénebbek is, mert a mért értékek szórása kisebb. A kapott
értékek jó közelítéssel megfelelnek a TEM felvételek alapján megfigyelt aggregátumok
méretének. Mivel a polidiszperzitás mindkét esetben nagyobb, mint 0,1 ezért az átlagos
hidrodinamikai átmérő eloszlása viszonylag szélesnek mondható. A méréshez alapján kapott
részecskeméret-eloszlás grafikonok a 25. és a 26. ábrán láthatóak.

25. ábra Részecskeméret eloszlása az M2 minta esetén.
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26. ábra Részecskeméret eloszlása az M4 minta esetén.
5.5.2. Zeta-potenciál, izoelektromos pont
A különböző minták esetén mért zeta-potenciál és izoelektromos pont értékeket a
7. táblázatban tüntettem fel. A zeta-potenciál a pH függvényében a 27. és a 28. ábrán látható.
Az izoelektromos pontot az illesztett egyenes segítségével számítottam ki.
Minta
M2
M4

𝜁 / mV

Izoelektromos pont / pH
26,6 ± 5,1
6,76
21,1 ± 5,0
6,70

7. táblázat A különböző mintákra jellemző zeta-potenciál (𝜁) és izoelektromos pont értékek
összefoglalása.

27. ábra A zeta-potenciál a pH függvényében az M2 minta esetén.
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28. ábra Az eta-potenciál a pH függvényében az M4 minta esetén.
Az almasavval készített magnetit részecskék esetében (M4 minta) szignifikánsan kisebb
zetta-potenciál értéket kaptam. Az izoelektromos pontok azonban megegyeztek mindkét minta
esetében. A fenti ábrák elemzése után elmondható, hogy a pH-t növelve a magnetit részecskék
felületén megkötött almasav deprotonálódik (az M2 minta esetén a felületi -OH csoportok)
ezáltal a felületi töltés az izoelektromos pontot átlépve negatív lesz.

5.6. Mössbauer-spektroszkópia eredményei
A mintákon felvett Mössbauer-spektrumokat a kiértékelés eredményével együtt a 29.
ábrán közöltem. A spektrumok mágneses felhasadást mutató szextett komponenseket
tartalmaznak, melyek szuperpozíciója mindegyik minta esetében 6 széles abszorpciós csúcsot
eredményez. A mérési adatok kiértékelését a MossWinn 4.0Pre program segítségével végeztük
el. Az illesztés során 4 szextett komponenst vettünk figyelembe:
1. komponens: Fe3+ a tetraéderes helyen
2. komponens: Fe3+ az oktaéderes helyen
3. komponens: Fe3+ és Fe2,5+ közötti izomereltolódással rendelkező vas az oktaéderes helyen
4. komponens: Fe2,5+ az oktaéderes helyen
A spektrumok közös paraméterrendszerrel, szimultán módon lettek illesztve. Az
illesztések esetén a következő megkötésekkel éltünk. A hiperfinom mágneses tér értékére (Bhf)
vonatkozóan mindegyik komponens esetében normális eloszlást feltételeztünk. Az eloszlás
megjelenéséhez az oktaéderes helyen lévő vakanciák és a kis részecskeméretből adódó
kollektív mágneses gerjesztés is hozzájárulhat. A mágneses tér értékének eloszlása és az
izomereltolódás (δs) értékének eloszlása korrelálhat. Ezt a δs és Bhf közötti lineáris korreláció
feltételezésével vettük figyelembe. Adott komponens esetén a megfelelő lineáris koefficiens
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értékét mindegyik minta spektrumában azonosnak tételeztük fel. A korreláció a szextett
komponensek aszimmetrikus kiszélesedését okozhatja. Adott komponensre vonatkozóan a
kvadrupólus felhasadást mindegyik spektrumban azonosnak tételeztük fel. A kvadrupólus
felhasadás abszolút értéke minden esetben 0,01

mm
s

alatt maradt, összhangban a magnetitre

vonatkozó várakozással [26]. Adott mintára vonatkozóan mindegyik szextett esetében azonos
Lorentz vonalszélességet () tételeztünk fel.
Tökéletes magnetit minta esetén a tetraéderes és az oktaéderes helyen található vasionok
arányára 1,9 adódik [26]. Ugyanez az érték maghemit esetében 1,67. Ez azt jelenti, hogy
magnetit esetében az 1. komponenshez tartozó terület a teljes terület 34,5%-a. Ezt az illesztés
során figyelembe vettük, az 1. komponens relatív spektrumterületének megkötésével.
Az illesztés alapján meghatározott izomereltolódás és hiperfinom mágneses tér
eloszlásokat rendre a 30. és 31. ábra tartalmazza.

29. ábra A szintetizált minták 57Fe Mössbauer-spektrumai és a mérési pontokra illesztett
görbék. A spektrumok megfeleltetése: a) M1/A, b) M1/B, c) M2, d) M3/A, e) M3/B, f) M4.
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30. ábra A különböző spektrumok illesztése alapján kapott izomereltolódás (δs) eloszlások:
a) M1/A, b) M1/B, c) M2, d) M3/A, e) M3/B, f) M4.
A jobb oldalon szereplő, azaz almasavval kezelt mintákhoz tartozó grafikonokról jól látszik,
hogy a nagyobb izomereltolódású értékek (δs > 0,5) nagyobb részben találhatóak meg az
izomereltolódás eloszlásában, mint a bal oldali grafikonok esetében.
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31. ábra A különböző spektrumok illesztése alapján kapott hiperfinom mágneses tér (Bhf)
eloszlások: a) M1/A, b) M1/B, c) M2, d) M3/A, e) M3/B, f) M4.
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M1/A

Bhf / T

δs /

𝐦𝐦
𝐬

Γ/

𝐦𝐦
𝐬

1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,335 ± 0,044
44,88 ± 0,12
39,68 ± 0,94
25,8 ± 1,4

0,3218 ± 0,0044
0,352 ± 0,014
0,412 ± 0,016
0,441 ± 0,058

0,511 ± 0,013

M1/B
1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,393 ± 0,033
45,08 ± 0,10
39,85 ± 0,70
26,5 ± 1,1

0,3146 ± 0,0032
0,3291 ± 0,0095
0,388 ± 0,011
0,382 ± 0,030

0,5080 ± 0,0078

M2
1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,447 ± 0,047
45,05 ± 0,14
40,20 ± 0,77
28,1 ± 1,3

0,3216 ± 0,0045
0,326 ± 0,013
0,356 ± 0,013
0,364 ± 0,043

0,502 ± 0,013

M3/A
1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,691 ± 0,048
46,20 ± 0,10
42,09 ± 0,62
28,0 ± 1,8

0,308 ± 0,0046
0,369 ± 0,015
0,461 ± 0,012
0,511 ± 0,078

0,454 ± 0,012

M3/B
1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,785 ± 0,031
46,177 ± 0,073
41,79 ± 0,58
27,3 ± 1,12

0,3133 ± 0,0031
0,349 ± 0,010
0,4192 ± 0,0095
0,469 ± 0,42

0,4660 ± 0,0082

M4
1. komponens
2. komponens
3. komponens
4. komponens

48,462 ± 0,042
45,438 ± 0,098
40,21 ± 0,80
24,2 ± 1,3

0,3087 ± 0,0045
0,387 ± 0,013
0,496 ± 0,018
0,651 ± 0,075

0,468 ± 0,013

8. táblázat A Mössbauer-spektrumok kiértékelésével kapott főbb Mössbauer-paraméterek
összefoglalása. Bhf - a hiperfinom mágneses tér eloszlásának centruma, δs - az izomereltolódás
értékek eloszlásának centruma, Γ - a Lorentz-görbék vonalszélessége.
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Az almasavval kezelt minták (M3/A, M3/B, M4) esetén nagyobb gyakorisággal fordulnak
elő a kisebb oxidációs állapotú, azaz nagyobb izomereltolódású vasionok. A magnetitre
jellemző Fe2,5+ állapot kizárólag csak az M4 mintában fordul elő. A megfelelő, 4. komponens
mindegyik spektrumban jelen van, de a többiben alacsonyabb izomereltolódást mutat, azaz
magasabb oxidációs állapotú (Fe3+-hoz közelebb eső) vasionokra utal. Ez a komponens
alacsony mágneses felhasadással és igen széles vonalakkal (széles mágneses tér eloszlással)
írható le, ami arra utalhat, hogy ez a komponens a legkisebb méretű részecskékben található
vasionokhoz tartozik. Az M3/A és M3/B mintákban a 4. komponens izomereltolódása a 3.
komponenséhez esik közelebb. Az M1/A, M1/B és M2 minták esetében már nincs se elektron
hoppingra, se Fe2+ ionra utaló jel, a megfelelő (3. és 4.) komponensek izomereltolódása a Fe3+
tartományba esik. Az adatokat elemezve elmondható, hogy a Mössbauer-spektroszkópia
eredménye is azt mutatja, hogy a szintézis során felületaktív anyagként alkalmazott almasav
bizonyos fokú védelmet biztosított a keletkezett magnetit nanorészecskék számára az
oxidációval szemben. Az M3/A, M3/B és M4 minták Lorentz-vonalszélességére szignifikánsan
kisebb érték adódott a másik 3 minta adataihoz képest. Ez az eredmény összhangban van azzal,
hogy az előbbi minták esetében az almasav is hozzájárul a bemért minta tömegéhez. A 80°Con hőkezelt minták esetében (M1/B, M3/B) az oktaéderes helyzetben lévő vasionok
izomereltolódása

kisebb,

azaz

oxidációs

állapota

nagyobb,

mint

a

megfelelő

szobahőmérsékleten szárított mintákban (M1/A, M3/A) lévő megfelelő vasionoké. Ez szintén
arra utal, hogy a magasabb hőmérsékleten való szárítás a magnetit nanorészecskék nagyobb
mértékű oxidációját okozta.
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Szakdolgozat összefoglaló
Karbonsavval módosított magnetit nanorészecskék előállítása és vizsgálata
Ábrahám Attila, kémia alapszakos hallgató
MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Témavezetők: Tolnai Gyula, PhD tudományos főmunkatárs
MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Konzulens:
Dr. Kiss Éva egyetemi tanár
ELTE TTK, Kémiai Intézet, Fizikai Kémia Tanszék
A szakdolgozatomban az előállítási körülmények és az almasav jelenlétének hatását vizsgáltam a koprecipitációs eljárással előállított magnetit nanorészecskék morfológiai és szerkezeti tulajdonságaira.
Az elkészített minták morfológiájának vizsgálatának céljából dinamikus fényszóródás méréseket
végeztem, meghatároztam a mintákra jellemző zeta-potenciált, illetve transzmissziós
elektronmikroszkópos felvételeket is készítettünk. A dinamikus fényszóródás mérés eredménye és a
TEM felvételek megerősítették, hogy sikeresen állítottam elő olyan magnetit nanorészecskéket melyek,
esetében a hidrodinamikai átmérő 100-200 nm, az egyedi részecskeméret pedig tipikusan 15-20 nm. A
röntgendiffrakciós mérések bebizonyították, hogy a keletkezett részecskék a magnetitre/maghemitre
jellemző köbös spinel rácsszerkezettel rendelkeznek. A köbös rácsparaméter értékére a magnetitre
vonatkozó irodalmi értéknél kisebb, a maghemitre jellemző értékéhez közelebb álló eredményeket
kaptam. A röntgendiffraktogramok alapján kapott krisztallitméretek (14-18 nm) összhangban voltak a
morfológiai vizsgálatok eredményeivel, és arra utaltak, hogy az almasav alkalmazása mellett nagyobb
krisztallitméretű mágneses nanorészecskék képződnek.
A magnetit nanorészecskék mágneses tulajdonságait vizsgáltam a ferromágneses rezonancia
spektroszkópia eredményei alapján. Megállapítható volt, hogy az almasavval előállított minták nagyobb
effektív magnetokristályos anizotrópiával jellemezhetők. Ez a megállapítás összhangban volt a
röntgendiffrakció eredményével.
A magnetit fázisok oxidációját Mössbauer-spektroszkópia segítségével vizsgáltuk. A Mössbauerspektrumok kiértékelésével kapott eredmények elemzése alapján megállapítható volt, hogy az
oktaéderes helyen lévő vasionok oxidációja nagyobb mértékű volt azoknál a mintáknál, ahol 80°C-on
történő szárítást alkalmaztam. Az eredmények rámutattak arra is, hogy az almasav képes a képződött
magnetit nanorészecskék bizonyos fokú védelmére az oxidációval szemben. Az egyik almasavval
előállított minta esetében a Mössbauer-spektroszkópia segítségével sikerült a 2,5+ oxidációs állapotú
vas jelenlétét kimutatnunk, ami egyértelműen utal magnetit jelenlétére a mintában.
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Summary
Synthesis and characterization of magnetite nanoparticles
coated with carboxylic acid
Attila Ábrahám, BSc student in Chemistry
Place of diploma work: Institute of Materials and Environmental Chemistry, Hungarian Academy of

Sciences, Budapest
Supervisor:

Gyula Tolnai, PhD senior research fellow
Institute of Materials and Environmental Chemistry, Hungarian Academy of

Sciences, Budapest
Consultant:

Éva Kiss, professor
Department of Physical Chemistry, Institute of Chemistry, Eötvös Loránd University,
Budapest

In my thesis work I synthesized magnetic nanoparticles via chemical co-precipitation method. I
investigated the effect of the synthesis experimental conditions during the process and the presence of
malic acid on the structural properties of the nanoparticles.
The morphology of the particles were characterized by dynamic light scattering, zeta-potential
measurement and transmission electron microscopy. The results of the dynamic light scattering and
TEM images proved that, I successfully prepared magnetic nanoparticles with the hydrodynamic
diameter of 100-200 nm, and mean diameter of individual particles ranging from 15 nm to 20 nm. The
X-Ray diffraction measurements showed that, the synthesized particles have cubic spinel structure like
magnetite or maghemite. The values of cell parameters of the samples were obtained. The calculated
cell parameters of all prepared samples is smaller than the one of magnetite, they were rather close to
the value reported for maghemite. The crystallite size of the magnetite samples was also determined.
The results (14-18 nm) were corresponded with the former investigations. It was found that the samples
coated with malic acid had significantly larger crystallite size.
The magnetic properties of the magnetic nanoparticles were studied by using ferromagnetic
resonance spectroscopy. The FRM spectra showed that the particles synthesized in the presence of malic
acid had greater magnetocrystalline anisotropy. This result correlates to my previous observations.
To study the oxidation of the synthesized magnetic nanoparticles Mossbauer-spectroscopy
measurements were carried out. The Mossbauer-parameters showed that the rate of oxidation of iron
ions with octahedral coordination were greater in those cases where the synthetic process included
drying at 80°C. It was also found out that using coating agent kept the rate of oxidation smaller. This
means that the malic acid could protect the magnetite particles from oxidation.
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