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Abstrakt: Práce se zabývá zkoumáním monokrystalických povrchů kovů Cu(111)
a Pt(111) za zvýšeného tlaku. Tyto povrchy byly vystaveny plynům kyslíku a
oxidu uhelnatého v rozmezí tlaků od 1 × 10−10 mbar po 5 mbar. Změna struktury
povrchů byla sledovaná pomocí skenovací tunelové mikroskopie, nízkoenergetické
elektronové difrakce a rentgenové fotoelektronové spektroskopie.
Ze získaných výsledků vyplynulo, že reaktivní plyny při tlaku ≈ 5 milibarů strukturu povrchů ovlivňují výrazněji než stejné plyny při řádově nižších tlacích. Povrch
Cu(111) za pokojové teploty a tlaku 5 mbar O2 výrazně oxiduje. Povrch Pt(111)
za tlaku 5 mbar O2 oxiduje jen lokálně, pod vlivem interakce s hrotem STM. Zvýšený tlak oxidu uhelnatého na povrchu Cu(111) indukuje vznik nanometrických
klastrů, které se shlukují do ostrůvků. Ostrůvky jsou rovnoměrně rozptýlené po
celém povrchu Cu(111). Naproti tomu, zvýšený tlak oxidu uhelnatého na povrchu
povrchu Pt(111) vyvolává především změny ve tvaru atomárních schodů a změny
v rozmístění bodových defektů na povrchu. Získané výsledky jsou v dobré shodě
s výsledky z podobných experimentů popsaných v literatuře.
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Úvod
Rastrovací tunelová mikroskopie (STM - z anglického Scanning Tunneling
Microscope) je relativně nová metoda zkoumaní povrchů, která je schopna dosáhnout až atomárního rozlišení. Umožňuje zkoumat uspořádání nanostruktur
na vodivých nebo polovodivých površích. Povrchy kovů jsou v současné době
široce používané jako katalyzátory v různých chemických reakcích (v průmyslu
80% chemických reakcí používá katalyzátory [1]). Katalyzátor neovlivňuje rovnováhu reakce, ale urychluje ji. Výsledné přeměny v reakci je dosaženo jiným a
energeticky méně náročným procesem než u reakce nekatalyzované.
Porozumění povrchových jevů v těchto procesech je důležité pro vývoj efektivnějších katalytických materiálů. Historicky se výzkum povrchů prováděl převážně za ultra čistých podmínek v prostředí ultra vysokého vakua (UHV). Ovšem
v praxi se tyto materiály často používají za atmosférického tlaku nebo zvýšené
teploty, za tzv. operando podmínek (např. katalyzátor v autě). V této práci se zabýváme právě zkoumáním vlivu zvýšeného tlaku pracovních plynů na morfologii
dvou povrchů Cu(111) a Pt(111).
Aparatura, na které měření provádíme, je výjimečná tím, že umožňuje prozkoumání vzorku pomocí STM a současně umožňuje proměřit vzorek pomocí
dalších metod (XPS, LEED) bez znečištění vzorku, například vystavením vzduchu (tzv. in-situ měření). Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) je pomocí ozařování vzorku rentgenovým zářením schopna určit zastoupení prvků na
povrchu. XPS je metoda vhodná pro chemickou analýzu povrchů, ale dává omezenou informaci o topografii povrchu. Většinou měří průměrné hodnoty na ploše
větší než 0.02 mm2 [2]. STM naopak nedává informaci o chemickém složení povrchu, ale poskytuje nám detailní popis jeho topografie. Proto je spojení STM a
XPS do jedné aparatury výhodné.
V této práci se zkoumá deset dobře známých a v literatuře dobře popsaných
systémů: Pt(111) v UHV, Pt(111) za velmi nízkého tlaku O2 , Pt(111) za zvýšeného tlaku O2 , Pt(111) za velmi nízkého tlaku CO, Pt(111) za zvýšeného tlaku
CO, Cu(111) v UHV, Cu(111) za velmi nízkého tlaku O2 , Cu(111) za zvýšeného
tlaku O2 , Cu(111) za velmi nízkého tlaku CO a Cu(111) za zvýšeného tlaku CO.
Experimentální část práce byla provedena těsně po instalaci STM části aparatury. Některé z uvedených experimentů byly proto použity jako testovací experimenty pro záběh aparatury (např. pro kalibraci piezokeramik STM). Další část
experimentů byla použita pro ověření funkčnosti nových částí aparatury (např.
ověření funkčnosti vakuové těsnosti reakční komory STM). Proměření dobře známých systémů umožnilo porovnat výsledky získané v testovacích experimentech
s předchozími výsledky publikovanými v literatuře.
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1. Experimentální metody
1.1
1.1.1

Skenovací tunelová mikroskopie
Historie

V srpnu roku 1982 byl firmě IBM udělen patent za vynález STM. Jednalo se
o první mikroskop schopný zobrazovat povrch na atomární úrovni. Vynálezcům
Gerd Binning a Heinrich Rohrer byla roku 1986 za tento objev udělena Nobelova
cena.
Gerd Binning, narozen v Německu v městě Frankfurt roku 1947, studoval
na universitě J.W.Goethe ve Frankfurtu a získal zde i doktorát v roce 1978. Ve
stejném roce nastoupil do laboratoře firmy IBM v Curychu, kde působí dodnes.
Heinrich Rohrer, narozen ve Švýcarsku v městě Buch roku 1933, vystudoval
ve Švýcarském Federálním Institutu Technologie v Curychu, kde získal doktorát
v roce 1960. Poté také nastoupil do laboratoře firmy IBM. Odešel do důchodu
roku 1997 a zemřel roku 2013 [3,4].

1.1.2

Tunelový jev

Tunelový jev je klíčový pro funkci skenovacího tunelového mikroskopu. Ten
říká, že pro částici, která nemá dostatečnou kinetickou energii na překonání potenciálové bariéry a tedy by ji v klasické fyzice neměla nikdy překonat, existuje
nenulová pravděpodobnost, že bariéru i přesto překoná. Tento přesun je bezztrátový a nezmění De Broglieho frekvenci částice. Pro obdélníkovou bariéru platí
[5]
P ∝ e−2kd

(1.1)

kde P je pravděpodobnost překonání bariéry, d je šířka bariéry a
k=

√︂

2m(W − E)/ℏ2

(1.2)

kde m je hmotnost částice, W je výška bariéry a ℏ je redukovaná Planckova
konstanta.
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Obrázek 1.1: Kvantové tunelování
Na obrázku 1.1 je znázorněn tunelový jev pro zobrazenou vlnovou funkci. Na
levé straně bariéry má vlnová funkce určitou vlnovou délku a amplitudu. Při
přechodu přes bariéru klesá amplituda vlnové funkce exponenciálně a po jejím
překonání má stejnou vlnovou délku, ale menší amplitudu. Protože energie vlny
je určena její frekvencí, jedná se tedy skutečně o bezztrátový přesun.

1.1.3

Princip STM

Hlavní součástí STM aparatury je ostrý hrot a vodivý vzorek, jejichž vzdálenost je v řádu 10−10 m. Vytvoříme-li mezi hrotem a vzorkem rozdíl potenciálu (v řádu jednotek V) a přivedeme je dostatečně blízko, poteče mezi nimi
proud vzniklý díky tunelovému jevu. Velikost tohoto proudu je úměrná pravděpodobnosti průchodu elektronů potenciálovou bariérou a přiloženému napětí.
Díky tomu, že tunelový proud klesá exponenciálně se vzdáleností (neboli s šířkou
bariéry), přispívají k velikosti tunelového proudu převážně atomy ze špičky hrotu
a jemu nejbližší atomy z povrchu vzorku. Tato skutečnost umožňuje při projíždění
hrotu nad povrchem měřit proud, který je úzce spojen s topografií povrchu. Jak
název mikroskopu napovídá (skenovací), hrotem mikroskopu musíme projet celou
skenovanou oblast. Při projíždění hrotu nad povrchem se kvůli křivosti povrchu
budě měnit velikost tunelového proudu. Tyto změny tunelového proudu automaticky vyrovnává PID regulátor přibližováním a oddalováním hrotu od povrchu. To
dělá podle hodnot PID, které musí správně nastavit osoba ovládající mikroskop.
Při správné funkci by měl hrot opisovat nerovnosti na povrchu. Z hodnot výšky
hrotu vykreslíme 2D mapu povrchu. Takhle probíhá měření v módu konstantního
proudu. Další možnost měření je v módu konstantní výšky hrotu, kde zrušíme
automatické vyrovnávání tunelového proudu pomocí PID regulátoru, takže hrot
je v konstantní výšce nad vzorkem a měříme hodnoty proudu. 2D mapu povrchu
vytvoříme z hodnot proudu. Napětí se udržuje konstantní v obou případech.
Oba přístupy mají své výhody. Mód konstantního proudu byl historicky první
a může být použit na skenování atomárně nerovných povrchů [5]. Mód konstantní
4

výšky dovoluje daleko větší rychlost skenování atomárně rovných povrchů, protože nemusíme brát ohled na omezenou rychlost mechanického výškového posunu
hrotu, ale jen na rychlost elektronického snímání proudu. Větší rychlost skenování
také znamená menší zkreslující efekt způsobený nedokonalostmi piezokeramiky a
termálním driftem.
STM dokáže fungovat v široké škále tlaků (v ultra vysokém vakuu i za atmosferického tlaku). Měření se většinou provádí v ultra vysokém vakuu z důvodu
udržení čistoty připravených povrchů. Speciální provedení mikroskopu, tzv. nearambient pressure STM (neboli NAP-STM), umožňuje vzorky připravovat a měřit
v podmínkách UHV ale i za zvýšeného tlaku zvoleného čistého plynu. K tomuto
účelu je vzorek a hlava NAP-STM umístěna v tzv. reakční komoře, která umožňuje vzorek vystavit vyššímu tlaku plynu během měření bez nutnosti zvýšení
tlaku plynu ve zbytku aparatury.

1.1.4

Konstrukce STM

Jak již bylo zmíněno, celý systém STM se vzorkem, piezokeramikami a hrotem, je v UHV komoře. Protože celá aparatura je složitý systém obsahující mnoho
pohyblivých částí, je třeba dobře odstínit vibrace z okolí. To je zajištěno pružinami, na kterých je STM zavěšeno. Pro ještě větší omezení vibrací je také možné
vypnout turbomolekulární pumpu čerpající UHV komoru s STM a nechat zapnutou jen pumpu bez rotujících mechanických částí (titanovou iontovou vývěvu).

Obrázek 1.2: Princip funkce STM
Na obrázku 1.2 je zjednodušený diagram povrchu, hrotu STM a jeho zapojení.
Tunelový proud tekoucí mezi vzorkem a povrchem nejprve vede do zesilovače
proudu, který proud v řádu nA zesílí na proud v řádu mA. Zesílený proud dále
vede do PID regulátoru. Ten ovládá napětí na piezokeramikách, které se podle něj
rozpínají nebo smršťují. Tímto způsobem je zajištěn posuv hrotu nad povrchem.
Jak je vidět na obrázku 1.2, piezokeramiky se nepohybují v horizontální rovině,
ale jen se ohýbají. To vnáší do měření další chybu.
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1.2
1.2.1

LEED
Laueho difrakční podmínky

V krystalických látkách jsou atomy uspořádány periodicky. Což bylo zjištěno
pomocí ohybu elektromagnetického záření s podobnou vlnovou délkou, jako jsou
vzdálenosti atomů. Tedy rentgenového záření. Ty byly objeveny v roku 1895
německým fyzikem Wilhelmem Conradem Röntegem (1845-1923). Roku 1912
provedli Max Laue (1879-1960), Walter Friedrich (1883-1969) a Paul Knipping
(1883-1935) experiment, kde prozářili krystal rentgenovými paprsky a pozorovali
difrakční obrazec. Laue tyto difrakční obrazce vysvětlil a sestavil pro ně následující podmínky
⃗a1 · ⃗q = 2πh

(1.3)

⃗a2 · ⃗q = 2πk

(1.4)

⃗a3 · ⃗q = 2πl

(1.5)

kde vektory ⃗a1,2,3 jsou vektory definující krystalickou mřížku. Vektor ⃗q je definován
jako
⃗q = ⃗k f − ⃗k i

(1.6)

kde vektory ⃗k i , ⃗k f jsou vlnové vektory záření před a po difrakci na krystalické
mřížce a h, k, l jsou celočíselné Millerovy indexy [6].

1.2.2

Reciproká mříž a Ewaldova sféra

Periodická přímá mříž vytváří pravidelný periodický obraz. Tedy můžeme zadefinovat i zde mříž a nazveme ji reciprokou mřížkou. Konstruujeme ji tak, že ze
společného počátku vedeme normály ke každé osnově rovin (hkl). Osnově rovin
(hkl) odpovídá v reciproké mříži mřížový bod, umístěný na normále ve vzdálenosti 1/dhkl , kde dhkl je mezirovinná vzdálenost v přímé mříži. Reciproká mříž
odpovídá Fourierově transformaci přímé mříže. Laueho difrakční podmínky jsou
splněny právě tehdy, platí-li následující vztah
⃗ 1 + kb
⃗ 2 + lb
⃗3
⃗ kkl = hb
⃗q = G

(1.7)

kde ⃗b1,2,3 jsou vektory definující reciprokou mřížku. K těmto vektorům jde snadno
dojít z vektorů ⃗a1,2,3 . Vezměme sféru o poloměru 2π/λ a do jejího středu umístěme
krystal. Do bodu, kde difraktované záření po průchodu krystalem protíná kulovou
plochu, umístíme počátek reciproké mříže krystalu. Pokud nějaký bod reciproké
mříže leží na kulové ploše, tak je v tomto bodě splněna difrakční podmínka pro
osnovu rovin (hkl) [6].
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Obrázek 1.3: Ewaldova koule
Na obrázku 1.3 je znázorněna Ewaldova koule v prostoru. Zajímají nás průsečíky reciproké mříže s koulí. V tomto spočívá výhoda LEED, oproti rentgenovým
difrakčním metodám. Při rentgenových metodách je velikost koule určena vlnovou délkou rentgenového záření (λ = 0.01 - 10 nm), ale při LEED se jedná o De
Broglieovu vlnovou délku elektronů. Tato vlnová délka je menší než vlnová délka
rentgenového záření a tedy Ewaldova koule je větší. Větší koule znamená větší
šance průniku bodů reciproké mříže s koulí.

1.2.3

Pricip LEED

Difrakce pomalých elektronů (anglicky Low-energy electron diffraction,
LEED) je technika pro zjištění struktury povrchu krystalických pevných látek,
vynalezena roku 1927. Pomocí níž jsme schopni určit, zda se jedná o uspořádaný
povrch krystalické látky a jeho symetrie nebo o povrch neuspořádaný. Také je
schopna určit přesné pozice atomů v několika svrchních vrstvách s přesností na
setiny Angströmů. Velkou výhodou LEED, oproti konkurenčním metodám, je její
nízká cena [7].
Princip této metody spočívá v detekci a analýze difrakčních obrazů, vzniklých rozptylem nízkoenergetických elektronů (20 až 500 eV) na povrchu vzorku.
Povrchem rozumíme několik svrchních atomových vrstev. Elektrony dopadají na
fluorescenční stínítko. Aby byly lépe viditelné, je stínítko pod napětím pro urychlení elektronů. Elektrony jsou vhodné pro difrakci na atomové mřížce, kvůli De
Broglievově vlnové délce elektronů. Tu zjistíme vztahem:
√
λ = h/ 2mE

(1.8)

Elektrony na energiích, používaných u metody LEED, mají podle vztahu (1.8)
vlnovou délku v rozsahu cca. 0.4 až 2.7 Å. Protože tyto vlnové délky odpovídají
zhruba meziatomovým vzdálenostem, jsou difrakční obrazce dobře viditelné [7].
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1.3

XPS

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) je jedna z nejpoužívanějších
metod analýzy povrchů pevných látek. Umožňuje zjistit zastoupení prvků na povrchu vzorku. Podstata metody spočívá v ozáření malé plochy vzorku (zhruba v
řádu mm2 [2]) monochromatickým rentgenovým zářením. Když mají fotony větší
energii než je výstupní práce povrchu, dojde k fotoefektu. Jsou tedy emitovány
fotoelektrony a ty dále detekovány analyzátorem. Největší počet fotoelektronů je
ze svrchní vrstvy atomů, ale ne pouze z ní. Až z jaké hloubky nám fotoelektrony
přispějí k měření, záleží na energii fotoelektronu a materiálu vzorku, ale často se
uvažuje zhruba 10 nm [8]. Zastoupení prvků na povrchu vyčteme z fotoelektronového spektra, což je graf závislosti fotoelektronového proudu na energii elektronů.
Protože různé prvky budou mít na takovém grafu peaky proudu na specifických
energiích.
Elektrony ochotně interagují s hmotnými částicemi, proto je potřeba provádět
měření za UHV podmínek. Po emisi fotoelektronů ze vzorku do vakua se změří
závislost jejich počtu na jejich kinetické energii. K tomuto účelu slouží hemisférický analyzátor. Ten se skládá ze dvou soustředných polokoulí, mezi kterými je
elektrostatické pole. Z jedné strany přilétají elektrony a na druhé straně je senzor. Protože elektrony jsou nabité částice, tak je jejich trajektorie tímto polem
zakřivována. Změnami intenzity pole proletí na detektor jen elektrony s určitou
energií a ostatní narazí do jedné ze stěn hemisférického analyzátoru. (viz obrázek
1.4)

Obrázek 1.4: Princip XPS
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1.4

AFM

Mikroskopie atomárních sil (AFM - z anglického Atomic force microscopy)
byla vynalezena roku 1986 vědci G. Binnig, C. F. Quate a Ch. Gerber. Používá
stejnou hlavici jako skenovací tunelový mikroskop. Podobně jako u STM je hlavní
součásti AFM ostrý hrot, který je upevněn na ohebném nosníku. Nosník má na
sobě zrcátko a pomocí odrazu laserového paprsku od tohoto zrcátka je fotodiodou
měřena výchylka zrcátka a tím zároveň výchylka hrotu. Síla potřebná pro posun
tohoto nosníku o měřitelnou vzdálenost 1 × 10−4 Å může být malá až 1 × 10−18 N
[9]. Taková citlivost je dostatečná pro měření sil mezi jednotlivými atomy. Ovšem
na rozdíl od STM, tato metoda není omezena na vodivé vzorky. Detekuje se pohyb hrotu nad vzorkem. Hrot je tlačen na vzorek silami 1 × 10−2 až 1 × 10−5 N [9]
a pohybuje se po vzorku v pravidelném rastru. Při pohybu nad nerovným povrchem se nosník ohýbá v souladu s Hookovým zákonem podle topografie povrchu.
AFM nemusí měřit jen odpudivé silné interakce atomů, ale i síly van der Waalsovi. Protože jsou tyto interakce slabší, je výhodné nosník s hrotem rozkmitat na
určitou frekvenci a při skenování povrchu měřit změnu této frekvence (frequency
shift) fs . Tohoto principu používáme při našem měření metodou AFM. Na hlavici
je místo normálního hrotu umístěn kolibri senzor [10] (viz obrázek 1.5, vpravo).

Obrázek 1.5: Princip klasického AFM (vlevo), Kolibri senzor od firmy SPECS
(vpravo) [10].
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2. UHV aparatura
2.1

Historie UHV

UHV (z anglického Ultra high vacuum) byla zrozena roku 1950 vynálezem
Bayard-Alpertovy měrky. Ta umožnila měřit tlaky nižší než 10−8 mbar. Již před
rokem 1950 bylo možné dosáhnout tlaků až 10−12 mbar, ale nebylo možné tento
tlak měřit. Používaly se horké vlákna ionizačních měrek a ty měřily jen do
10−8 mbar. Až do roku 1930 se lidé domnívali, že jsou to pumpy, co přestávají efektivně fungovat na tomto tlaku. Tepve později bylo prokázáno několika
experimenty, že tlak v aparatuře je nižší než ukazují měrky [11].

2.2

UHV

Když se řekne UHV, jsou tím většinou myšleny tlaky v rozmezí 10−7 až
10−12 mbar. Tlaky nižší než 10−12 mbar jsou označovány XHV (z anglického
extreme high vacuum). Pro přirovnání tlak na Měsíci za lunární noci je přibližně
8×10−12 mbar a lunárního dne přibližně 4×10−13 mbar [12]. Ve skenovací tunelové mikroskopii je ultra vysoké vakuum potřebné pro udržení čistoty povrchu
připravených vzorků. Při tlaku 2×10−9 mbar se zhruba za hodinu povrch vzorku
pokryje jednoatomární vrstvou. Pro zkoumání povrchů pomocí STM, které často
trvá délé než hodinu, je potřeba mít tlak ještě alespoň o řád nižší.
Naše aparatura je čerpána turbomolekulárními pumpami (STM komora a
přípravná komora má navíc i iontovou a titanovou sublimační pumpu). Turbomolekulární pumpy mají několik za sebou rychle se točících lopatek (60 000 až
90 000 otáček za minutu). Molekuly plynu se srazí s lopatkami a ty jim udají hybnost směrem ven z aparatury. Velkou roli v efektivitě této pumpy hraje hmotnost
čerpaných molekul. Čím těžší molekula, tím větší efektivita. Například helium
nebo vodík je velmi obtížné čerpat. Turbomolekulární pumpy jsou kvůli vysokým
otáčkám schopné fungovat až za nižších tlaků (alespoň 10−2 mbar), proto jsou v
naší aparatuře připojené na spirálové vakuové pumpy (viz obrázek 2.1).

2.3

NAP

Jedním z aktuálních problémů povrchové fyziky je otázka přenositelnosti výsledků experimentů provedených za podmínek UHV do podmínek vyššího tlaku.
Historicky byla většina experimentů z oblasti povrchové fyziky prováděna v podmínkách vysokého vakua z důvodu, že některé metody si toto vakuum vyžadují
pro svoji funkčnost. Například spektroskopické a difrakční metody využívající letících elektronů potřebují vakuum pro zabezpečení dostatečně dlouhé střední volné
dráhy elektronů. Až v nedávné době se začaly objevovat experimenty ukazující
změny povrchu indukované vyšším tlakem pracovních plynů (například změny
povrchů Pt(557) a Cu(111) pod vlivem vyššího tlaku CO [13], [14]). Tyto zjištění
otevřely cestu pro zcela novou skupinu experimentů za zvýšeného tlaku (NAP, z
anlického "near ambient pressure").
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Jednou ze skupin reakcí, která v průmyslovém měřítku probíhá za zvýšeného
tlaku a teploty, jsou katalytické reakce. Zejména heterogenní katalýza na površích kovů, pomocí které se vyrábí například amoniak, kyselina sírová a kyselina
dusičná, je velmi významná v chemickém průmyslu pro výrobu výbušnin, barviv,
léků, plastů, hnojiv atd. Studiu chování povrchů za zvýšeného tlaku je proto v
současnosti věnovaná velká pozornost [15].

2.4

Vakuové schéma aparatury

Obrázek 2.1: Vakuové schéma aparatury
Na obrázku 2.1 je schématicky vyobrazena část aparatury, která byla používána na měření. Vzorky se vkládají do aparatury skrze vstupní dvířka v vkládací
komoře. Při otevírání dvířek se zavře manuální deskový uzávěr (na obrázku vyobrazen oranžově), aby se zabránilo kontaminaci zbytku aparatury vzduchem.
Po vložení vzorku se vkládací komora vyčerpá a poté se pohybuje se vzorkem
pomocí manipulátorů. Manipulátor se skládá z dlouhé tyče uvnitř aparatury,
která má na jednom konci držák pro chycení vzorku a na druhém konci magnet.
Tímto magnetem je možné pohybovat pomocí dalšího magnetu, nacházejícího se
vně aparatury. Vzorky tedy mohou být přesouvány bez porušení vakua. Všechny
vzorky musí projít skrze transfer komoru, která je jakési rozcestí. Tato komora
má základní tlak v řádu 10−9 mbar, při přesunu vzorků z vkládací komory v ní
tlak dočasně stoupá až na 5 × 10−8 mbar. Poté většina vzorků směřuje do přípravné komory. Do přípravné komory je možno napustit libovolný plyn pomocí
rozvodu plynů a je možno provádět iontové bombardování, žíhání a LEED (viz
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obrázek 2.3 vpravo). Analytická komora je určená pro měření rentgenové fotoelektronové spektroskopie (viz obrázek 2.4). Po připravení vzorku může vzorek
opět skrze transfer komoru přejít do STM komory. Před STM komorou se nalézá tlumič mechanických vibrací. Tlumič se skládá z těžkého závaží, umístěného
na vzduchovém polštáři. Jelikož je závaží od zbytku vakuového potrubí odděleno
pružným vlnovcem, efektivně blokuje mechanické rušení, které by se mohlo šířit
do STM komory ze zbytku aparatury.
Uvnitř STM komory se nachází hlava STM mikroskopu s uzavíratelnou reakční komorou pro NAP experimenty a iontový bombard (viz obrázek 2.3 vlevo).
Iontový bombard se nepoužívá na vzorek, ale na hrot mikroskopu. Ionty hrot
očistí a zašpičatí. Vzorek při měření na STM je možné uzavřít v reakční komoře.
Reakční komora umožňuje provádět STM experimenty za tlaku 100 mbar při
udržení tlaku v hlavní STM komoře v řádu 1 × 10−9 mbar (základní tlak v STM
komoře je 8 × 10−11 mbar). Čisté plyny se do reakční komory dostávají přes tenké
a pružné trubičky, které omezují přenos vibrací na hlavu STM.
Aparatura má také zásobník na vzorky, který je připevněný na transfer chamber. Ten umožňuje pracovat s různými vzorky bez otevírání aparatury a vystavování ji vzduchu. Dále stojí za zmínku elektrochemická cela (viz obrázek 2.2),
která byla s mou pomocí nainstalována a otestována. V elektrochemické cele je
možné vzorek ponořit do roztoku, přes který prochází elektrický proud. Potenciál na vzorku lineárně nebo cyklicky zvyšujeme a snižujeme, čímž indukujeme
oxidaci nebo redukci povrchu vzorku. Výsledkem je voltamogram, jehož peaky
jsou charakteristické pro různé redoxní procesy. Z tvarů a poměrů výšek peaků
lze získat informace o kinetice přenosu náboje a usoudit jaké reakce přenos náboje způsobují. In-situ vakuové propojení elektrochemické cely s XPS a STM je
výhodné, protože bezprostředně po elektrochemickém měření je možné povrch
prozkoumat i pomocí dalších metod aniž by byl vzorek vystaven vzduchu.
Každý úsek aparatury, který lze uzavřít od zbytku, musí být nepřetržitě čerpán pumpami. Turbomolekulární pumpa (TMP) potřebuje pro svou funkci předčerpávající (primární) pumpu, která je schopna operovat už od atmosferického
tlaku. V této aparatuře je většina turbomolekulárních pump připojena jen na
dvě společné spirálové vakuové pumpy (viz obrázek 2.6). Při běžném provozu jsou
všechny TMP čerpány jen jednou z nich. Druhá je pro případy, kdy je potřeba čerpat některý úsek aparatury z vysokého tlaku. Systém společného předčerpávání
turbomolekulárních pump nahradil předešlý systém, kde každá turbomolekulární
pumpa byla předčerpávána vlastní spirálovou pumpu. V rámci práce v laboratoři
jsem se aktivně účastnil na montáži tohoto systému.
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2.5

Obrázky aparatury

Obrázek 2.2: Celkový pohled na aparaturu
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Obrázek 2.3: STM komora (vlevo) a LEED (vpravo)

Obrázek 2.4: Držák vzorku
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Obrázek 2.5: Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)

Obrázek 2.6: Zapojení pump na společné spirálové vakuové pumpy, možno vidět
obrázku 2.1
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3. Experimentální systém
Povrchová vrstva kovů může mít dosti jiné vlastnosti než jejich objem. Je to
způsobené prudkou změnou elektronové struktury. Často se na nich vyskytuje
velké tahové napětí materiálu, což mimo jiné ovlivňuje povrchové rekonstrukce.
Povrchová rekonstrukce znamená, že atomy na povrchu mají jiné uspořádání než v
objemu. Vytvoření rekonstrukce povrchu je důsledek minimalizace volné energie.
Jedná se o snahu snížit počet volných vazeb mířících do prostoru. Rekonstrukce se
ale netvoří vždy na všech površích. Některé povrchy rekonstruují jen za určitých
podmínek. Dále se také může projevit relaxace vrchních atomových vrstev. Relaxace je změna meziatomárních vzdáleností v kolmém směru na povrch. Tenhle
jev je nejvýraznější v nejsvrchnějších vrstvách.

3.1

Krystalická struktura Cu a Pt

Měď a platina mají velmi podobnou krystalickou strukturu. Monokrystaly
mědi i platiny se snaží zaplnit daný objem co nejefektivněji. Patří mezi struktury
s největším možným tzv. packing efficiency koeficientem přibližně 74%. Pro představu to znamená, že kdybychom rozmístily míčky na sebe do krabice, stejně jako
jsou seřazené atomy mědi v prostoru, tak by míčky zaplnily přibližně 74% prostoru krabice. Oba prvky tvoří krystaly s plošně centrovanou kubickou strukturou
(viz obrázek 3.1).

Obrázek 3.1: Plošně centrovaná kubická mřížka (fcc)
Mřížková konstanta mědi je rovna 3.61 Å. V povrchovém řezu ve směru (111)
povrch mědi nerekonstruuje, zachovává tedy objemové uspořádání atomů [16,17].
Mřížková konstanta platiny je rovna 3.92 Å. V povrchovém řezu ve směru (111)
rekonstrukce tvoří buď jen za vysokých teplot nebo v přítomnosti platinových par
[16,17].
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4. Příprava vzorků
4.1

Iontové bombardování

Iontové bombardování je postup, který čistí povrch vzorku odstraňováním
povrchových částic bombardováním pozitivními ionty. Pro nejlepší výsledek je
potřeba aby ionty nereagovaly chemicky s povrchem, proto jsou vhodné inertní
plyny. Urychlené ionty naráží do povrchu vzorku a tak jej zbavují nečistot nebo
dříve nanesených vrstev. Používají se energie iontů v rozmezí stovek eV až jednotek keV. Důležitý je kromě energie i úhel dopadu iontů na povrch, proto záleží i
na morfologii povrchu. Povrch zůstane po bombardování drsný [18].

4.2

Žíhání

Žíhání je postup čištění vzorků, který často následuje po iontovém bombardování. Zvyšováním teploty dodáváme energii atomům na povrchu. V důsledku
zvýšené energie atomů dochází k desorbci molekul z povrchu (zejména zbytkové
atmosféry a vody). Během chladnutí povrchu atomy postupně ztrácí svou kinetickou energii a zůstávají zachycené v lokálních potenciálových minimech, jenž jsou
tvořena okolními atomy. Díky tomuto procesu pomalé chladnutí vede k stabilizaci
energeticky nejvýhodnější atomární struktury na povrchu. Při rychlém chladnutí
atomy zůstávají uvězněné v lokálních energetických minimech, které ale nemusí
být globální. Proto při rychlém chladnutí můžou na povrchu vznikat i různé energeticky neoptimální struktury. V našem případě bylo žíhání ukončováno pomalým
chladnutím rychlostí do 50 K/min, aby se povrch měl čas vyrovnat a zacelit. V
této práci byl použitý ohřev pomocí elektronového svazku.

4.3

Příprava povrchu Cu(111)

Povrch mědi byl připravován iontovým bombardováním Ar+ ionty s energií 1
keV po dobu 10 minut. Následovně byl povrch zahřát na teplotu 820 až 860 K
(teplota tání mědí 1358 K). Ochlazen byl rychlostí zhruba 50 K/min.

4.4

Příprava povrchu Pt(111)

Povrch platiny byl připravován iontovým bombardováním Ar+ ionty s energií
1 keV po dobu 5 až 15 minut. Následovně byl povrch zahřát na teplotu 1100 K
(teplota tání platiny 2041 K). Zahřátí platiny způsobilo difuzi uhlíku z objemu
na povrch. Pro odstranění uhlíku z povrchu jsme vzorek Pt(111) žíhali na teplotě
900 K v tlaku 5 × 10−5 mbar kyslíku po dobu 20 minut. Při tomto procesu uhlík
zreagoval s kyslíkem a desorboval z povrchu. Před měřením v STM byl vzorek ještě
krátce ohřát na teplotu 1100 K po dobu 30 s. Cyklus iontového bombardování,
ohřevu v kyslíku a krátkého ohřevu bez kyslíku byl opakován několikrát před
prvním měřením STM a před každým dalším měřením STM. Po posledním cyklu
ohřevu byl vzorek ochlazen rychlostí zhruba 50 K/min.
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5. Výsledky měření
Měření se uskutečnilo v laboratoři Univerzity Karlovy v areálu Trója na komerční aparatuře od firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH. Výsledky z
STM byly upraveny pomocí softwaru Gwyddion [19]. Byly měřeny dva monokrystalické vzorky, měď a platina, zakoupené od firmy MaTecK GmbH. Měděný
vzorek měl deklarovanou čistotu materiálu 99,999%, odchylku od orientace (111)
menší než 0.1° a drsnost povrchu menší než 0,01 µm. Odpovídající hodnoty platinového vzorku byly 99,99%, <0.1° a <0.01 µm. Vzorky se před vložením do
aparatury upevnily do držáku, který předem prošel ultrazvukovou čističkou. Teplota vzorku byla měřena termočlánkem, který byl umístěn na jeho zadní straně
(viz držák vzorku a termočlánek na obr. 2.4). Po vložení vzorku do aparatury byl
vzorek zahřát, aby došlo k desorbci nežádoucích molekul z povrchu. Poté a vždy
před novým experimentem prošel vzorek iontovým bombardováním a žíháním z
důvodu vyčištění vzorku od minulých měření a opětovného vyrovnání atomárních
rovin povrchu.
Hlavní metodou zkoumání vzorků byla skenovací tunelová mikroskopie. Oba
vzorky jsou výborně vodivé kovy. Měď má při teplotě 20° C elektrickou vodivost
5.98×107 S/m a platina 9.44×106 S/m [20]. Jsou tedy vhodné pro měření pomocí STM. Pro zjištění chemického složení a krystalické struktury povrchů byly
použity metody XPS a LEED. V bakalářské práci byla pro měření oxidovaného
povrchu Cu(111) využita i metoda AFM. Ostatní topografické obrázky povrchů
byly získány pomocí metody STM v módu konstantního proudu.
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5.1

Čistý povrch Cu(111)

Povrch byl připraven iontovým bombardováním Ar+ ionty po dobu 10 min,
následně byl zahřát na teplotu 820 K po dobu 10 min a ochlazen rychlostí zhruba
50 K/min.
Tento vyčištěný povrch byl proměřen pomocí STM za účelem kontroly čistoty
povrchu a kalibrace výškové souřadnice Z. Po vyčištění byl povrch atomárně
hladký s občasnými jednoatomárními, ale i víceatomárními schody. Nacházely se
na něm také defekty (viz obrázek 5.2).

Obrázek 5.1: Kalibrace výškové souřadnice s pomocí jednoatomárního schodu
na povrchu Cu(111). Na levé straně je jednoatomární schod povrchu Cu(111) s
uvedenou barevnou hloubkovou škálou používanou v celé práci. Podmínky skenování: tunelový proud It = 200 pA (měření bylo prováděno v módu konstantního
proudu) a napětí mezi vzorkem a hrotem Us = 2.0 V. Na pravé straně se nachází
výškový profil povrchu na čáře vyznačené na obrázku červeně.
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Z výškového profilu z obrázku 5.1 je možné nakalibrovat výškovou souřadnici
našich měření. Rozdíl výšek dvou rovin na obrázku je roven
(1.79 ± 0.06) Å. Protože známe mřížkovou konstantu mědi 3.61 Å [16] a víme, že
povrch je monokrystalický s povrchovým řezem
√ (111), známe vzdálenost atomárních rovin. Tato vzdálenost je rovna 3.61/ 3 Å ≈ 2.08 Å. Kalibrační koeficient
je tedy roven k=(1.16 ± 0.04). Nyní je možné zjistit skutečnou hloubku objektů
z našich dat.

Obrázek 5.2: Na levé straně se nachází čistý povrch Cu(111). Podmínky skenování:
It = 150 pA, Us = 1.0 V. Na pravé straně se nachází výškový profil povrchu na
čáře vyznačené na obrázku červeně přes několikanásobný schod a jeden z defektů.

Na obrázku 5.2 se nachází schod s výškou (10.4 ± 0.5) Å, to odpovídá pěti
atomárním schodům, a tři menší defekty s hloubkou (2.1 ± 0.3) Å odpovídající jednoatomárnímu schodu. Defekty jsou tedy pravděpodobně chybějící atomy
Cu v nejvrchnější atomární vrstvě. Shlukování schodů bylo pozorováno i na více
místech povrchu. Uspořádanost atomů na povrchu jsme potvrdili pomocí metody
LEED (viz obrázek 5.3). Čistota povrchu byla potvrzena pomocí metody XPS
(viz červené spektrum na obrázku 5.8).
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Obrázek 5.3: LEED čistého povrchu Cu(111). Energie elektronů dopadajících na
vzorek E0 = 108 eV, napětí na stínítku Us = 7 kV, měřeno při pokojové teplotě.
Difrakční obrazec z čistého povrchu Cu(111) z obrázku 5.2 změřen pomocí
metody LEED. Šesti-četná symetrie odpovídá atomárnímu uspořádání povrchu
Cu(111). Obraz je ostrý, což napovídá tomu, že se jedná o vysoce uspořádanou
strukturu. To souhlasí s čistými, rovnými snímky z STM.

5.2

Oxidace Cu(111)

Pro experiment byl použit čistý povrch z obrázku 5.2, očištěn standardní procedurou popsanou v kapitole 4.3. Poté byl vzorek přesunut přes transfer komoru
do STM komory a byl uzavřen v reakční komoře, kde probíhalo měření STM.
Před expozicí povrchu kyslíkem bylo z povrchu nasnímáno několik STM obrázků
(viz obrázek 5.2) za UHV podmínek (tlak nižší než 2 × 10−10 mbar). Po získání dostatečného počtu STM obrázků pro ověření čistoty povrchu byl hrot STM
stabilizován nad vybranou oblastí povrchu. Během neustálého skenování vybrané
oblasti povrchu byl do reakční komory napouštěn kyslík. Na obrázku 5.4 je několik
reprezentativních STM obrázků z tohoto měření.
Jelikož po prvním pokusu zobrazit povrch Cu(111) za tlaku v řádu jednotek
milibarů bylo zjištěno, že kvůli výrazné oxidaci povrchu a pravděpodobně i oxidaci
wolframového hrotu STM je skenování v STM módu nestabilní, experiment s
oxidací povrchu Cu(111) jsme opakovali dvakrát. Poprvé s klasickým hrotem STM
v STM módu (viz obrázky 5.4 (a)-(f) a obrázek 5.5) a podruhé s Kolibri senzorem
[10] (viz obrázky 5.4 (g)-(i) a obrázek 5.6), který nám umožnil skenovat oxidovaný
povrch Cu(111) za tlaku 5 mbar O2 v AFM módu. Na rozdíl od STM módu,
skenování v AFM módu bylo stabilní během celé doby skenování, tj. i za vyššího
tlaku kyslíku v reakční komoře.
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Obrázek 5.4: Oxidace povrchu Cu(111) při tlaku kyslíku nižším než
4 × 10−9 mbar. Horní polovina obrázku (a) a obrázek (g) ukazují počáteční stav
povrchu. Obrázky (b)-(f), resp. (h)-(i) ukazují vývoj odpovídajících povrchů (a)
a (g) během expozice kyslíkem. Křížky stejné barvy na obrázcích značí shodnou polohu na povrchu. Tlak kyslíku v reakční komoře během skenování byl v
případě obrázků (a)-(e) 9 × 10−9 mbar, (f) 1 × 10−9 mbar. U obrázků (g)-(i) se
tlak postupně zvyšoval: (g) 2 × 10−10 mbar (bez kyslíku), (h) 2 × 10−9 mbar, (i)
4 × 10−9 mbar. Čas od začátku expozice kyslíkem po začátek skenování daného
obrázku: (a) 13 min, (b) 20 min, (c) 38 min, (d) 62 min, (e) 129 min, (f) 164 min,
(h) 5 min, (i) 58 min. Podmínky skenování: (a)-(e) It = 200 pA, Us = 1.0 V, (f)
It = 200 pA, Us = -2 V, (g)-(i) It = 150 pA, Us = 1.0 V.
V obou provedených experimentech byl průběh podobný. Vycházeli jsme z
čistého povrchu s rovnými hranami schodů a po vystavení kyslíku se hrany schodů
zkřivily. Zároveň se na povrchu tvořily bodové defekty, které se s postupující
oxidací povrchu shlukovali do ostrůvků. Ostrůvky se během oxidace zvětšovaly a
nabývaly trojúhelníkového tvaru. Pozorované změny povrchu byly nevratné, tj.
po oxidaci povrchu a snížení tlaku v reakční komoře do UHV se povrch nevrátil
do původního stavu.
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Zakřivení atomárních schodů a tvorba trojúhelníkových vakančních ostrůvků
během oxidace povrchu Cu(111) za tlaku 7 × 10−7 mbar byly popsané v práci
Scanning tunneling microscopy studies of oxygen adsorption on Cu(1 1 1) [21].
Autoři tyto povrchové změny přisoudili tvorbě povrchového oxidu mědi, který
preferenčně odebírá atomy Cu z hran schodů.
Dále byl proměřen povrch Cu(111) za tlaku kyslíku 5 mbar. V při měření v
STM módu se povrch jeví bez zřetelného uspořádání (viz obrázek 5.5). Průběh
měření ale komplikoval fakt, že tunelový kontakt byl díky postupující oxidaci povrchu a oxidaci wolframového hrotu STM nestabilní. V STM módu se nám tedy
na tlaku 5 mbar kyslíku podařilo získat jen jeden obrázek. Další skenování bylo
nestabilitou tunelového kontaktu zcela znemožněno. Z toho důvodu jsme experiment opakovali s tím, že vysokotlaká část experimentu byla provedena metodou
AFM (viz obrázek 5.6). Charakter povrchu se nám povedlo zobrazit, ale zůstal
stejný jako u metody STM, tj. povrch byl pokrytý náhodně rozmístěnými klastry
s výškovými rozdíly až 1 nm. Předpokládáme, že klastry jsou tvořeny oxidem
mědi.

Obrázek 5.5: Povrch Cu(111) za tlaku kyslíku 5 mbar. Podmínky skenování:
It = 160 pA, Us = -5 V.

(a)

(b)

Obrázek 5.6: Povrch Cu(111) před oxidací a po vystavení tlaku O2
5 mbar. (a) čistý povrch Cu(111) zobrazen pomocí metody STM, It = 570 pA,
Us = 1.0 V, (b) povrch zobrazen metodou AFM za tlaku kyslíku 5 mbar,
frequency-shift fs = 0.2 Hz.
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5.3

Adsorpce CO na povrchu Cu(111)

Vyčištěný povrch Cu(111) byl uzavřen do reakční komory, kde probíhala jeho
expozice CO. STM obrázky z povrchu byly snímány před expozicí, během expozice i po expozici. Obrázek 5.7 ukazuje vývoj topografie povrchu během tohoto
měření. Na obrázku 5.7 (a) je možné vidět čistý povrch Cu(111) před expozicí CO.
Středem obrázku prochází relativně hladký atomární schod. Po začátku expozice
(obrázek 5.7 (b)) dochází ke skokové změně tvaru schodu. Během několika dalších skenování stejné oblasti dochází k postupnému ukládání materiálu na spodní
terasu pod atomárním schodem (obrázky 5.7 (c)-(e)). K další skokové změně dochází na obrázku 5.7 (f), kde pozorujeme náhlý rozpad vrchní terasy a vznik
roztroušených trojúhelníkových ostrůvků na jejím místě. V poslední fázi pozorování (obrázky 5.7 (g)-(i)) se na hrany trojúhelníkových ostrůvků a na hrany
nově vzniklých schodů ukládá materiál podobně jako na původní hranu schodu
povrchu Cu(111).
Kvůli domněnkám o kontaminaci vzorku při expozici CO byl povrch proměřen
pomocí XPS. Obrázek 5.8 ukazuje porovnání XPS spektra změřeného z čistého
povrchu Cu(111) bezprostředně po přípravě (červená křivka) a spektra změřeného
po expozici povrchu CO (modrá křivka). Rozdíl v obou spektrech je zřetelný
hlavně na vazebné energii elektronů v intervalu 850 eV - 875 eV (viz detail na
obrázku 5.8). Energie peaků, které jsou v tomto intervalu pozorované, přesně
odpovídají energii dubletu Ni2p. Ve zbytku spektra jsou slabší, ale zřetelné peaky
na energiích odpovídajících peakům Ni3p a Ni2s.
Na základě měření XPS jsme usoudili, že změny, které jsme pozorovali na
povrchu Cu(111) po expozici CO, byly pravděpodobně vyvolané depozicí niklu.
Nikl se v aparatuře vyskytuje jako jedna z hlavních součástí všech nerezových
dílů. V literatuře je popsán proces, kdy expozice niklu CO vyvolává vznik niklových karbonylů [22]. Předpokládáme, že v našem experimentu došlo k vytvoření
Ni-karbonylů při průchodu CO nerezovými trubkami, které spojují tlakovou láhev a reakční komoru. Ni-karbonyly, které takto vznikly, se dostaly na povrch
mědi a vyvolaly povrchové změny ukázané na obrázku 5.7.
Abychom se zbavili kontaminace povrchu niklem během expozice CO, v rozvodu plynů pro reakční komoru jsme těsně před napouštěcí ventil umístili filtr
(dokument od výrobce filtru [23]). Spektrum XPS s použitím filtru je na obrázku
5.8 (zelená křivka). Intenzita peaků Ni po použití filtru výrazně poklesla.
STM obrázky získány z povrchu Cu(111) za zvýšeného tlaku CO s použitím
filtru jsou uvedené na obrázku 5.9. I za použití výrazně vyššího tlaku CO než v
případě experimentu bez filtru, jsou pozorované změny povrchu méně výrazné.
Na povrchu se tvoří malé subnanometrové klastry, které se shlukují do větších
ostrůvků. Toto hrubnutí na povrchu přetrvává i po vyčerpání molekul CO a znovuobnovení UHV podmínek (viz obrázek 5.9 (d)). Výsledky tohoto experimentu
souhlasí s výsledky nedávno publikovanými v časopise Science [24]. Kromě jiného,
autoři v této publikaci popsali zvýšenou katalytickou aktivitu takto upraveného
povrchu, například pro disociaci adsorbované vody.
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Obrázek 5.7: Adsorpce CO na povrchu Cu(111) za tlaků až 2 × 10−7 mbar.
Na obrázku (a) je počáteční, čistý stav povrchu. Obrázky (b)-(i) ukazují vývoj
této oblasti během expozice CO. Křížky stejné barvy na obrázcích značí shodnou polohu na povrchu. Tlak CO v reakční komoře během skenování byl: (b)
5 × 10−10 mbar, (c) 3 × 10−8 mbar, (d) 4 × 10−8 mbar, (e) 4 × 10−8 mbar, (f)
4 × 10−8 mbar, (g) 2 × 10−7 mbar, (h) 2 × 10−7 mbar, (i) 2 × 10−7 mbar. Čas od
začátku expozice CO: (b) 14 min, (c) 83 min, (d) 117 min, (e) 146 min, (f)
193 min, (g) 231 min, (h) 269 min, (i) 287 min. Podmínky skenování:
It = 550 pA a napětí Us = 0.6 V.
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Obrázek 5.8: XPS Cu(111)

Červená křivka na obrázku 5.8 značí spektrum čistého povrchu Cu(111) bezprostředně po přípravě. Modrá křivka značí spektrum povrchu Cu(111) po expozici Ni-karbonylem kontaminovaným CO. Zelená křivka značí spketrum povrchu
Cu(111) po expozici CO s použitím filtru.
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Obrázek 5.9: Adsorpce CO na povrchu Cu(111) za tlaku 1 mbar s použitím filtru. Na obrázku (a) je počáteční stav čistého povrchu Cu(111). Obrázky (b)-(c)
ukazují povrch během expozice CO (tlak v reakční komoře 1 mbar). Obrázek
(d) ukazuje povrch po vypuštění CO a obnovení UHV (1 × 10−9 mbar). Čas od
začátku expozice CO po začátek skenování obrázku: (b) 7 min, (c) 73 min. Podmínky skenování: (a) It = 550 pA, Us = -1.0 V, (b) It = 400 pA, Us = 1.0 V, (c)
It = 400 pA, Us = 1.5 V, (d) It = 500 pA, Us = 1.5 V.

27

5.4

Příprava povrchu Pt(111)

Tato kapitola je věnována přípravě čistého povrchu Pt(111), což se ukázalo
být problematické, protože i přes různé postupy přípravy povrchu se nedařilo
připravit povrch Pt(111) bez defektů.

Obrázek 5.10: Pokusy o přípravu čistého povrchu Pt(111). U všech povrchů byl
použit standardní postup přípravy, který je popsán v části 4.4. Odchylky od
standardního procesu přípravy: (a) žíhání v kyslíku na teplotě 800 K, (b) přesná
teplota ohřevu vzorku není známá z důvodu nefunkčnosti termočlánku, (c) bez
krátkého ohřevu vzorku na konci přípravy, (d) standardní postup přípravy. Povrch
na obrázku (e) byl připraven 9 cykly iontového bombardu povrchu a ohřevu. Cyklus čištění byl poté ukončen ohřevem povrchu na teplotu přibližně 1100 K a žíhán
v kyslíku za tlaku 1 × 10−5 mbar za teploty přibližně 800 K. Podmínky skenování:
(a) It = 500 pA a Us = 700 mV, (b) It = 450 pA a Us = 800 mV,(c) It = 600 pA
a Us = -1.0 V, (d) It = 2.4 nA a Us = 1.0 V, (e) It = 550 pA, Us = -1.0 V.
Povrch na obrázku 5.10 není čistý tak, jak bychom potřebovali. Nachází se
na něm velké množství defektů. Mohlo by se jednat o uhlík, který při zahřátí
difundoval z objemu na povrch. Pokusili jsme se tomuto předejít žíháním vzorku
v kyslíku, aby případný uhlík na povrchu shořel při zvýšené teplotě. Povrch na
obrázku (b) je připraven stejně jako na obrázku (a), ale prošel si 8 cykly žíhání
v kyslíku. Kvůli rychlému ohřevu po žíhání v kyslíku, na obrázcích (a) a (b) by
mohly defekty být uhlíkové atomy, které při krátkém ohřevu vzorku na konci
přípravy povrchu difundovaly z objemu. Proto byl na obrázku (c) krátký ohřev
na konci vynechán. Při vynechání krátkého zahřátí na konci, by se mohlo jednat
o kyslík, který na povrchu zůstal po procesu žíhání v kyslíku za teploty 900 K.
K lokální oxidaci povrchu mohlo ale dojít také při finálním ohřevu povrchu na
teplotu 1100 K a to zbytkovými atomy kyslíku, které nebyly z přípravní komory
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sčerpány po předešlých cyklech ohřevu na nižší teplotě. Další možnost je, že se
jedná o objemovou kontaminaci vzorku jiným prvkem.

Obrázek 5.11: Porovnání XPS spekter povrchu Pt(111) z Ir kontaminovaného
Pt vzorku (červená křivka) a vzorku Pt bez Ir kontaminace (modrá křivka).
Pravdivost poslední hypotézy jsme ověřili pomocí metody XPS (viz obrázek
5.11, červené spektrum), která ukázala, že ve vzorku se skutečně nachází kontaminace iridiem. Iridiová kontaminace nemůže pocházet z našeho přípravného
procesu, proto byl vzorek vyměněn za nový. Obrázek 5.11 ukazuje porovnání
spekter XPS starého, kontaminovaného vzorku a nového vzorku bez Ir kontaminace. Uhlíková kontaminace na spektru z nového vzorku je způsobena tím, že
vzorek byl před měřením zahřát bez následovného žíhání za přítomnosti kyslíku.
Dále v této práci pracujeme s novým vzorkem Pt(111).
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Obrázek 5.12: LEED a STM povrchu Pt(111) ze vzorku bez příměsí iridia.
LEED: energie elektronů dopadajících na vzorek E0 = 99 eV, napětí na stínítku
Us = 7 kV, měřeno při pokojové teplotě. Podmínky skenování STM: (b)
It = 1 nA; Us = -1.5 V, (c) It = 1 nA; Us = -1.5 V.
Na obrázku 5.12 je povrch nového vzorku platiny bez příměsi iridia. Obrazec
vytvořený pomocí metody LEED má zřetelnou šesti-četnou symetrii, což odpovídá atomárnímu uspořádání povrchu Pt(111) (obrázek 5.12 (a)). Metodou STM
byly na povrchu nalezeny lokálně čisté nedefektní oblasti (obrázek 5.12 (c)). Většina povrchu ale stále obsahuje defekty. Na základě XPS je možné vyloučit, že
defekty jsou Ir atomy (viz obr 5.11). Na základě experimentů bez ohřevu vzorku
na konci, kde byl poslední přípravný krok ohřev vzorku za přítomnosti kyslíku
(viz obr. 5.10), je možné usuzovat, že defekty také nejsou tvořeny zbytkovým uhlíkem na povrchu. Předpokládáme tedy, že defekty, které pozorujeme na povrchu,
jsou tvořeny kyslíkem, který za zvýšené teploty lokálně zoxidoval povrch platiny.
Tento povrch byl použitý ve všech dalších experimentech.
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Na čisté oblasti povrchu Pt(111) byla provedena kalibrace X a Y piezokeramik
mikroskopu STM (viz obrázek 5.13). Z obrázku 5.13 jsme určili střední vzdálenost
atomů
na
povrchu
Pt(111)
před
kalibrací
piezokeramik
d = (2.7 ± 0.1) Å. Protože známe mřížkovou konstantu platiny 3.92 Å a protože
víme,√
že vzorek má povrchový řez (111), vzdálenost mezi atomy by měla být rovna
3.92/ 2 ≈ 2.77 Å. Můžeme tedy určit kalibrační koeficient
k = (1.02 ± 0.04 ). S tímto koeficientem je možné určit skutečné vzdálenosti na
obrázcích. V celé práci uvádíme vzdálenosti před kalibrací. Skutečné vzdálenosti
získáme přenásobením uvedeným koeficientem k. Jelikož kalibrační koeficient se
v rámci odchylky rovná jedné, můžeme tvrdit, že vzdálenosti uvedené v práci jsou
zároveň skutečnými vzdálenostmi.

Obrázek 5.13: Atomové rozlišení povrchu Pt(111) – kalibrace piezokeramik STM.
Strany rovnostranného červeného trojúhelníku na obrázku označují vzdálenost
12-ti Pt atomů. Podmínky skenování: It = 1.5 nA; Us = -300 mV.
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5.5

Expozice Pt(111) kyslíkem

Povrch Pt(111) byl připraven standardním postupem popsaným v kapitole
4.4. Vyčištěný povrch Pt(111) byl uzavřen do reakční komory, kde probíhala jeho
expozice O2 . STM obrázky z povrchu byly snímány před expozicí, během expozice
i po expozici.
Obrázek 5.14 ukazuje vývoj topografie povrchu během tohoto měření. Na obrázku (a) je povrch Pt(111) před expozicí O2 . Povrch je rovný s občasnými schody,
stále se na něm vyskytují defekty, popsané v kapitole 5.4. Po začátku expozice probíhalo skenování povrchu následujícím způsobem. Byla vybrána vhodná
oblast, která se jednou zobrazila pomocí STM, při rozměru skenované oblasti
150 nm × 150 nm. Pak se skenovaná oblast zmenšila na 60 nm × 60 nm a z menší
oblasti se pořídilo několik snímků. Na konci se rozměr skenované oblasti zvětšil na
150 nm × 150 nm a původní oblast se ještě několikrát zobrazila. Skenování během expozice probíhalo za konstantních skenovacích podmínek, tj. It = 900 pA a
Us = 2.0 V. Obrázek (b) ukazuje vývoj topografie během expozice povrchu kyslíkem (z obrázků s menším rozměrem 60 nm × 60 nm). Obrázek (c) ukazuje větší
oblast 150 nm × 150 nm, která byla skenována bezprostředně po získání obrázku
(b). Uprostřed obrázku (c) je vidět světlejší čtvercová oblast, odpovídající oblasti, která byla několikrát před tímto snímkem skenována. Z obrázku je zřejmé,
že během měření došlo na skenované oblasti k akumulaci materiálu. Akumulace
materiálu pokračuje i na dalším obrázku (5.14 (d)). Jelikož nově naakumulovaný
materiál má v podstatě totožný charakter, jako defekty na původním povrchu,
mohlo by se jednat o oxidaci povrchu platiny, která je stimulovaná přítomností
hrotu STM.
Stejný experiment jsme provedli na nové oblasti povrchu i po vyčerpání kyslíku
a poklesu tlaku v reakční komoře do UHV (p < 5×10−10 mbar). Obrázky 5.15 (a)
a (b) ukazují stejnou oblast povrchu skenovanou s odstupem zhruba 1 hodiny.
Během tohoto času probíhalo skenování menší oblasti na stejné části povrchu
(rohy menší oblasti jsou vyznačeny červenými křížky na obrázku 5.15 (b)). Stejně
jako v případě měření za zvýšeného tlaku kyslíku, i v tomto případě došlo ke
zřetelné akumulaci materiálu v místě opakovaného skenování.
Vystavení povrchu Pt(111) tlaku O2 v řádech jednotek mbar bylo popsáno v
časopise The Journal of Physical Chemistry C [25]. Autoři v článku ukazují, že za
podobných podmínek jako v našem experimentu (tlak kyslíku 1 Torr ≈ 1.3 mbar)
pozorovali na povrchu tvorbu oxidu platiny na hranách schodů. Na rozdíl od nás
však nepozorovali ani tvorbu Pt oxidu na terasách, ani vliv hrotu na topografii
povrchu. Rozdíl může být způsoben tím, že v našem experimentu jsme použili
povrch, který byl už před expozicí kyslíkem pravděpodobně částečně oxidován.
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Obrázek 5.14: Adsorpce O2 na povrch Pt(111) za tlaku 5 mbar. Na obrázku
(a) je počáteční stav povrchu. Obrázky (b)-(d) ukazují povrch během expozice
O2 za tlaku 5 mbar. Čas od začátku expozice O2 : (b) 12 min, (c) 76 min, (d)
108 min. Podmínky skenování: (a) It = 1.4 nA, Us = 600 mV, (b)-(d):
It = 900 pA; Us = 2.0 V. Červené křížky na obrázcích značí shodnou polohu
na povrchu.
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(a)

(b)

Obrázek 5.15: Povrch Pt(111) po vystavení 5 mbar O2 a obnovení UHV.
Na obrázku (a) je povrch před provedením několika skenování na tomto
místě. Na obrázku (b) je stejná oblast, po provedení 10 skenování na
menší oblasti viditelné jako čtverec se zvýšenou koncentrací nečistot. Rohy
tohoto čtverce jsou vyznačeny červenými křížky. Podmínky skenování (a)
It = 1.00 nA, Us = 1.0 V, (b) It = 1.00 nA; Us = 1.0 V. Žluté křížky značí
stejné místo na povrchu.
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5.6

Adsorpce CO na Pt(111)

Povrch Pt(111) byl připraven třemi cykly standardního postupu čištění, popsaným v kapitole 4.4 s tím rozdílem, že na konci žíhání kyslíkem byla teplota
snížena na 650 K a za této teploty byl kyslík vypuštěn. Vyčištěný povrch Pt(111)
byl uzavřen do reakční komory, kde probíhala jeho expozice CO. STM obrázky
z povrchu byly snímány před expozicí, během expozice i po expozici. Abychom
zabránili kontaminaci povrchu niklem během expozice CO, v rozvodu plynů pro
reakční komoru jsme těsně před napouštěcí ventil umístili filtr (viz kapitola 5.3
Adsorpce CO na povrchu Cu(111)).
Obrázek 5.16 ukazuje vývoj topografie povrchu během tohoto měření. Na obrázku (a) je povrch Pt(111) před expozicí CO. Povrch byl rovný s občasnými
schody, stále se na něm vyskytovaly defekty. Na obrázku (b) je povrch vystavený
5 mbar CO. Změnil se tvar schodů, staly se hranatějšími. Na obrázku (b) je
vyznačeno několik zubů na původně jen mírně zvlněných hranách schodů. Příčinou této změny může být zvýšená mobilita atomů platiny způsobená přítomností
molekul CO a interakce těchto mobilních atomů s hrotem STM. Kromě změny
tvaru schodů došlo také ke snížení koncentrace pozorovaných defektů na povrchu z
0.42 na nm2 na 0.016 na nm2 . Na obrázku (c) je povrch po vyčerpání CO a obnovení UHV. Koncentrace defektů po obnovení UHV je 0.46 na nm2 . Hrany schodů
jsou mírně zvlněné, podobně jako před expozicí CO. Změny, které na povrchu
vyvolal zvýšený tlak CO, jsou tedy vratné.
Expozice povrchu Pt(111) tlaku CO v řádu jednotek mbar byla popsána v
několika studiích publikovaných v časopise The Journal of Physical Chemistry
C [25,26,27]. Všechny STM studie za těchto podmínek popisují vznik Moirého
struktury tvořené překryvem povrchové mřížky Pt(111) a mřížky adsorbátu CO. Z
tvaru Moirého obrazců lze usoudit, že CO molekuly na povrchu Pt(111) adsorbují
v těsném uspořádání, jehož mřížková konstanta se mění v závislosti na tlaku
CO. Skutečnost, že v našich experimentech se nám Moirého struktury pozorovat
nepodařilo, přisuzujeme přítomnosti velkého množství defektů na našem povrchu
Pt(111).
Na povrchu Pt(557), který je tvořen úzkými terasami s orientací (111) oddělenými atomárními schody, byly pozorované mnohem výraznější změny vyvolané
expozicí zvýšenému tlaku CO [12]. Podobně jak tomu bylo v našem experimentu,
při tlaku 1 mbar CO se hrany schodů na povrchu Pt(557) zakřivují. Jelikož terasy
jsou na tomto povrchu malé, dochází k rozpadu teras na trojúhelníkové nanoklastry, které jsou stabilizované repulzivní interakcí mezi sousedními molekulami
CO. Stejně jako v našem experimentu, i na povrchu Pt(557) jsou pozorované
změny vratné, tj. po snížení tlaku CO se nanoklastry spojují a znovu tvoří souvislé terasy.
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(a)

(b)

(c)

Obrázek 5.16: Adsorpce CO na povrch Pt(111) za tlaku 5 mbar. Na obrázku
(a) je počáteční stav povrchu. Na obrázku (b) je povrch vystavený 5 mbar CO,
čas od začátku expozice CO 50 min. Na obrázku (c) je povrch po vypuštění
CO a obnovení UHV. Podmínky skenování: (a) It = 500 pA, Us = 1.0 V, (b)
It = 400 pA, Us = 750 mV, (c) It = 1.0 nA; Us = 750 mV.
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Závěr
Předmětem práce bylo prozkoumání monokrystalických vzorků Cu(111) a
Pt(111) pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie a ověření správné
funkčnosti nové NAP-STM/AFM aparatury.
Podařilo se připravit čistý povrch vzorku Cu(111). Tento povrch při vystavení
plynu O2 oxidoval. Za tlaku v řádu 1 × 10−9 mbar se hrany schodů zakřivovaly
a na povrchu se tvořily trojúhelníkové ostrůvky oxidu mědi. Za tlaku 5 mbar byl
povrch zcela pokryt oxidem mědi bez zřetelného uspořádání. Při vystavení tlaku 1
mbar plynu CO se na povrchu tvořily subnanometrové klastry, které se shlukovaly
do větších ostrůvků. Změny na povrchu Cu(111) vyvolané oběma plyny přetrvaly
i po vyčerpání plynů a obnovení UHV podmínek.
Nepodařilo se připravit čistý povrch vzorku Pt(111), na povrchu se vyskytovaly defekty, které pravděpodobně vznikly oxidací povrchu platiny za zvýšené
teploty. Během skenování tohoto povrchu za přítomnosti zvýšeného tlaku plynu
O2 bylo pozorováno, že v důsledku interakce hrotu STM s povrchem dochází ke
zřetelným změnám skenované oblasti. Jelikož v literatuře se nám nepodařilo dohledat popis tohoto jevu, budeme se mu věnovat v dalším pokračování práce. Při
vystavení tlaku 5 mbar plynu CO došlo k zakřivování tvaru atomárních schodů a
ke snížení koncentrace defektů na povrchu. Po vyčerpání plynů a obnovení UHV
podmínek se povrch vystavený CO vrátil do původního stavu.
Všechny získané výsledky se shodují s výsledky experimentů publikovaných
v odborné literatuře. Odchylky od publikovaných výsledků jsou vysvětlitelné odchylkami ve způsobu přípravy vzorků a ve způsobu měření vzorků.
Data z STM měření byla využita i pro kalibraci X, Y, Z souřadnic piezokeramik mikroskopu. Souřadnice Z byla zkalibrována pomocí známé velikosti jednoatomárního schodu na povrchu Cu(111). Souřadnice X a Y byly zkalibrovány podle
vzdáleností platinových atomů na povrchu vzorku Pt(111). Aparatura byla také
rozšířena o elektrochemickou celu. Rozvody prevakua k turbomolekulárním vývěvám byly upraveny tak, že je zapotřebí menší počet předčerpávajících spirálových
pump.
V dalším pokračování tohoto výzkumu plánujeme využít přezkoumané povrchy Cu(111) a Pt(111) jako substráty pro růst katalytických vrstev, jako jsou
oxid ceru, oxid kobaltu apod. Předmětem zkoumání budou změny těchto vrstev
indukované zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou reaktivních plynů.
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