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Abstrakt: V předložené práci byly studovány strukturní a elektronické vlastnosti
modelového bimetalického systému Pt-Au/WO3/W(110) metodami RHEED a
XPS. Orientovaná vrstva oxidu wolframu s epitaxní rovinou (111) byla připravena
oxidací povrchu monokrystalu W(110) v radiofrekvenčním kyslíkovém plazmatu
s následnou rekrystalizací ohřevem ve vakuu. Na tento povrch byly postupně de-
ponovány nespojité tenké vrstvy platiny a zlata. Depozice platiny vedla k růstu
orientovaných částic s epitaxní rovinou (111) a polykrystalické neorientované fáze.
Vlivem interakce platiny s podložkou došlo k částečnému přenosu náboje z platiny
na kationt W a tím k redukci oxidu wolframu. Depozice zlata vedla k vytvoření
slitinových částic Pt-Au jak v orientované tak i neorientované fázi. Interakce zlata
a platiny způsobila zpětné přerozdělení náboje a tím návrat oxidu wolframu do
původního stavu. Pro výzkum reaktivity za reálných podmínek byly metodou
magnetronového naprašování připraveny vrstvy WO3 a Pt/WO3 na uhlíkových
nanotrubkách. U obou těchto vzorků XPS měření prokázala přítomnost stechio-
metrického WO3. Platina se nacházela ve druhém ze vzorků ve formě oxidů PtO2

a PtO. Následný ohřev ve vakuu vedl k redukci Pt do kovového stavu.
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Abstract: In the present work structural and electronic properties of
Pt-Au/WO3/W(110) bimetallic system were investigated by means of RHEED
and XPS. Tungsten oxide epitaxial layer having (111) epitaxial plane was pre-
pared by oxidation of W(110) single crystal surface using radiofrequency oxygen
plasma source followed by re-crystallization under vacuum. This system was used
as a substrate for deposition of platinum and gold. Pt deposition led to the growth
of oriented particles having (111) epitaxial plane and polycrystalline non-oriented
phase. The interaction of Pt and substrate resulted in the charge transfer from Pt
to W cation and, by this way, the reduction of the tungsten oxide. Au deposition
led to the formation of oriented as well as non-oriented Pt-Au alloy particles.
The platinum and gold interaction caused backward charge allocation and retur-
ning the tungsten oxide to its original state. Furthermore, for the investigation
of the reactivity under real conditions the layers of WO3 and Pt/WO3 on car-
bon nanotubes were prepared by magnetron sputtering. XPS showed presence
of stechiometric WO3 in both samples. In the second sample Pt was present in
form of the PtO2 and PtO oxides. Subsequent annealing under vacuum led to the
reduction of Pt to the metallic state.
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1 Úvod

Oxid wolframu má velmi zajímavé vlastnosti v hlediska využití v elektroop-
tických zařízeních a jako katalyzátorů. Navíc jeho fyzikální vlastnosti, zejména
vodivost, závisí na okolní atmosféře a na adsorpci probíhající na jeho povrchu.
Proto se tento oxid jeví také jako velmi zajímavý materiál z hlediska využití v
plynových senzorech. Vzniklo již několik prací zaměřených na adsorpci NOx [1, 2],
H2S [3], NH3 [4] na povrchu WO3.

Chemické složení a vlastnosti tenké vrstvy oxidu wolframu jsou velmi ovliv-
něny metodou a podmínkami během její přípravy. Tenké vrstvy oxidu wolframu
již byly vytvořeny různými technikami, jako je tepelné napařování [2], naprašo-
vání [1, 3], sol - gel metoda [5] či oxidace tenké vrstvy wolframu [6, 7].

Pří použití oxidu wolframu v plynových detektorech či jako katalyzátoru může
mít dopování jeho povrchu aktivními kovy, jako např. Pd, Au, Pt, velký vliv na
jejich citlivost a selektivitu [8, 9]. Výzkum vlastností katalyzátorů a senzorů se
provádí na definovaných modelových systémech s dobře popsanou strukturou a
chemickým složením. V rámci této bakalářské práce budou tyto vrstvy připravo-
vány plazmatickou oxidací povrchu monokrystalu W(110). Povrch bude dopován
malým množstvím Au a Pt. Struktura a chemický stav takto vzniklého systému
budou sledovány metodami reflexní difrakce rychlých elektronů (RHEED) a fo-
toelektronou spektroskopií (XPS). Bakalářská práce by měla poskytnout úplný
popis strukturních parametrů modelového systému Au-Pt / WO3.

Zkoumání povrchů pevných látek se provádí tzv. metodami analýzy povrchů.
K nim patří i metoda RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction –
difrakce elektronů s vysokou energií na odraz) založená na difrakci elektronů.
RHEED patří k nejpoužívanějším metodám kontroly růstu tenkých vrstev v la-
boratoři i průmyslu. Difrakční obrazec je ze stínítka snímán do počítače pomocí
vysoce citlivé CCD kamery. Metoda poskytuje informace o struktuře a morfologii
povrchu zkoumaného vzorku v atomárním měřítku.

Bakalářská práce se zabývá měřením, zpracováním a interpretací difrakčních
obrazců získaných na monokrystalickém vzorku po přípravě oxidové vrstvy a de-
pozici kovových materiálů. Vyhodnocení difrakčních obrazců z epitaxních vrstev
vede k popisu krystalické struktury těchto vrstev a jejich epitaxních parametrů.
Chemické složení a chemický stav zkoumaných povrchů bude analyzován metodou
fotoelektronové spektroskopie (XPS).
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2 Teoretická část

2.1 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie
(XPS)

Obrázek 2.1: Schematické znázornění
fotoemise z vnitřní hladiny pevné látky

Podstatou metody XPS je fotoelek-
trický jev, při němž jsou z látky (nej-
častěji kovu) díky absorpci budícího
elektromagnetického záření uvolňovány
elektrony. Energetická bilance tohoto
procesu je dána vztahem

hν = Eb(k) + ∆E + Ec + φ (2.1)

kde hν je energie fotonů budícího záření,
Eb(k) je vazebná energie vztažená k fer-
miho mezi látky vzorku, φ je výstupní
práce a Ec je kinetická energie emito-
vaného elektronu. ∆E je posun ener-
gie daný chemickým stavem zkouma-
ného prvku, tj. oxidačním stavem nebo
chemickým okolím. Ve skutečnosti je
rychlost výstupního elektronu ovlivněna
ještě kontaktním potenciálem vodivého
spojení vzorek-spektrometr φs−φ, jehož
přičtením do (2.1) získáme rovnici

hν = Eb(k) + ∆E + Ec + φs (2.2)

Díky ní je možné při známé energii fotonů budícího záření měřením kinetických
energií emitovaných elektronů zjistit vazebnou energii ozařované látky. Hodnoty
vazebných energií se pro různé látky liší, což umožňuje jejich identifikaci.

Budící záření může proniknout do vzorku až do hloubek v řádech mikrome-
trů (hloubka průniku záleží na energii záření, úhlu dopadu a materiálu vzorku).
Primární elektrony jsou pak na své cestě k povrchu ovlivňovány různými elastic-
kými i neelastickými interakcemi. Mohou tak také přispívat k ionizaci atomů ve
vzorku, hlavně tím však může být ovlivněna jejich kinetická energie. Aby byla
informace nesená fotoelektronem využitelná, nesmí být jeho kinetická energie při
výstupu ovlivněna žádnou neelastickou interakcí. Pravděpodobnost neelastické
interakce stoupá se zvětšující se výstupní hloubkou. Tato pravděpodobnost je po-
psána koeficientem nazývaným neelastická střední volná dráha elektronu li (často
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uváděném pod zkratkou IMFP - inelastic mean free path). Její velikost se pohy-
buje v řádech nanometrů. Protože dráha elektronu nemusí být přímá, ale může
být ovlivněna elastickými interakcemi, je výstupní hloubka fotoelektronů malá,
což dává metodě XPS její povrchový charakter. Příspěvek jednotlivých vrstev
k detekovanému spektru klesá s jejich hloubkou, přesně popsat tuto závislost je
ovšem poměrně obtížné.

Díra vzniklá ionizací atomu ve vnitřní slupce bývá zaplněna elektronem z
vyšší slupky. Energie rovná rozdílu energií příslušných slupek, kterou elektron při
přechodu ztratí, se může projevit dvojím způsobem. V prvním případě je vyzářena
ve formě rentgenového záření. V druhém je předána jinému elektronu z vnitřní
slupky, který díky tomuto opustí atom. Těmto elektronům se říká Augerovy a
celý jev je nazýván Augerovou emisí. U látek s nižším atomovým číslem převládá
Augerova emise, se zvyšujícím se atomovým číslem potom roste pravděpodobnost
rentgenové emise na úkor Augerovy. Kinetické energie Augerových elektronů jsou
opět unikátní pro každou látku a, na rozdíl od fotoelektronů, nezávisí na energii
budícího záření. V XPS spektru se zejména na vyšších energiích díky tomuto
mechanismu objevují i Augerovy peaky, které na rozdíl od fotoelektronových
nezmění polohu při změně energie budícího záření. Metoda, která k charakterizaci
vzorku využívá Augerovy elektrony se nazývá AES (Auger elecron spectroscopy).
Protože se u této metody dá jako budícího záření využít i svazku elektronů, bývá
kombinována s metodami elektronové mikroskopie a difrakce (například RHEED,
SEM viz. níže).

Obrázek 2.2: Schéma aparatury XPS: Z
- zdroj, M - monochromátor, V - vzo-
rek, A - analyzátor a D - detektor

Aby XPS aparatura mohla pracovat,
musí být umístěna ve vakuových pod-
mínkách. Pro zajištění dostatečně velké
střední volné dráhy elektronů je třeba
tlak nižší než cca. 10−3 Pa. Kromě toho
jsou nízké tlaky nutné také pro bezpo-
ruchový provoz žhavých katod a pro za-
bránění vzniku výboje v násobiči elek-
tronů. Je však třeba dodat, že při měření
toto není nejvíce omezující podmínka.
Pro zajištění dostatečné čistoty vzorku
je třeba tlaků řádu aspoň 10−7 Pa, te-
prve pak je totiž možné počítat se za-
chováním dostatečné čistoty povrchu po
dobu řádově desítek minut.

Na obrázku 2.2 je znázorněno
schéma fotoelektronové aparatury. Jako
zdroj budícího záření se používají rent-
genové lampy s katodami z různých ma-
teriálů. Záření produkované těmito lam-
pami není zcela monochromatické. Každý materiál produkuje kromě hlavní linie
ještě několik vedlejších linií, které se ve spektru mohou projevit jako tzv. sa-
telity. Vzhledem k relativně malé intenzitě těchto linií (cca. 3 - 10 % intenzity
hlavní linie) bývají jejich projevy omezené. Navíc rentgenky produkují ještě brz-
dné záření, které se projevuje v pozadí fotoelektronového spektra. Vedlejší linie
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a brzdné záření je možné omezit pomocí monochromátoru. Ten však také velkou
měrou snižuje intenzitu záření, tedy i intenzitu naměřeného signálu. Proto se při
běžném měření monochromátor většinou nepoužívá.

Funkcí analyzátoru je měření rozdělení elektronů podle jejich kinetické energie.
Pro tyto účely je v dnešních komerčních aparaturách nejčastěji používán hemisfé-
rický analyzátor, jehož schéma je znázorněno na obrázku 2.3.

Obrázek 2.3: Hemisférický analyzátor

Tento přístroj je tvořen dvěma soustřed-
nými polokoulemi, na něž je vloženo roz-
dílné napětí. Energie E0 elektronů foku-
sovaných na výstupní štěrbině souvisí s
rozdílem potenciálů přivedených na he-
misféry ∆V vztahem

e∆V = E0

(
R0

R1
− R1

R0

)
(2.3)

Protože jsou energie elektronů při běž-
ných měřeních takové, že by bylo třeba
hemisfér s příliš velkým poloměrem, je
před vstupní štěrbinu umísťováno brz-
dné napětí Vr. Takto vybavený analyzá-
tor je možno používat ve dvou režimech.
V režimu FAT (fixed analyser transmis-

sion) zůstává ∆V konstantní a mění se Vr. Výhodou tohoto módu je, že šířka
naměřených linií ve spektru nezávisí na kinetické energii fotoelektronů. V režimu
CCR (constant retard ratio) zůstává konstantní brzdný potenciál Vr a mění se
∆V . V tomto uspořádání zůstává konstantní rozlišení analyzátoru R = ∆E

E
.

Protože proudy vycházející z analyzátoru bývají velmi malé (obvykle I ≤
10−15 mA), používá se jako detektor zpravidla několik diskrétních kanálkových
násobičů se ziskem 106 - 108, nebo kanálková destička. Více o metodě XPS je k
nalezení například v [10].

2.2 Difrakce rychlých elektronů na odraz
(RHEED)

Difrakční metoda RHEED je oblíbenou metodou určování povrchového uspo-
řádání atomů zkoumané látky. Výhodami této metody jsou jednak její rychlost,
hlavně však, na rozdíl od jiných difrakčních metod, je díky jejímu geometrickému
uspořádání umožněno nepřetržité sledování vzorku během napařování materiálu,
ohřevu a jiných procesů.

Metody elektronové difrakce využívají vlnových vlastností elektronů. Kaž-
dému elektronu přísluší vlna, pro jejíž vlnovou délku λ platí vztah

λ =
h

me· v =
h√

2m0eU
(
1 + eU

2m0c2

) (2.4)

kde h je Planckova konstanta, me hmotnost elektronu, m0 jeho klidová hmotnost
a v jeho rychlost, U je urychlovací napětí a c rychlost světla. Tento vztah má v
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sobě obsaženou relativistickou korekci, kterou je třeba použít při urychlovacím
napětí vyšším než 10 eV. Příslušná vlna se dá popsat vlnovým vektorem ~k, který
s ní má společný směr a pro jeho velikost platí

|~k| =
2π

λ
(2.5)

Při interakci svazku elektronů a stejné energii se zkoumanou látkou dochází
k difrakčním jevům na atomech mříže a k následné interferenci takto vzniklých
svazků, díky čemuž jsou některé vlny zeslabeny a jiné zesíleny. Oproti RTG záření
jsou elektrony více ovlivňovány elastickými a neelastickými interakcemi a proni-
kají do menší hloubky. Zato však mají o šest až osm řádů větší účinný průřez
pro interakci s atomy ve vzorku a pro získání dostatečné intenzity rozptýlených
svazků tak stačí menší množství materiálu.

Existuje několik teorií různé složitosti a hloubky, které difrakci popisují. My
se v rámci této práce omezíme na kinematický popis difrakce. Při něm je zane-
dbáván několikanásobný nebo neelastický rozptyl. Základním předpokladem je,
že rozptylová centra jsou zdrojem vlnění, jež spolu interferuje. Jako výsledek této
interference pak získáváme směry difrakčních maxim.

Pro difrakční maximum platí podmínka

∆~k = ~G (2.6)

kde ∆~k = ~k′−~k je rozdíl mezi dopadajícím a ohnutým vlněním a ~G = h ~A+k ~B+l ~C
je vektor reciproké mříže s Millerovými indexy h, k a l.

Protože bereme v úvahu pouze elasticky rozptýlené elektrony, může nám k
určení poloh difrakčních maxim pomoci tzv. Ewaldova konstrukce: Nejdříve se-
strojíme reciprokou mřížku k mřížce, na které probíhá difrakce a do jednoho z
jejích bodů umístíme koncový bod vektoru ~k. Poté zkonstruujeme kulovou plochu
se středem v počátku vektoru ~k a poloměrem |~k|. Z rovnice (2.6) pak vyplývá,
že směry difrakčních maxim jsou dány směry spojnic středu této plochy s místy,
kde protíná body reciproké mřížky (viz. obr. 2.4).

Obrázek 2.4: Ewaldova konstrukce pro
objemovou difrakci

Obrázek 2.5: Ewaldova konstrukce pro
povrchovou difrakci

Jak plyne z teorie difrakce, je reciproká mříž nekonečného atomárně rovného
povrchu složená z tyčí k tomuto povrchu kolmých (viz. např. [11]). Ewaldova
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konstrukce pro difrakci na povrchu pak vypadá jako na obrázku 2.5. V případě
metody RHEED je energie použitého vlnění a tedy i poloměr Ewaldovy sféry
velký. Získaný difraktogram tedy představuje téměř rovinný řez reciprokou mříží.

Obrázek 2.6: Schéma uspořádání metody RHEED

Schéma metody RHEED je znázorněno na obrázku 2.6. Monoenergetický elek-
tronový svazek s energiemi elektronů v řádech desítek keV je fokusován tak, aby
pod malým úhlem dopadal na vzorek. Ohnutý svazek pak dopadá na vhodný sní-
mač, zpravidla CCD kameru spojenou s počítačem. Držák vzorku by měl umož-
ňovat otáčení kolem svislé osy, přesné umístění ve všech třech souřadnicích a
naklánění vzorku tak, aby bylo možné ovlivnit úhel dopadu primárních elektronů.

Díky malému úhlu dopadu je malá i efektivní hloubka vniku, např. pro úhel 3◦

to jsou jednotky nm. Díky tomu je metoda RHEED povrchově velmi citlivá.

Jako u metody XPS, i zde je třeba zajistit dostatečně dlouhou střední volnou
dráhu elektronů, což znamená tlak v komoře aparatury ne větší než 10−3 Pa.
Ze stejného důvodu jako u metody XPS (zajištění dostatečné čistoty vzorku)
však toto není omezujícím faktorem, neboť je při měření třeba pracovat v UHV
podmínkách. Další informace o této i dalších difrakčních metodách využívaných
k analýze povrchů jsou obsaženy například v [11].

Metoda RHEED bývá kombinována s metodou RHEELS (Reflection High
Energy Electron Loss Spectroscopy), která zkoumá složení vzorku pomocí cha-
rakteristických ztrát energie elektronů, nebo s metodou AES popsanou v oddílu
2.1. V rámci této bakalářské práce se těchto metod nepoužívalo.

2.3 Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM)

Rastrovací elektronový mikroskop používá pro zobrazování úzký pohyblivý
svazek elektronů, který přejíždí přes zkoumaný povrch. Svazek může po dopadu
na povrch reagovat se vzorkem různými způsoby a tvořit tak různé druhy signálu
(viz. obr. 2.7).

Sekundární elektrony jsou elektrony vytržené z orbitalů atomů ve vzorku díky
neelastické interakci s elektrony z příchozího svazku. Výtěžek sekundárních elek-
tronů závisí na úhlu dopadu primárního svazku. Pokud svazek nedopadá kolmo
na povrch, mění se v určitém směru úniková vzdálenost a tedy i počet sekundár-
ních elektronů. Díky tomu je možné z obrazu tvořeného z těchto elektronů vyčíst
tvar povrchu.
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Obrázek 2.7: Schéma roz-
ptylu el. svazku ve vzorku

Některé z elektronů prodělají elastickou inter-
akci a vrací se zpět s téměř stejnou energií, jakou
měly ve svazku. Těm se říká zpětně odražené elek-
trony (BSE - back scaterred electrons). Pravděpo-
dobnost elastické interakce příchozího elektronu se
zvětšuje se zvyšujícím se atomovém čísle materiálu
vzorku, proto se na obrazu tvořeném ze zpětně od-
ražených elektronů jeví oblasti složené z prvků s
vyšším průměrným atomovým číslem jasnější něž
oblasti s nižším. To činí z detekce BSE účinný ná-
stroj pro získání mapy složení povrchu.

U většiny nekovových materiálů se může obje-
vit tzv. katodoluminiscence. Primární svazek může
v atomu, na který dopadá, způsobit přesun elek-
tronu z valenčního pásma, kde po něm zůstane díra,
do vodivostního pásma s vyšší energií. Při následné
rekombinaci díry a elektronu se s určitou pravdě-
podobností, která závisí na druhu materiálu, jeho čistotě a množství v něm ob-
sažených defektů, vyzáří foton viditelného světla. To umožňuje zkoumat optické
vlastnosti nekovových materiálů.

Pokud svazek předá atomu dost energie, může dojít k vytržení elektronu z
vnitřní slupky atomu. Následné zaplňování vzniklé díry elektrony z vyšších slu-
pek má za následek produkci rentgenového záření. Vlnové délky tohoto záření
jsou charakteristické pro každý prvek, což umožňuje analýzu složení vzorku. Tato
metoda se nazývá EDX (energy-dispersive X-ray spectroscopy). Kromě tohoto
záření vzniká ještě jako důsledek brždění příchozích elektronů v elektrickém poli
atomů tzv. brzdné záření, které je spojité a přispívá k pozadí změřeného signálu.

Vznik Augerových elektronů již byl popsán v kapitole 2.1.

Typický SEM se skládá z elektronového děla, fokusačních čoček, vychylova-
cích cívek, stigmátorů, čočky objektivu, držáku na vzorek a různých detektorů,
jak je vidět ve schématu na obrázku 2.8. Pro úspěšné měření musí být apara-
tura odčerpána na dostatečné vakuum, aby byla zajištěna potřebná střední volná
dráha elektronů, jak tomu je i u metod XPS a RHEED. Jako zdroj elektronů ob-
vykle slouží zahřívané wolframové vlákno, u kterého probíhá termoemise. Hlavní
výhodou tohoto řešení je jeho nízká cena a malé nároky na vakuum v elektro-
novém dělu (cca. 10−2 Pa), wolframový drát má však bohužel poměrně nízkou
životnost. Další možností je použití termokatody z hexaboridu lanthanu (LaB6).
Hodnota výstupní práce tohoto materiálu je nižší než u wolframu, díky tomu mají
elektrody z LaB6 při běžných provozních teplotách o řád lepší emisní parametry.
Také životnost, na druhou stranu však i cena, je výrazně vyšší než u předchozího
typu. Nejpokročilejším elektronovým zdrojem pro SEM jsou autoemisní katody.
Jejich hlavní částí je velmi ostrý hrot z vhodného materiálu (nejčastěji monokrys-
tal wolframu). Z něj jsou elektrony vytrhávány silným elektrickým polem. Tyto
trysky mají v porovnání s ostatními zdroji výrazně lepší svítivost a rozbíhavost
svazku. Pro jejich provoz je ovšem potřebné vakuum řádu 10−8 Pa. Jakýmsi
mezistupněm jsou katody Schottkyho typu. Ty jsou obvykle tvořeny wolframo-
vým hrotem, který je pro snížení výstupní práce aktivován oxidem zirkoničitým
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(ZrO2). Základním procesem tvorby elektronů je zde opět termoemise, ale na hrot
je přivedeno elektrické pole, což dále snižuje výstupní práci a zvyšuje jas (tzv.
Schottkyho efekt).

Obrázek 2.8: Schéma řádko-
vacího elektronového mikro-
skopu

Pro fokusaci svazku se používají elektromagne-
tické čočky, které k ovlivnění dráhy letu elektronů
využívají magnetické pole. Jsou tvořeny pólovými
nástavci, na kterých je navinuta cívka elektromag-
netu. Protože je žádoucí co nejsilnější magnetické
pole, které vyžaduje velké proudy procházející cív-
kou, musí být tyto čočky často chlazeny vodou.

Stigmátor je soustava cívek umožňujících plynu-
lou změnu magnetického pole v každém směru, což
je užitečné při odstraňování osového astigmatismu.

Vychylovací cívky mění směr elektronového
svazku a umožňují mu tak skenovat povrch vzorku.

Pro detekci sekundárních elektronů se větši-
nou používá Everhartův-Thornleyho detektor, což
je spojení scintilačního krystalu a fotonásobiče, na
který je pro zachycování nízkoenergetických elek-
tronů přivedeno nízké kladné napětí. Zpětně odra-
žené elektrony obvykle nevylétávají ve směru, kde
je umístěn Everhartův-Thornleyho detektor, a malé
napětí na tomto detektoru je nepřitáhne. Detektory
BSE, obvykle scintilační či polovodičové, jsou proto
obvykle umístěny koncentricky kolem primárního

paprsku. Pro čítání rentgenového záření se používají ionizační komory či polovo-
dičové detektory.
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3 Experimentální část

3.1 Metody použité při přípravě vzorků

Iontový bombard

Iontový bombard je oblíbenou metodou čištění vzorku v UHV podmínkách. Je
na něj třeba iontového děla, ve kterém jsou ionizovány atomy pracovního plynu.
Vzniklé ionty jsou poté urychlovacím napětím, které se pohybuje v řádech stovek
až tisíců voltů vysílány směrem k vzorku. Pro rovnoměrné čištění celého vzorku
tento svazek nebývá fokusován. Jako pracovní plyn se nejčastěji používá argon.
Pro zajištění optimálního odprašovacího výtěžku musí energie dopadajících iontů
ležet v určitém intervalu, který se liší pro různé materiály. Se vzrůstající energií
iontů výtěžek nejdříve vzrůstá díky větší energii předané atomům na povrchu,
od jisté hranice ovšem začíná klesat, protože se ionty dostávají příliš hluboko
do materiálu. Výtěžek závisí také na úhlu, pod kterým ionty dopadají. Maxi-
mum nastává při úhlech 55◦ - 85◦, podle odprašovaného materiálu. Nevýhodami
této metody jsou především možnost zabudování částic pracovního plynu do po-
vrchu, poškození struktury povrchu a možnost preferenčního odprašování někte-
rých prvků.

Ohřev v UHV

Ohřev vzorku ve vakuu na nižší teplotu je velmi šetrná metoda, použitelná
hlavně pro odstranění molekul adsorbovaných plynů. Při ohřevu na vyšší teploty
pak často dochází k samovolnému přeskupování atomů ve vzorku, proto se často
používá k vyhlazení vzorku rozbitého iontovým bombardem. Kromě toho tep-
lota substrátu také ovlivňuje mobilitu deponovaných atomů, což z ní činí velmi
důležitý parametr při tvorbě vrstev.

Vakuové napařování

Malé depoziční rychlosti a použitelnost v UHV podmínkách činí depozici kovů
metodou vakuového napařování neatraktivní pro průmysl a předurčují ji k použití
ve výzkumu. Jak napovídá název, je třeba materiál určený k depozici ohřát. Toho
lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je umístění vypařované látky do ohříva-
ného kelímku. Ohřevu kelímku je možné dosáhnout buď tepelným kontaktem s
drátem, kterým prochází proud, nebo elektronovým bombardem. Druhou mož-
ností, použitelnou ovšem pouze u kovů s dostatečně vysokou tenzí par v okolí
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bodu tání, je přímý ohřev fólie či drátu z tohoto materiálu, nejčastěji realizovaný
elektronovým bombardem. V rámci této práce byly zlato deponováno z grafi-
tového kelímku a platina přímo z drátu, v obou případech byl ohřev zajištěn
elektronovým bombardem.

Magnetronové naprašování

Magnetronové naprašování je díky velké depoziční rychlosti a možnosti snad-
ného nanášení dielektrik, těžko tavitelných kovů, slitin atp. oblíbenou technikou
jak ve výzkumu tak v průmyslu.

Obrázek 3.1: Schéma magnetronu

Schéma přístroje pro magnetronové
naprašování je znázorněno na obrázku
3.1. Terč složený z materiálu určeného k
depozici je umístěn na vysokém zápor-
ném potenciálu. Do komory magnetronu
je přiveden pracovní plyn, což bývá ob-
vykle argon, a před terčem je zapálen
doutnavý výboj. Kladné ionty pracov-
ního plynu poté terč bombardují a od-
prašují z něj materiál, elektrony jsou od-
váděny k uzemněné kostře komory. Mag-
netické pole zajišťované permanentními
magnety či elektromagnetem lorentzo-
vou silou nutí elektrony pohybovat se po
šroubovicích kolem svých siločar. Elek-
trony tak zůstávají déle v oblasti výboje
a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že
ionizují další atomy pracovního plynu.
Díky tomu je možné udržovat výboj při
menších tlacích a vytvořit tak kvalitnější
vrstvu.

Pokud je deponovaný materiál nevodivý, dochází během bombardování terče
kladnými ionty k jeho nabíjení. Pro tento případ se používá střídavý radio-
frekvenční signál. V půlce periody dochází k odprašování materiálu z terče, v
druhé půlce pak k neutralizaci nahromaděného náboje.

Pokud se do komory s pracovním plynem pouští ještě nějaký plyn reaktivní,
například kyslík či dusík, je možné vytvářet jeho sloučeniny s odprašovaným
materiálem, například oxidy či nitridy. Této metodě se říká reaktivní naprašování.

3.2 Použité vybavení

Experimentální práce probíhala na aparatuře RHEED ve skupině fyziky po-
vrchů Katedry fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Použitá aparatura (viz obr.
3.2) je složena z přípravné a hlavní komory.
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Obrázek 3.2: Aparatura RHEED ve skupině fyziky povrchů

Přípravná komora je vybavena iontovým dělem pro čištění vzorku a zaříze-
ním umožňujícím oxidaci vzorku v kyslíkovém plazmatu. Její čerpání zajišťuje
kombinace rotační a turbomolekulární vývěvy, což umožňuje dosáhnout tlaků
až 10−6 Pa. Ke komoře je také připojeno zařízení pro rychlou výměnu vzorků.
Pro manipulaci se vzorkem a jeho vkládání do hlavní komory slouží magnetický
transfer.

Hlavní komora je čerpána triodovou iontovou sorpční vývěvou, díky které je
zde dosahováno mezního tlaku lepšího než 10−8 Pa. Držák vzorku umožňuje jeho
otáčení kolem svislé osy, pohyb ve všech třech směrech a také naklánění pro
změnu úhlu dopadu primárních elektronů. Na držáku je navíc umístěno zařízení
pro ohřev vzorku až do teploty 1400 K.

Elektronové dělo používané k měření metodami RHEED, RHEELS a RHEED
- AES, které je čerpáno menší iontovou vývěvou, může vytvářet svazek primárních
elektronů o energiích 10 - 30 keV. Za dělem jsou umístěny fokusační a deflekční
cívky umožňující přesné nastavení dopadu paprsku na vzorek. Na druhé straně se
nachází brzdný analyzátor RHEA-100 firmy Staib Instruments, který umožňuje
jak klasické snímání difraktogramů pomocí CCD kamery, tak energetickou filtraci
difraktovaných elektronů a měření spekter jejich charakteristických ztrát.

Pro měření XPS spekter je k dispozici rentgenka XR50 firmy Specs, která má
ve výbavě hliníkovou a hořčíkovou anodu, což umožňuje zvolit ze dvou energií
budícího záření (Al Kα - 1486.6 eV a Mg Kα - 1253.6 eV). Pro rozdělení a detekci
fotoelektronů a Augerových elektronů je ve spodní části umístěn hemisférický
analyzátor HA100 firmy VSW. Střední poloměr analyzátoru je 100 mm. Jeho
elektronika umožňuje měření v módu FAT (10, 20, 25, 50 a 100 eV) i v módu
CCR (5, 10, 20, 50). Pro detekci elektronů slouží šestnáctikanálový detektor.
Energetický rozsah analyzátoru je 0 - 1600 eV.

V dolní části aparatury jsou také umístěna čtyři vypařovadla pro vakuové
napařování některých kovů a dalších látek. Jedno z nich je umístěno na systému
umožňujícím jeho vyjmutí bez nutnosti porušení vakua v hlavní komoře.
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Pro měření teploty vzorku je komora vybavena pyrometrem Marathon MM
MT firmy Raytek, který je schopen měřit teploty v rozsahu 250 - 1100 ◦C s
časovou odezvou 120 ms. Používá vlnovou délku 3.9 µm a pro jeho vstupní okno
tedy musí být použito safírové sklo.

Použitá aparatura pro magnetronové naprašování byla tvořena vakuovou ko-
morou z nerezové oceli čerpanou kombinací rotační olejové a turbomolekulární
vývěvy. Uvnitř této komory se nalézal držák vzorku a katoda s uchycením pro
terč z deponovaného materiálu, který bylo možné chladit vodou. Pro kontrolu
toku pracovního plynu do aparatury byly použity ventily umožňující elektronic-
kou regulaci průtoku. Pro udržování radiofrekvenčního výboje sloužil zdroj Cesar
133 firmy Dressler schopný vytváření RF výboje o frekvenci 13.560 MHz a vý-
konu až 300 W. K přizpůsobení RF zdroje a magnetronu byla použita jednotka
MFJ-962D.

Pro kontrolu některých vzorků posloužil řádkovací elektronový mikroskop Mira
od firmy Tescan. Tento přístroj používá jako zdroj elektronů Schottkyho katodu
a je vybaven detektory sekundárních a zpětně odražených elektronů, jako i detek-
torem rtg záření pro měření EDX spekter. Při použití maximálního urychlovacího
napětí na zdroje elektronů (30 kV) je výrobcem udávané rozlišení až 1.2 nm.

3.3 Příprava vzorků

V rámci této bakalářské práce byly připraveny tři vzorky. Jeden sloužil k určení
struktury zkoumaného systému, další dva byly určeny k pozdějšímu zkoumání
jeho reaktivity.

Jako podklad vzorku číslo 1 posloužil monokrystal wolframu dodaný firmou
MaTecK s povrchovou rovinou (110), orientací lepší než 0.1◦ a s obsahem nečis-
tot maximálně 0.001%. Tento krystal byl po vložení aparatury očištěn iontovým
bombardem a opakovaným zahříváním až na teplotu 1370 K. Čistota a struktura
povrchu vzorku byla poté zkontrolována metodami XPS a RHEED.

V XPS spektru vzorku po očištění znázorněném na obrázku 3.3 jsou patrné
linie odpovídající wolframu. Kromě toho jsou přítomny i menší linie kyslíku, který
není možné ze vzorku zcela odstranit, a dvě linie na energetických pozicích 310 eV
a 372 eV. Ty se při kontrole očištěného wolframu objevili i u předchozích měření
na aparatuře v Terstu. Svou polohou neodpovídají žádnému prvku, který by se
mohl do aparatury dostat, a jejich povaha zatím zůstává nevysvětlena.

Na obrázcích 3.4 a 3.5 jsou difraktogramy povrchu vzorku 1 po očištění. Ty
ukazují na předpokládanou prostorově centrovanou kubickou strukturu krystalu
wolframu. Na difraktogramech jsou navíc patrné Kikuchiho linie, což vypovídá o
dobré kvalitě krystalické struktury vzorku [11].

Tento povrch byl poté za účelem vytvoření vrstvy WO3 po sedm minut vy-
staven radiofrekvenčnímu výboji o výkonu 50 W v kyslíkové atmosféře při tlaku
1 Pa. Pro vytvoření orientované (epitaxní) oxidové vrstvy byl vzorek třicet mi-
nut ohříván na teplotu 900 K. Na vrstvu WO3 pak byla z elektrony ohřívaných
vypařovacích zdrojů deponována platina a po ní i zlato, obojí při teplotě vzorku
570 K.
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Obrázek 3.3: XPS spektrum vzorku 1 po čištění

Obrázek 3.4: Difraktogram čistého po-
vrchu monokrystalu W(110). Svazek
elektronů o energii 25 keV byl rov-
noběžný s krystalografickým směrem
[111] povrchu wolframu.

Obrázek 3.5: Difraktogram čistého po-
vrchu monokrystalu W(110). Svazek
elektronů o energii 25 keV byl rov-
noběžný s krystalografickým směrem
[110] povrchu wolframu.

Jako podložka vzorků číslo 2 a 3 posloužila křemíková destička, na kterou byly
naneseny uhlíkové nanotrubky. Na této podložce byla u vzorku 2 pomocí magne-
tronového naprašování připravena vrstva čistého oxidu wolframu. Pro naprašování
byl použit terč z čistého WO3 od firmy Kurt J. Lesker. Proces probíhal v atmo-
sféře složené z argonu a kyslíku v poměru 20:1. Použitý radiofrekvenční výboj měl
výkon 60 W a depozice probíhala půl hodiny. Naprášená vrstva byla poté zkon-
trolována v řádkovacím elektronovém mikroskopu (viz. obrázek 3.6). Bílé útvary
o velikosti v řádu desítek nanometrů odpovídají růstu sloupcové struktury oxidu
wolframu na povrchu uhlíkových nanotrubek. Tato struktura významně zvyšuje
celkový aktivní povrch vzorku, což je důležité pro měření jeho reaktivity a kata-
lytických vlastností.

Příprava vzorku číslo 3 probíhala stejně jako u vzorku 2, jediný rozdíl spočí-
val v umístění dvou platinových drátků o průměru 0.5 mm na odprašovací terč,
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což zajistilo přítomnost platiny v deponované vrstvě. Vzniklá vrstva byla opět
zkontrolována v řádkovacím elektronovém mikroskopu (viz. obr. 3.7). Obrázky
z mikroskopu SEM ukazují, že dopování oxidu wolframu platinou nemá pozo-
rovatelný vliv na morfologii oxidové vrstvy. Vzorek 3 byl poté ohříván v UHV
postupně na teploty 570 K, 670 K, 770 K a 870 K, ohřev trval vždy půl hodiny.

Obrázek 3.6: Snímek povrchu vzorku 2
z řádkovacího elektronového mikro-
skopu

Obrázek 3.7: Snímek povrchu vzorku 3
z řádkovacího elektronového mikro-
skopu
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4 Výsledky

4.1 Měření metodou RHEED

Vzorek číslo 1 byl v jednotlivých fázích experimentu studován metodou
RHEED. Po oxidaci v kyslíkovém plazmatu byl pozorován difúzní difrakční ob-
razec, což naznačuje vytvoření neorientované vrstvy oxidu wolframu. Po ohřevu
na 900 K se ukázaly difrakční obrazce jako na obrázcích 4.1 a 4.2. Tyto difrak-
togramy vznikly při směru elektronového svazku rovnoběžném s dvěma hlavními
krystalografickými směry vzájemně otočenými o 30◦. Stejné obrazce se opakovaly
vždy po otočení vzorku o 60◦. Jsou na nich patrné body a linie. Difraktogramy
je možné interpretovat na základě pseudo kubické mřížky WO3 tvořené z osmis-
těnů šesti atomů O kolem jednoho atomu W sdílených v rozích [7, 12]. Difrakční
obrazec na obrázku 4.1 se skládá ze dvou reciprokých rovin (110) vzájemně oto-
čených o 180◦ okolo společného směru [111] kolmého na rovinu substrátu (110).
Na povrchu jsou tedy zřejmě přítomna krystalová zrna WO3 se společnou epi-
taxní rovinou (111) o dvou různých orientacích. Na obrázku 4.2 je patrná pouze
jedna orientace, protože reciproká rovina (112) má ve směru [111] dvojčetnou ro-
tační osu symetrie. Orientace krystalových zrn vzhledem k podložce se dá popsat
následujícími epitaxními vztahy:

WO3(111) // W(110)
WO3[110] // W[001]

(4.1)

Obrázek 4.1: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace z epitaxní vrstvy
WO3. Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [001] povrchu
wolframu.
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Obrázek 4.2: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace z epitaxní vrstvy
WO3. Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [110] povrchu
wolframu.

Pro interpretaci linií musíme vzít v úvahu i měření metodou XPS (viz. od-
díl 4.2). Při něm se ukázalo, že při ohřevu došlo k částečné redukci WO3, ale z
difraktogramů je patrné, že struktura WO3 zůstala zachována. Nedostatek kys-
líku byl kompenzován vytvořením krystalografických skluzových rovin (CSP -
crystallographic shear planes) podél směrů [120] a [001]. Podél těchto ploch spolu
osmistěny WO3 sdílejí hrany místo rohů. Přítomnost CSP se v difraktogramech
projevuje pozorovanými liniemi [13].

Na obrázcích 4.3 a 4.4 jsou difraktogramy společně s jejich interpretacemi
pozorované po depozici platiny. Podobně jako v případě čistého WO3 byly tyto
difraktogramy pozorovány ve dvou hlavních krystalografických směrů vzájemně
otočených o 30◦ a stejný difrakční obrazec se opakoval každých 60◦. Z toho je
patrné, že oxidová vrstva i depozit mají stejnou hexagonální symetrii. Srovnáním
relativní intenzity difrakčních bodů čistého povrchu WO3 zjistíme, že difrakční
body z platiny se překrývají s některými difrakčními body z WO3. Navíc se
v obrázcích objevily kružnice procházející některými body. Interpretace těchto
difraktogramů vychází z kubické plošně centrované (FCC) mříže platiny. Na ob-
rázku 4.3 jsou patrné kromě bodů příslušejících WO3 interpretovaných výše dvě
reciproké roviny (110) platiny otočené navzájem o 180◦, které mají společný směr
[111] kolmý k povrchu substrátu. Na obrázku 4.4 je vidět jediná reciproká rovina
platiny (112). Vezmeme - li v úvahu tvar difrakčních bodů odpovídající difrakci na
3D strukturách, můžeme usoudit, že se platina vyskytuje ve formě krystalických
částic o dvou různých orientacích se společnou epitaxní rovinou (111) a navzájem
otočených o 180◦. Překryv difrakčních bodů Pt a WO3 ukazuje na velmi dobré
přizpůsobení krystalových mřížek depozitu i substrátu. To bylo zřejmě hlavní ří-
dící silou epitaxního růstu Pt. Pro platinu na substrátu WO3 platí následující
epitaxní vztahy:

Pt(111) // WO3(111)
Pt[110] // WO3[110]

(4.2)

Kruhy v difraktogramu naznačují, že vedle orientované fáze se ve vzorku vy-
skytovala také polykrystalická fáze platiny. Ke každému z difrakčních bodů odpo-
vídajících orientované fázi Pt existuje příslušná kružnice odpovídající polykrys-
talické fázi (kružnice odpovídající rovinám (113) a (222) jsou si příliš blízko na
to, aby byly na difraktogramu rozeznatelné).
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Obrázek 4.3: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace po depozici platiny.
Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [110] povrchu oxidu
wolframu.

Obrázek 4.4: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace po depozici platiny.
Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [112] povrchu oxidu
wolframu.

Obrázky 4.5 a 4.6 ukazují difraktogramy vzniklé po depozici zlata společně s
jejich interpretacemi. Pro směr elektronového svazku i pro opakování se shodných
obrazců platí to samé co u obou předchozích měření. Zlato má krystalickou struk-
turu FCC stejně jako platina, oproti té má však větší mřížkovou konstantu (4.0782
Å pro zlato a 3.9242 Å pro platinu). Na obou difraktogramech jsou vidět body i
kružnice se stejným uspořádáním jaké příslušelo platině, pouze jejich vzdálenosti
se zmenšily, což odpovídá větší mřížkové konstantě zlata. Také už nejsou viditelné
body příslušející WO3. Jak napovídá i měření metodou XPS (viz. oddíl 4.2), je
pravděpodobné, že zlato vytvořilo s platinou slitinu, a to ve dvou formách. Jed-
nak ve formě dvou skupin krystalových zrn se společnou epitaxní rovinou (111)
vzájemně otočených o 180◦ a jednak v polykrystalické fázi. Pro epitaxní slitinu
Pt - Au platí následující epitaxní vztahy:

Pt - Au(111) // WO3(111)
Pt - Au[110] // WO3[110]

(4.3)
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Obrázek 4.5: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace po depozici zlata.
Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [110] povrchu oxidu
wolframu.

Obrázek 4.6: Difrakční obrazec RHEED a jeho interpretace po depozici zlata.
Směr svazku byl rovnoběžný s krystalografickým směrem [112] povrchu oxidu
wolframu.

4.2 Měření metodou XPS

XPS měření vzorku číslo 1 po oxidaci v radiofrekvenčním kyslíkovém plazmatu
(viz. obr. 4.7) ukázalo, že wolfram byl ve vzorku přítomen ve dvou stavech, a to
ve stavu W0 na energetické pozici 31.3 eV, který náleží kovové formě wolframu,
a stavu W6+ na energii 35.2 eV, který náleží oxidovanému wolframu v amorfní
vrstvě.

Po následném třicetiminutovém ohřevu na teplotu přibližně 900 K v UHV
podmínkách se na povrchu krystalu vytvořila epitaxní vrstva oxidu wolframu.
Rozbor XPS spektra W 4f (viz. obr 4.8) ukázal ve shodě s dřívější studií [14] na
výskyt wolframu v pěti stavech: W0 na energii 31.3 eV, W2+ na 32.0 eV, W4+ na
34.0 eV, W5+ na 35.1 A W6+ na 36.1. Podle naposledy citované práce stav W6+

odpovídá vnitřní části krystalových zrn WO3, W5+ povrchu a krystalografickým
skluzovým rovinám, W4+ defektům na povrchu a na rozhraní, W2+ pak rozhraní
mezi WO3 a monokrystalem wolframu. Odlišná energetická pozice dubletu W6+

v amorfní a epitaxní vrstvě oxidu wolframu je dána odlišnou strukturou oxidu.
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Obrázek 4.7: XPS spektrum W 4f po oxidaci povrchu monokrystalu W(110) v
radiofrekvenčním kyslíkovém plazmatu
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Obrázek 4.8: XPS spektrum W 4f z epitaxní vrstvy čistého oxidu wolframu

Po depozici platiny se ve spektru W 4f, zde znázorněné na obrázku 4.9, změnily
plochy jednotlivých dubletů, odpovídající intenzitě signálu od jednotlivých složek
(energetické pozice dubletů zůstaly stejné). Je patrný nárůst intenzit složek W2+

a W4+ a pokles intenzity složky W6+. Stavy W0 a W5+ zůstaly v rámci přesnosti
metody na konstantní intenzitě, přesné údaje jsou v tabulce 4.1.

Jak je patrné z obrázku 4.10, platina se po depozici nacházela v jediném
chemickém stavu na energii 71.6 eV, což odpovídá kovovému stavu (rozdíl oproti
tabelované hodnotě 71.2 eV je dán pravděpodobně malou velikostí zrn platiny ve
vzorku [15]).

23



40 38 36 34 32 30

 

 

W6+

W5+

W4+

W2+

W0

In
te

nz
ita

 [l
ib

. j
ed

no
tk

y]

Vazebná energie [eV]

Obrázek 4.9: XPS spektrum W 4f po depozici platiny
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Obrázek 4.10: XPS spektrum Pt 4f po depozici platiny

Na obrázku 4.11 je znázorněno spektrum W 4f po depozici zlata. Dublety
opět zůstaly na svých energetických pozicích, avšak změnila se jejich intenzita.
Dublety příslušející stavům W6+, W5+ a W4+ se vrátili na intenzitu naměřenou
u čistého WO3 (± 8%), intenzita složky W2+ se zdvojnásobila na úkor intenzity
W0, více opět v tabulce 4.1.

Obrázek 4.12 ukazuje spektrum Pt 4f a Au 4f. Dublet odpovídající platině
zůstal i po depozici zlata na energii 71.6 eV. Navíc se na energii 84.0 eV objevil
jeden dublet odpovídající základnímu kovovému stavu zlata. Dublet na poloze
74.2 eV byl díky energetické vzdálenosti jeho maxim, jakožto i díky odpovídající
vzdálenosti od dubletu Au 4f identifikován jako satelit z rtg zdroje vzniklý na
zlatu.
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Obrázek 4.11: XPS spektrum W 4f po depozici zlata

Komponenta
spektra W 4f

po depozici platiny po depozici zlata

W0 konstatntní 37 % pokles
W2+ 17 % vzestup 202 % vzestup
W4+ 30 % vzestup konstatntní
W5+ konstatntní konstatntní
W6+ 24 % pokles konstatntní

Tabulka 4.1: Porovnání intenzit jednotlivých složek ve spektru W4f po depozici
Pt a Au s tímtéž u čisté epitaxní vrstvy. Údaje jsou určeny s přeností ±8%.
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Obrázek 4.12: XPS spektrum Pt 4f a Au 4f po depozici zlata

Podle těchto výsledků se zdá, že platina reagovala především s vrstvou oxidu
wolframu prostřednictvím přenosu náboje z platiny na kationtu wolframu, čímž se
změnil stav wolframu z W6+ na W4+. Díky zhrubnutí oxidové vrstvy po ohřevu se
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na povrchu vytvořila místa, kde je tato vrstva velmi tenká a platina tam reaguje
se substrátem. Navíc, při vyšší teplotě vzorku zřejmě dochází ke „vnořeníÿ platiny
do vrstvy oxidu a mohou tak vzniknout další místa reakce platiny se substrátem.
Na těchto místech se objevuje wolfram ve stavu W2+, proto došlo ke zvýšení
intenzity příslušného dubletu (viz. tab. 4.1).

Domněnka o „vnořeníÿ platiny do vrstvy oxidu wolframu při vyšší teplotě
substrátu během napařování byla nepřímo potvrzena při pokusech s adsorpcí
CO prováděných v aparatuře na synchrotronu Elettra v Terstu. Měření ukázala,
že na povrchu platiny se na rozdíl od oxidu wolframu CO adsorbuje. Vzorek
Pt/WO3/W připravený za pokojové teploty stejným způsobem jako v této práci
molekuly CO adsorboval, zatímco vzorek, který byl během napařování platiny
ohříván na 570 K je neadsorboval. Protože platina byla podle fotoelektronových
spekter přítomna v obou vzorcích v podobném množství, zřejmě ve vzorku připra-
vovaném za vyšší teploty nebyla přítomna na povrchu ale byla pokryta vrstvou
materiálu z podložky.

Fotoemisní spektra W 4f po depozici zlata ukazují, že se intenzity složek W6+,
W5+ a W4+ vrátily na hodnoty naměřené pro čistý oxid wolframu. To ukazuje
na silnou interakci zlata a platiny na úkor interakce platiny s podložkou. Změna
intenzit složek W2+ a W0 ukazuje rovněž na interakci wolframu a zlata na roz-
hranní oxidu a wolframového monokrystalu, tedy v místech, kde je vrstva oxidu
extrémně tenká nebo chybí.

XPS měření na vzorku číslo 2 prokázalo, kromě přítomnosti křemíku z pod-
ložky a uhlíku, především přítomnost wolframu ve stavu W6+ v amorfní vrstvě.
Dublet W 4f byl ve spektru na energii 35.6 eV, jak je vidět na obrázku 4.13. Zde
je navíc patrná i linie, která náleží složce W 5p spektra wolframu. Energetická
pozice dubletu W6+ je opět díky rozdílné struktuře jiná než u epitaxní vrstvy
oxidu wolframu.
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Obrázek 4.13: XPS spektrum W 4f vzorku č. 2
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Obrázek 4.14: Spektrum Pt 4f (a) při pokojové teplotě, (b) po ohřátí na 300 ◦C,
(c) po ohřátí na 400 ◦C, (d) po ohřátí na 500 ◦C, (e) po ohřátí na 600 ◦C. Hnědou
barvou je označena složka Pt0, zelenou Pt2+ a modrou Pt4+.

Spektrum W 4f vzorku číslo 3 vypadalo stejně jako u vzorku číslo 2 na obrázku
4.13, a to jak při pokojové teplotě, tak po ohřevech. Na obrázku 4.14 je znázorněn
vývoj spektra Pt 4f při postupném ohřívání. V tomto spektru se postupně objevily
tři složky. Dublet na energii 71.2 eV byl přiřazen složce Pt0, 72.8 složce Pt2+ a 74.8
složce Pt4+ [15]. Z obrázku 4.14 je vidět, že během ohřevu docházelo k postupné
redukci platiny, a to ze stavu kdy měla převahu složka Pt4+ a složka Pt0 nebyla ve
spektru přítomna až do téměř zcela redukovaného stavu Pt0. Relativní intenzity
jednotlivých složek získané fitováním jednotlivých spekter jsou uvedeny v tabulce
4.2.

Složka Pok. Teplota 300 ◦C 400 ◦C 500 ◦C 600 ◦C
Pt0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55

Pt2+ 0.09 0.53 0.65 0.81 0.21
Pt4+ 0.91 0.47 0.35 0.19 0.24

Tabulka 4.2: Vývoj relativní intenzity složek spektra Pt 4f při ohřevu vzorku
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5 Závěr

V rámci této práce byla pomocí oxidace v radiofrekvenčním kyslíkovém
plazmatu a následného ohřevu v UHV podmínkách připravena a popsána epi-
taxní vrstva oxidu wolframu na monokrystalu wolframu s povrchovou rovinou
(110). Měření metodami RHEED a XPS ukázala, že se vytvořená vrstva sklá-
dala z krystalových zrn WO3 se společnou epitaxní rovinou (111) a dvou různých
orientacích. Ohřev v UHV vedl k částečné redukci oxidu wolframu, což mělo za
následek vytvoření krystalografických skluzových rovin.

Na tento systém pak byly metodou vakuového napařování postupně naneseny
tenké vrstvy Pt a Au. U platiny byly pozorovány jednak krystalické částice o
dvou různých orientacích se společnou epitaxní rovinou (111) rovnoběžnou s ro-
vinou (111) substrátu z WO3, a jednak polykrystalická fáze. Zlato po depozici
pravděpodobně vytvořilo s platinou slitinu ve dvou formách. Část ve formě krys-
talických částic se společnou epitaxní rovinou (111) rovnoběžnou s rovinou (111)
substrátu z WO3 a část v polykrystalické fázi, stejně jako tomu bylo u samotné
platiny.

XPS měření ukázalo, že depozice platiny vedla k částečné redukci oxidu
wolframu. To bylo důsledkem interakce Pt s podložkou (MSI - metal substrate
interaction), která umožnila částečný přenos náboje z platiny na kationt W a tím
redukci oxidu. Zlato reagovalo přednostně s platinou a, v místech kde byla vrstva
WO3 tenká, s wolframovou podložkou. Tato interakce způsobila zpětné přeroz-
dělení náboje a oxid wolframu se tak vrátil do stejného stavu, v jakém byl před
depozicí Pt.

Pro pozdější výzkum reaktivity byly také metodou magnetronového napra-
šování připraveny vrstvy WO3 a Pt/WO3 na uhlíkových nanotrubkách. V obou
případech ukázala XPS měření na přítomnost stechiometrického WO3. U dru-
hého vzorku byla prozkoumána jeho teplotní stabilita postupným ohřevem až na
870 K. Stav WO3 se při tomto procesu nezměnil. Platina byla na začátku pří-
tomna převážně ve formě oxidu PtO2 a z malé části ve formě PtO. Během ohřevu
docházelo k její postupné redukci až do kovového stavu s malým obsahem PtO2

a PtO.
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