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Abstrakt:

Měděné  nanoklastry  mají  potenciál  pro  vytváření  nanostrukturovaných 

povrchů, které mohou najít využití zejména v elektronice, elektrotechnice, optice, ale 

i v biomedicíně. Aby mohly být později takové povrchy vytvořeny, je nutné nejprve 

najít  způsob  přípravy  nanoklastrů  a  podrobně  je  charakterizovat,  a  právě  tím  se 

zabývá předkládaná práce.

Nejdříve  jsme  nalezli  opakovatelný  postup  pro  přípravu  měděných 

nanoklastrů  pomocí  agregačního  plynového  nanoklastrového  zdroje.  Za  použití 

krystalových  mikrovah  a  optické  elipsometrie  jsme  zkoumali  homogenitu 

připravených  vrstev  a  zjistili  jsme,  že  nadeponovaná  vrstva  je  při  určitých 

podmínkách homogenní. 

Měřili  jsme depoziční  rychlost  nanoklastrů  v závislosti  na  magnetronovém 

proudu a tlaku v agregační i depoziční komoře. Zjistili jsme, že depoziční rychlost 

lineárně  roste  s proudem,  ale  při  nízkých  proudech  nanoklastrový  zdroj  téměř 

nedeponuje. Dále jsme zjistili, že existuje maximum depoziční rychlosti pro určitý 

tlak. Určili jsme rozmezí tlaků v depoziční komoře, při kterých nanoklastrový zdroj 

deponuje, což je důležité zejména pro přípravu nanokompozitních materiálů.

 Zkoumali jsme velikost, tvar nanoklastrů a růst vrstvy pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu a zjistili jsme, že připravené vrstvy jsou velmi porézní. 

Změřili  jsme drsnost a optickou absorbanci vrstev,  kde jsme pozorovali  anomální 

optickou absorpci. Nakonec jsme zjistili, že vrstva již po krátké expozici na vzduchu 

zoxidovala.
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Copper nanoclusters have potencial for fabrication of nanostructured surfaces, 

which  can  be  used  in  electronics,  electrotechnics,  optics  and  in  biomedical 

applications. To create such surfaces, it is  necessary to create and characterize the 

nanoclusters deeply first and this is the main topic of this work.

First, we found repeatable procedure to create copper nanoclusters by the gas 

aggregation  nanocluster  source.  We  studied  homogenity  of  prepared  surfaces  by 

quartz crystal microbalance and optical ellipsometry, we determined conditions for 

deposition of homogeneous coatings.

Next,  we studied deposition rate in dependence on the magnetron current, 

pressure  in  the  aggregation  and  deposition  chambers.  Deposition  rate  linearly 

increased with current, but in low currents it was nearly zero. Furthermore, we found 
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determined  the  range  of  pressure  in  deposition  chamber  where  it  is  possible  to 
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We studied also the size,  shape of  nanoclusters  and growth of  surface by 
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 1 Úvod

V poslední  době  jsme  svědky  velmi  rychlého  vývoje  v oblasti  výzkumu 

nanosvěta. Studium vlastností a chování látek na nanometrové škále zasahuje nejen 

oblast fyziky, ale stále častěji i oblasti chemie a biologie, a to jak v rámci základního 

výzkumu, tak i ve výzkumu aplikovaném. Cílem mnoha dnešních studií je objekty 

nanometrových rozměrů vytvářet, naučit se s nimi manipulovat a následně zkoumat 

jejich vlastnosti.

Mezi nanoobjekty mají důležité postavení nanoklastry a nanočástice, které je 

možno považovat za stavební kameny využívané v nanotechnologických aplikacích. 

V rámci této práce bude studována možnost přípravy měděných nanoklastrů pomocí 

agregačního  plynového  nanoklastrového  zdroje  a  bude  provedena  jejich  základní 

charakterizace.

Předkládaná  práce  má  následující  strukturu.  V kapitole 1 budou  shrnuty 

základní  vlastnosti  nanoklastrů  a  možné  metody  jejich  přípravy  s důrazem  na 

agregační  plynové  nanoklastrové  zdroje.  Dále  budou  v této  kapitole  definovány 

hlavní cíle této práce. V kapitole 2 bude představena aparatura použitá pro přípravu 

měděných  nanoklastrů  spolu  se  stručným popisem metod  využitých  pro  studium 

depozičního  procesu  a  charakterizaci  měděných  nanoklastrů.  V kapitole 3 budou 

prezentovány  a  diskutovány  dosažené  výsledky.  Nakonec  v kapitole 4 bude 

provedeno celkové shrnutí této práce. 

 1.1 Nanoklastry a jejich příprava

 1.1.1 Nanoklastry

Nanoklastr je soubor atomů či molekul nanometrových rozměrů, který čítá od 

10 do 107 částic.  Nanoklastr  může být  tvořen z jednoho nebo z více chemických 

prvků,  přičemž se  nanoklastry dají  připravit  z mnoha různých látek,  zahrnujících 

například kovy, polovodiče, polymery i plyny. 

Nanoklastry  tvoří  přechod  mezi  jednotlivými  atomy  a  molekulami,  kde 

existují  diskrétní  energetické  hladiny,  a  mezi  pevnou  látkou,  která  je 
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charakterizována spojitým či pásovým rozložením energetických hladin. Díky tomu 

mohou mít nanoklastry vlastnosti více či méně odlišné od atomů a pevných látek.

Je  zřejmé,  že  vlastnosti  nanoobjektů  se dramaticky mění  společně  s jejich 

velikostí,  nanoklastry  nejsou  výjimkou.  Z tohoto  důvodu  nanoklastry představují 

velmi zajímavý model pro zkoumání základních fyzikálních vlastností při přechodu 

mezi  atomy a  pevnou látkou.  Navíc  použití  nanoklastrů  otevírá  nespočet  nových 

možností  přípravy  různých  nanoobjektů,  nanostrukturovaných  povrchů  a 

nanokompozitních  látek  se  zajímavými  a  neobvyklými  optickými,  katalytickými, 

elektromagnetickými nebo bioaktivními vlastnostmi, které lze využít mimo základní 

výzkum  například  v průmyslových  aplikacích  v optice,  elektronice,  ale  také 

v biologii a v lékařství.

Nanoklastry  můžeme  využít  pro  tvorbu  porézních  povrchů  nebo  naopak 

povrchů  velmi  kompaktních.  Pokud  budeme  deponovat  nanoklastry  s malou 

kinetickou energií (takzvaný „soft-landing“) dostaneme povrch porézní, využitelný 

například pro katalýzu či fotovoltaické aplikace. Pokud budeme naopak nanoklastry 

deponovat  s vysokou  kinetickou  energií  na  tvrdý  substrát,  dostaneme  kompaktní 

povrch. V některých  případech  můžeme  nanoklastry  nastřelovat  hluboko  do 

substrátu,  kupříkladu  do  polymerní  matrice  [1]. Popřípadě  můžeme bombardovat 

rostoucí  uhlíkovou  vrstvu  vysokoenergetickými  nanoklastry  argonu  a  získat  tak 

tenkou vrstvu s tvrdostí srovnatelnou s diamantem, o čemž pojednává článek [2].

Zajímavé  technologické  aplikace  nabízí  fakt,  že  pomocí  nanoklastrů 

překrytých tenkou vrstvou lze měnit  drsnost povrchu na nanometrové škále,  a  to 

nezávisle na chemickém složení povrchu výsledné nanostrukturované vrstvy. Tímto 

způsobem  můžeme  vytvářet  vrstvy  s regulovatelnou  smáčivostí,  jak  je  vidět  na 

obrázku 1.1.  Takovéto  povrchy  mají  například  biomedicínské  aplikace.  Touto 

problematikou  jsem  se  zabýval  během  samostatné  laboratorní  práce,  na  jejímž 

základě byl publikován článek [3], kde je možné nalézt více informací.

Z výše uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že nanoklastry mají velmi 

široké využití  a  není  proto divu,  že je velká pozornost věnována jejich přípravě. 

Základní metody přípravy jsou shrnuty v následujícím odstavci 1.1.2.
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 1.1.2 Příprava nanoklastrů

Existuje  mnoho  způsobů,  jak  kovové  nanoklastry  připravit,  vesměs  jsou 

založeny buď na tzv. „mokré“ chemii nebo na vakuových metodách používajících 

různé nanoklastrové zdroje (o různých způsobech přípravy nanoklastrů je možné se 

dočíst více například v článku [4]).

Srdcem nanoklastrových zdrojů je ve většině případů komora s přesycenou 

párou daného materiálu, kde se nanoklastry tvoří. Abychom dostali přesycenou páru, 

musíme nejdříve vytvořit horkou páru. Toho je možné dosáhnout mnoha způsoby, 

například  vypařením materiálu  v pícce  nebo  ostřelováním  terče laserem či  ionty. 

Následně  je  nutné  vzniklou  horkou  páru  zchladit.  Toho  je  možné  docílit  dvěma 

základními způsoby - i) buď supersonickou expanzí páry, nebo ii) smícháním páry se 

studeným  inertním  plynem.  Druhá  metoda  je  používána  pro  tvorbu  kovových 

nanoklastrů v takzvaných plynových agregačních nanoklastrových zdrojích,  což je 

metoda použitá i v této práci [1].

3

Obrázek  1.1:  Regulace  smáčivosti  pomocí  nanoklastrů.  
(Převzato z [3])



První  agregační  plynové nanoklastrové  zdroje  (jeden  z  prvních  byl  použit 

v práci   [5])  využívaly  jako  zdroj  horké  páry  zahřívanou  pícku.  Se  zajímavou 

modifikací přišel Haberland a další [6]: místo pícky či ostřelovaného terče vložil do 

agregační  komory  magnetron.  Výhoda  použití  magnetronu  spočívá  v tom,  že 

v takovémto nanoklastrovém zdroji se produkuje mnoho nabitých nanoklastrů, což 

usnadňuje manipulaci s nimi. Nanoklastry můžeme urychlovat pomocí přiloženého 

napětí nebo je můžeme vybírat dle váhy, například pomocí hmotnostního filtru.

Tento  koncept,  tj.  použití  magnetronu  jako  zdroje  materiálu  pro  tvorbu 

nanoklastrů v agregační  plynové komoře,  je  využit  i  v této  práci.  Tato  metoda je 

popsána v odstavci 1.2 a má i mnoho dalších výhod:

 1 Narozdíl  od  přípravy nanoklastrů  pomocí  „mokré“  chemie  se  zde  nepoužívají 

žádné toxické sloučeniny.

 2 Pro  tvorbu  nanoklastrů  je  potřeba  jen  daná  látka,  z níž  chceme  nanoklastry 

připravit, a agregační plyn.

 3 Jelikož  se  jedná  o vakuovou  metodu,  je  zajištěna  kompatibilita  s dalšími 

vakuovými metodami, což je důležité například pro přípravu nanokompozitních 

povlaků. 

 4 Příprava nanoklastrů je nezávislá na substrátu (na povrchu, na který nanoklastry 

deponujeme).

Nevýhodou  tohoto  způsobu  přípravy  je  problematické  rozprašování 

magneticky aktivních látek magnetronem. Je ještě  nutné zdůraznit,  že narozdíl od 

většiny  agregačních  plynových  nanoklastrových  zdrojů  založených  na 

magnetronovém rozprašování námi použitý nanoklastrový zdroj není ultravakuový a 

není opatřen hmotnostním filtrem. Tento rozdíl v konstrukci byl motivován zejména 

snahou  o  zjednodušení  nanoklastrového  zdroje  a  zvýšením  depoziční  rychlosti 

nanoklastrů.

 1.1.3 Tvorba nanoklastrů v agregačním plynovém nanoklastrovém zdroji

V přírodě můžeme pozorovat podobný jev, jako je tvorba nanoklastrů. Tímto 
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jevem  je  kondenzace  vodních  par  ve  vzduchu.  Kapka  vody  je  pak  oním 

„nanoklastrem“ a kyslík a dusík jsou chladícím plynem.

Tvorba nanoklastrů v agregačním plynovém nanoklastrovém zdroji funguje 

na podobném principu. V prostoru agregační komory máme chladící pracovní plyn, 

v našem  případě  argon,  spolu  s jednotlivými  atomy  mědi.  Jakmile  je  kinetická 

energie měděných atomů dostatečně malá, mohou se začít tvořit měděné dimery. Na 

tomto místě je nutné zdůraznit, že vznik dimerů je možný pouze za přítomnosti třetí 

částice:

                    Cu + Cu + Ar -> 2Cu + Ar,     (1.1)

což plyne ze zákona zachování energie a hybnosti. Z tohoto důvodu je zřejmé, že pro 

efektivní tvorbu nanoklastrů je potřeba vyšší tlak. Vzniklé dimery tvoří nukleační 

centra  pro  další  růst  nanoklastrů.  Po  dosažení  kritického  poloměru  jsou  vzniklé 

nanoklastry stabilní  a existují dvě možnosti,  jak mohou dále růst:  buď koagulací, 

tedy sléváním nanoklastrů dohromady, nebo připojováním jednotlivých atomů na již 

existující nanoklastr, jak ilustruje obrázek 1.2.

Obrázek 1.2: Schématické znázornění růstu nanoklastrů.
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 1.2 Agregační  plynový  nanoklastrový  zdroj  využívající  DC 
magnetron

Použitý  agregační  plynový  nanoklastrový  zdroj  se  skládá  z magnetronu 

vloženého do plynové agregační komory. V agregační komoře je udržován vyšší tlak 

pracovního  plynu  než  v depoziční  komoře,  což  je  umožněno  úzkou  výstupní 

štěrbinou.  Schéma  funkce  agregačního  plynového  nanoklastrového  zdroje 

využívajícího DC magnetron je  na obrázku 1.3.  Fotografie  nanoklastrového zdroje 

bude uvedena později  na obrázku 2.3.

Obrázek  1.3: Funkce agregačního plynového  nanoklastrového zdroje  využívajícího 
DC magnetron.

Nahoře vidíme magnetron (šedá barva), který je pro ilustraci čtvercový a je vybaven čtyřmi magnety,  
na  magnetronu  je  připevněn  měděný  terč  (hnědá  barva).  Terč  slouží  jako  katoda,  a  zbytek  
nanoklastrového zdroje jako anoda, toto uspořádání nám generuje elektrické pole E (šedé siločáry).  
Kolem magnetronu proudí  do  nanoklastrového zdroje argon.  Magnetické siločáry  jsou nakresleny 
oranžovou barvou.  Zelené  polokroužky  odpovídají  možné  dráze  elektronů  chycených  do  
elektromagnetické pasti. V levém obláčku je znázorněna ionizace argonu a následné bombardování  
terče argonovými kationty. V pravém obláčku je znázorněna funkce magnetického zrcadla. Ve středu  

obrázku je vidět slučování atomů mědi do nanoklastrů za přítomnosti argonu.
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 1.2.1 Magnetron 

Magnetron,  viz  obrázek 1.3,  je  elektroda,  která  je  vybavena  magnety 

umístěnými pod ploškou k připevnění terče tak, aby vytvořily spolu s elektrickým 

polem elektromagnetickou past pro elektrony. Tato elektromagnetická past využívá 

principu magnetického zrcadla a slouží ke zvýšení koncentrace elektronů v blízkosti 

terče.  Tyto  elektrony ionizují  atomy pracovního plynu (v našem případě  argonu). 

Vzniklé kationty jsou urychlovány elektrickým polem E směrem k terči  (v našem 

případě měď). Když kation narazí do terče, vyrazí z něj atomy mědi a sekundární 

elektrony.

 Sekundární elektrony se podílejí na dalších ionizačních procesech. Vyražené 

atomy jsou buď neutrální, nebo nabité.  Neutrální atomy volně putují do prostoru. 

Záporně nabité atomy jsou urychlovány k anodě, vzhledem k jejich hmotnosti je už 

elektromagnetická past neuvězní.

Je  dobré  poznamenat,  že  při  depozici  pomocí  magnetronu  se  jedná 

o samostatný výboj, kde se nachází mnoho excitovaných atomů a iontů. Excitované 

částice mohou deexcitovat, což může vést k emisi fotonů i ve viditelném spektru. 

Proto je výboj vidět, viz obrázek 1.4. Více o magnetronech je možné nalézt v [7].

Obrázek 1.4: Magnetron deponující materiál.
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 1.3 Cíle bakalářské práce

V této  práci  se  zaměříme na  měděné nanoklastry.  Měď je  jeden z nejvíce 

používaných  materiálů  vůbec.  Je  důležitým  materiálem  pro  všechna  průmyslová 

odvětví. Pro svojí dobrou elektrickou vodivost a nízkou cenu je využívána hlavně 

v elektronice  a  elektrotechnice.  Měděné  nanoklastry  zabudované  v dielektrické 

matrici mají nelineární optické vlastnosti, proto jsou měděné nanoklastry používány 

pro výrobu optických omezovačů pro ochranu čidel před intenzivními laserovými 

pulsy. Měděné nanoklastry jsou zajímavé také pro své antibakteriální vlastnosti, tudíž 

jsou  využitelné  pro  tvorbu  biologicky  aktivních  povrchů,  což  je  využitelné 

v biomedicíně.

Cíle bakalářské práce jsou:

 1. Připravit měděné nanoklastry a najít vhodné podmínky pro jejich depozici.

 2. Charakterizovat proces přípravy měděných nanoklastrů. 

Budeme zkoumat rychlost  depozice  a  homogenitu  připravených  vrstev 

v závislosti na depozičních podmínkách – proudu tekoucím magnetronem 

a tlaku v agregační a depoziční komoře.

 3. Charakterizovat nanoklastry. 

Budeme zkoumat velikost a tvar nanoklastrů, drsnost, optické vlastnosti a 

chemické  složení  připravených  vrstev.  Vše  v závislosti  na  depozičních 

podmínkách  -  na  proudu  tekoucím  magnetronem  a  tlaku  v agregační 

komoře.
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 2 Aparatura a měřící přístroje

 2.1 Schéma aparatury pro depozici nanoklastrů

Schéma  aparatury  bude  vždy,  pokud  nebude  uvedeno  jinak,  shodné 

s experimentálním uspořádáním, které je vidět na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1: Schéma aparatury.

Základem použitého zařízení je vakuová nádoba  - depoziční komora, která 

byla čerpána difuzní vývěvou. Difuzní vývěva byla čerpána rotační vývěvou. Tlak 

v depoziční komoře Pdep byl měřen tlakoměrem P2, typ MKS Baratron 626. Do této 

depoziční  komory  byl  vložen  agregační  plynový  nanoklastrový  zdroj,  který  byl 

vybaven 2'' magnetronem. Pod nanoklastrovým zdrojem byl ve vzdálenosti 20±1 cm 

vložen  držák  vzorku  se  substrátem.  Nanoklastrový  zdroj  je  komora,  do  které  je 

umístěn  magnetron. Do této komory byl přiváděn okolo magnetronu pracovní plyn 
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argon, jehož průtok f byl měřen a regulován regulátorem průtoku MKS 1179B. Tlak 

v agregační  komoře  Pagr byl  měřen  tlakoměrem  MKS  Baratron  626.  Agregační 

komora  je  zakončena  pokličkou s malou kruhovou výstupní  štěrbinou  o  průměru 

2 mm,  která  odděluje  agregační  komoru  od  komory  depoziční.  Tlakoměry  byly 

napojeny na čítač MKS PR 4000B. Magnetron a nanoklastrový zdroj byly chlazeny 

vodním chlazením. Magnetron byl napájen zdrojem stejnosměrného napětí Advanced 

Energy MDX 500 v módu konstantního proudu. Tento zdroj  jsme používali  i  pro 

měření napětí U a proudu I. 

K  depoziční  komoře  byla  připevněna  další  komora  oddělená  ventilem od 

depoziční  komory,  sloužící  pro  vkládání  substrátu  (load-lock).  Tato  komora  je 

vyčerpatelná rotační vývěvou. Komora slouží k tomu, abychom nepřišli o vakuum 

v depoziční komoře během vkládání vzorku. 

Obrázek 2.2: Fotografie celé aparatury.
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Obrázek 2.3: Fotografie nanoklastrového zdroje.

Vlevo je vidět nanoklastrový zdroj s odmontovaným spodním dílem, ve kterém vidíme malý otvor, jímž  
vylétávají  nanoklastry.  Vpravo  vidíme měděný  terč,  který  je  připevněný  na  magnetronu.  Náš  

magnetron měl v sobě šest magnetů, proto vidíme šestiúhelníkovou erozní dráhu.

Fotografie  celé  aparatury  je  na  obrázku 2.2,  zdroj  napětí  připojen  není. 

Fotografie nanoklastrového zdroje je na obrázku 2.3.

V daném uspořádání můžeme nezávisle měnit následující čtyři proměnné pro 

depozici nanoklastrů: proud tekoucí magnetronem I, depoziční čas t, tlak v depoziční  

komoře Pdep,  průtok  argonu f a tlak v agregační komoře Pagr.  Vzhledem k tomu, že 

není  zajištěno  diferenciální  čerpání  agregační  komory  a  byla  použita  jen  jedna 

štěrbina, není  možné  proud  pracovního  plynu  regulovat  nezávisle  na  tlaku 

v agregační  komoře.  Vztah  mezi  proudem plynu a tlakem v agregační  komoře  je 

uveden v grafu 2.1. Tlak v agregační komoře jsme měřili s přesností  ±1 Pa. Proud 

tekoucí  magnetronem jsme měřili  s přesností  ±0,005 A a  průtok plynu s přesností 

±0,05 sccm. Tlak v depoziční komoře jsme měřili s přesností ±0,25 Pa.
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Graf 2.1: Závislost tlaku v agregační komoře na průtoku plynu.

 2.2 Krystalové mikrováhy (QCM)

Krystalové  mikrováhy  jsou  vhodným  prostředkem  pro  měření  depoziční  

rychlosti ve vaku. QCM měří přírůstek hmotnosti na jednotku plochy pomocí změny 

vlastní  frekvence  kmitů  krystalového  rezonátoru.  Krystalový  rezonátor  je  tvořen 

tenkým  piezoelektrickým  krystalem,  na  který  je  napařena  z každé  strany  jedna 

elektroda. Jak vypadá krystalový rezonátor je vidět na obrázku 2.4. Na obrázku 2.5 je 

znázorněn  princip  krystalového  rezonátoru,  který  je  vysvětlen  v následujícím 

odstavci.

Pokud  přivedeme na  elektrody napětí,  piezoelektrický  krystal  změní  svoji 

strukturu a tím změní i svoji výšku. Pokud přivedeme na elektrody vhodné střídavé 

napětí,  krystal  bude  periodicky  svoji  výšku  měnit.  Krystal  se  bude  chovat  jako 

rezonátor s určitou vlastní rezonanční frekvencí. My tuto frekvenci vybudíme. Když 

na horní elektrodu dopadnou deponované částice, bude tento rezonátor těžší, proto se 

rezonanční frekvence krystalu sníží. Pomocí tohoto rozdílu frekvencí můžeme zjistit, 
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jaká je hmotnost nadeponovaného materiálu. Změnu této frekvence za jednotku času 

budeme považovat za depoziční rychlost a budeme ji značit v.

Pokud budeme měřit pomocí QCM, experimentální uspořádání bude stejné 

jako v odstavci 2.1, ale místo substrátu použijeme piezoelektrický krystal. 

 2.3 Optická elipsometrie

Optická  elipsometrie  je  optická  měřící  metoda,  která  se  používá  pro 

charakterizaci tenkých vrstev. Pomocí optické elipsometrie můžeme zjistit například 

komplexní index lomu, tloušťku vrstvy, koeficient absorpce. My budeme využívat 

optickou elipsometrii pro stanovení tloušťky nadeponované vrstvy. 

Princip optické elipsometrie je znázorněn na  obrázku 2.7. Ze zdroje  světla 

vychází  nepolarizované  světlo,  pomocí  polarizátoru  můžeme  docílit  lineární 
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Obrázek 2.5: Princip krystalového rezonátoru.

Piezoelektrický krystal je vybarven modře, černými čarami je pak znázorněna jeho struktura. Zelené 
kuličky znázorňují deponovaný materiál. Po přivedení napětí na elektrody (obrázek vpravo) krystal  

změní svoji strukturu, tedy i svou výšku.

Obrázek 2.4: Krystalový rezonátor. 

(z http://www.ecvv.com/product/3162208.html)



polarizace světla, v případě potřeby můžeme pomocí kompenzátoru docílit eliptické 

polarizace světla. Toto polarizované světlo necháme odrazit od vzorku pod úhlem Ф. 

Zkoumáme změnu  polarizace  tohoto  odraženého  světla  od  vzorku (tenké  vrstvy) 

pomocí kompenzátoru, analyzátoru a detektoru. Měření provádíme pro různé úhly Ф.

Obrázek 2.6: Elipsometr ESM 300 (J. A. Woollam Co., Inc.).

Obrázek 2.7: Princip optického elipsometru.

(z http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsometry)

Námi používaný optický elipsometr ESM 300 (J. A. Woollam Co., Inc.) je 

vidět  na  obrázku 2.6. Byly  použity  hlavy  XLS  100  a  MQD  160,  použité  řídící 

jednotky měly typové označení EC-400 a M-2000DI. 
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Nadeponované vrstvy byly modelovány dle Bruggemannovy efektivní střední 

aproximace  pro  dvoukomponentový  systém  měděných  nanoklastrů  a  prázdného 

prostoru,  což  nám  umožnilo  určit  jak  tloušťku  vrstvy,  tak  poměr  mezi  mědí  a 

prázdným místem v nadeponované vrstvě.

 2.4 Skenovací elektronový mikroskop (SEM)

Pomocí SEM (scanning electron microscope)  jsme schopni určit morfologii  

povrchu s nanometrovou  přesností.  Připravené  vzorky  byly  charakterizovány  na 

KFFP UK pomocí elektronového mikroskopu Mira II (Tescan). Urychlovací napětí 

bylo 15 kV.

 2.5 Mikroskop atomárních sil (AFM)

AFM  (atomic  force  microscopy)  slouží  ke  trojrozměrnému  zobrazení 

povrchu. Jsme tedy schopni zjistit  morfologii povrchu. AFM Q-SCOPE 250, který 

jsme používali,  je vyfotografován na  obrázku 2.8.  Schéma AFM je zakresleno na 

obrázku 2.9. Základem AFM je ostrý hrot, na jehož konci se nachází jen pár atomů. 

Pomocí piezoelektrických polohovacích zařízení jsme schopni pohybovat hrotem po 

povrchu. Vertikální poloha hrotu (jeho ohnutí) se zkoumá pomocí laseru.

Existují dva základní módy AFM, kontaktní a tapping mód. Při kontaktním 

módu je hrot po celou dobu skenování v přímém kontaktu s povrchem. Při tapping 

módu  je  hrot  rozvibrován  nad  povrchem  s určitou  frekvencí,  cantilever  („nosič 

hrotu“) funguje jako pružina, a měřením změny této frekvence dostaneme informace 

o výšce povrchu. My budeme používat tapping mód, jelikož hrot je dál od povrchu a 

je menší pravděpodobnost, že se na hrot nalepí částice ze zkoumaného povrchu.

Důležitým parametrem morfologie  povrchu  je  jeho  drsnost,  která  je  dána 

parametrem RMS (root mean square). Pro výpočet RMS platí vzorec:

(1.1)

n je počet naměřených bodů a x1 až xn jsou odchylky od průměrné hodnoty vertikální 
úrovně povrchu.
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Obrázek 2.8: Fotografie  
AFM.

 

Obrázek 2.9:  Schéma AFM.

Vlevo  je  znázorněn  princip  AFM,  cantilever  je  posouván  
piezomotory  po  povrchu  a  poloha  hrotu  je  snímána  laserem.  
Vpravo je znázornění vzniklé nepřesnosti z důvodu tvaru hrotu -  
máme-li na povrchu kuličku, zobrazí se na skenu jako kopeček.

 2.6 Absorpční optická spektroskopie (UV-VIS)

UV-VIS absorpční spektroskopie umožňuje měřit optickou absorpci vzorku 

ve vlnových délkách od ultrafialové po celé viditelné spektrum. Schéma UV-VIS 

absorpčního  spektrometru  je  na  obrázku 2.10.  My  jsme  používali  spektrometr 

Hitachi U-3300.

Obrázek 2.10: Schéma UV-VIS.

Pomocí spektrometru budeme měřit absorbanci vzorku, která je definována 

vztahem 1.2.

(1.2)

kde I je intenzita světla, které prošlo vzorkem a I0 je intenzita světla, které do vzorku 

vstoupilo.
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 2.7 Rentgenová spektroskopie (XPS)

XPS  (x-ray  photoelectron  spectroscopy)  metoda  se  využívá  pro  přesné 

zjištění chemické struktury látky. Metoda je povrchová, vidí jen několik, maximálně 

12  nanometrů  pod  povrch  vzorku.  Na  obrázku 2.11 je  nakresleno  schéma  XPS 

aparatury.  Rentgenové  paprsky  díky  fotoelektrickému  jevu  vyrážejí  z materiálu 

elektrony, my pak měříme jejich kinetické energie pomocí polokulového analyzátoru 

a  detektoru.  Různé  chemické  prvky  a  molekuly  mají  jinou  vazebnou  energii 

elektronů,  o tuto  velikost  je  pak  kinetická  energie  elektronu  menší  než  energie 

rentgenového  fotonu  zmenšená  o výstupní  práci  elektronu  ze  vzorku.  Tento  fakt 

můžeme shrnout ve vzorci (1.3)

(1.3)

kde  Evazebná je  vazebná  energie  elektronu,  Efotonu je  vazebná  energie  fotonu,  Ek je 

kinetická energie elektronu a φ je výstupní práce elektronu ze vzorku.

Používané  XPS  zařízení  bylo  podomácku  vyrobeno  a  bylo  vybaveno 

polokulovým  analyzátorem  Specs  Phoibos  100.  Spektra  byla  vyhodnocena 

programem  CasaXPS. Spektra byla  kalibrována  před  zpracováním  na  alifatický 

uhlovodík 285 eV. 
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 3 Výsledky

 3.1 Dosažení postupu opakovatelné depozice

Cílem prvních experimentů bylo určení postupu pro dosažení opakovatelné 

depozice Cu nanoklastrů. Depoziční rychlost jsme měřili pomocí QCM.

Po  kompletaci  aparatury  a  připojení  nanoklastrového  zdroje  bylo  nutné 

měděný  terč  očistit  od  možných  nečistot  a  odprášit  zoxidovanou  vrstvu  mědi. 

Z tohoto důvodu jsme nejprve přivedli na magnetron střídavé (radiofrekvenční - RF) 

napětí. Nechali jsme terč odprašovat při výkonu 100 W a tlaku kolem 10 Pa přibližně 

15 min. Tímto způsobem jsme odprášili svrchní vrstvu terče. Poté bylo možné zapálit 

výboj  i  pro stejnosměrný proud.  Nicméně,  depoziční  rychlost  spolu s napětím na 

magnetronu  nejdříve  nebyla  stabilní.  Stabilní  depoziční  rychlosti  a  napětí  bylo 

dosaženo až zhruba po 30 minutách chodu nanoklastrového zdroje.

Když  jsme  za  týden  měřili  znovu,  opakoval  se  po  zavzdušnění  aparatury 

potřebné k výměně  QCM  stejný scénář jako na začátku první depozice. Abychom 

tento jev blíže popsali, byl proveden následující experiment. 

Komora byla sčerpána na mezní tlak. Posléze byla komora zavzdušněna, byl 

vložen nový QCM krystal a komora byla zhruba hodinu čerpána, tlak v komoře byl 

pod Pdep=1 Pa. Před depozicí jsme proměřili stabilitu QCM. Chyba měření pomocí 

QCM byla  ±1 Hz.  Nastavili  jsme tlak  plynu na  Pagr=25 Pa.  Na magnetron jsme 

přivedli stejnosměrné napětí. Nastavili jsme proud tekoucí magnetronem na I=0,2 A. 

Pomocí QCM jsme proměřili depoziční rychlost v závislosti na čase. Zároveň jsme 

měřili V-A charakteristiku magnetronu. Výsledky jsou vyneseny do grafu 3.1.

V čase  nula  jsme  zapnuli  zdroj,  depoziční  rychlost  se  téměř  skokově,  za 

15 sekund, dostala na hladinu 65 Hz.min-1, kde setrvala 4 minuty. Následně depoziční 

rychlost  strmě  vzrostla  a  ustálila  se  na  hodnotě  130 Hz.min-1.  Tento  průběh 

kvalitativně  odpovídá  průběhu současně  měřeného napětí  na  magnetronu,  kde  po 

stabilizaci výboje dochází nejprve k pozvolnému nárůstu napětí, které po dosažení 

svého maxima po přibližně  4 minutách velmi rychle klesá a ustaluje se na hodnotě 

kolem -276 V. Ačkoliv tento průběh napětí není dodnes zcela přesně vysvětlen (velmi 
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podobná  závislost  byla  publikována  v [8]),  je  možné  předpokládat,  že  souvisí 

s postupným odprašováním tenké oxidové vrstvy, která se po zavzdušnění vytvoří na 

měděném terči. Jinými slovy, po zapálení výboje se nejprve odprašuje tato oxidová 

vrstva,  což  je  proces  výrazně  pomalejší  než  rozprašování  čistého kovu  [9]. Jako 

důsledek  se  dostává  do  agregační  komory  méně  materiálu,  ze  kterého  mohou 

nanoklastry  vzniknout,  což  vysvětluje  nižší  depoziční  rychlost  ve  srovnání 

s depoziční rychlostí pozorované při plně očištěném terči.

Nestabilní  chování  bylo  pozorováno  i  při  výměně  vzorku.  Při  vkládání 

nového vzorku jsme nejdříve vypínali přívod argonu. Po nastartování depozice jsme 

dostali opět nestabilní napětí a museli jsme terč  10 minut odprašovat v DC módu. 

Toto chování si vysvětlujeme oxidací terče: při výměně vzorku došlo po otevření 

kulového  ventilu  k vniku  malého  množství  vzduchu  do  agregační  komory,  což 

postačilo  k povrchové  oxidaci  terče.  Jak  bylo  uvedeno  výše,  oxid  mědi  se  hůře 

odprašuje než měď, proto musíme počkat, než se odpráší, abychom dostali stabilní 

depoziční  rychlosti.  Abychom  tento  efekt  minimalizovali,  nechávali  jsme 

nanoklastrový zdroj protékat argonem i při výměně vzorku. Poté jsme dostali téměř 

okamžitě stabilní depozici. 

Tyto  závěry  je  možné  zdokumentovat  na  následujícím  experimentu.  Po 

několika  měřeních  jiných  závislostí  jsme  změřili  závislost  depoziční  rychlosti  a 

napětí  na  čase  znovu  při  stejných  podmínkách  jako  v případě  zobrazeném 

v grafu 3.1, s tím rozdílem, že jsme terč nevystavili atmosféře. Terč byl tedy po jiné 

depozici už očištěn od oxidu mědi. Výsledky jsou vyneseny do grafu 3.2. Jak je je 

vidět, depoziční rychlost kvalitativně kopíruje poslední část  křivky, kterou vidíme 

v grafu 3.1. Depoziční rychlost se v obou případech ustálila na 120 Hz.min-1 a napětí 

se ustálilo na -276 V. Nicméně narozdíl od situace, kdy byla aparatura zavzdušněna, 

stabilní  depozice bylo v tomto případě dosaženo již během 1 minuty po zapálení 

výboje. 

Z  grafů  3.1 a 3.2 je zřejmé, že pokud se stabilizuje napětí, stabilizuje se i 

rychlost depozice, proto budeme považovat napětí jako ukazatel stability depozice. 

Není-li uvedeno jinak, před každou sérií experimentů byl měděný terč odprašován 

v argonu po dobu, než bylo dosaženo stabilního napětí.

19



Graf  3.1:  Závislost  depoziční  rychlosti  a  napětí  na  čase,  výboj  byl  zažehnut  po  
vystavení terče atmosféře (Pagr=25 Pa, I=0,2 A).
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Graf  3.2:  Závislost  depoziční  rychlosti  a  napětí  na čase,  výboj  byl  zažehnut  bez  
vystavení terče atmosféře (Pagr=25 Pa, I=0,2 A).
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 3.2 Homogenita depozice

Naším druhým cílem bylo zkoumání homogenity deponovaných vrstev. Pro 

technologické aplikace je důležité vědět,  zda-li  jsme schopni nadeponovat vrstvu, 

která je dostatečně prostorově homogenní. Například i kvůli tomu, abychom mohli 

při  depozici  používat různé masky,  jak je vidět na  obrázku 3.1,  kde jsme jen pro 

ilustraci  vytvořili  masku – plech,  do kterého jsme navrtali  devět  dírek o průměru 

v řádu milimetrů.

Předpokládali jsme, že homogenita depozice bude klesat s rostoucím tlakem, 

jelikož s rostoucím tlakem se zvyšuje rychlost plynu. S větší rychlostí plynu a vyšším 

spádem tlaku mezi agregační a depoziční komorou může docházet k nehomogenitám 

v proudění nosného plynu a nanoklastrů ve výstupní štěrbině a jejím okolí. Dalším 

jevem, který může hrát roli, je tzv. aerodynamické zaostřování  [1]. Aerodynamické 

zaostřování  je  jev,  který  vede  k  depozici  rozdílně  velikých  nanoklastrů  na  různá 
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Obrázek  3.1:  Fotografie  podložního  sklíčka  bez  
nanoklastrů, s nanoklastry deponovanými přes masku a  

bez masky (Pagr=25 Pa, I=0,2 A).



místa na substrátu (težší částice najdeme dále od středu depozice), což může vést i 

k nehomogenitě deponované stopy. Jak bude ukázáno dále,  s rostoucím tlakem se 

rozostřuje poměrně úzké rozdělení velikostí nanoklastrů, což by se mohlo projevit i 

na  homogenitě  depozitu.  Z  těchto  důvodů  je  pro  dobrou  homogenitu  depozice 

v našem případě lepší používat nižší tlak.

Nejdříve jsme nadeponovali nanoklastry na sklo za různých tlaků v agregační 

komoře Pagr=  25,  50,  100  Pa,  při  proudu  I=0,2 A,  deponovali  jsme  3 minuty. 

I pouhým okem jsme byli schopni rozeznat, kdy je vrstva nehomogenní, což je vidět 

na obrázku 3.2 (artefakt na sklíčku JK 2 uprostřed je odraz objektivu fotoaparátu).

Na skle JK 2 (Pagr=25) vidíme homogenní depozit, na skle JK 3 (Pagr=50) je 

vidět, že uprostřed skla je depozit světlejší. Na skle JK 6 (Pagr=100 Pa)  je depozit 

tmavý uprostřed, směrem od středu následuje světlý kruh a na okraji je opět tmavší 

oblast. Homogenní depozice je tedy předpokládána pouze za tlaku  Pagr=25 Pa, což 

dokážeme pomocí následujících měření.

Obrázek 3.2: Homogenita vrstvy v závislosti na tlaku v agregační komoře 
(I=0,2 A, t=3 min).
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Graf  3.4:  Homogenita  depozice,  Pagr=25 Pa  (I=0,2 A,  t=3 min).  Elipsometrické  
měření tloušťky vrstvy v závislosti na pozici pod nanoklastrovým zdrojem.

Graf  3.3:  Homogenita  depozice  za  tlaku  Pagr=25 Pa  (I=0,2 A,  t=3 min).  Měření  
depoziční rychlosti v závislosti na pozici pod nanoklastrovým zdrojem pomocí QCM.
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Homogenitu vrstvy za tlaku Pagr=25 Pa, při proudu 0,2 A, jsme zkoumali po 

stránce  tloušťky  vrstvy  pomocí  optické  elipsometrie  a  po  stránce  nadeponované 

hmotnosti,  která  souvisí  s depoziční  rychlostí,  pomocí  QCM. Závislost  depoziční 

rychlosti vrstvy na poloze od středu skla je zapsána v grafu 3.3. Závislost tloušťky 

vrstvy na poloze od středu skla je zapsána v grafu 3.4. Z obou měření vyplývá, že 

depozit je homogenní v kruhu, o poloměru  1,75 cm, se středem v centru depozice. 

Z měření je zřejmé, že za tlaku Pagr=25 Pa nám roste vrstva přibližně rychlostí 10nm 

za minutu.
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 3.3 Měření depoziční rychlosti

Třetím  cílem  bylo  určení  depoziční  rychlosti  v závislosti  na  depozičních 

parametrech. Měření depoziční rychlosti bylo provedeno pomocí QCM.

 3.3.1 Depoziční rychlost v závislosti na magnetronovém proudu

Prvním  studovaným  parametrem  byl  magnetronový  proud.  Změřili  jsme 

závislost depoziční rychlosti na proudu tekoucím magnetronem při tlaku Pagr=25 Pa 

v agregační komoře. Závislost je vidět v grafu3.5. 

Graf  3.5:  Závislost  depoziční  rychlosti  na  magnetronovém  proudu  za  tlaku 
Pagr=25 Pa v agregační komoře.

Z  grafu 3.5 vidíme,  že  nanoklastrový  zdroj  začal  deponovat  od  hodnoty 

proudu  I=0,1 A. Při  nižších  hodnotách  nanoklastrový  zdroj  nedeponoval  téměř 

vůbec.  Pro  vyšší  hodnoty  proudu  než  I=0,15 A jsme  naměřili  lineární  závislost. 

Nárůst depoziční rychlosti s rostoucím proudem je očekávatelný a shoduje se s již 

dříve publikovanými výsledky dosaženými s nanoklastry z jiných materiálů (např. 

titanové  nanoklastry [10]).  Tento  efekt  je  vysvětlován  růstem  množství 

odprašovaného  materiálu  z terče  s rostoucím magnetronovým proudem,  což  vede 

k vyšší pravděpodobnosti vzniku nanoklastrů.
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 3.3.2 Depoziční rychlost v závislosti na tlaku v agregační komoře

Druhým  studovaným  parametrem  byl  tlak  v agregační  komoře  (vzhledem 

k tomu,  že nebylo  možné nezávisle  regulovat  průtok plynu a tlak,  je  možné tuto 

závislost nazvat i závislostí na průtoku plynu). Nastavili jsme stejnosměrný proud 

tekoucí  magnetronem  na  I=0,2 A.  Do  grafu 3.6 jsme  vynesli  depoziční  rychlost 

v závislosti  na  tlaku.  Výsledky  uvedené  v grafu  byly  získány  v rámci  čtyř 

nezávislých  sad  experimentů  provedených  v různé  dny,  a  tudíž  je  zřejmé,  že 

výsledky jsou reprodukovatelné.

Z grafu 3.6 vidíme, že za nízkých tlaků, pod Pagr=25 Pa, nanoklastrový zdroj 

téměř nedeponuje.  Za tlaku  Pagr=50 Pa nastává plató,  které  má maximum kolem 

Pagr=70 Pa a dále depoziční rychlost pomalu klesá s nižšími hodnotami tlaků. Tato 

závislost se opět shoduje s dříve publikovanými výsledky dosaženými s identickým 

nanoklastrovým  zdrojem  při  přípravě  titanových  nanoklastrů  [10].  Narozdíl  od 

závislosti  depoziční  rychlosti  na  magnetronovém  proudu  vysvětlení  průběhu 

depoziční  rychlosti  v  závislosti  na  tlaku  není  zcela  zřejmé.  Nicméně  existence 
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Graf  3.6:  Depoziční  rychlost  v závislosti  na  tlaku  v agregační  komoře  při  
magnetronovém proudu I=0,2 A.
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maxima naznačuje, že se jedná o výsledek několika protichůdných jevů. Zaprvé, růst 

tlaku v agregační komoře zvyšuje jak pravděpodobnost trojsrážky, viz  vzorec (1.1), 

tak i zlepšuje termalizaci měděných atomů, což jsou dva jevy, které by samy o sobě 

vedly  k růstu  množství  produkovaných  nanoklastrů  a  k jejich  vyšší  depoziční 

rychlosti. Na druhou stranu s rostoucím tlakem klesá energie iontů dopadajících na 

měděný terč,  což vede k poklesu množství emitovaných měděných atomů a tím i 

ke zpomalení  produkce  měděných  nanoklastrů.  Tento  jev  může  vysvětlit  pokles 

depoziční rychlosti pozorované za vyšších tlaků. 

 3.3.3 Depoziční rychlost v závislosti na tlaku v depoziční komoře

Závislost depoziční rychlosti na tlaku v depoziční komoře je důležitá zejména 

pro  tvorbu  nanokompozitů  s nanoklastry.  Takovou  vrstvu  můžeme  vytvořit 

současnou depozicí nanoklastrů pomocí  nanoklastrového zdroje a jiného materiálu 

pomocí  magnetronového  naprašování.  Pro  magnetronové  naprašování  daného 

materiálu potřebujeme mít určité rozmezí tlaků v depoziční komoře, abychom mohli 

zažehnout výboj s rozumným napětím (což vychází z Paschenova zákona). Tato dvě 

rozmezí tlaků, při nichž deponuje nanoklastrový zdroj a magnetron, musí mít průnik, 

abychom mohli deponovat současně.

Pro tři různé tlaky v agregační komoře,  Pagr=25 Pa, 50 Pa  a  100 Pa,  jsme 

změřili  tři  závislosti  depoziční  rychlosti  na  tlaku  v depoziční  komoře  při  proudu 

I=0,2 A. Výsledky jsou vyneseny do grafu 3.7.

Z  grafu 3.7 vidíme,  že  nanoklastrový  zdroj  deponuje  za  nízkých  tlaků 

v depoziční komoře a za vysokých nedeponuje téměř vůbec. Jelikož je střední volná 

dráha částic v plynu za tlaku v řádu jednotek Pascalů srovnatelná s rozměry štěrbiny, 

mohl  by  být  tento  jev  spojen  právě  s děním poblíž  této  štěrbiny.  Nicméně,  pro 

detailnější  vysvětlení  pozorovaného  jevu  by  bylo  vhodné  srovnání  naměřených 

hodnot s výsledky simulací proudění plynu a nanoklastrů, což ale výrazně přesahuje 

rámec této práce.  

27



Graf 3.7: Závislost depoziční rychlosti na tlaku v depoziční komoře (I=0,2 A).

Obrázek 3.3: Vzorky v závislosti na tlaku v depoziční komoře (Pagr=50 Pa, I=0,2 A,  
t=3 min).
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Nanoklastrový zdroj  začíná  deponovat  pro  tlak  Pagr=25 Pa v agregační 

komoře,  při  tlaku  pod  Pdep=2 Pa v depoziční  komoře.  Maximum  nastává  pro 

Pdep=1 Pa. Pro tlak  Pagr=50 Pa  začíná depozice při  Pdep=4,5 Pa. Maximum nastává 

pro Pdep=1 Pa. Pro tlak Pagr=75 Pa začíná depozice při Pdep=6 Pa. Maximum nastává 

pro Pdep=1,5 Pa.

Na obrázku 3.3 jsou vidět vzorky nadeponované za tlaku Pagr=50 Pa, proudu 

I=0,2 A, dobu t=3 minuty, při různých tlacích v depoziční komoře. Z obrázku je také 

vidět,  že  depoziční  rychlost  se  s rostoucím  tlakem  téměř  nemění  do  tlaku 

Pdep=1,27 Pa. Při tlaku Pdep=5 Pa se nedeponuje téměř nic.
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 3.4 Velikost a rozmístění nanoklastrů

Čtvrtým cílem bylo zjistit, jak nanoklastry vypadají, jaké jsou jejich velikosti, 

jakým způsobem vrstvy tvořené nanoklastry rostou.  Pro tato měření  jsme použili 

skenovací elektronový mikroskop SEM.

 3.4.1 Rozmístění nanoklastrů v závislosti na depozičním čase

Je  důležité  vědět,  jakým  způsobem  roste  vrstva,  proto  jsme  provedli 

následující měření. Za tlaku  Pagr=33 Pa v agregační komoře, při proudu tekoucím 

magnetronem I=0,2 A jsme nadeponovali tři vzorky s různým časem depozice, a to 

t=7 sekund, 30 sekund a 4 minuty. Tyto vzorky byly vyfotografovány pomocí SEM a 

jsou na obrázku 3.5.

Z  obrázku 3.5 vidíme,  že  po  krátko-časové  7 sekundové depozici  je 

nanoklastrů  málo  a  jsou  rozloženy  jednotlivě  a  náhodně  na  povrchu.  Po 

30 sekundách jsou  některé  nanoklastry  slepené,  ale  je  stále  vidět  substrát.  Po 

4 minutách je většina povrchu pokrytá nanoklastry a depozit je nehomogenní vrstva.

Vidíme, že vrstvy jsou velmi porézní, což dokazuje i měření pomocí optické 

elipsometrie  vzorku  deponovaného  4 minuty,  kdy  je  zastoupení  mědi  ve  vzorku 

40±5%  a zbytek tvoří  prázdné místo. Povrch je nanodrsný, to je zřejmé z měření 

pomocí AFM. Drsnost povrchu je RMS=4,6 nm. Vzorek pro AFM, jehož mikrograf 

je na obrázku 3.4, jsme deponovali 2 minuty za tlaku Pagr=33 Pa a poudu I=0,2 A.

Obrázek 3.4:  AFM obrázek vrstvy Cu nanoklastrů (Pagr=33 Pa, I=0,2A, t=2 min). 
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Obrázek  3.5:  SEM  mikrografy  vrstev  deponovaných  za  různou  dobu 
(Pagr=33 Pa, I=0,2 A). Šířka obrázku odpovídá 1 μm.



 3.4.2 Velikost nanoklastrů v závislosti na tlaku v agregační komoře

Dalším  studovaným  parametrem  byla  distribuce  velikostí  nanoklastrů 

v závislosti na tlaku v agregační komoře.

Nadeponovali jsme vzorky za tlaků  Pagr= 25 Pa, 50 Pa, 75 Pa a  100 Pa při 

proudu  tekoucím  magnetronem I=0,2 A.  Délka  depozice  byla  t=7 sekund.  Dle 

fotografií ze SEM, které jsou vidět na obrázku 3.6, jsme určili velikosti nanoklastrů, 

tj. jejich průměr. Statistický soubor pro každý vzorek čítá  250 položek. Distribuce 

velikostí nanoklastrů jsou vyneseny v podobě normovaných histogramů do grafu 3.8.

Spočítali  jsme  také  aritmetické  průměry  velikostí  nanoklastrů,  které  jsou 

zapsány v tabulce 3.1.

Pagr [Pa] d [nm] σ(d)[nm]
25 16,64 2,65
50 17,88 6,20
75 18,02 5,69
100 19,48 6,53

Tabulka 3.1: Aritmetický průměr velikostí nanoklastrů v závislosti na tlaku 
v agregační komoře při proudu I=0,2 A.

Z  tabulky 3.1 je patrné,  že nanoklastry s rostoucím tlakem zvětšovaly svůj 

průměr.  Tento  rozdíl  průměrů  není  tak  markantní,  jelikož  při  zvýšení  tlaku 

z Pagr=25 Pa  na Pagr=100 Pa jsme  dostali  rozdíl  průměrů  v řádu  20%.  Dále  je 

zřetelně  vidět,  že  s rostoucím  tlakem  dochází  i  k  rozšíření  distribuce  velikostí 

měděných nanoklastrů.

Z  grafu 3.8 vidíme, že  při  tlaku  Pagr=25 Pa dostaneme  nanoklastry 

s maximální velikostí kolem 25 nm, při tlaku Pagr=50 Pa se nám objevily extrémně 

velké nanoklastry oproti  ostatním, a to o průměru  60 nm,  a při  tlaku  Pagr=100 Pa 

měly největší nanoklastry průměr 45 nm. Za použití hmotnostního filtru bychom pak 

mohli deponovat vrstvu tvořenou nanoklastry v rozmezí velikostí 8 až 60 nm.

Dobré je vědět, že pokud budeme chtít deponovat stejně velké nanoklastry a 

nebude nám záležet  na jejich velikosti,  můžeme jednoduše  použít  nízký tlak  pro 

depozici.

Z  grafu 3.8 vidíme, že pouze pro tlak Pagr=25 Pa jsme dostali lognormální 

distribuci velikostí, kterou je histogram proložen.
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Obrázek  3.6:  Výřezy  SEM  mikrografů  vzorků  
připravených za různých tlaků (I=0,2 A, t=7 s).  
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Graf 3.8: Distribuce velikostí nanoklastrů v závislosti na tlaku v agregační komoře 
při proudu I=0,2 A.
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 3.4.3 Velikost nanoklastrů v závislosti na magnetronovém proudu

Dalším  studovaným  parametrem  byla  distribuce  velikostí  nanoklastrů 

v závislosti na proudu tekoucím magnetronem.

Nadeponovali  jsme  vzorky  za  tlaku  Pagr=25 Pa a při  proudech  tekoucích 

magnetronem  I= 0,1 A, 0,2 A, 0,3 A  a 0,4 A. Délka depozice byla  t=7 sekund. Dle 

fotografií ze SEM, které jsou vidět na obrázku 3.7, jsme určili velikosti nanoklastrů. 

Statistický  soubor  pro  každý  vzorek  čítá  250 položek.  Distribuce  velikostí 

nanoklastrů jsou vyneseny v podobě histogramů do grafu 3.9.

Spočítali  jsme  také  aritmetické  průměry  velikostí  nanoklastrů,  které  jsou 

zapsány v tabulce 3.2.

I [A] d [nm] σ(d) [nm]
0,4 14,24 2,43
0,3 15,57 2,46
0,2 14,43 2,40
0,1 14,83 2,55

Tabulka 3.2: Aritmetický průměr velikostí nanoklastrů v závislosti na proudu při  
tlaku v agregační komoře Pagr=25 Pa.

Z  grafu 3.9 je  vidět,  že  pro všechny proudy máme lognormální  rozdělení, 

kterým jsou histogramy proloženy. Velikosti nanoklastrů se také neliší, jak je vidět 

z tabulky 3.2.

Srovnáním  výsledků  pro  velikosti  nanoklastrů  připravených  při  tlaku 

v agregační  komoře  Pagr=25 Pa a  magnetronovém  proudu  I=0,2 A,  uvedených 

v tabulkách  3.1 a  3.2, je vidět, že velikost měděných nanoklastrů je poměrně dobře 

reprodukovatelná, alespoň v rámci  standardní odchylky.
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Obrázek  3.7:  Výřezy  SEM  mikrografů  vzorků  
připravených za různých proudů (Pagr=25 Pa, t=7 s).
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Graf  3.9:  Distribuce  velikostí  nanoklastrů  v závislosti  na  proudu  při  tlaku  
v agregační komoře Pagr=25 Pa.
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 3.5 Měření optické absorpce

Nadeponovali jsme vrstvu nanoklastrů na sklo za tlaku v agregační komoře 

Pagr=33 Pa,  proudu  I=0,2 A,  depoziční  čas  byl  4 minuty.  Proměřili  jsme optickou 

absorbanci nadeponované vrstvy na skle. Proměřili jsme také optickou absorbanci 

skla a tyto dvě absorbance jsme odečetli, dostali jsme tím absorbanci vrstvy samotné. 

Spektrum jsme  měřili  několikrát  s časovými  rozestupy.  Výsledná  spektra  vidíme 

v grafu 3.10,  kde  je  naznačeno,  že  jsme  naměřili  anomální  optickou  absorpci 

s maximem na vlnové délce 610 nm. 

Vidíme, že se vzorek s časem zprůhledňuje a zároveň se zvyšuje anomální 

absorpční maximum. Z tohoto můžeme usuzovat, že se mění s časem buď chemické 

složení  vrstvy,  a  to  nejspíše  oxidací,  kdy  nám  vznikají  místo  jednoduchých 

měděných nanoklastů nanoklastry obalené oxidem mědi, nebo se mohou nanoklastry 

slévat.
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Graf  3.10:  Měření  optické  absorbance  v závislosti  na čase  (Pagr=33 Pa,  I=0,2 A,  
t=4 min).
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 3.6 Rentgenová spektroskopie

Je  velmi  důležité  znát 

chemické složení připravovaných 

povrchů.  K jeho  určení  jsme 

použili  metodu  rentgenové 

spektroskopie.  Nadeponovali 

jsme vrstvu nanoklastrů za tlaku 

Pagr=25 Pa,  při  magnetronovém 

proudu  I=0,2 A na  křemíkový 

substrát,  doba  depozice  byla 

2 minuty, což odpovídá přibližně 

20nm vrstvě.  Po krátké expozici 

vzorku na vzduchu jsme změřili 

XPS  spektrum.  Výřez  ze 

změřeného  spektra  vidíme 

v grafu 3.12.

Srovnali  jsme  naměřené 

spektrum se  spektrem 

publikovaným  v článku [11] (viz 

graf 3.11).  Na  základě  tohoto 

srovnání  se  domníváme,  že 

podstatná část  povrchu vrstvy je 

zoxidována  na  oxid  Cu2O  a  je 

zde  přítomná  i  malá  část  CuO. 

Bohužel  kvantifikovat  poměr 

mědi ku oxidu se nám nepodařilo 

vzhledem k  blízkosti  vazebných 

energií peaků (Cu(0) 932,62 eV a 

Cu(I) 932,18 eV).
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Graf  3.11:  Cu 2p spektra  kovové  mědi,  Cu2O 
standardu,CuO standardu a Cu(OH) standardu.

 (Převzato se svolením z [11])



Graf  3.12:  Část  XPS spektra  vrstvy  měděných nanoklastrů (Pagr=25 Pa,  I=0,2 A,  
t=2 min).
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 4  Závěr

Prvním  úkolem  bylo  nanoklastry  připravit.  Podařilo  se  nám  nalézt 

opakovatelný  postup  pro  přípravu  měděných  nanoklastrů  pomocí  agregačního 

plynového nanoklastrového zdroje. Zjistili  jsme, že po vložení nového terče či po 

expozici terče vzduchu je nejdříve nutné odprášit zoxidovanou vrstvu. Proto jsme 

proměřili  závislost  depoziční  rychlosti  a  napětí  na  čase  ihned  po  zapnutí 

nanoklastrového zdroje, a to po vystavení terče atmosféře (svrchní vrstva terče je 

zoxidovaná), viz  graf 3.1, a po předchozí depozici (s očištěným terčem od oxidu), 

viz graf 3.2.

Dalším  krokem bylo charakterizovat proces přípravy nanoklastrů.  Proměřili 

jsme  homogenitu  připravených  vrstev  pomocí  krystalových  mikrovah  a  optické 

elipsometrie a zjistili jsme, že vrstva je homogenní ve vzdálenosti 1,75 cm od centra 

depozice, pokud vrstvu nadeponujeme za tlaku Pagr=25 Pa (viz grafy 3.3 a 3.4).

Měřili jsme rovněž depoziční rychlost v závislosti na magnetronovém proudu, 

tlaku v agregační i depoziční komoře. Zjistili jsme, že depoziční rychlost lineárně 

roste s proudem při proudech vyšších než  I=0,15 A, ale při nízkých proudech pod 

I=0,1 A nanoklastrový zdroj téměř nedeponuje (viz graf 3.5). Dále jsme pozorovali, 

že existuje maximum depoziční rychlosti při tlaku kolem Pagr=70 Pa, při tlaku pod 

Pagr=25 Pa nanoklastrový zdroj přestává deponovat  (viz graf 3.6). Dále jsme určili 

rozsah tlaků v depoziční  komoře,  které  umožňují  depozici  vrstev Cu nanoklastrů 

(viz graf 3.7). 

Posledním úkolem bylo nanoklastry charakterizovat. Zkoumali jsme velikost, 

tvar  nanoklastrů  a  růst  vrstvy  pomocí  skenovacího  elektronového  mikroskopu. 

Zajímavé  bylo,  že  se  s proudem  neměnila  distribuce  velikostí  nanoklastrů 

(viz graf 3.9).  Naproti  tomu,  při  rostoucím  tlaku  v  agregační  komoře  byly 

pozorovány  velké nanoklastry, přičemž jejich velikost byla nejvyšší pro Pagr=50 Pa 

(viz graf 3.8).

Zjistili jsme, že připravené vrstvy jsou velmi porézní, obsahují kolem  60% 

vzduchu  a  40% mědi.  Změřili  jsme  drsnost  RMS=4,6 nm a  optickou  absorbanci 
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vrstvy, kde jsme pozorovali anomální optickou absorpci  (viz  graf 3.10). Nakonec 

jsme zjistili, že vrstva po krátké expozici na vzduchu zoxidovala  (viz graf 3.12). 

Během  experimentů  byl  pozorován  i  proces  stárnutí  připravovaných 

nanoklastrů  ponechaných  na  atmosféře.  Změny  byly  patrné  zejména  při  měření 

absorbance  deponovaných  vrstev,  kterou  jsme  měřili  ihned  po  depozici  a  poté 

1, 3, 7 a 21 dní po depozici  (viz  graf 3.10).  Tyto výsledky mohou být  důsledkem 

slévání  jednotlivých  nanoklastrů  dohromady,  nebo  postupnou  oxidací  měděných 

nanoklastrů.  Detailnější  studium  vlivu  atmosféry  na  vlastnosti  vrstev  měděných 

nanoklastrů, včetně studia jejich oxidace, představuje další možný a zajímavý směr 

výzkumu v dané oblasti.

Druhou  oblastí,  která  již  byla  zmíněna  v  textu  a  která  by  mohla  být 

předmětem  dalších  experimentů,  je  pochopení  transportu  nanočástic 

z nanoklastrového zdroje na substrát.  Bylo by zajímavé namodelovat dění v okolí 

výstupní štěrbiny, abychom mohli vysvětlit například pozorovanou závislost na tlaku 

v  depoziční  komoře  (viz  graf  3.7).  Mimoto  by  bylo  zajímavé  změřit  distribuce 

nanoklastrů podle náboje. O toto měření jsme se pokusili, bohužel se nám podařilo 

změřit jen velmi hrubý poměr mezi nabitými a neutrálními částicemi.
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