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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AFM  Atomic force microscope(y) – mikroskop(ie) atomových sil 

ATR  Attenuated total reflectance (infračervená spektroskopie) 

DSSC  Dye-sensitized solar cells (solární články se zlepšenou citlivostí 

organickými barvivy) 

FTIR  Fourier transformed infrared spectroscopy – fourierovsky 

transformovaná infračervená spektroskopie 

HDPE   High density polyethylene (polyetylén s pouze lineárními řetězci) 

HMDSO   Hexametyldisiloxan 

HV  High vacuum – vysoké vakuum (tlak přibližně 10-1 až 10-7 Pa) 

ITO    Indium cín oxid 

LDPE   Low density polyethylene (polyetylén rozvětvený) 

PE    Polyetylén 

PEDOT:PSS Poly(3,4-ethylenedioxythiofén) poly(styrensulfonát) 

PET    Polyetylén tereftalát 

PHFP    Polyhexafluoropropylén 

PMP  Polymetylpenten 

pp  plazmový polymer (malá písmena) 

PP   Polypropylén (velká písmena) 

PPFH    Polyperfluorohept-1-én 

PS   Polystyrén 

PTFE    Teflon (polytetrafluoretylén) 

QCM    Quartz crystal microbalance – krystalový měřič tlouštěk 

RF    Radiofrekvenční 

RSF  Relative sensitivity factor – relativní citlivostní faktor používaný u 

metody XPS 

SEM   Scanning electron microscope(y) – rastrovací elektronový(á) 

mikroskop(ie) 

SIMS  Secondary ion mass spectrometry – hmotnostní spektrometrie 

sekundárních iontů 

STM   Scanning tunneling microscope(y) – rastrovací tunelovací mikroskop(ie) 

TEM   Transmission electron microscope(y) – transmisní elektronový(á) 

mikroskop(ie) 
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TMR  Typizovaný modulární reaktor 

UHV  Ultra high vacuum – ultravysoké vakuum (tlak nižší než 10-7 Pa) 

UV  Ultrafialový 

XPS   X-ray photoelectron spectroscopy – rentgenová fotoelektronová 

spektroskopie 

3T  Terthiofén (též 2,2′:5′,2′′-Terthiophene) 
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1. Úvod, motivace 

1.1.  Thiofén 

Ve světě vždy byla a stále je velká pozornost věnována výrobě a uchovávání energie. 

Tato potřeba souvisí s orientací společnosti a s fungováním ekonomik téměř všech států 

světa. Elektrická energie je nepostradatelná jak pro průmyslovou výrobu, pro 

zemědělství i pro fungování domácností. Svět je v dnešní době v podstatě závislý na 

elektrické energii. Existuje mnoho způsobů, jak elektrickou energii získat. Kromě 

uhelných a jaderných elektráren případně dalších různých způsobů spalování a přeměny 

různých zdrojů na energii je velká pozornost věnována též tzv. obnovitelným zdrojům 

energie. K tomu může posloužit využití vodních toků, větru a v neposlední řadě též 

sluneční energie. Tato práce by měla posloužit k prohloubení poznatků právě v této 

oblasti. Podívejme se proto na solární energii podrobněji. 

Již v roce 1839 byl Alexandrem Edmondem Bequerelem pozorován „fotovoltaický jev“. 

Později bylo toto a další pozorování vysvětleno pomocí vnějšího fotoelektrického jevu. 

Po dopadu fotonů slunečního záření jsou z kovů emitovány elektrony a v případě 

solárních panelů se na elektrodách vytváří rozdíl potenciálů. Připojíme-li článek 

k elektrickému obvodu, teče jím elektrický proud. Prvním kovem, který byl využit jako 

solární článek bylo selenium (1883 – Charles Fritts), avšak článek byl málo efektivní 

(méně než 1%). Postupně byly hledány nové materiály a jejich modifikace. Ve 20. 

století zaznamenal bouřlivý rozvoj především křemík. Ten byl využíván především 

v polovodičovém průmyslu. Díky tomu byly velmi dobře známy jeho vlastnosti a 

uplatnil se i v solárních aplikacích. Postupným vývojem (optimalizace geometrie, 

nanokrystalický a amorfní křemík,...) bylo dosaženo stabilní účinnosti sériově 

vyráběných solárních panelů až 20%, laboratorně 30%, což je velmi pěkný výsledek. 

Negativem takové technologie ale je její nákladnost a též mechanické vlastnosti 

křemíkových slunečních článků nejsou pro některé aplikace vhodné (problematická 

instalace na zakřivené povrchy). Proto se lidé začali zajímat o hledání nových materiálů 

a dalších možnosti využití sluneční energie. Jednou z nich je oxid titaničitý - TiO2, který 

sice zatím nemá vlastnosti dosahované pomocí křemíkových materiálů, ale jeho výroba 

je podstatně levnější. Ten se v současné době používá ve spojení s organickými barvivy, 

či s organickými vrstvami vodivých polymerů (DSSC – dye-sensitized solar cells).  
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Nejstarší zmínky o materiálech, které dnes řadíme mezi tzv. organické polovodiče, 

pocházejí již z 19. století (anilin, pyrol) (Letheby – melaniny (jejich kopolymery) [2]). 

První polymery vykazující vodivost jsou známé až od 50. let 20. století. Za objev a 

popis vlastností iodem dopovaného polyacetylenu (1977 – A. J. Heeger, A. 

MacDiarmid, H. Shirakawa) byla v roce 2000 udělena Nobelova cena za chemii. 

Následně byly popsány další polymery s vodivými vlastnostmi (polyalkylthiofény, 

PEDOT:PSS, poylanilin, fulerén, polypyrol, ...). V současné době jsou organické 

polovodiče komplexnější struktury. Sestávají z konjugovaných vazeb (střídají se 

jednoduché a dvojné vazby mezi uhlíkovými atomy) a díky tomu jsou elektrony 

účastnící se v těchto vazbách delokalizované, tj. mají nenulovou pravděpodobnost 

výskytu i v jiném místě než je blízké okolí spojnice mezi atomy vazbou spojenými. 

Mohou se tudíž „pohybovat“. Tak je vysvětlován pohyb náboje podél řetězce 

konjugovaného polymeru. 

Pro využití energie fotonů slunečního záření je důležitých několik věcí. Musí dojít 

k absorpci fotonu, ke vzniku excitonu (elektron-děrového páru), k jeho rozdělení a poté 

k dopravení náboje na elektrody, kde tak vzniká rozdíl potenciálů a solární článek se 

stává zdrojem elektrické energie. Excitony difundují materiálem a může dojít 

k přechodu do základního stavu nebo k rozdělení elektron-děrového páru. Rozdělení 

může nastat na rozhraní dvou materiálů. Bylo zjištěno, že vzdálenost (difuzní délka), 

kterou exciton v materiálech urazí než dojde k jeho deexcitaci je přibližně řádu desítek 

až stovek nanometrů [3]-[5]. Aby se zvýšila pravděpodobnost rozdělení excitonu, jsou 

vytvářeny nanokompozitní materiály, ve kterých je z libovolného bodu uvnitř 

dostatečně blízko k nějakému rozhraní (viz Obr. 1). V této práci jsou popisovány 

vlastnosti thiofénu a též vícevrstvých struktur thiofén/TiO2 právě s výhledem na možné 

využití v oblasti sběru solární energie. Těžištěm práce je popsání vlastností thiofénu (a 

terthiofénu) deponovaného pomocí plazmové polymerace.  
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Obr. 1 Schema solárního článku s aktivní nanokompozitní vrstvou. (Převzato z [6]). 

 

1.2.  Kompozity Sn/n-hexan 

Druhým hlavním tématem práce jsou nanokompozitní materiály. V případě kompozitů 

cín / n-hexan jsem byl motivován vizí materiálu použitelného jako senzor plynů. Ten by 

měl fungovat na základě tunelového jevu. Vytvoříme-li strukturu obsahující inkluze 

kovu v polymerní matrici, které budou dostatečně blízko sebe, aby mezi nimi mohlo 

docházet k tunelování elektronů, bude taková struktura velmi citlivá (resp. její 

elektrické vlastnosti) na změnu vzdáleností mezi inkluzemi. Pokud dojde k absorpci 

plynu polymerní matricí, dojde k nabobtnání polymeru a tedy změně vzdáleností mezi 

inkluzemi – plyn je tak detekován. Citlivost takového senzoru by měla být především na 

páry organických rozpouštědel.  

V rámci této disertační práce byly zkoumány vlastnosti připravených tenkých vrstev 

v závislosti na depozičních parametrech. Byly popsány některé změny související se  

stárnutím nanokompozitního materiálu. 

 

V rámci této práce jsem se zabýval studiem závislosti vlastností deponovaných tenkých 

vrstev plazmových polymerů na depozičních parametrech a zjišťoval změny jejich 

vlastností s časem, tj. sledoval jejich stabilitu.  
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2. Konvenční polymery, plazma, plazmové polymery, (pojmy, 

historie) 

2.1.  Polymer 

Polymerem v širším slova smyslu se rozumí organická sloučenina, která se skládá 

z pravidelně se opakujících jednotek. Existuje množství přirozeně se vyskytujících 

polymerů (přírodní pryž, celulóza, škroby, proteiny, pryskyřice, jantar, ...), které byly 

využívány již v dávných dobách. První polosyntetický polymer vyrobil Henri Braconnot 

v první polovině 19. století. S technickým rozvojem evropské civilizace došlo též 

k rozvoji v tomto odvětví lidské činnosti. Jako první, kdo vyrobil zcela syntetický 

polymer, je uváděn Leo Baekeland, který v roce 1907 syntetizoval tzv. bakelit reakcí 

fenolu (do té doby pouze odpadní produkt) a formaldehydu. S novým odvětvím pak 

během 20. století vznikaly nové teorie, popisující strukturu nové skupiny materiálů a 

umožňující pochopení a předpovídání jejich vlastností a syntézu dalších materiálů se 

zajímavými vlastnostmi. Za některé poznatky bylo dokonce uděleno několik 

Nobelových cen za chemii (1953 Hermann Staudinger za objev makromolekul, 1963 

Giulio Natta a Karl Ziegler za objev tzv. Ziegler-Natta katalyzátorů používaných při 

syntéze poly α-olefinů, 1974 Paul Flory za obsáhlé teorie kinetiky růstu polymerů a 

Flory-Hugginsovu teorii polymerních roztoků). Díky bouřlivému rozvoji se dnes 

s polymery setkáváme prakticky na každém kroku. Od lepidel po různé konstrukční 

prvky či jako součást elektronických zařízení, implantátů, atd. Mnoho úsilí je věnováno 

výrobě polymerů v průmyslovém měřítku (nejběžněji užívané polymery viz. Obr. 2). 

Existují ale i směry zabývající se jejich povrchovými úpravami. Zde nalezl uplatnění 

další nově (resp. během 19. a 20. století) studovaný a popsaný jev – plazma. 
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PE – Polyetylén 

 
 

PP - polypropylén 
 

PS - polystyrén 

 
PTFE - Teflon 

 
PET – polyetyléntereftalát 

 
PMMA – 

polymetylmetakrylát 
  

 
HDMSO – 

hexametyldisiloxan 

 

Obr. 2 Některé nejběžněji používané polymery 

2.2.  Plazma 

Plazmatem označujeme (částečně) ionizovaný plyn. Ionty vznikají odtržením elektronů, 

které zůstávají součástí plazmatu. Původně neutrální částice vytvoří směs různě 

nabitých částic, ale celkový náboj je zachován – říkáme, že plazma je kvazineutrální 

(viz podmínky charakterizující plazma uvedené níže). Ionizace může být způsobena 

srážkami mezi částicemi či energetickými fotony. Plyn může být ionizován přirozeným 

způsobem (např. blesk, oheň, polární záře, ...) nebo můžeme použít umělého způsobu 

(elektrody, cívky). Plazmatické výboje můžeme podle různých charakteristických 

vlastností (proudová hustota, rozdíl potenciálů mezi elektrodami, tlak plynu, teplota 

iontů či elektronů ...) rozdělit do několika základních typů – obloukový výboj, jiskrový 

výboj, koróna, doutnavý výboj, atmosférický výboj, výboj za sníženého tlaku. Podrobné 

informace lze nalézt např. v [7],[8]. Kromě toho existují též výboje v kapalinách, jimiž 

se zde ale zabývat nebudeme.  

Částečně ionizovaný plyn ale může být i například vzduch, který dýcháme. Abychom 

mohli hovořit o plazmatu, je nutné, aby byly splněny některé podmínky. Teprve pak 

můžeme pozorovat typické kolektivní chování plazmatu. 
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1. λD « L   Plazma je kvazineutrální 

 

Debeyova délka λD musí být mnohem menší než rozměr systému L. Debeyova délka 

udává vzdálenost, na jaké je odstíněn potenciál tělesa (částice) vloženého do plazmatu. 

Je 

 

2/1

2
0 







=
ne

kTe
D

ελ  

 

kde kromě konstant ε0 (permitivita vakua) k (Blotzmanova konstanta) a e (elementární 

náboj) vystupuje též teplota T a hustota nabitých částic n. Pro vyšší hustotu částic je λD 

nižší – dochází k dokonalejšímu odstínění náboje. Pokud je tedy vložen do plazmatu 

lokální náboj a λD je ve srovnání s L mnohem kratší, je převážná část plazmatu 

ponechána bez velkých elektrických potenciálů či polí. Tím je charakterizována 

kvazineutralita plazmatu. Tedy je dostatečně neutrální, abychom mohli položit 

ne ≅ ni ≅ n (n je společná hustota plazmatu, ne hustota elektronů a ni hustota iontů) 

zároveň ale není tak neutrální, aby se všechny síly a pole zcela vytratily. 

 

2. ND » 1  Počet částic v Debeyově sféře ND je mnohem větší než 1. 

 

Aby mohlo být Debeyovo stínění statisticky platné, musí se ve sféře o poloměru λD 

nacházet dostatečný počet částic. 

 

3. ω > f  Frekvence typických oscilací plazmatu ω je vyšší než srážková 

frekvence f nabitých částic s neutrálními částicemi. 

 

Například slabě ionizovaný plyn proudící z trysek motoru letadla nelze označit za 

plazma, protože nabité částice se s neutrálními částicemi sráží tak často, že je jejich 

pohyb převážně řízen obyčejnými hydrodynamickými silami a nikoliv silami 

elektromagnetickými. 
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Plazmatické výboje 

Základním typem výbojů v plynu je stejnosměrný doutnavý výboj. V tomto případě je 

třeba elektrod. Elektrody jsou v kontaktu s plynem, který chceme ionizovat. Přiložením 

stejnosměrného napětí na elektrody dojde k urychlení nabitých částic v plynu (ty 

náhodně vznikají díky procesům jako jsou srážky s jinými částicemi případně absorpce 

záření). Po dopadu energetických iontů na katodu (záporně nabitou elektrodu) může 

dojít k sekundární emisi elektronů, které jsou urychleny přiloženým napětím směrem 

k anodě. Tyto elektrony generují při neelastických srážkách další iont-elektronové páry, 

hoří plazmatický výboj. V okamžiku, kdy je produkce sekundárních elektronů 

dostatečná, aby kompenzovala jejich ztráty v objemu či na stěnách reaktoru, hovoříme o 

samostatném výboji.  

Jinou možností generování plazmatu (kterou jsem používal v této práci) je použití 

proměnného elektromagnetického pole. Tento typ výboje nazýváme výbojem 

střídavým. Pokud je frekvence přiloženého elektrického pole nízká (cca do 100 kHz) jde 

v podstatě o stejnosměrný výboj s proměnnou polaritou. Pro frekvence vyšší ale dochází 

k tomu, že ionty přítomné v plazmatu nejsou schopné sledovat změny elektrického pole 

(jsou příliš těžké) a hlavním mechanismem udržujícím výboj se stávají srážky 

dostatečně mobilních elektronů s atomy a molekulami plynu. U střídavého výboje je 

tudíž omezen vliv elektrod a lze používat i tzv. bezelektrodové uspořádání, kdy 

elektrody (desky kondenzátoru či cívka) jsou umístěny vně reaktoru.  

 

Velmi často používanou frekvencí jak v průmyslu, tak v laboratorních podmínkách je 

radiová frekvence (RF) 13,56 MHz. Jelikož je mobilita elektronů výrazně vyšší než 

mobilita iontů, dopadá na libovolný předmět (elektrodu) umístěný do plazmatu mnohem 

více elektronů než iontů a u elektricky izolovaných předmětů dochází k nabíjení na 

záporný potenciál. Takový potenciál může v laboratorních podmínkách dosahovat i 

několika set voltů. 

Kromě stejnosměrných a RF výbojů existují též mikrovlnné výboje, ale těmi jsem se 

v práci nezabýval. 

 

Plazma obsahuje velké množství nabitých či excitovaných částic a fotonů a dochází 

k jejich srážkám s atomy a molekulami přítomnými v plazmatu. Tím dochází 

k inicializaci řady procesů, kterých nelze za běžných podmínek docílit. Probíhá řada 

tzv. plazmochemických reakcí. Díky tomu je možné upravovat a měnit vlastnosti 
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povrchů (nejen) polymerů (smáčivost, funkční skupiny, ...), ale můžeme též 

z prekurzorů (tj. výchozích materiálů) syntetizovat (deponovat) tenké vrstvy. 

Připouštěním plynných prekurzorů a díky jejich srážkám s aktivními částicemi plazmatu 

vznikají různé fragmenty a radikály, které reagují na stěnách a površích reaktoru – 

vznikají tenké vrstvy. V případě metaloorganických prekurzorů lze dokonce deponovat 

kovové či keramické tenké vrstvy (např. SiO2, TiO2).  

2.3.  Plazmový polymer 

Pro přípravu tenkých vrstev plazmových polymerů lze použít organické monomerní 

látky, ze kterých působením plazmatu vzniká plazmový polymer. Monomerní látka 

často mívá kapalné skupenství a je těkavá. Páry monomeru jsou v plazmatu působením 

nabitých částic přítomných v plazmatu excitovány. Takto vzniklé volné radikály pak 

zpravidla difundují k povrchům sousedícím s plazmatem, kde reagují s adsorbovanými 

a neexcitovanými molekulami monomeru v řetězujících reakcích. Povrch je ovšem 

obvykle bombardován energetickými částicemi (elektrony, ionty, fotony), které 

vytvářejí povrchové radikály a ovlivňují probíhající reakce, což způsobuje častější 

přesíťování řetězců či jejich ukončování. Označení plazmový polymer použijeme, 

abychom jasně naznačili, že se jedná o jiný typ materiálu organického původu než je 

polymer klasický (konvenční). Na rozdíl od konvenčního polymeru s periodicky se 

opakující strukturní jednotkou je plazmový polymer neuspořádaná struktura složená z 

krátkých řetězců s mnoha větveními a velkým stupněm sesíťování.  

Ve většině případů jsou v takovéto struktuře hojně zachyceny nezrekombinované volné 

radikály. Tyto radikály mohou po vystavení vzorku působení vzduchu dále reagovat s 

kyslíkem či vodními parami, což má za následek často pozorované stárnutí plazmových 

polymerů. Neuspořádanost plazmových polymerů závisí na podmínkách jejich přípravy, 

zejména pak na množství a energii částic dopadajících na povrch rostoucí vrstvy [9]. 

2.4. Nanokompozitní materiály 

Jedná se o heterogenní struktury, kde alespoň jedna komponenta má rozměry řádu 

jednotek až stovek nanometrů alespoň v jedné dimenzi. Zpravidla jde o dvojsložkové 

materiály, kdy jedna látka tvoří matrici pro druhou látku (systém kov nebo oxid 

kovu/polymer), složek však může být víc (zejména v poslední době jsou zkoumány 

nové materiály složené z více kopmonent). Existuje několik základních geometrií, tzv. 

inkluze mají různé tvary – nanokuličky, nanotrubičky, nanodestičky, různé nepravidelné 
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tvary. U kompozitních materiálů bývá uváděn tzv. koeficient plnění f (filling factor), 

který udává, jak velká je objemová část Vi jedné z látek (inkluzí) v objemu kompozitu 

Vk  - viz rovnice (1). Tento pojem je ale třeba používat opatrně – na rozhraní dvou látek 

může např. vznikat přechodová vrstva, která nemusí být přesně ohraničená. Díky tomu 

se můžeme dopustit značné chyby při určení objemu inkluzí.  

k

i

V

V
f =  (1) 

 

3. Stabilita (plazmových) polymerů 

Základní poznatky o degradaci polymerních materiálů jsou přehledně zpracovány A. 

Holländerem a J. Thomem v knize [10]. Uvádím hlavní body této kapitoly doplněné 

informacemi z internetu a z literatury. 

Polymery (plasty) jsou jedním z nejpoužívanějších materiálů. Můžeme je nalézt ve 

všech odvětvích lidské činnosti, od automobilového průmyslu přes materiály ve 

stavebnictví po tenké ochranné vrstvy, v potravinářském průmyslu. U těchto materiálů 

může docházet ke změnám jejich vlastností v čase - jak vlastností mechanických či 

optických, tak ke změnám chemického složení. Zpravidla je tzv. stárnutí (ageing nebo 

též aging) nežádoucí a projevuje se zhoršováním vlastností materiálu. 

Místem, kde změny způsobené stárnutím začínají, jsou části polymerních řetězců, které 

nějakým způsobem vybočují z pravidelné struktury polymeru. Mohou to být například 

místa vzniklá při polymeraci z nečistot výchozího prekurzoru, ukončovacích reakcí, či 

přenosem části řetězce (chain transfer reakcí). 

Tenké vrstvy plazmových polymerů jsou vytvářeny s pomocí plazmatu, v něm je mnoho 

energetických částic, díky čemuž je struktura plazmových polymerů velmi 

nepravidelná, sesíťovaná.  Jsou připravovány v předem odčerpané vakuové komoře, ale 

i tak mohou do procesu přípravy vstoupit zbytkové plyny atmosféry adsorbované na 

vnitřních površích reaktoru1, zejména kyslík a dusík. Zbytkové plyny se navíc mohou 

díky plazmatickému výboji nacházet v excitovaném stavu či jako volné radikály a 

zabudovávat se do vrstvy. Na tenké polymerní vrstvy pak vnější atmosféra působí i po 

vyjmutí z aparatury. Plazmové polymery tak mohou podléhat změnám, jejichž původ a 

mechanismy vzniku není lehké určit. V následující kapitole shrnu, co je o stárnutí 
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(plazmových) polymerů známo. Jak již bylo řečeno, slabým místem v případě polymerů 

jsou nepravidelné struktury - typické skupiny a struktury jsou uvedeny v následujícím 

textu. 

K degradaci polymerů je třeba dodat nějakou energii, která pak zapříčiní rozbití vazeb a 

narušení materiálu. Podle způsobu dodání energie lze odlišit několik mechanismů 

stárnutí (degradace) polymerních materiálů. Jsou jimi  

• termální degradace 

• oxidace (chemická, oxidace působením světla) 

• hydrolýza 

Prvními dvěma mechanismy se nyní zabývejme podrobněji. 

 

3.1. Termální degradace 

Když jsou organické materiály vystaveny teplotám vyšším než (přibližně) 100°C, může 

docházet k jejich rozkladu. Citlivost na teplotu je u různých materiálů odlišná a je 

závislá na chemickém složení a vnitřní struktuře polymeru. Z hlediska chemického 

složení lze polymery rozdělit na uhlovodíky, polymery obsahující kyslík, aromatické 

uhlovodíky, fluorouhlíky, polymery obsahující křemík a polymery obsahující ostatní 

prvky (dusík, síra). Z hlediska struktury je podstatná zejména rozvětvenost polymerů, či 

přítomnost (aromatických) cyklů. 

 

Uhlovodíky 

Teplotní stabilita, neboli stálost materiálu za působení různých vnějších sil (v tomto 

případě teploty) byla u různých materiálů zkoumána vícero vědeckými skupinami (např. 

[11] - [18]).  

Lineární polyetylén (HDPE2) se za působení vyšší teploty (420°C) rychle rozkládá díky 

náhodným rozpojením vazeb [13],[14]. Pokud je polyetylén rozvětvený (LDPE), 

dochází k takovému stupni rozkladu již při teplotách nižších. To je možné vysvětlit tím, 

že v rozvětvené struktuře je vodík na terciární uhlík vázán slaběji než v CH2 skupině 

                                                                                                                                               
1 slovem „reaktor“ je zde označována depoziční komora, dalším používaným termínem bývá tzv. 
„recipient“ 
2 Zkratky HDPE resp. LDPE označují polyethylén o vysoké (resp. nízké) měrné hmotnosti (dříve 
hustotě). Je-li PE málo rozvětvený, mohou řetězce být blízko u sebe, je-li PE rozvětvený, je mezi řetězci 
více „prázdného“ prostoru a rozvětvený PE má nižší měrnou hmotnost. 
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(viz.Tabulka 1) a též poměr rychlosti disproporcionace ku rekombinaci je vyšší pro 

rozvětvené struktury a dochází tedy k jejich snadnějšímu rozkladu. 

 

Tabulka 1 (upraveno z [10] a [19]) Energie vazeb (Ebond) a disociační energie (Edis) 

vazeb organických molekul. 

 

Vazba 
Ebond 

kJ/mol 
Edis 

kJ/mol 
eV 

H−CH3  436 4.52 
H−CH2CH3  411 4.26 
H−CH-(CH3)2  394 4.09 
H−C-(CH3)3  381 3.95 
H−CH2-C6H5  322 3.34 
C−C 348  3.61 
C=C 594 246a 2.55 
C≡C 778 184b 1.91 
C−C−O  302 3.13 
C−C=O – aldehyd  314 3.26 
C−C=O – keton  344 3.57 
CH3-OH  381 3.91 
C−O−C  335 3.48 
C=O – aldehyd 741 364a 3.77 
C=O – keton 749 372a 3.86 
CH3−NH2  335 3.47 
CH3−F  453 4.70 

 a vypočteno jako rozdíl mezi energiemi dvojné a jednoduché vazby. 
 b vypočteno jako rozdíl mezi energiemi trojné a dvojné vazby. 

Bylo zjištěno, že k rychlému rozkladu polymerů dochází při poměrně vysokých 

teplotách (přibližně 350 až 450°C), avšak počátky degradace lze pozorovat již při 

teplotách nižších. V případě PE a PP to je 290°C a 250°C [15],[16]. V tomto případě 

byly označeny slabé vazby: 

 

Obr. 3 Slabá místa v polymerních řetězcích 

Rozvětvené struktury a vliv terciárního uhlíku byly zkoumány v [17]. Hlavní příčinou 

tepelné degradace polymetylpenthenu (viz Obr. 4) je rozbití vazby v pozici beta právě 

vzhledem k terciárnímu uhlíku. Tento mechanismus je podstatný pro všechny 

rozvětvené uhlovodíky [18] a odpovídá obecnému schématu na Obr. 5.  
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a) 

 

b) 

 

Obr. 4 a) Označení uhlíků dle počtu uhlíků sousedících – primární, sekundární, 
terciární, kvaternární b) strukturní vzorec polymetylpentenu 

 
Polymery obsahující dvojné vazby za zvýšené teploty nejprve síťují (k rozpojení 

násobných vazeb stačí nižší energie – viz sloupec Edis, Tabulka 1, následně vznikají 

vazby nové), případně vytvářejí cyklické struktury, které jsou teplotně stabilnější. 

Dalším zahřátím pak dochází k jejich odpařování. V případě polysterenu dochází 

k degradaci hlavně rozpadem hlavního (alifatického) řetězce (strukturní vzorec PS viz. 

Obr. 2) a při zahřátí nad 300°C dochází k jeho odpařování. Uhlovodíky s aromatickým 

cyklem v hlavním řetězci nevykazují při teplotách pod 400°C výrazné změny [20],[21]. 
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Obr. 5 Obecné schéma termální degradace rozvětvených polymerů 

 
Polymery obsahující kyslík 

Jak již bylo uvedeno, jsou významným zdrojem startovacích bodů degradace místa 

nečistot a nehomogenit. Za ty lze považovat například kyslíkové atomy v polymerním 

řetězci, případně funkční skupiny kyslík obsahující. Vazby C-O mají nižší disociační 

energii než většina vazeb C-H (viz. Tabulka 1), a tak jsou polymery obsahující kyslík 

obvykle méně stabilní než uhlovodíky. Ilustrujme opět jejich „slabá místa“ na několika 

příkladech. 

V případě polyoxymethylenu byla degradace pozorována již při teplotách kolem 170°C 

[22]. Degradace začíná v místech na koncích řetězců ukončených skupinou -CH2-OH za 

vzniku formaldehydu. Pokud je řetězec zakončen jinými skupinami jako např. –(C=O)-

CH3 nebo –C-O-CH3 je materiál teplotně stabilnější a dochází k náhodnému rozpadu 

vazeb [23]. V případě vyšších polyéterů dochází k disociaci C-H vazby na uhlíku 
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sousedícím s kyslíkovým atomem, po níž následuje rozpad hlavního řetězce (narušena 

vazba C-O, viz Obr. 6) [24],[25]. 
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Obr. 6 Rozpad polyéterických řetězců začíná odtržením H na alfa uhlíku vzhledem ke 
kyslíku 

 
Polyvinylalkohol pri zahřátí nad 220°C začíná vylučovat vodu a vytváří řetízky 

konjugovaných vazeb [26]. Podobným způsobem degraduje polyvinylacetát, který 

vylučuje kyselinu octovou za poněkud vyšších teplot. 

Kromě uvedených mechanismů je též třeba vzít v úvahu, že slabě vázané boční skupiny, 

které tvoří stabilní sloučeniny, se snadno odtrhávají. 

 

Aromatické struktury 

Obecně lze říci, že polymery obsahující aromatické struktury v hlavním řetězci jsou 

teplotně stálejší. Polykarbonáty dedgradují mezi 375°C a 450°C v závislosti na 

konkrétní struktuře [21]. Dalším příkladem může být polyimid, který při teplotě 360°C 

vydrží přes 200 hodin. Při 600°C dochází k vyloučení skupin CO, CO2 a H2O a zbyde 

pouze uhlíkový skelet [27], [28]. 

 

Fluoropolymery 

Výborná teplotní stabilita teflonu (PTFE) vedla k výzkumu stability řady fluorouhlíků. 

Bylo zjištěno, že v případě PTFE dochází k náhodnému rozkladu vazeb hlavního 

řetězce (jak se ostatně dá očekávat ze struktury teflonu – všechny C-C vazby si jsou 

ekvivalentní). Ten je následován depolymerizací. Fluoropolymery, jako např. PHFP a 

PPFH (viz Obr. 7) jsou díky terciárním uhlíkům (viz. úvod kapitoly) méně stabilní a 

rozkládají se při teplotách nižších než 300°C. 
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Obr. 7 Strukturní vzorce některých polymerů obsahujících fluor 

 

3.2.  Degradace oxidací 

Jakožto radikálová reakce, zahrnuje oxidace iniciaci, propagaci a terminaci. Během 

iniciace jsou vytvářeny radikály díky fyzikálním procesům (absorpce záření, teplo) nebo 

chemickou cestou např. působením kyslíkových atomů. Tyto procesy vyžadují určitou 

aktivační energii, avšak většina radikálových reakcí popsaných v následujícím textu 

probíhá bez nutnosti dodávání další energie. Poznamenejme, že oxidací se rozumí 

reakce, při níž se zvyšuje oxidační číslo atomu (ztrácí elektrony). Kyslík je obvykle 

nejhojnějším prvkem způsobujícím oxidaci a je proto nejvýznamnějším činitelem při 

degradaci polymerů oxidací. Velmi rychle reaguje s radikály a tvoří peroxy radikály. 

Takový radikál pak naváže vodík sousedního uhlíkového atomu za vzniku skupiny 

ROOH (hydroperoxydová skupina). Vodík bývá odejmut terciárnímu uhlíku (jak už 

bylo řečeno, je tato C-H vazba slabým místem). Polymerní řetězce se pak rozkládají 

díky přítomnosti hydroperoxidů např. tepelně, působením UV záření nebo chemickým 

působením radikálů, případně kovů (jakožto katalyzátorů reakce). Rekombinací 

radikálů navíc dochází k větvení a crosslinkování řetězců, což vede k další degradaci 

(vytváření terciárních uhlíků). Oxidace probíhá při teplotách podstatně nižších než 

tepelná degradace. 

 

Fotooxidace 

Fotochemické procesy začínají excitací molekuly absorpcí světla. Excitovaný stav pak 

může vést k disociaci molekuly. Saturované uhlovodíky a fluorovodíky neabsorbují UV 

záření vlnových délek větších než 160 nm, molekuly s izolovanými dvojnými vazbami 

absorbují nejvíce v oblasti pod 200 nm [29]. Pro fotochemické procesy v blízké UV a 
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viditelné oblasti nejsou tyto struktury podstatné. Hlavní strukturou účastnící se 

fotodegradace je karbonylová skupina (C=O). Fotochemické reakce karbonylové 

skupiny byly popsány R.G.W.Norrishem (viz např. [30]). 

3.3.  Degradace plazmových polymerů 

Struktura plazmových polymerů závisí na výchozím monomeru, podmínkách přípravy 

(včetně geometrického uspořádání reaktoru) i na druhu použitého substrátu, na který je 

plazmový polymer deponován. Závislost na parametrech depozice je u plazmových 

polymerů výraznější než u konvenčních polymerů. Těmi zejména jsou (v závorkách 

jsou uvedeny typické hodnoty): 

• Typ reaktoru – geometrické uspořádání depozice 

• Frekvence budícího napětí výboje (DC či RF kontinuální nebo pulsní mod) 

• Výkon do výboje (0.001 - 2.5 W/cm3) 

• Průtok (flow rate) monomeru (1 - 100 cm3 (STP)/min) 

• Tlak pracovního plynu (1 - 100 Pa) 

• Teplota substrátu 

• Velikost a pozice substrátu 

 

Jmenujme některá specifika plazmových polymerů. Díky vysokým energiím 

vstupujícím do procesu přípravy dochází k fragmentaci výchozího monomeru a ke 

ztrátám funkčních skupin (např. metylové, esterové či karboxylové skupiny), dochází 

k odtržení vodíku od alkylových skupin, k otevření cyklů či dokonce aromatických 

struktur. Plazmové polymery se neskládají z pravidelně se opakujících jednotek, ale 

jsou rozvětvené a z velké části sesíťované, obsahují množství dvojných vazeb (C=C, 

C=O). V sesíťovaném plazmovém polymeru je zachyceno mnoho volných radikálů a ty 

jsou reaktivní i po skončení depozice (vysoký stupeň sesíťování snižuje mobilitu 

řetězců a tak je výrazně potlačena možnost rekombinace radikálů. Míru fragmentace 

monomeru a množství nepravidelných struktur v plazmovém polymeru lze ovlivnit 

parametry depozice. Obecně lze říci, že neuspořádanost plazmového polymeru se 

zvyšuje s příkonem do plazmatu. Přílišnou roztříštěnost výchozího monomeru lze řešit 

např. použitím pulsního plazmatu. Fragmentace se výrazně sníží jakož i množství 

volných radikálů zachycených v plazmovém polymeru (viz. [31], [32]).  
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3.4.  Stárnutí plazmových polymerů na vzduchu 

Je-li tenká vrstva plazmového polymeru vystavena působení atmosféry, mohou volné 

radikály zachycené ve vrstvě reagovat s atmosférickým kyslíkem či vodními parami. 

Oxidace pak probíhá podle schémat popsaných v předchozí kapitole. Postupně dochází 

k přeuspořádávání struktury plazmového polymeru, které bývá často nazýváno stárnutí 

plazmových polymerů. Zabudovávání kyslíku se projevuje tvorbou skupin obsahujících 

kyslík, což zvyšuje povrchovou energii a mění plazmový polymer na více hydrofilní. U 

plazmových polymerů dochází k výraznému stárnutí během prvních hodin až dnů po 

depozici. Bylo též prokázáno [33], že na oxidaci plazmového polymeru má vliv doba 

ponechání plazmového polymeru ve vakuu přímo po depozici – radikály postupně 

rekombinují a nedochází k tak výrazné oxidaci, jako při okamžitém vyjmutí vzorku po 

depozici. 

 

Plazmové polymery na bázi uhlovodíků 

Pro všechny plazmové polymery na bázi uhlovodíků je stárnutí způsobeno zejména 

navázáním kyslíku, případně vodní páry, na CHx radikál. Koncentrace radikálů je pak 

závislá na struktuře výchozího monomeru. Pokud monomer obsahuje mnoho trojných 

vazeb (např. acetylen), projeví se to ve velmi vysoké koncentraci zachycených radikálů. 

Pro monomery s dvojnými vazbami (etylen) je koncentrace zachycených radikálů menší 

a pro saturované monomery je nejnižší [31]. To je v souladu s energií potřebnou 

k rozpojení vazeb (pravděpodobnost, že se tak stane je pak této energii nepřímo 

úměrná). V případě trojných vazeb je energie potřebná k jejich rozpojení nejnižší, 

kdežto u saturovaných uhlovodíků je radikál vytvořen odtržením vodíku, na což je 

potřeba vyšší energie (viz. Tabulka 1). 

V případě n-hexanu (použil jsem jej pro přípravu některých vzorků během experimentů) 

bylo stárnutí zkoumáno Gengenbachem [35]-[37]. Na rozdíl od konvenčních alkenů 

dochází k rychlé absorpci kyslíku do plazmového polymeru již během prvních hodin na 

atmosféře. Rychlost absorpce se postupně snižuje až se po 6-7 měsících po depozici 

poměr C:O ustálí. V případě n-hexanu nedochází k tvorbě esterů a karboxylových 

skupin v takovém rozsahu jako u konvečních alkenů (oxidujících za zvýšené teploty). 

Hlavním produktem oxidace jsou C-O struktury. Na základě svých experimentálních dat 

Gengenbach et al. [35] uvádí, že hlavním mechanismem stárnutí je tvorba peroxy 

radikálů (C-O-O·) s následnou tvorbou hydroperoxidů, čímž vznikají další radikály. 
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Metastabilní hydroperoxidy postupně formují stabilnější produkty (FTIR měření 

v rámci této práce prokázala např. přítomnost C=O a C=C skupin).  

 

Plazmové polymery obsahující kyslík 

Podobně jako u plazmových polymerů na bázi uhlovodíků i zde je hlavním 

mechanismem stárnutí oxidace, která je velmi rychlá během prvního týdne vystavení 

plazmového polymeru atmosféře. Poté se rychlost oxidace snižuje až se postupně 

zastaví (přibližně rok od depozice). Oxidace se projeví ve vytvoření hydroxylových 

skupin a v menší míře karbonylových a esterových skupin. V této oblasti provedla 

rozsáhlý výzkum opět skupina Gengenbacha [34]. V případě stárnutí PMMA zjistili, že 

pro menší příkony do plazmatu je struktura výchozího monomeru lépe zachována a též 

k oxidaci dochází v menší míře. V případě vyšších použitých příkonů při depozici (a 

tedy vyšších energií působících na výchozí monomer) docházelo k větší fragmentaci a 

oxidace probíhala v mnohem větší míře. Výsledkem stárnutí byla široká škála různých 

uhlíko-kyslíkových skupin. 

 

Termální degradace plazmových polymerů. 

Studie jsou zpravidla prováděny jako termogravimetrická analýza (měření úbytku 

hmotnosti vzorku se vzrůstající teplotou), v inertní atmosféře zabraňující současné 

oxidaci. V literatuře je popsáno jen málo experimentů zabývajících se tepelnou 

degradací plazmových polymerů. Studovány byly zejména polymery obsahující flór  

[38]-[41]. Byl též zkoumán vliv teploty bez použití inertní atmosféry (tj. ohřev na 

vzduchu). Teflonu podobné plazmové polymery byly opakovaně zahřívány na teplotu 

200°C a nebylo o u nich pozorováno výraznější zabudování kyslíku. V případě, že byl 

obsah flóru v plazmovém polymeru nižší, byla teplotní stabilita nižší. Vždy však 

plazmové polymery vykazovaly špatnou stabilitu v případě dlouhodobých účinků 

zvýšené teploty (po 10-20 hodinách tepelných cyklů došlo až k 50% úbytku hmotnosti). 

Plazmové polymery vytvořené pomocí pulzního plazmatu vykazovaly lepší zachování 

struktury výchozího monomeru a menší stupeň oxidace. 
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4. Použité analytické metody 

 
V této části uvedu stručně popis měřících metod, které jsem použil pro charakterizaci 

vzorků uvedených v této práci. Nejprve metody charakterizující strukturu a morfologii 

tenkých vrstev (TEM, SEM, AFM), měření tlouštěk (QCM) a dále metody sloužící ke 

zjišťování chemického složení (FTIR, XPS). Nakonec metody popisující elektrické 

vlastnosti tenkých vrstev.  

4.1.  Elektronové mikroskopy (TEM, SEM) 

Tento typ mikroskopů byl vyvinut během třicátých až padesátých let 20. století. 

Původně mělo jít o vylepšení tzv. CRO osciloskopu (Cathode ray oscilloscope), ale 

podařilo se vyvinout nástroj, který poskytl zcela nový druh informace o zkoumaných 

látkách, což souviselo s rozvojem poznání struktury atomů resp. jejich elektronových 

obalů. Optické mikroskopy jsou omezeny vlnovou délkou světla (cca 300 nm pro blízké 

UV záření) a objekty, které jsou menší jimi nelze zkoumat. V případě elektronů je tento 

limit výrazně posunut, neboť vlnová délka odpovídající elektronům o energiích v řádu 

desítek keV je podstatně menší (jednotky nm). Všechny procesy je ovšem nutné 

provádět ve vakuu, aby nedocházelo k interakci elektronů s jinými atomy než s atomy 

zkoumaného vzorku. 

 

 

Obr. 8 Schematické znázornění optického, TEM a SEM mikroskopu (převzato z [42] ). 
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4.2.  TEM - transmisní elektronová mikroskopie 

 

Transmisní elektronový mikroskop používá elektronů k osvícení vzorku, jsou 

detekovány prošlé elektrony. Interakcí se vzorkem může dojít k jejich absorpci případně 

k difrakci. Je tak možné získat informaci nejen o morfologii vzorku, ale např. o jeho 

krystalické struktuře. Do sloupce elektronového mikroskopu je umístěno několik 

elektromagnetických čoček (cívky, elektrody), které slouží k přípravě primárního 

svazku a ke zpracování obrazu (viz. Obr. 9). Zařazením clony nebo přepnutím cívky lze 

měnit zvětšení a zobrazovací mody. Základními zobrazeními u TEM jsou zobrazení ve 

světlém poli (bright field) a zobrazení difrakce. 

 

Bright field – morfologie vzorku 

Jde o nejpoužívanější mod TEM v oblasti tenkých vrstev. Kontrast je způsoben absorpcí 

elektronů ve vzorku. Tlustší oblasti vzorku nebo oblasti s vyšším atomovým číslem se 

jeví tmavší, zatímco oblast bez vzorku se jeví světlá (odtud název „bright field – světlé 

pole“). 

 

Difrakce – krystalická struktura 

Jestliže vzorek obsahuje pravidelně se opakující struktury (krystalická mříž), dochází 

k difrakci dle Braggovy podmínky. V tomto modu jsou tedy směry, ve kterých dochází 

ke konstruktivní interferenci, zobrazeny jako světlejší místa a na stínítku vzniká 

difrakční obrazec. Pro monokrystalické látky jsou to jednotlivé body, pro polykrystaly 

kružnice (prstence) se středem v ose primárního svazku. Pokud clonou vybereme pouze 

určitý Braggův peak (jeden směr konstruktivní interference), můžeme zobrazit místa na 

vzorku, kde jsou krystaly natočeny právě jedním směrem, ve kterém k interferenci 

dochází. Ostatní místa na vzorku se jeví tmavá (odtud název pro tento způsob zobrazení 

„dark field“ – zobrazení v tmavém poli). 
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Obr. 9 Schéma TEM (převzato z [42]).  

 

4.3.  SEM - skenovací elektronová mikroskopie 

 

Skenovací elektronový mikroskop zobrazuje vzorek pomocí svazku 

vysokoenergetických elektronů, jímž rastruje po jeho povrchu. Výsledkem interakcí se 

vzorkem je výstupní signál, který obsahuje informace o topografii vzorku, o jeho 

chemickém složení, krystalografické struktuře, ... Signály, které mohou být detekovány 

jsou sekundární elektrony, zpětně odražené elektrony, charakteristické rentgenové 

záření, světlo (obecně elektromagnetické záření různých vlnových délek), či proud 

vzorkem. 

K vytvoření obrazu v SEM jsou nejčastěji používány sekundární a zpětně odražené 

elektrony. SEM má velkou hloubku ostrosti a umožňuje zobrazení při velkých 

zvětšeních (více než 500 000x). Měřit lze téměř libovolné vzorky, které jsou v pevném 

skupenství. Některé vzorky není třeba upravovat (kovy), jiné je třeba upravit, aby 

nedošlo k jejich poškození vakuem (zejména biologické vzorky). Nevodivé vzorky 

bývají povlakovány tenkou vrstvičkou kovu (zlato, platina, iridium, osmium,...), aby se 

zabránilo nabíjení vzorku, což znehodnocuje výstupní signál. 
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Sekundární elektrony – topografie vzorku 

Pro zobrazení topografie jsou používány nízkoenergetické (přibl. do 50 eV) sekundární 

elektrony. Elektrony jsou „posbírány“ kladně nabitou mřížkou (cca stovky voltů) a poté 

urychleny potenciálem cca jednotky tisíc voltů na detektor. Signál je fotonásobičem 

zesílen a zaznamenán. Intenzita signálu je závislá na počtu elektronů vstupujících do 

detektoru. Dopadá-li svazek na vzorek kolmo, unikne z aktivované oblasti vzorku 

(kapkovitého tvaru) určité množství elektronů. Pokud dopadá svazek pod jiným úhlem, 

posune se oblast, ze které unikají elektrony blíže k povrchu vzorku a na detektor jich 

dopadne víc. To je důvodem vyšší intenzity signálu např. na hranách a nerovnostech 

vzorku. 

 

Zpětně odražené elektrony – chemické složení vzorku 

Vysokoenergetické elektrony elektronového svazku mikroskopu jsou díky interakci 

s atomy vzorku odražené zpět (Ruthefordův rozptyl) do prostoru mikroskopu. Úhel 

odrazu zpětně odražených elektronů závisí na atomovém čísle prvku, od jehož atomu se 

elektrony odrazily – těžší prvek odrazí elektron snadněji zpět do místa, odkud elektron 

do srážky vstoupil, tudíž se těžší atomy jeví ve zpětně odražených elektronech jasnější. 

Zpětně odražených elektronů se tak využívá k vytváření „chemických map“. 
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4.4.  AFM - mikroskopie meziatomových sil 

 

AFM (atomic force microscope) je mikroskop s velmi vysokým rozlišením. K vytvoření 

obrazu topografie povrchu vzorků využívá meziatomových sil mezi kontrolovaným 

hrotem a povrchem vzorku. 

Mikroskop AFM sestává z několika částí (viz. schematický nákres na Obr. 10): 

Z tzv. cantileveru s hrotem (ten je v ideálním případě zakončen jediným atomem), na 

jehož povrchu se odráží laserový paprsek, který je vyhodnocen v detektoru. V případě 

přiblížení hrotu ke vzorku dojde působením sil mezi hrotem a vzorkem k ohnutí 

cantileveru a toto ohnutí je registrováno změnou stopy laseru v detektoru. Pomocí 

piezokrystalů lze vzorkem (nebo hrotem) pohybovat a rastrovat po povrchu vzorku. 

Mezi hrotem a vzorkem mohou působit síly různého původu, které daly vznik různým 

modifikacím AFM (např. MFM – mikroskopie magnetických sil, ...). Signál z detektoru 

je pak v počítači převeden na topografii povrchu vzorku. AFM může pracovat v 

několika různých režimech (modech). Jde o kontaktní mod (bývá označován též 

statický) a několik bezkontaktních modů (tzv. dynamických), kdy cantilever osciluje. 

 
 

 

Obr. 10 Schéma mikroskopu atomových sil AFM 

 
Statický mod – k tvorbě signálu je použito statické vychýlení cantileveru. Vzhledem k 

tomu, že je statický signál citlivý na šum a tepelné drifty, používají se pružné 

cantilevery pro potlačení těchto efektů. 
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Dynamický mod – cantilver nuceně osciluje na frekvencí blízké jeho frekvenci vlastní. 

Amplituda, fáze a rezonanční frekvence kmitů jsou ovlivněny interakcemi s povrchem 

vzorku a poskytuje tak informace o povrchu vzorku. 

 

Tapping mod – kromě oscilací popsaných výše se cantilever vzdaluje a přibližuje ke 

vzorku. Amplituda kmitů se v blízkosti povrchu zmenšuje. Zpětná vazba mikroskopu je 

pak nastavena na nastavení stejné amplitudy. Tento způsob je ke vzorku šetrnější a je 

možné jím měřit i měkké materiály jako například biologické vzorky nebo polymery.  

 

V laboratořích KMF standardně používáme při měření tapping mod.  

Výhody AFM: oproti optickému mikroskopu má AFM mnohem lepší rozlišení neboť 

není omezeno difrakčním limitem (tzn., že nelze měřit útvary menší než je vlnová délka 

použitého světla). 

Ve srovnání s jinými podobnými metodami (STM) není třeba vzorek nijak modifikovat 

(pokovovat), takže lze měřit jakýkoliv materiál. 

Nevýhodou je relativně dlouhá doba získání obrazu, během níž může docházet k 

posuvům způsobeným např. tepelnými drifty. 

 

4.5.  Měření kontaktního úhlu vody 

Jednoduchou metodou často používanou pro charakterizaci vlastností povrchů je měření 

kontaktního úhlu kapalin. Kontaktní úhel je takový úhel, který (na rozhraní kapalina, 

pevná látka, vzduch) svírá tečna k povrchu kapaliny s rovinou povrchu měřené pevné 

látky (viz. Obr. 11). Kontaktní úhel charakterizuje smáčivost materiálu pro danou 

kapalinu. Je-li kontaktní úhel kapaliny menší než 90°, říkáme, že kapalina povrch 

smáčí. Jeli kontaktní úhel větší než 90°, pak kapalina povrch nesmáčí. Nejčastěji 

používanou kapalinou je voda, pak hovoříme o površích hydrofilních (kontaktní úhel 

vody menší než 90°) nebo hydrofobních (kontaktní úhel větší než 90°). Pokud je úhel 

neměřitelný (nebo extrémní), hovoříme o superhydrofobních nebo superhydrofilních 

površích. 

Je používáno několik měřících metod. Nejjednodušší je měření statického kontaktního 

úhlu – měří se ustálená kapka na vodorovném povrchu. Dále lze měřit dynamicky tzv. 

postupující a ustupující kontaktní úhel (v angl. literatuře je používáno termínů 

advancing a receding contact angle). Při těchto měřeních je kapka v pohybu po 
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nakloněném povrchu nebo se zvětšuje (resp. zmenšuje). Potom rozhraní 

kapalina/vzduch postupuje buď na suchý povrch (postupující kontaktní úhel) nebo 

ustupuje z povrchu, který již byl kapkou zvlhčen (ustupující kontaktní úhel). Různé 

další způsoby měření jsou popsány např. v  [43]. Zajímavá diskuse je též v [44]. 

Na molekuly uvnitř (izotropního) tělesa působí síly, jejichž výslednice je přibližně 

nulová. Pokud se ale vyskytuje molekula na povrchu tělesa, již tomu tak není, 

výslednice má směr dovnitř tělesa. Jedná-li se o kapalinu, mluvíme o povrchovém 

napětí, jde-li o pevné těleso, mluvíme o (volné) povrchové energii. Kontaktní úhel 

kapaliny na povrchu pevné látky je pak dán výslednicí sil působících na rozhraních 

mezi povrchy. Kapkovou metodou při známém povrchovém napětí tak můžeme změřit 

povrchovou energii pevné látky. Ta je dána zejména chemickým složením povrchu 

(např. polymery mají povrchovou energii mnohem menší než kovy). Kromě toho je 

ještě podstatná morfologie povrchu – drsnost. Její vliv popisují různé modely, z nichž 

nejvýznamnější jsou Wenzelův model a Cassie-Baxterův model ([45],[46]). 

Zjednodušeně řečeno drsnost zvětšuje efekt povrchu, tj. drsný povrch je více hydrofilní 

nebo více hydrofobní než hladký povrch stejného chemického složení. Povrchová 

energie má několik složek, z nichž nejdůležitější jsou dvě složky – polární a disperzní. 

K jejich určení je třeba použití 3 různých kapalin u nichž známe jejich vlastnosti 

(typickými kapalinami jsou např. voda, formamid, etylén glykol, ...viz např. [47]) 

 

Obr. 11 Kontaktní úhel (při statickém způsobu měření) je rovnováhou mezifázových 
energií na třech rozhraních. Pevná látka – kapalina ... γSL (povrchová energie), 

kapalina – plyn ... γLG (povrchové napětí kapaliny), pevná látka plyn ... γSG 

4.6.  QCM Quartz crystal microbalance – měření tlouštěk 

  

Křemen je jedním z krystalů, u kterých můžeme pozorovat piezoelektrický jev. 

Přivedením elektrického napětí na opačné strany křemenného výbrusu se výbrus 

deformuje. V případě, že použijeme střídavé napětí o vhodné frekvenci, dochází 
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k nucenému kmitání. U křemene vzniká rezonance ve velmi úzkém pásmu frekvencí 

(poměr frekvence a šířky pásma je řádově až 106) a lze ji velmi přesně měřit. Jestliže je 

na křemený výbrus deponována vrstva, klesá rezonanční frekvence krystalu. Změna 

frekvence je úměrná hmotnosti ∆m nadeponované vrstvy. Úměru popisuje 

Sauerbreyova rovnice: 

 

 
(2) 

 
kde f0 je výchozí rezonanční frekvence [Hz], ∆f – změna frekvence [Hz], ∆m – změna 

hmotnosti [g], A – aktivní plocha krystalu [cm2], ρq – hustota křemene [ρq = 2.648 

g/cm3] a µq – modul pružnosti ve smyku křemene pro tzv. AT řez [µq = 2.947x1011 

g/cm.s2] – viz Obr. 12. Vzhledem k tomu, že aktivní plocha během depozice zůstává 

konstantní (omezena clonou), můžeme ze změny frekvence určit tloušťku deponované 

vrstvy známe-li měrnou hmotnost deponovaného materiálu, nebo pokud provedeme 

kalibraci pomocí měření tloušťky jiným způsobem (např. pomocí AFM). 

 

Obr. 12 Druhy řezů SiO2 výbrusu (převzato z [48]) 

 

4.7.  FTIR Infra červená Fourierovská spektroskopie (Fourier 

transformed infrared spectroscopy) 

Jedná se o jednu z optických metod, která využívá elektromagnetické záření ke 

zkoumání chemického složení různých materiálů. Infračervené záření (IR = infrared) lze 

rozdělit do tří oblastí – blízké, střední a vzdálené infračervené světlo. Tomuto dělení 

přibližně odpovídají vlnové délky 2,5–0,8 µm pro blízkou infračervenou oblast, 30–2,5 

µm pro střední IR a 1000–30 µm pro vzdálené IR záření. Změny energie rotačně 
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vibračních stavů molekul leží v oblasti středního infračerveného záření a proto je právě 

tato oblast používána pro jejich studium. 

Infračervená spektroskopie využívá faktu, že energie rotačně vibračních stavů molekul 

přísluší specifickým diskrétním hladinám. Při průchodu IR záření vzorkem jsou některé 

vlnové délky absorbovány a jim odpovídající energie pak mohou být přiřazeny určitým 

typům vazeb a chemických skupin. Aby byla molekula aktivní v infračervené oblasti, 

musí při absorpci docházet ke změně dipólového momentu molekuly. Vazby 

pozorovatelné touto metodou tudíž musí  být nesymetrické (např. vazba C=C může být 

nesymetrická pokud je ke každému z uhlíků vázána jiná skupina). 

V případě Fourierovské infračervené spektroskopie je získaným signálem 

interferogram, který vzniká po průchodu svazku interferometrem a následně vzorkem. 

Matematickou úpravou (Fourierovskou transformací) je pak z interferogramu získáno 

frekvenční spektrum vzorku (resp. spektrum energií absorbovaných vzorkem). Výhody 

takového způsobu získávání dat oproti disperzním spektrometrům jsou následující: 

 

Fellgettova výhoda – interferometr snímá celé spektrum vlnových délek najednou, 

kdežto výstupní štěrbinou monochromátoru disperzního spektrometru prochází jen úzký 

obor vlnových délek. Díky tomu má fourierovský přístroj podstatně lepší poměr signálu 

k šumu. 

 

Jacquinotova výhoda – interferometr nemá vstupní a výstupní štěrbinu, a tak je 

množství energie prošlé přístrojem limitováno pouze velikostí zobrazovacích prvků 

(zrcadel), což opět přispívá ke zlepšení intezity signálu. 

 

V neposlední řadě jde též o ekonomickou stránku – konstrukce interferometru je 

jednodušší a levnější než výroba monochromátoru. 

 

Podrobnější informace o FTIR spektroskopii lez nalézt např. v [50],[51]. 
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4.8. XPS - rentgenová fotoelektronová spektroskopie  

XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) je metoda umožňující kvantitativní měření 

chemického složení povrchu materiálů. Je založena na vnějším fotoelektrickém jevu. 

Zkoumaný vzorek je ozářen rentgenovým zářením, jehož fotony mají dostatečnou 

energii na vyražení elektronu z vnitřních slupek atomu. Kinetická energie a počet 

vyražených elektronů jsou pak změřeny analyzátorem energií (zpravidla hemisférický 

analyzátor). Ze zákona zachování energie plyne 

 
EEhE Bk ∆−−−= ϕν    (3) 

 
kde Ek je měřená kinetická energie elektronu, hν energie dopadajícího fotonu, ϕ 

výstupní práce analyzátoru EB vazebná energie elektronu v atomu a ∆E jsou energetické 

ztráty, které elektron utrpí než vyletí z povrchu. Pokud známe ostatní veličiny ve výrazu 

(3), můžeme spočítat EB detekovaného elektronu. Proměřením celého energetického 

spektra pak dostaneme závislost intenzity signálu (která je přímo úměrná počtu 

elektronů) na vazebné energii elektronů. Vazebné energie jsou specifické pro každý 

prvek a můžeme tak následně určit chemické složení vzorku (příklad spektra viz Obr. 

13). Často je dokonce možné určit, v jakých chemických stavech se atomy nacházejí – 

chemické okolí atomu způsobuje posuvy vazebných energií v řádu desetin až jednotek 

eV, které je možné zaznamenat pomocí změření spekter vysokého rozlišení. 

 

Obr. 13 Příklad  přehledového fotoelektronového spektra tenké vrstvy připravené 
magnteronovým naprašováním z cínového terče. 
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Rentgenové záření; zpravidla je použito záření čar Kα hliníku či hořčíku (Al – 

1486,6 eV, Mg – 1253,6 eV); proniká do hloubky jednotek µm. Elektrony, které 

měříme a u nichž nedošlo k žádným energetickým ztrátám (∆E = 0), pocházejí 

z hloubek 1-10 nm. Jde tedy o metodu vysoce citlivou na stav povrchu vzorku, což jí 

činí vhodným prostředkem pro měření vlastností tenkých vrstev. Měření metodou XPS 

musí probíhat v ultravysokém vakuu (UHV), aby nedocházelo ke srážkám elektronů na 

cestě od vzorku do detektoru (vzdálenost vzorku od detektoru bývá kolem 1 m). 

Vypočtení množství atomů jednotlivých prvků, které se nacházejí v měřeném objemu 

vzorku, se provádí určením ploch peaků příslušných jednotlivým prvkům. Plochy peaků 

je nutné přepočítat pomocí citlivostních faktorů (RSF – relative sensitivity factor – jsou 

tabelovány), které jsou pro každý prvek (a každý peak) jiné. Počet atomů je pak přímo 

úměrný velikosti (přepočtené) plochy, vzhledem k součtu ploch všech peaků. 

Ačkoliv je interpretace dat relativně jednoduchá ve srovnání s jinými metodami 

měřícími chemické složení (např. SIMS), je třeba mít na paměti některá specifika 

metody XPS: 

Tím, že jsou ze vzorku vyráženy elektrony, dochází v případě nevodivých vzorků k 

jejich nabíjení. Vazebné energie jsou díky tomu systematicky posunuty. To lze řešit 

kompenzací náboje elektronovým dělem nebo kalibrací spektra na nějakou známou 

hodnotu (např. poloha C 1s peaku alifatických uhlovodíků je 284,5 eV). 

Citlivostní faktory jsou sice tabelovány, ale mohou se poněkud lišit v případě různého 

chemického okolí. To vnáší nepřesnosti do kvantifikace.  

V případě, že chceme určit chemické stavy prvků, je třeba rozložit peaky vysokého 

rozlišení na jednotlivé komponenty, příslušející různým chemickým stavům (viz. např. 

rozklad peaku C 1s na Obr. 14). Ne vždy je ale jasné na kolik peaků s jakou polohou a 

pološířkou lze rozklady provést, tj. ne každý matematicky správný rozklad má fyzikální 

smysl. 
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Obr. 14 XPS spektrum vysokého rozlišení peaku C 1s (PMMA) 

 

Metoda XPS je vysoce citlivá na složení povrchu vzorků. Tato výhoda ale může být i 

nevýhodou – může docházet k povrchové kontaminaci vzorku nebo k oxidaci povrchu, 

což opět může přinášet zkreslení informace. Proto při interpretaci výsledků je třeba tuto 

skutečnost zohlednit. 

4.9.  Stavba aparatury XPS 

Metoda XPS je v současnosti velmi populární pro již zmíněné výhody. V rámci 

disertační práce jsem měl za úkol zkompletovat a oživit aparaturu v laboratoři Katedry 

fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E.Purkyně. Aparatura je založena na 

komponentech firmy Specs, které zajistil doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. Firma Specs 

dodala zdroj rentgenového záření XR 50, hemisférický analyzátor energií Phoibos 100 a 

příslušnou ovládací elektroniku. Čerpací systém (titanová iontově sorpční vývěva a 

titanová sublimační vývěva) a UHV komoru z nerezové oceli dodala firma Vakuum 

Praha dle výkresů poskytnutých firmou Specs. Pro udržení UHV v hlavní komoře je 

nutné použít vkládací komoru. Vzorek je do ní vložen za atmosférického tlaku a malá 

vkládací HV komora je odčerpána na tlak cca 10-5 Pa. Po té je možné otevřít ventil do 
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hlavní komory a zasunout vzorek pomocí load-locku do manipulátoru v hlavní komoře. 

Vkládací komora včetně čerpacího systému byla opět dodána firmou Vakuum Praha. 

Obr. 15 Aparatura XPS na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. 1 – Analyzátor, 2 

– RTG zdroj, 3 – Elektronika detektoru, 4 – Manipulátor, 5 – Iontové dělo, 6 – Dvě 

vkládací komory s magnetickými podavači. 

 

Po sestavení aparatury a jejím oživení byla provedena základní kalibrační měření na 

vrstvě Au napařené na skleněné podložce a Si waferu. Detektor (kanálkový násobič – 

s jedním kanálkem) byl po cca roce provozu vyměněn za lepší variantu (pětikanálkový 

násobič), což podstatně zvýšilo rychlost měření. Analytická komora byla později 

doplněna technologickou komorou. V současnosti je v ní umístěno iontové dělo (firmy 

Tectra), které slouží k čištění povrchu vzorků. Vzorky lze čistit dopadem iontů argonu 

či kyslíku případně jiných procesních plynů, které jsou v laboratoři k dispozici. Po 

očištění lze přesunout vzorek bez přerušení vakua do analytické komory. Díky 

iontovému dělu je též možné měřit hloubkové profily tenkých vrstev. 
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4.10.  Měření elektrických vlastností 

Pro měření elektrických vlastností bývá používána řada různých metod. Existují metody 

dvou- a čtyřbodové, které se různým způsobem vyrovnávají s korekcemi přechodových 

odporů na kontaktech, a které jsou vhodné buď pro měření vlastností materiálů 

s nízkým odporem (4-bodová metoda) nebo pro měření materiálů s vysokým odporem 

(2-bodová metoda). V rámci této práce jsem použil nejjednodušší variantu dvoubodové 

metody a to v několika různých geometrických uspořádáních. 

 

Různá uspořádání při měřeních elektrického odporu: 

a) Laterální uspořádání 

Na skleněné podložce jsem připravil dvě hliníkové elektrody vzdálené od sebe 1 cm a 

široké 7 mm. Během depozice byla část elektrod zakryta, což následně umožnilo 

připojení k měřícímu zařízení. Byly změřeny voltampérové charakteristiky a z jejich 

ohmické části byl určen odpor vrstvy. 

 

b) Sendvičové uspořádání 

Po změření voltampérových charakteristik v laterálním uspořádání byla přes vrstvu (na 

stejném vzorku) napařena další hliníková elektroda – křížem přes elektrody předchozí. 

Tím vzniklo uspořádání jako v kondenzátoru. V literatuře bývá uváděno jako 

uspořádání sendvičové. 

 

c) Meandrové uspořádání 

Postupně jsem přešel na jiný druh substrátu. Navrhnul a nechal jsem vyrobit (u firmy 

Elceram, Hradec Králové) keramické destičky se zlatými elektrodami (připravené 

sítotiskem) tvořícími meandrovou strukturu (Obr. 16). Na těchto podložkám jsem opět 

změřil voltampérové charakteristiky a určil odpor vrstvy. K tomuto uspořádání jsem 

přešel ze dvou důvodů: 

-všechny takto připravené substráty jsou geometricky i materiálově shodné 

-uspořádání je vhodné pro měření elektrických vlastností tenkých vrstev v závislosti na 

plynném okolí 

U meandrového uspořádání byly elektrody vzdálené 150 µm a souběžné po délce 

18,7 cm (Obr. 16), stočené na plochu keramické destičky 1x1 cm. Příprava elektrod s 

menšími vzdálenostmi (např. 10, 20, 50, 100 µm) není bohužel sítotiskem možná a větší 
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vzdálenost elektrod není z důvodu vyššího odporu plazmově polymerních vrstev 

vhodná.  

 

 

Obr. 16 a) schéma zlaté meandrové struktury na keramické destičce 1x1cm, b) schéma 
zapojení elektrických měření (U – počítačem řízený zdroj napětí, A – ampérmetr, R – 

měřený vzorek) 

 

Dvoubodová metoda 

Používají se dva hroty (nebo elektrody), pomocí nichž je změřena voltampérová 

charakteristika vrstvy. Ta je změřena pro různé vzdálenosti hrotů. Rozdíl odvozených 

odporů pak udává odpor vrstvy a přechodové odpory jsou tímto vyloučeny. V případě, 

že má vzorek vysoký odpor, lze přechodové odpory zanedbat. V mém případě jsem 

použil (viz výše) dvě elektrody ve třech různých uspořádáních. 

 

Čtyřbodová metoda 

Měření je realizováno pomocí 4 hrotů uspořádaných ekvidistantně v jedné přímce 

(zpravidla ve vzdálenosti 1 mm). Vnějšími elektrodami prochází elektrický proud a na 

vnitřních elektrodách je měřen napěťový spád. Pokud má vzorek menší elektrický 

odpor, je tímto uspořádáním výrazně omezen efekt přechodových odporů, neboť skrze 

měřící elektrody prochází pouze minimální proud. Pro tenké vrstvy lze měrný odpor 

určit ze vztahu 








=
I

Ut

2ln

.πρ      (4) 

kde t je tloušťka vrstvy, I a U hodnoty proudu (vnějšími elektrodami) a napětí (na 

vnitřních elektrodách). 

Velmi často se používá proud 4,53 mA. Jelikož π/ln2 = 4,53, zjednoduší se tím 

předchozí výraz na (napětí je odečítáno v mV) 
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Ut.=ρ      (5) 

Pro vyjádření měrného odporu tenkých vrstev se často užívá veličina Rs odpor na 

čtverec, která udává odpor čtvercového vzorku v ohmech resp. v ohmech na čtverec 

(Ω/sq). Tato veličina udává pouze vlastnosti materiálu (není závislá ani na tloušťce ani 

na rozměrech měřeného elementu). Je 








⋅=
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πρ
   (6) 

V případě, že vzorek není dostatečně veliký je třeba použít jiný korekční faktor než 

2ln

π=C  použitý v rovnici (6). Další informace i korekční faktory lze nalézt např. na 

internetové stránce [54]. 

5. Depozice tenkých vrstev – základní typy reaktorů 
 
Pro depozice tenkých vrstev a pro plazmovou polymeraci je používáno několik 

základních uspořádání. Uvádím schematické nákresy se stručnými popisky pro ty, které 

jsem během experimentů používal. Výsledky experimentů byly publikovány v [101] - 

[111]. 
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Tubulární reaktor 

 
 

Skleněná trubice je čerpaná vývěvou P. Procesní plyny (argon, páry monomeru,...) jsou 

přiváděny přes jehlové ventily nebo přes mass flow kontrolery. Na vnější prstencové 

elektrody (případně cívku) je přes vyrovnávací člen (RCL) přiváděno budící napětí z RF 

generátoru. Vzorek může být umístěn přímo do výboje (S1) nebo mimo výboj – tzv. 

poloha „after glow“ (S2) 

 
Planparalelní uspořádání 
 

 
Komora z nerezové oceli (nebo skleněný recipient) je čerpána vývěvou P. Na ploché 

rovnoběžné elektrody uvnitř aparatury je elektrickými průchodkami přes vyrovnávací 

člen přiváděno budící napětí z RF generátoru. Na těchto elektrodách mohou být 

uchyceny substráty v pozicích (S1, S2), plyny jsou napouštěny jehlovými ventily G1, 

G2. Variantou je použití jedné ploché elektrody, jejíž protielektrodou je celá aparatura.  
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Magnetronové naprašování 

 
Je variantou předchozího uspořádání s použitím jedné elektrody. Je přidáno magnetické 

pole, které usnadňuje excitaci (zvyšuje dobu pobytu elektronů v blízkosti budící 

elektrody a tím zvyšuje pravděpodobnost ionizace). Na budící elektrodě je umístěn terč 

z materiálu, který chceme deponovat. Ionty pracovního plynu (argon, ...) dopadají na 

terč a vytrhávají z něj materiál, který pak tvoří vrstvu. 

 
 
Vakuové vypařování 

 
Vakuová komora je čerpána vývěvou P. Prekurzor (kov, monomer v pevném 

skupenství) je umístěn v tyglíku T, který je zavěšen na odporovém drátu (zpravidla 

molybdenový pásek či wolframový drát). K depozici není třeba RF generátor, ale je 

třeba pomocí průchodu elektrického proudu odporový drát zahřát. Dochází k zahřátí 

prekurzoru na teplotu vypařování. Použitím vakua je zabráněno okamžité oxidaci. 
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6. Růstové modely tenkých vrstev 

Modely týkající se růstu tenkých vrstev kovů jsou přehledně zpracovány např. v [57] 

Z této práce jsem vybral a upravil nejdůležitější z nich. 

6.1. Movchanův Demchishinův model růstu vrstvy 

První model mikrostruktury vrstev vypracoval Movchan a Demchishin a to pro vrstvy 

napařované. Tento model vysvětluje vývoj mikrostruktury na základě tepelně 

indukované pohyblivosti. Mikrostruktura vrstev se silně mění s poměrem TS/Tm, kde TS 

je teplota substrátu a Tm teplota tání. Z Obr. 17 je patrné, že celý interval teplot TS/Tm lze 

rozdělit na tři charakteristické části, které se výrazně liší mikrostrukturou. 

  

 

Obr. 17 Model mikrostruktury napařovaných vrstev dle Movchana a Demchishina 
[55],[57]. 

 

Základními fyzikálními procesy, které zásadně ovlivňují typ mikrostruktury vrstev v 

jednotlivých zónách, v závislosti na tom, který z nich dominuje, jsou:  

Zóna I – stínění mezi rostoucími krystality v důsledku nulové povrchové pohyblivosti 

adsorbovaných atomů. Pozorujeme růst sloupců.  

Zóna II – povrchová difuze.  

Zóna III – objemová difuze. 
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6.2. Thorntonův model růstu tenkých vrstev kovů  

Tento model mikrostruktury vrstev vypracoval Thornton [56] pro kovové, 

magnetronově naprašované vrstvy. Model vysvětluje vývoj mikrostruktury vrstev na 

základě pohyblivosti indukované teplotou substrátu TS a tlakem pracovního plynu p. 

V Obr. 18 je použit stejný parametr jako v předchozím případě, tj. TS/Tm. 

Vidíme zde několik různých struktur – zón. Na rozdíl od modelu Movchana a 

Demchishina obsahuje takzvanou přechodnou zónu T, která leží mezi zónou I a II. 

Vrstvy vytvořené v přechodové zóně T mají hustě uloženou vláknitou bezporézní 

mikrostrukturu. To dává vrstvám zcela mimořádné fyzikální vlastnosti (hladký lesklý 

povrch, vysokou hustotu a tvrdost. 

 

Obr. 18 Model mikrostruktury kovových naprašovaných vrstev navržený Thorntonem 
[56],[57] 

Zóna T leží přibližně v oblasti teplot TS/Tm = 0,2 – 0,5 a tvoří spojitý přechod mezi 

zónou I charakterizovanou nulovou povrchovou pohyblivostí kondenzujících a 

adsorbovaných atomů s porézní strukturou, a zónou II, kde už se plně uplatňuje 

povrchová difúze adsorbovaných atomů a vytváří se sloupcovitá struktura.  

6.3. Messierův model růstu vrstev 

Thorntonův model byl na základě řady experimentů rozšířen Messierem [59] a to 

zohledněním třetího depozičního parametru – předpětí na substrátu US, které dobře 
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kvantitativně charakterizuje pohyblivost indukovanou bombardováním substrátu a 

vytvářené vrstvy urychlenými ionty (tj. charakterizuje energii dodávanou plazmatem do 

rostoucí vrstvy). Toto rozšíření modelu umožňuje sledovat vývoj mikrostruktury na 

základě pohyblivosti současně indukované teplotou TS, tlakem inertního plynu pAr a 

předpětím US (viz Obr. 19). 

Obr. 19 Model mikrostruktury vrstev naprašovaných v argonu. Rovina (TS / Tm , pAr) – 
model Thorntonův, rovina (TS / Tm , US) – model Messierův.  

Z obrázku je vidět, že při zvyšování US se hranice mezi zónou I a T posouvá do nižších 

hodnot TS/Tm. Při nízkých tlacích pAr může být pro tento posun rozhodující energie 

získaná rozprášenými částicemi v důsledku delší střední volné dráhy λ na hodnoty 

značně větší, než je vzdálenost substrát - terč magnetronu dS-T, tj. λ > dS-T. Při vysokých 

tlacích pAr je naopak λ << dS-T , urychlení částic napětím substrátu US je díky 

mnohonásobným srážkám značně omezeno a zóna T je velmi úzká, případně nemusí 

existovat vůbec.  

Pohyblivost indukovaná bombardováním částicemi je velice účinný proces ovlivňující 

jednoduchým způsobem (předpětím na substrátu) mikrostrukturu vrstev. Navíc 

umožňuje posunout hranici zóny T do nižších hodnot TS/Tm , tzn. umožňuje vytvářet 

hustě uloženou bezporézní vláknitou strukturu i při nižších teplotách substrátu TS. 

 

Drtivá většina publikovaných článků a příspěvků na konferencích předpokládá platnost 

Thorntonova modelu i pro růst vrstev plazmových polymerů. Ačkoliv jde oproti kovu o 

zcela odlišný materiál, byly i v případě plazmových polymerů pozorovány podobné 

struktury - viz např. [58].  
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7. Cíle 
 
 

1) Příprava plazmových polymerů různých typů a nanokompozitů 

 

Na základě provedené rešerše byly cíle upřesněny tak, že za modelové polymery 

připravované v rámci této práce byly zvoleny 

a) Plazmový polymer n-hexan 

b) Plazmový polymer thiofén a terthiofén 

c) Nanokompozitní vrstva Sn/pp n-hexan  

d) Nanostrukturovaná dvojvrstva TiOx/pp thiofén 

 

2) Charakterizace vrstev s ohledem na jejich strukturu, morfologii a složení bude 

prováděna pomocí FTIR, AFM, XPS, TEM, SEM a povrchové energie metodou 

měření kontaktního úhlu. 

 

3) Studium procesů jejich stárnutí ve vakuu, vzduchu, kapalině s ohledem na 

změnu struktury povrchu a adhezi k podložce. 

 

4) Potenciální aplikace studovaných vrstev. 



 

 47 

8. Experimentální výsledky, diskuse 

8.1. Plazmový polymer n-hexanu 

Jako první plazmový polymer (pp) byl zvolen uhlovodíkový plazmový polymer 

připravený z monomeru n-hexanu. Tento monomer je jedním ze skupiny alkanů. Jedná 

se o uhlovodík s lineárním řetězcem s 6 uhlíky bez násobných vazeb. Srukturní vzorec 

n-hexanu je na Obr. 20. Molární hmotnost tohoto monomeru je 86,18 g/mol, hustota 

655 kg/m3. Pro plazmovou polymeraci je výhodný tím, že na rozdíl od nižších alkanů je 

za pokojové teploty kapalinou. Jeho bod tání je -95oC a bod varu 69 oC za normálního 

tlaku. Z hlediska elektrických vlastností je izolátorem. 

 
 

 
 

Obr. 20 Strukturní vzorec n-hexanu 

 
 

Plazmový polymer pp n-hexan byl připravován ve dvou základních depozičních 

konfiguracích používaných v plazmové polymeraci. Těmito konfiguracemi byl: 

1) tubulární reaktor, 

2) reaktor s planparalelními elektrodami. 

Depoziční experimenty byly zacíleny na dosažení homogenity deponovaných vrstev a 

to zhlediska jak jejich chemického složení tak z hlediska homogenity jejich tloušťky.  

  

8.2. Typický modulární reaktor 
 
Experimenty byly prováděny na aparatuře nazvané typický modulární reaktor (TMR–

Typical Modular Reaktor), kde je mimo jiné možné realizovat jak tubulární systém tak 

systém s planparalelními elektrodami.  

 
Stabilitu plazmových polymerů lze zkoumat z mnoha různých hledisek (stárnutí, 

degradace působením různých chemických látek či polí). Vždy však jejich vlastnosti 

silně závisí na parametrech depozice (viz body na str.22). Na Katedře 
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makromolekulární fyziky na MFF UK byla vypracována řada disertačních a 

diplomových prací, jejichž výsledky byly publikovány v mezinárodních časopisech, na 

než navazuji (např. [60] až [63]). Abych si vytvořil základní představu o vlivu různých 

parametrů na vlastnosti deponovaných vrstev n-hexanu, provedl jsem experimenty v 

tzv. modulárním reaktoru. Reaktor umožňuje několik různých geometrických 

konfigurací (je možné připojení různých modulů) a je dostatečně variabilní, aby bylo 

snadné upravit geometrii experimentu. V případě n-hexanu jsem použil dvě základní 

uspořádání, která jsou běžně používána pro depozici plazmových polymerů. Šlo o 

tubulární reaktor s vnějšími elektrodami a o systém s paralelními elektrodami (viz. 

kapitola 5 na str. 39). 

Tato aparatura byla vytvořena v rámci projektu COST 527 a měla sloužit k poznání 

základních vlastností depozic. Cílem projektu bylo zavedení jednotného typizovaného 

designu, aby bylo umožněno srovnávání výsledků mezi jednotlivými laboratořemi. 

V dalším textu bude pro označení modulárního reaktoru používána zkratka TMR 

(Typical Modular Reactor).  

 

Popis experimentu v TMR 

Výrobní schéma aparatury je uvedeno na Obr. 21,  na Obr. 22 pak fotografie 

realizovaného zařízení.  

Obr. 21 Výrobní schéma TMR 
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Obr. 22 Fotografie TMR – komora s vývěvami a vkládacím systémem vzorků (load-
lockem). 

RF
elektroda

Přívod plynu
(jehlový ventil)

Load-lock Tubulární modul

Krystalový měřič
tlouštěk

Hlavní komora  

Obr. 23 Detail depoziční komory TMR 
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Obr. 24 Tubulární modul TMR 

 

 

Obr. 25 Schéma uspořádání experimentů v TMR: Ar – přívod argonu, C – vodní 
chlazení, E1 – excitační elektroda, E2 – prstencové elektrody (2 nebo 7), L – load-lock, 
nH1, nH2 – možné přívody n-hexanu, Q – krystalový měřič tlouštěk (QCM), R – hlavní 
komora, S1, S2, S3 – možná umístění vzorků. Výřez vpravo dole: schéma 7 prstencových 
elektrod se čtyřmi pozicemi postříbřených skel na měření FTIR mezi kterými byla 
umístěna mikroskopická podložní skla (použitá pro měření tlouštěk a kontaktních úhlů 
po depozici). 

 

Systém se dvěma paralelními elektrodami byl umístěn do komory z nerezové oceli o 

průměru i výšce 300 mm. Vodou chlazená excitační elektroda (průměr 81 mm) byla 
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umístěna v horním víku. (viz E1 na Obr. 25). Pod touto elektrodou byla umístěna 

hliníková protielektroda o průměru 150 mm s nastavitelnou vzdáleností od 6 do 8,5 cm 

od excitační elektrody. Vzorky byly umísťovány buď přímo na protielektrodu (S2) nebo 

bylo použito load-locku (S1). K excitaci plazmatu byl použit RF generátor Dressler 

Cesar 136 s vyrovnávacím impedančním členem („ladící jednotkou“). Argon byl 

napouštěn skrz jehlový ventil. Páry n-hexanu pak byly připouštěny do aparatury přes 

další jehlový ventil nH1. Oba ventily (Ar i n-hexan) byly umístěny symetricky vzhledem 

k excitační elektrodě.  

Tubulární modul byl vyroben ze skleněného válce o vnitřním průměru 92 mm a vnějším 

99 mm a byl připojen přírubou k hlavní komoře. Vzdálenost mezi krajními přírubami 

tubulárního modulu byla 268 mm. RF výboj byl excitován vnějšími měděnými 

prstencovými elektrodami, jejichž počet byl nejprve 2 a po optimalizaci modulu 7. 

Výboj byl kapacitně vázaný. Vzorky byly umístěné na hliníkovém pásu tloušťky 

1,7 mm o rozměrech 38 x 450 mm. Pás mohl být buď izolovaný nebo uzemněný (resp. 

připojený ke kovové konstrukci komory). Přívod n-hexanu do tubulárního modulu (nH2) 

byl umístěn na opačném konci tubusu než příruba hlavní komory. 

V rámci této práce byla vakuová komora z nerezové oceli čerpána difuzní vývěvou 

(Edwards Diffstak MK2) s čerpací rychlostí pro vzduch 700 l/s a předčerpávána 

primární rotační vývěvou. K měření tlaků bylo užito Piraniho a ionizačního vakuometru 

a MKS baratronu.  

Při depozicích pp n-hexanu byla pracovním plynem směs argonu a n-hexanu. Kapalný 

monomer n-hexan byl umístěn v baňce a přes jehlový ventil byly jeho páry napouštěny 

do aparatury. Aby baňka neobsahovala vzduch, byla před experimenty vymražena 

tekutým dusíkem a vzduch byl odčerpán (monomer je ochlazen, přejde do pevného 

skupenství a tedy není odčerpán). Experimenty byly provedeny ve dvou různých 

geometrických uspořádáních, jak již bylo zmíněno. Následně byla proměřována 

tloušťka deponovaných vrstev pp n-hexanu na skleněných podložkách (podložní 

mikroskopické sklo) a to v závislosti na vzdálenosti od středu elektrody (v případě 

systému se dvěma paralelními elektrodami) a podél osy symetrie (v tubulárním 

modulu). Pro měření tlouštěk byl použit profilometr Surfometer SF 200 Planner 

Industrial. Ke zkoumání chemického složení vrstev byl použit infračervený spektrometr 

(FTIR) Bruker Equinox 55, jako substrát v tomto případě bylo použito podložní sklo 

s napařenou vrstvou Ag. K posouzení změn povrchové energie byl měřen kapkovou 

metodou kontaktní úhel vody na rozhraní s vrstvou. 
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8.3. Výsledky experimentů v typickém modulárním reaktoru 
 
Na Obr. 26 je výboj v parách n-hexanu ve směsi s Ar v systému se dvěma paralelními 

elektrodami. 

 

Obr. 26 Planparalelní část TMR. Nahoře excitační RF elektroda, dole stolek se vzorky. 

 

Při depozicích vrstev pp n-hexanu byl studován vliv tlaku pracovní směsi na vlastnosti 

deponovaných vrstev a na depoziční rychlost. Depozice probíhaly za tlaků 10-50 Pa a 

příkonu 50 W. Průtok n-hexanu byl 4 sccm. Pracovní směs Ar/n-hexan byla volena 

poměrem tlaků 2/1, případně bez přítomnosti Ar. Depoziční doba byla 10 minut. 

Průměrná depoziční rychlost byla 6-12 nm/min. Vrstvy byly deponovány na podložní 

mikroskopická skla rozměrů 76 x 26 mm. Po depozici byly vzorky proměřovány na 

surfometru SF 200 Planner Industrial. Cílem bylo zjistit homogenitu pokrytí. Chyba v 

určení tloušťky je v případě tohoto surfometru 10 nm. 

Na Obr. 27 je dokumentována závislost tlouštky pp n-hexanové vrstvy na vzdálenosti 

od osy stolku, která je shodná s osou excitační elektrody. Osa elektrody prochází na 

Obr. 27 polohou 0 mm. S ohledem na chybu měření je tloušťka depozitu homogenní v 

oblasti vzorku umístěné přímo pod excitační elektrodou, přičemž na okrajích dochází ke 

ztenčování depozitu. To lze přisoudit nižší hustotě plazmatu na okrajích a tedy nižší 

depoziční rychlosti (je-li ve výboji dostatečné množství výchozího monomeru, je 

hustota plazmatu v daném místě jedním z určujících faktorů – viz. [10]). Sedlový tvar 

křivky je pravděpodobně způsoben pouze chybou měření. Tento profil je sice typický 

pro magnetronové naprašování, ale v tomto případě magnetické pole použito nebylo. 
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Obr. 27 Příklady tloušťkových profilů plazmového polymeru n-hexanu připraveného za 
stejného příkonu do výboje (50 W) v planparalelním uspořádání (poloha 0 mm 

odpovídá ose excitační elektrody). 

 
Ke zkoumání chemického složení vrstev bylo použito infračervené spektroskopie 

(FTIR). Ve spektrech můžeme vidět (viz Obr. 28) čáry a pásy typické pro uhlovodíkové 

plazmové polymery. Široký pás okolo 3400 cm-1 můžeme přisoudit stretching vibracím 

skupiny OH. Oblast mezi 2800 až 3000 cm-1 vykazuje stretching vibrace skupin CH2 a 

CH3. Spektrální čára na 1700 cm-1 ukazuje na přítomnost kyslíku - odpovídá zejména 

stretching vibracím skupiny C=O ([60], [62], [64]). Pás mezi 1580 až 1480 cm-1 lze 

přisoudit vibracím skupiny C=C. Žádná z obou výše zmíněných skupin není ve 

výchozím monomeru obsažena a jejich vytvoření je tedy důsledkem působení plazmatu. 

Peaky na 1375 a 1450 cm-1 odpovídají deformačním vibracím skupin CH2 a CH3, což 

ukazuje na přítomnost lineárních řetězců - struktura monomeru je zčásti zachována. 

Srovnáním spekter pro různé směsi pracovního plynu vidíme (viz. Obr. 28), že 

s přítomností argonu pozorujeme absorpci na vlnočtech 2190 a 2030 cm-1, které 

pravděpodobně odpovídají vibracím skupin C≡C a C=C=O [64]. Současně s tím je 

absorpce CH2 a CH3 skupin u 2900 cm-1 výrazně potlačena. To může být důledkem 

přítomnosti energetických Ar iontů způsobujících rozbíjení lineárních řetězců n-hexanu. 

Byla srovnána spektra z různých pozic na vzorku (naproti ose a naproti okraji excitační 
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elektrody) a nebyl pozorován žádný významnější rozdíl. Lze tedy říci, že ačkoliv je 

tloušťka depozitu jiná (na okrajích je tenčí), tak chemicky je střed a okraj vzorku 

shodný. Pro vzorky uvedené na Obr. 27 a Obr. 28 byla též provedena doplňková měření 

kontaktního úhlu vody. Ve středu vzorků deponovaných při p = 24 Pa (směs Ar:n-hexan 

2:1) byl kontaktní úhel 91° na okraji pak 85°, pro 13 Pa n-hexanu ve středu 60° a na 

okraji 50°. Rozdíly v kontaktních úhlech pro zmíněné různé směsi pracovního plyne lze 

vysvětlit různým obsahem OH skupin na povrchu vzorků - v případě nižších 

kontaktních úhlů pozorujeme výraznější absorpci na vlnočtech okolo 3400 cm-1, které 

odpovídají zejména vibracím skupiny OH. S přítomností Ar opět tento absorpční pás 

částečně mizí nejspíše v důsledku vyššího stupně sesíťování vrstev. Rozdíly 

v kontaktních úhlech v závislosti na pozici (střed / kraj) napovídají, že malé rozdíly v 

chemickém složení (nebo drsnosti) v rámci jednoho vzorku být mohly, ale v každém 

případě nebyly velké. Je možné, že v oblasti přímo proti elektrodě je vrstva tvrdší a 

polymer je více sesíťovaný, kdežto na okraji je vrstva měkčí a stupeň sesíťování je 

menší. Díky tomu vrstva v okrajové oblasti může absorbovat více vody než v blízkosti 

středu vzorku, což vede k nižším hodnotám kontaktního úhlu vody (podobný efekt byl 

popsán např. v [60],[62]. 
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Obr. 28 FTIR spektra pro 2 různé pozice postříbřeného skla a dvě různé směsi 
pracovního plynu v případě planparalelního uspořádání. 

 

Pro testování modifikačních vrstev na bázi pp n-hexanu je třeba připravit větší množství 

vzorků se stejnými vlastnostmi, tj. se stejnou tloušťkou a chemickým složením. Proto 

jsme přistoupili k depozicím v tubulárním modulu TMR. Tubulární modul umožňuje 

depozice vzorků umístěných v ose tubusu v celkové délce 250 mm. Depozice probíhaly 

za tlaku n-hexanu 2 až 8 Pa a příkonu do výboje 10 až 50 W, doba depozice byla ve 

všech případech 10 minut. Plazma bylo buzeno pomocí 2 elektrod umístěných z vnější 

strany výbojové trubice (viz Obr. 24). Homogenita (v tloušťce) prvních vrstev 

připravených v tubulární části reaktoru nebyla dobrá. Tloušťka se zmenšovala se 

vzdáleností od vstupu n-hexanu. Toto bývá pozorováno, pokud je přítok monomeru 

nedostatečný nebo pokud je elektrické pole nehomogenní.  
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Obr. 29 Snímek výboje hořícího v parách n-hexanu v tubulárním modulu s dvěma 
elektrodami. 

 

Proto jsme systém 2 excitačních elektrod změnili na systém 7 elektrod. Liché elektrody 

byly „živé“ a sudé elektrody uzemněné. Příruby na okrajích tubulárního modulu byly 

též uzemněné. To zlepšilo homogenitu depozice. Tloušťka depozitu byla homogenní 

mezi pozicí 0 mm a 200 mm (viz Obr. 30). Pro nižší příkon do výboje byla tloušťka 

depozitu kolem 70 nm (tj. průměrná depoziční rychlost 7 nm/min), pro příkon 50 W, 

kdy očekáváme vyšší depoziční rychlost (pokud je dostatečný přísun monomeru) byla 

tloušťka depozitu mezi 200 až 300 nm, což odpovídá depoziční rychlosti 20 až 

30 nm/min. Zvýšení tlaku z 2 na 8 Pa nemělo vliv na změnu tloušťky depozitu v oblasti 

mezi 0 mm až 100 mm, tj. při daném příkonu (50 W) je výbojem spotřebováno 

maximální možné množství monomeru a další zvyšování množství monomeru již 

nepřináší změnu depoziční rychlosti (v souladu s prací [10]). 

Kontaktní úhel vody vrstev připravených v tubulárním modulu ležel v rozmezí od 82° 

do 100° v závislosti na příkonu – pro vyšší příkony bylo dosaženo vyšších kontaktních 

úhlů. Vrstvy připravené za vyšších příkonů jsou více sesíťované a tedy hydrofilní 

skupiny (např. OH) nemají dostatek stupňů volnosti, aby se mohly natočit směrem do 

vodní kapky (viz. [65], [10]). Proto u těchto vrstev pozorujeme spíše hydrofobní 

charakter (vyšší kontaktní úhly vody). Vyšší kontaktní úhly vzhledem k úhlům 

dosaženým v planparalelním uspořádání lze vysvětlit tím, že v tubulárním modulu jsou 
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vzorky umístěny přímo v zóně plazmatu, kdežto v planparalelním uspořádání byly 

vzorky umístěny dále od excitační elektrody. Dalším podstatným parametrem může být 

též poněkud nižší tlak (2-8 Pa u experimentů v tubulární části a 10-50 Pa 

v planparalelním uspořádání) a tím i delší střední volná dráha molekul. Obojí tak může 

být příčinou vyšších energií částic dopadajících na vzorek a vyššímu stupni sesíťování 

vzorků. Naměřené kontaktní úhly kolem 90° jsou podobně jako u planparalelního 

uspořádání v souladu s FTIR spektry - velmi nízká absorpce v oblasti okolo 3400 cm-1 

ukazuje na nepřítomnost OH skupin ve vrstvě, což vede k vyšším kontaktním úhlům. 

FTIR spektra vzorků připravených v tubulárním modulu se mírně lišila od spekter 

vzorků připravených v planparalelním uspořádání. Zcela chybí absorpce vlnočtech 2190 

a 2030 cm-1, absorpce na 1700 a 1580 cm-1 příslušné skupinám C=O a C=C též jsou 

podstatně méně výrazné. Naopak nedochází k vymizení vibrací skupin CH2 a CH3 

v pásu mezi 2800 a 3000 cm-1. To naznačuje lepší zachování struktury monomeru 

v případě tubulárního modulu ve srovnání s planparalelním uspořádáním. Na Obr. 32 je 

zobrazen detail spektra mezi 3100 a 2700 cm-1 kde můžeme pozorovat absorpci 

odpovídající stretching vibracím skupin CH3 a CH2. Ze spekter je vidět, že chemické 

složení depozitu v různých pozicích tubulárního modulu se nemění. 

  

Obr. 30 Tloušťkové profily vzorků připravených v tubulárním modulu. Kóta 0 mm 
odpovídá okraji levé příruby (dle Obr. 25). Polohy postříbřených skel pro měření FTIR 
jsou označeny 1,2,3 (viz Obr. 25). 
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Obr. 31 FTIR spektra pro různé příkony do výboje a směsi pracovního plynu v 
tubulárním modulu. Spektra byla měřena na pozici 2 (viz Obr. 25 a Obr. 30). 

 

Obr. 32 FTIR spektra pro 4 různé pozice postříbřených skel. Pozice 1,2,3,4  odpovídají 
polohám skel na Obr. 25 (pravá dolní část – tubulární reaktor). 
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Shrnutí výsledků experimentů v TMR 

Příprava pp n-hexanu byla provedena ve dvou modulech TMR. Tloušťka depozitu byla 

v případě planparalelního uspořádání homogenní v oblasti velikostí odpovídající 

excitační elektrodě. FTIR spektra vzorků z téže oblasti nevykázala rozdíly v chemickém 

složení tenkých vrstev plazmového polymeru. 

V případě tubulárního modulu byly nejprve použity 2 vnější elektrody pro RF excitaci 

výboje. S takovým uspořádáním se nepodařilo dosáhnout uspokojující homogenity 

depozice v tloušťce. Proto byl použit systém sedmi elektrod, čímž bylo dosaženo 

dostatečné homogenity v oblasti dlouhé přibližně 250 mm pro příkon 10 W (100 mm v 

případě 50 W) lokalizované ve středu tubulární části reaktoru. Chemické složení vrstev 

se dle FTIR spekter se neměnilo v závoslosti na poloze v tubulárním modulu. Plazmový 

polymer n-hexan byl v další části práce používán pro přípravu nankokompozitních 

vrstev cínu v plazmově polymerní matrici. 

 

8.4. Stabilita vrstev pp n-hexanu ve vodě 

Další experimenty byly provedeny pomocí dvou elektrod v planparalelním uspořádání, 

kdy obě elektrody byly napájené. Schéma je znázorněno na Obr. 33. Výboj byl buzen 

hlavní (horní) elektrodou a na protilehlé (spodní) elektrodě byl umístěn vzorek (Si 

destička, sklo). Cílem této části experimentů bylo nalezení parametrů depozice 

takových, které zajistí, že vrstva n-hexanu bude i po působení vody držet na Si destičce. 

Použitím sekundárního RF výboje je zajištěn dopad iontů (zejména Ar+) z plazmatu na 

rostoucí vrstvu (je vytvořeno automatické záporné předpětí), čímž dochází 

k výraznějšímu sesíťování plazmového polymeru a též k depozici tvrdých vrstev. 

Působení vody bylo zjišťováno pomocí elipsometrických měření tloušťky vrstvy na 

elipsometru Woollam M-2000DI v závislosti na době ponoření vrstvy do destilované 

vody pro vzorky připravené z různých směsí pracovního plynu a při různých příkonech 

do sekundárního výboje. Pro tato měření byla Si destička umístěna ve speciální cele 

elipsometru, která byla naplněna destilovanou vodou. Po napuštění vody byla měřena 

tloušťka vrstvy. Měření probíhalo v několika krocích: 

1) prvních dvacet minut byly odečítány hodnoty tloušťky co nejrychleji (cca po 5 

sekundách) 

2) po 20 minutách byly odečítány hodnoty po minutě po dobu dalších cca 40 minut 

3) poté byl vzorek vyjmut a ponechán 7 dní na atmosféře 
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4) po sedmi dnech následovalo stejné měření, jako v krocích 1) a 2) s tím, že měření 

odpovídající bodu 2) bylo prodlouženo. Celková doba ponoření vrstvy ve vodě byla 

nejméně 3 hodiny. 

 

Obr. 33 Schéma reaktoru pro depozice pp n-hexanu. Vlevo vstupy plynů, 
RF – radiofrekvenční generátor s vyrovnávacím členem, E1, E2 – elektrody, 

S – substrát, P – vývěva. 

Výsledky jsou shrnuty v grafech na Obr. 34 až Obr. 37. 

U vrstev připravených bez argonu ve směsi pracovního plynu bylo měřením prokázáno, 

že vrstva po několika minutách ve vodě delaminuje a uvolňuje se z Si destičky (viz Obr. 

34). Též pro obsah n-hexanu 33 % ve směsi pracovního plynu (Obr. 35) dochází 

k delaminaci. Pro vzorky připravené s obsahem n-hexanu menším než 20 % (Obr. 36) 

nebyla delaminace pozorována. Vliv sekundárního výboje na uvolnění vrstvy 

plazmového polymeru z Si destičky nebyl velký ve srovnání s výrazným efektem 

dosaženým změnou směsi pracovního plynu. 
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Obr. 34 Tloušťka vrstvy plazmového polymeru n-hexanu v závislosti na době ponoření 
do destilované vody. Po 5 minutách dochází k delaminaci vrstvy.  

 
Obr. 35 Tloušťka vrstvy plazmového polymeru n-hexanu v závislosti na době ponoření 

do destilované vody. Dochází k delaminaci vrstvy po cca 100 minutách ve vodě. 
Nespojitost v grafu je způsobena týdenním odstupem mezi prvním měřením (0 až 60 

minut) a druhým měřením (60 až 180 minut). 
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Obr. 36 Tloušťka vrstvy plazmového polymeru n-hexanu v závislosti na době ponoření 
do destilované vody. Tloušťka vrstvy se v průběhu měření téměř nemění – lze ji 

považovat za stabilní. Nespojitost v grafu je způsobena týdenním odstupem mezi prvním 
měřením (0 až 140 minut) a druhým měřením (140 až 240 minut).  

 

Obr. 37 Tloušťka vrstvy plazmového polymeru n-hexanu v závislosti na době ponoření 
do destilované vody. Tloušťka vrstvy se v průběhu měření téměř nemění a lze ji 

považovat za stabilní. Není pozorována nespojitost v grafu jako u ostatních měření – 
tyto podmínky přípravy lze tedy považovat za optimální s ohledem na stálost tloušťky 

vrstvy. 
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Studium stability plazmového polymeru n-hexanu ve vodě ukázalo, že hlavním 

parametrem, který ovlivňuje chování vrstvy plazmového polymeru n-hexanu 

v destilované vodě je složení směsi pracovního plynu. Byl nalezen maximální obsah 

n-hexanu (20%) ve směsi s argonem, pro který je možné připravit vrstvy, které 

nedelaminují z Si destičky ani po několikahodinovém působení destilované H2O. Bylo 

též zjištěno, že pro vyšší automatické předpětí (způsobené sekundárním výbojem) 

dochází ke změnám bobtnání vrstvy. Patrně v důsledku nižší schopnosti vrstvy 

absorbovat vzdušnou vlhkost pro více sesíťované vrstvy. 
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8.5. Stárnutí vrstev pp n-hexanu ve vlhkém prostředí a ve vodě 
 
Dalšími experimenty provedenými v aparatuře uspořádané jako v předešlé kapitole byly 

depozice plazmového polymeru n-hexanu s tím rozdílem, že sekundární elektroda byla 

uzemněna a byl přidán load-lock, který byl též uzemněn. Uspořádání je schematicky 

znázorněno na Obr. 38. Vzorky byly deponovány pro různé směsi pracovního plynu (Ar 

+ páry n-hexanu), konkrétně byly použity poměry Ar:n-hexan = 5:1, 2:1 a 1:1. Příkon 

do primárního výboje byl vždy 100 W, pracovní tlak 2 Pa.  

 
 Obr. 38 Schéma reaktoru pro depozice pp n-hexanu. Vlevo vstupy plynů, RF – 

radiofrekvenční generátor s vyrovnávacím členem, E1, E2 – elektrody, S – substrát na 
load-locku, P – vývěva. 

 
Load-lock byl použit zejména proto, aby byl zkrácen čas potřebný k čerpání aparatury 

před experimentem. Tato část experimentů byla provedena s cílem zkoumat chování 

měkkých odolných vrstev ve vodním prostředí a vlhkosti. Uzemnění spodní 

(sekundární) elektrody a load-locku bylo provedeno proto, aby nedocházelo k nabíjení 

těchto částí aparatury. Tím byl vyloučen vliv předpětí, který již byl zkoumán v 

předchozích experimentech, a byl omezen bombard vrstvy ionty z plazmatu. 
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Ke zkoumání vrstev byla použita elipsometrie. Součástí elipsometru Woolam 

M-2000DI je průtočná cela, která umožňuje měření tenkých vrstev v kontaktu s 

kapalinami. V případě vrstev n-hexanu byla použita destilovaná voda. Pro toto měření 

je třeba vzorek velikosti alespoň 6 x 1.6 cm. Pro zajištění dostatečného optického 

kontrastu mezi vrstvou a substrátem byla použita Si destička uvedených rozměrů. 

Poměrně veliký vzorek zabral téměř celou plochu load-locku a bylo možné umístit již 

jen další menší Si destičku pro měření XPS. Pro další doplňující měření (AFM, FTIR, 

XPS) byly připraveny vzorky za stejných podmínek, kde substrátem bylo sklo s maskou 

pro měření tlouštěk (AFM), pozlacené sklo (FTIR) a Si destička (XPS). 

 
Elipsometrická měření 

Vzorek byl umístěn do průtočné cely a zalit destilovanou vodou. Měření probíhalo ve 

statickém režimu (nebyla vyměňována voda během měření) a probíhalo 2 hodiny, 

vyhodnocována byla tloušťka vrstvy. Vzorky nhex57 (Ar:n-hexan=2:1) a nhex58 

(Ar:n-hexan=1:1) byly ponechány v cele dva dny (přes víkend), takže měření pokryla 

delší časový úsek. Hodnoty plynoucí z elipsometrických měření jsou uvedeny v grafu 

na Obr. 39, kde jsou uvedeny normalizované tloušťky (tloušťka d(t) v čase t dělená 

výchozí tloušťkou d0 v čase 0). Rozdílná hustota bodů v grafu je způsobena tím, že v 

prvních dvou hodinách měření byla měřena hodnota každých 5 s, po dvou hodinách byl 

interval prodloužen na 2 minuty. Z grafu je patrné, že pro všechny tři různé směsi 

pracovního plynu se vrstvy plazmového polymeru chovají velmi podobně – zvyšující se 

tloušťku vrstvy během měření přisuzuji bobtnání vrstev. Změna tloušťky ovšem není 

velká a odpovídá jednotkám procent z výchozí hodnoty. Po skončení elipsometrických 

měření byla velká Si destička ponechána v petriho misce s destilovanou vodou a po 

celkem 8 dnech ve vodě následovalo XPS měření. 
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Obr. 39 Stárnutí vzorků ve vodě – tloušťky určeny pomocí elipsometrie. 

 

Měření XPS 

Na vzorcích byla též provedena měření XPS. Nejprve byla změřena malá Si destička a 

tedy změřen výchozí stav. Po té byla malá Si destička umístěna do vlhkého prostředí 

(petriho miska s destilovanou vodou – Obr. 40). Z velké Si destičky, která byla použita 

pro elipsometrická měření byla vyříznuta část, která byla změřena na XPS. Odtud pak 

plynou chemické stavy pro vrstvu skladovanou ve vlhkosti a vrstvu ve vodě (Tabulka 2) 

po celkem 8 dnech ve vodě či vlhkosti. Je vidět, že došlo k nárůstu obsahu kyslíku a v 

případě vrstev umístěných ve vodě byl pozorován dusík na povrchu vrstvy. Domnívám 

se, že jde o vzdušný dusík rozpuštěný v destilované vodě. 

 

Obr. 40 Uložení vzorků v petriho misce během stárnutí ve vlhkém prostředí – byla 
použita menší miska umístěná dnem vzhůru, na níž byly umístěny vzorky. Do větší misky 

byla nalita destilovaná voda a poté byla přiklopena vrchním dílem misky. 
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Tabulka 2 Chemické složení vrstev pp n-hexanu podle XPS v atomových procentech 
pro různé směsi pracovního plynu (poměr Ar:n-hexan je uveden vždy v levém horním 
rohu). 

5:1 C1s O1s N1s 
0h 94 6 - 
8d vlhkost 84 16 - 
8d voda 79 19 2 
    
    

2:1 C1s O1s N1s 
0h 96 4 - 
8d vlhkost 85 14 0.6 
8d voda 71 26 3 
    
    

1:1 C1s O1s N1s 
0h 96 4 - 
8d vlhkost 87 13 - 
8d voda 80 18 2.5 
 
 
AFM měření 

Vzhledem k tomu, že bobtnání vrstev pozorované pomocí elipsometrických měření 

vedlo ke změně tloušťky jen několik jednotek procent, byla provedena ještě měření 

AFM na vrstvách připravených za stejných podmínek (očekával jsem vyšší přesnost 

AFM měření oproti elipsometrii). Na skleněnou podložku byla umístěna maska (kapka 

acetátu celulózy rozpuštěné v acetonu – ta po odpaření acetonu vytvoří kompaktní 

vrstvičku, kterou lze po experimentu ze vzorku sloupnout). Po sloupnutí masky byla 

měřena tloušťka vrstvy na vzniklém rozhraní. Jelikož se nepodařilo najít přesně stejné 

místo, na kterém by se před i po máčení dala tloušťka pomocí AFM změřit, byl tento 

problém vyřešen „statisticky“, tj. byly provedeny scany na několika místech (4 až 6 na 

každém maskovaném místě) a na každém scanu odečteno 10 hodnot tloušťky. Tyto 

hodnoty byly zprůměrovány a jsou uvedeny v Tabulce 3. Rozdíly v tloušťkách suchého 

vzorku a vzorku stárnutého ve vlhkosti nejsou veliké, pouze pro směs pracovního plynu 

s obsahem Ar:n-hexan = 1:1 a 2:1 bylo pozorováno určité bobtnání. Zbylé dvě směsi se 

v rámci přesnosti měření AFM nedají odlišit. Na vzorcích umístěných vev vodě bylo 

viditelné pouhým okem, že u vrstev s vyšším obsahem Ar ve směsi pracovního plynu 

dochází k delaminaci a tento efekt je výraznější se zvyšujícím se obsahem Ar. Naproti 

tomu v případě poměru Ar:n-hexan 3:3 je vrstva stále nerozpraskaná a na substrátu drží. 

Toto jsem zdokumentoval pomocí optického mikroskopu – na Obr. 41 uvádím 
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fotografie vrstev v polarizovaném světle. Domnívám se, že zmíněný efekt je způsoben 

určitou flexibilitou, kterou lze v případě nižšího obsahu argonu očekávat. 

Tabulka 3 AFM – změny tlouštěk (tloušťky v nanometrech) vzorků ponechaných 5 dnů 
ve vodě nebo vlhkosti. 

Vlhkost 
Ar:n-hexan 5:1 2:1 1:1 

suchý čerstvý vzorek 95 92 100 

5 dní 93 89 107 

 
Voda    

Ar:n-hexan 5:1 2:1 1:1 

suchý čerstvý vzorek 111 81 80 

5 dní * 91 92 

* Delaminovaná vrstva 
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Obr. 41 Optická mikroskopie. V levém sloupci jsou snímky vzorků umístěných 5 dní ve 
vlhkosti, v pravém sloupci vzorků umístěných ve vodě. V každém řádku je uvedeno 
složení směsi, tj. poměr Ar:n-hexan. Zvětšení u všech obrázků je 10x (šířka zorného pole 
0.8 mm). 

 
Ar:n-hexan                          Vlhkost        Voda 
 

5:1 

 
 

 
 

2:1  

 
 

 
 

1:1  

  
  (rozhraní v levé části obrázku)    (rozhraní uprostřed obrázku) 
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8.6.  Kompozity Sn/n-hexan 

Motivace pro experimenty 

Kompozitní materiály zaznamenaly výrazný rozvoj během druhé poloviny dvacátého 

století, kdy již byly dostupné metody a technologie na jejich přípravu a zkoumání. Jsou 

zajímavé zejména proto, že jejich výsledné vlastnosti (ať již mechanické, elektrické, 

magnetické či optické, …) nejsou pouze kombinací vlastností jednotlivých komponent, 

ale vykazují vlastnosti zcela nové a často neočekávané. 

V našem případě jsme se zaměřili na elektrické vlastnosti kompozitů cín/plazmový 

polymer n-hexan (dále jen Sn/n-hexan). Podstatou experimentů bylo poznat vztahy mezi 

depozičními parametry (jako je příkon do výboje, složení směsi pracovního plynu, délka 

depozice, ...) a výslednou strukturou a elektrickými vlastnostmi kompozitu. Očekáváme, 

že tyto znalosti nám v budoucnu pomohou vytvořit materiál vhodný pro senzor plynů 

(resp. par organických rozpouštědel).  

Takový senzor by měl fungovat podobně jako STM na základě tunelového jevu, 

přesněji řečeno na závislosti tunelového proudu na vzdálenosti „elektrod“. Tato 

závislost je exponenciální při ostatních parametrech konstantních (tj. tunelový proud 

exponencielně klesá se vzdáleností elektrod či inkluzí v nevodivé matrici). Pokud je 

nanokompozitní tenká vrstva obsahující oddělené inkluze kovu (v matrici plazmového 

polymeru) o velikosti cca desítek nanometrů v kontaktu s detekovanou látkou 

(organickým rozpouštědlem), dojde k nabobtnání plazmového polymeru a následně ke 

změně vzdáleností kovových inkluzí. V případě, že jsou tyto částice od sebe v takové 

vzdálenosti, že hlavním mechanismem vedení proudu je tunelování, dojde ke změně 

elektrické vodivosti materiálu, kterou pak můžeme měřit. 

 

Popis experimentu 

Depozice nanokompozitů Sn/n-hexan probíhaly na Katedře fyziky na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity J.E.Purkyně. V laboratoři jsem zde v rámci dizertační práce uvedl do 

provozu vakuovou aparaturu, která sestává z komory z nerezové oceli, jež je čerpána 

difuzní vývěvou (zpočátku byla používána vývěva rootsová) s primární rotační 

vývěvou. V aparatuře je umístěn planární magnetron s cínovým terčem. V komoře je 

umístěn load-lock pro snadnou manipulaci se vzorky. Před každým experimentem byla 

komora vyčerpána na tlak ~5.10-3 Pa. Směs pracovního plynu tvořil argon s parami 

n-hexanu. Argon byl do komory přiváděn přes flow controller MKS, n-hexan z baňky 
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přes jehlový ventil. Baňka s n-hexanem byla vyhřívána na 35°C pro zajištění stabilních 

podmínek během experimentu. 

 

Shrnutí použitých podmínek depozice: 

Příkon do RF výboje 50-100W 

Tlak pracovního plynu 6 Pa 

Průtok pracovního plynu Ar 2 sccm; 0,5 sccm 

Složení směsi pracovního plynu (parciální tlak n-hexanu) 0-10% 

 

Experimenty proběhly ve dvou hlavních fázích, kdy byl měněn jeden z depozičních 

parametrů jakožto nezávislá proměnná: 

1) směs pracovního plynu 

2) příkon 

 

1) Závislost na směsi pracovního plynu 

Během této fáze jsem vyzkoušel různé směsi pracovního plynu. Hledal jsem podmínky, 

za kterých bude kompozitní materiál blízko perkolačního prahu3, kde očekáváme 

největší citlivost elektrických vlastností na změny rozměrů matrice. Zavedl jsem 

parametr rnhex, který udává podíl n-hexanu ve směsi s argonem. Jde o poměr parciálních 

tlaků n-hexanu a argonu – viz rovnice (7). Tlak byl měřen kapacitní měrkou (Pfeiffer 

Vacuum CMR 364), která má rozsah od 1.10-3 Pa do 110 Pa (bylo třeba měřit parciální 

tlak n-hexanu s přesností řádu setin Pa). 

 

Arnhex

nhex
nhex pp

p
r

+
=

 
(7) 

 
Ke zkoumání struktury jsme zvolili měření TEM a doplnili jsme je metodou AFM. 

Chemické složení vrstev jsme zkoumali pomocí XPS, FTIR a elektrické vlastnosti 

měřeními voltampérových charakteristik. Pro hodnoty parametru rnhex větší než 2% 

pozorujeme na snímcích TEM téměř homogenní strukturu. Dle měření XPS povrch 

vrstev připravených za takových podmínek stále obsahuje více než 15 % cínu (viz 

Tabulka 4), což nasvědčuje tomu, že by mohl být cín přítomen ve formě řídce 

                                                 
3  Perkolační práh je kritický okamžik, kdy se v náhodné struktuře vytvoří propojení na dlouhou 
vzdálenost. Termín je používán v teorii perkolace (matematická teorie zkoumající náhodné struktury a 
jejich konektivitu). 
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umístěných velmi malých inkluzí, případně cín inkluze netvoří a je „rozpuštěn“ v 

matrici plazmového polymeru v zoxidovaném stavu (viz též Obr. 45). Pro rnhex = 0 % a 

1 % jsou na snímcích TEM jasně patrné inkluze o velikosti cca 50-200 nm. Pro další 

experimenty (tj. pro závislost na příkonu do magnetronu) jsem zvolil hodnotu rnhex = 

1 %. Na AFM obrázcích pozorujeme na povrchu tenkých vrstev útvary velikostí 

přibližně odpovídající velikosti inkluzí pozorovaných při TEM měřeních. Není ale zcela 

jasné, jde-li o inkluze překryté vrstvou plazmového polymeru nebo zda jsou inkluze 

odkryté. AFM scan pro rnhex = 2% má v z-ové škále rozměr 5 nm, jde tedy o relativně 

hladký povrch. Jsou patrné opakující se „útvary“, což naznačuje, že zde pozorujeme 

artefakty dané tvarem hrotu AFM. 

Ve FTIR spektrech na Obr. 44 pozorujeme absorpce typické pro plazmové polymery. 

Absorpce odpovídají změnám vibračních stavů skupin CH2, CH3, OH, … Širší pás 

v oblasti kolem 600 cm-1 je dle [79]-[81] s největší pravděpodobností spojen s oxidy 

cínu. V případě měření FTIR se ukázalo, že při rnhex < 2 %, jsou peaky ve FTIR spektru 

málo výrazné, takže nelze očekávat, že by tato měření byla pro dobře použitelná pro 

charakterizaci vrstev pro rnhex = 1% (tato hodnota je optimální pro depozici požadované 

struktury). Proto pro další experimenty uvádím chemické složení získané pouze 

metodou XPS. 

Měření XPS pro narůstající podíl n-hexanu ve směsi pracovního plynu potvrdila 

klesající obsah cínu a narůstající obsah uhlíku na povrchu kompozitu se vzrůstajícím 

podílem n-hexanu ve směsi pracovního plynu (viz Tabulka 4). S rostoucím rnhex též 

roste podíl oxidů cínu ve vrstvě (Obr. 45). V případě rnhex = 0 % můžeme v Sn3d 

spektru vysokého rozlišení pozorovat komponentu odpovídající kovovému cínu. Po 

přidání n-hexanu tato komponenta mizí a cín je přítomen ve formě směsi oxidů. V C1s 

spektrech vysokého rozlišení (Obr. 42) pozorujeme několik komponent, které lze 

postupně přiřadit vazbám C-C, C-O, COOR a COOH. Dále je přítomna komponenta s 

nejnižší vazebnou energií (283,7 eV), která by mohla odpovídat karbidům cínu, avšak 

dle dostupné literatury cín karbidy nevytváří [82] a karbidy ostatních prvků se vyskytují 

v rozmezí od 281 do 283 eV [52]. Z konzultací s Dr. Holländerem, který vedl má 

měření v Potsdami, vyplynulo, že se pravděpodobně jedná o artefakt měření. S ohledem 

na tento závěr, je pravděpodobný spíše výskyt skupin Sn-O-C. V případě inkluzí 

pozorovaných na obrázcích z TEM (Obr. 43) je tedy kovové jádro inkluzí obaleno 

oxidickou vrstvičkou. 
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Tabulka 4 – Chemické složení vrstev Sn/n-hexan z přehledových spekter metodou XPS 
(hodnoty v atomových procentech). V nadpisech sloupců je uveden peak, který byl pro 
kvantifikaci použit. 

Číslo.vz. rnhex C 1s O 1s Sn 3d O/Sn C/Sn 
Snhex09 0 % 22 % 41 % 37 % 1,1 0,6 
Snhex11 1 % 30 % 40 % 30 % 1,4 1,0 
Snhex10 2 % 34 % 39 % 27 % 1,3 1,3 
Snhex12 5 % 58 % 26 % 16 % 1,6 3,6 
 
Tabulka 5 - Percentuelní zastoupení vazeb dle rozkladů C 1s spekter vysokého rozlišení 
vrstev Sn/n-hexan. 
Číslo.vz. rnhex artefakt C-C C-O COOR COOH 
Snhex09 0 % 5 % 63 % 20 % 3 % 9 % 
Snhex11 1 % 7 % 80 % 6 % 1 % 6 % 
Snhex10 2 % 5 % 83 % 5 % 1 % 6 % 
Snhex12 5 % 2 % 85 % 9 % 1 % 3 % 
 

 

 

Obr. 42 Příklad XPS spektra vysokého rozlišení peaku C1s nanokompozitní vrstvy 
Sn/n-hexan 

 

Z první části experimentů tedy plyne: optimální obsah n-hexanu ve směsi s argonem je 

při rnhex = 1 %. Při tomto obsahu n-hexanu ve směsi s Ar je struktura kompozitu blízko 
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perkolačního prahu. FTIR měření nejsou bohužel pro takový obsah n-hexanu 

použitelná. Měření XPS ukazují, že obsah cínu na povrchu vrstvy je v takovém případě 

30 %. Toto číslo je v dobré shodě s pozorováním uvedeném v [78],[107] kde byla 

pozorována perkolace kompozitních vrstev kovů pro filling factor mezi 20 a 40 %. 

Ovšem je třeba si uvědomit, že filling factor charakterizuje objem kompozitu, kdežto 

XPS měří chemické složení povrchu vzorků.  

 

   
0 % 1 % 2 % 

Obr. 43 TEM (nahoře, 0,5x0,5 µm) a AFM (dole, 1x1 µm) obrázky nanokompozitních 
vrstev deponovaných pro různé obsahy n-hexanu ve směsi pracovního plynu. P = 50 W, 

p = 6 Pa 
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Obr. 44 FTIR spektra nanokompozitních tenkých vrstev Sn/pp n-hexan pro různé obsahy 
n-hexanu ve směsi pracovního plynu. P = 50 W, p = 6 Pa 

 

Obr. 45 XPS spektra vysokého rozlišení Sn3d peaku pro různé obsahy n-hexanu ve 
směsi pracovního plynu (normalizováno na nejvyšší hodnotu). 

 

2) Závislost na příkonu do magnetronu 

Ve druhé části jsem se soustředil na prozkoumání struktury a vlastností kompozitu pro 

různé příkony. Použitý rozsah byl 30 W až 90 W. Při vyšších příkonech docházelo 
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k částečnému natavení terče, při příkonech nižších pak k jeho výraznému otravování 

(jako je popsáno např. v [84]), takže byl deponován pouze plazmový polymer. Struktura 

kompozitu pro různé příkony je na Obr. 46. Je patrná změna od větších inkluzí (cca 

150 nm) při 90 W po homogenní materiál při 30 W. 

Snhex36 – 90 W 

 

Snhex37 – 70 W 

 
 

Snhex38 – 50 W 

 

 
Snhex39 – 30 W 

 
 

Obr. 46  Fotografie z TEM kompozitních vrstev Sn/n-hexan pro různé příkony. Úsečka 
v levém dolním rohu obrázků odpovídá 100 nm (všechny fotografie mají stejné měřítko). 

 
Chemické složení bylo zkoumáno metodou XPS. Z výsledků je patrné, že změna 

příkonu do magnetronu má při použitém rozsahu příkonů menší vliv na chemické 

složení vrstev než změna složení směsi pracovního plynu (srov. Tabulka 4 na str. 73 a 

Tabulka 6 na str. 77). Byl též zjišťován vliv stárnutí na chemické složení těchto vrstev. 

Jako příklad uvádím spektrum vysokého rozlišení Sn3d peaku pro příkon 85 W na Obr. 
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47. Z grafu je patrný pokles komponenty odpovídající kovovému cínu. Nárůst  

oxidických komponent Sn3d peaku během skladování na vzduchu byl patrný u všech 

vrstev připravených v této aparatuře. Nedomnívám se ale, že by zde byl problém s 

natékáním vzduchu do aparatury – tlak po 3 dnech bez čerpání (přes víkend) je v 

aparatuře kolem 200 Pa, což je hodnota odpovídající velmi dobře těsnící aparatuře. Spíš 

se v tomto případě jedná o charakter depozitu. Ačkoliv se obsah kyslíku na povrchu 

vrstev nemění, resp. vzhledem k přesnosti určení chemického složení metodou XPS 

nelze prokázat, že by se měnil (viz Tabulka 6), můžeme ve spektrech vysokého rozlišení 

(Sn 3d, C 1s, O 1s) pozorovat malý nárůst vazeb Sn-O, C-O, C=O. Oxidace po depozici 

je pravděpodobně způsobena reakcí se vzdušným kyslíkem a nikoliv díky kyslíku 

vázanému v plazmově polymerní matrici.  

Tabulka 6 – Chemické složení tenkých vrstvev Sn/n-hexan pro různé příkony do 
magnetronu pro rnhex = 1 % 

 1 den po depozici  2 měsíce po depozici 
 C 1s O 1s Sn 3d  C 1s O 1s Sn 3d 

90 W 27 41 32  33 38 28 
85 W 28 38 34  32 41 27 
80 W 30 39 31  33 38 28 
75 W 32 39 29  35 40 25 
70 W 28 39 32  33 38 29 
65 W 29 44 27  36 39 25 
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Obr. 47 XPS spektrum vysokého rozlišení Sn3d peaku po jednom dni (černé body 
proložené modrými křivkami) a jednom měsíci na vzduchu (šedé body proložené 
červenými křivkami). Normalizováno na nejvyšší hodnotu. 
 

TEM měření pro různé příkony – stárnutí 

Stárnutí kompozitů jsem sledoval též pomocí TEM. Měření provedl Ing. Lubomír 

Kovačik Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK (Ústav buněčné biologie a patologie). Změřeny 

byly vrstvy pro příkony 90 W až 65 W (viz Obr. 48 až Obr. 51). Je patrné, že nedochází 

k výraznějším změnám ve struktuře kompozitů, pouze v případě vrstvy deponované při 

90 W pozorujeme slévání (koalescenci) cínových inkluzí. Podobné chování 

kompozitních vrstev, ale s mnohem výraznějšími změnami, bylo pozorováno např. v 

[85]. 
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1 %, 90 W 

 

1 den 

1 %, 90 W 

 

2 měsíce 

Obr. 48 TEM fotografie kompozitní vrstvy Sn/n-hexan – nejsou pozorovány žádné 
změny. 

 

 

 

 

1 %, 85 W 

 

1 den 

1 %, 85 W 

 

2 měsíce 

Obr. 49 TEM fotografie kompozitní vrstvy Sn/n-hexan – nejsou pozorovány žádné 
změny. 
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1 %, 75 W 

 

1 den 

1 %, 75 W 

 

2 měsíce 

Obr. 50 TEM fotografie kompozitní vrstvy Sn/n-hexan – nejsou pozorovány žádné 
změny. 

1 %, 65 W 

 

1 den 

1 %, 65 W 

 

2 měsíce 

Obr. 51 TEM fotografie kompozitní vrstvy Sn/n-hexan – nejsou pozorovány žádné 
změny. 

 

Elektronová tomografie 

Abych získal komplexnější představu o struktuře kompozitu, doplnil jsem běžná TEM 

pozorování elektronovou tomografií. Ta byla opět provedena na 1. lékařské fakultě UK 

(Ing. Lubomír Kovačik Ph.D.). Měření probíhala tak, že Cu síťka s uhlíkovou blankou, 

na které byl kompozit nanesen, byla snímána standardním TEM pro 139 různých úhlů 

natočení (krok natočení 1°). Pomocí softwaru mikroskopu (Tecnai G2 Sphera) byla pak 

vypočtena skutečná 3D struktura kompozitu. Výsledky pak byly k dispozici ve formě 
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řezů kompozitem ve stupních šedi (viz Obr. 54) či prahovaných třídimenzionálních 

zobrazení (Obr. 52 a Obr. 53). Pro výpočetní analýzu byly řezy ve stupních šedi 

dodatečně prahovány (binarizovány). Z těchto výchozích podkladů (prahované řezy) 

byly vypočteny tvarové parametry – efektivní poloměr a tvarový koeficient udávající 

míru symetrie inkluzí. Výpočty byly provedeny ve spolupráci s prof. RNDr. Rudolfem 

Hrachem, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Úvodní měření 

elektronové tomografie ukázala na některé problémy, které mohou při zpracování nastat 

– při příliš velkém zvětšení je v zorném poli příliš málo objektů pro statistické 

zpracování, při příliš malém zvětšení není dostatečné rozlišení jednotlivých inkluzí. 

Ukázky rekonstrukcí jsou na Obr. 52 a Obr. 53. 

 

 
3D rekonstrukce 

 
3D rekonstrukce s řezy 

 

 
 

Jednotlivý řez strukturou 

Obr. 52 Tomografická rekonstrukce nanokompozitních vrstev Sn/n-hexan, (1 % 
n-hexanu, 90 W), 1 x 1 µm 

 

3D rekonstrukce 3D rekonstrukce s řezy 

 

 
 

Jednotlivý řez strukturou 

Obr. 53 Tomografická rekonstrukce nanokompozitních vrstev Sn/n-hexan, (1 % 
n-hexanu, 70 W), , 1 x 1 µm 

Další měření byla provedena při optimálních zvětšeních pro následnou morfologickou 

analýzu (Obr. 54). 
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Obr. 54 Příklady řezů 0,5 x 0,5 µm strukturou kompozitu pro různé parametry přípravy: 
první řádek (a,b) 1 % n-hexanu, 70 W, a) rekonstrukce ve stupních šedi (výstup 
programu TEM), b) binarizace; druhý řádek (c,d) 2 % n-hexanu, 70 W, c) rekonstrukce 
ve stupních šedi, d) binarizace. Nekompletní objekty nebyly pro analýzy brány v úvahu a 
jsou v části b) a d) vyznačeny šedou barvou. 

Výsledky morfologické analýzy nanokompozitů jsou uvedeny v Tabulce 7. Jejich 

voltampérové charakteristiky uvádím na obrázcích Obr. 55 až Obr. 57 (viz následující 

odstavec). 

 

Tabulka 7 Výsledky morfologické analýzy pro vzorky připravené při 70 W a různých 
podílech n-hexanu ve směsi s argonem. 

rnhex Počet objektů Střední efektivní poloměr 
[nm] 

Tvarový faktor 

1 % 131 12.3 ± 4.8 0,92 ± 0,09 
2 % 181 10.7 ± 4.4 0,88 ± 0,11 
3 % 25 8.1 ± 2.1 0,90 ± 0,08 
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Elektrické vlastnosti 

Pro měření voltampérových charakteristik jsem navrhnul a nechal vyrobit (u firmy 

Elceram, Hradec Králové) substráty s meandrovou strukturou dvou Au elektrod na 

Al 2O3 podkladu. V předchozí fázi jsem používal sandwichové uspořádání (Al elektrody 

na skle). Nové řešení jsem zvolil z toho důvodu, že má vrstva fungovat jako senzor a 

musí být její povrch volně přístupný. Systém meandrů jsou v podstatě 2 elektrody 

vzdálené od sebe 150 µm složené na plochu 1 cm2 (viz Obr. 16). Celková délka 

meandrového systému je 187 mm. Měření na substrátech s meandrovou strukturou 

uvádím v grafech na Obr. 55 až Obr. 57. Z ohmické části voltampérových charakteristik 

byl určen odpor na čtverec tenkých vrstev. V případě 1 % n-hexanu byl odpor na 

čtverec 1,2.106 Ω/sq, v případě 2 % n-hexanu ve směsi je mocnina závislosti I = f(Ux) 

vyšší než 1 (voltampérová charakteristika na Obr. 56). Pro 3 % n-hexanu ve směsi 

pracovního plynu narostl odpor o 6 řádů na 5,7.1012 Ω/sq. Odpor na čtverec prázdného 

Al 2O3 substrátu byl 5,8.1012 Ω/sq. Pravděpodobně je toto chování způsobeno 

přechodem perkolačního prahu – pro 1 % lze nalézt ohmickou proudovou cestu mezi 

elektrodami a odpor vrstvy je relativně nízký, pro 3 % již taková proudová cesta 

neexistuje a odpor vrstvy je dán především vlastnostmi plazmového polymeru [78], 

[107]. 

Je možné, že u vzorků v blízkosti perkolačního prahu došlo při některých měřeních ke 

strukturálním změnám vzorků způsobeným průchodem elektrického proudu. Např. u 

měření 1 a 2 v Obr. 55 je patrná podstatná změna tvaru voltampérové charakteristiky. 

Po prvních dvou měřeních již žádné další změny tvaru voltampérové charakteristiky 

pozorovány nejsou. U vzorku připraveného při 2% n-hexanu ve směsi pracovního plynu 

(Obr. 56) již první měření neuvádím.  

 



 

 84 

 

Obr. 55 Voltampérová charakteristika tenké kompozitní vrstvy Sn/n-hexan (1 %, 70 W). 
Indexy udávají pořadí měření (opakovaná měření a jednom vzorku). 

 

Obr. 56 Voltampérová charakteristika tenké kompozitní vrstvy Sn/n-hexan (2 %, 70 W). 
Charakteristika nemá v daném rozsahu napětí ohmickou část. Indexy udávají pořadí 

měření. 
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Obr. 57 Voltampérová charakteristika tenké kompozitní vrstvy Sn/n-hexan (3 %, 70 W). 
Indexy udávají pořadí měření 

 
Shrnutí výsledků přípravy nanokompozitních vrstev Sn/n-hexan 
 
Byla sestavena a oživena aparatura pro depozice kompozitních tenkých vrstev metodou 

magnetronového naprašování. Byly připraveny tenké nankompozitní vrstvy cínu v 

matrici n-hexanu pro 1) různé směsi pracovního plynu a 2) různé příkony do 

magnetronu. Byl navržen substrát pro měření voltampérových charakteristik. 

Z části 1) bylo vyvozeno, že struktura kompozitu v blízkosti perkolačního prahu je 

deponována při rnhex = 1 %. Ukázalo se též, že metoda FTIR není pro takový obsah 

n-hexanu ve směsi pracovního plynu vhodná. Z části 2) vyplynulo, že vliv příkonu do 

magnetronu na chemické složení vrstev je menší než při změně směsi pracovního plynu 

(v použitém rozsahu příkonů). Metodou XPS byla sledována stabilita chemického 

složení vrstev – byla pozorována částečná oxidace tenkých vrstev. Pomocí TEM nebyly 

pozorovány žádné výraznější změny v morfologii tenkých kompozitních vrstev během 

stárnutí. Byly vypočteny 3D rekonstrukce reálných struktur, které byly popsány 

analytickým rozborem 2D řezů 3D strukturou. Byly změřeny voltampérové 

charakteristiky vrstev Sn/n-hexan. 
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9. Thiofén - plazmový polymer 
 

Druhým plazmovým polymerem byl zvolen heterocyklický plazmový polymer 

připravený z monomeru thiofen. Thiofen je pětičlenný cyklický uhlovodík s 

heteroatomem sírou. Strukturní vzorec je na Obr. 58a. Molární hmotnost tohoto 

monomeru je 84,14 g/mol, hustota 1051 kg/m3. Jeho bod tání – 38°C a bod varu 84°C 

za normálních podmínek. Patří mezi organické polovodiče a to fotovodiče s vysokým 

odporem za tmy. 

Pro přípravu pp thiofenu bylo užito i thiofenového oligomeru terthiofenu. Strukturní 

vzorec je uveden na Obr. 58b. Molární hmotnost tohoto oligomeru je 248.39 g/mol. Bod 

tání za normálního tlaku je 93-95 °C.  

Tenké vrstvy plazmově polymerovaného thiofénu (pp thiofénu) byly připravovány 

nejprve z výchozího monomeru thiofénu. Plazmová polymerace probíhala v aparatuře 

uvedené na Obr. 60. RF výboj byl excitován pomocí magnetronu s uhlíkovým terčem. 

Experimenty probíhaly v komoře z nerezové oceli, která byla čerpána difuzní olejovou 

vývěvou s předčerpáním rotační olejovou vývěvou, čerpací otvor je umístěn v boční 

stěně ve spodní části aparatury. Před každým experimentem byla komora odčerpána na 

tlak 10-3 Pa. Monomer byl do aparatury připouštěn z baňky přes jehlový ventil – 

pracovním plynem byly páry thiofénu přítomné nad hladinou kapalného monomeru 

(baňka byla před experimenty vymražena tekutým dusíkem a vzduch byl odčerpán). RF 

buzení výboje probíhalo buď v kontinuálním nebo v pulsním modu. V případě 

kontinuálního modu byly použity příkony od 2 W do 80 W. V pulsním modu byla doba 

zapnutí buzení (time on) zvolena 10 ms (pro všechny experimenty stejná) a byla 

měněna doba vypnutí buzení (time off) v rozmezí od 3 ms do 490 ms, čemuž odpovídají 

hodnoty střídy (duty cycle) 91% až 2% (viz Obr. 59). Byly použity dva „peakové“ 

příkony (10 W a 50 W), tj. maximální příkon během doby ton byl 10 W nebo 50 W. 

Chemické složení vrstev bylo zkoumáno metodami XPS a FTIR. Dále byl měřen měrný 

elektrický odpor stanovený z voltampérových charakteristik vzorku deponovaného na 

sklo s hliníkovými elektrodami (sendvičová struktura). Byla zkoumána struktura 

povrchu pomocí AFM. 
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a) 

 

b) 

 

 

Obr. 58 Strukturní vzorec thiofénu 

 

Obr. 59 Duty cycle (DC) – poměr doby zapnutí výboje ku periodě pulsu. DC = ton/T 

 

  

Obr. 60 Celkový pohled na aparaturu pro depozici thiofénu. 1 – RF generátor, 2 – člen 
impedančního přizpůsobení (“ladící jednotka”), 3 – proudový zdroj pro ohřev tyglíku, 4 
– měrky tlaku (a read-outy), 5 – load-lock a napouštění plynu (Ar), 6 – kmitací obvod 
krystalového měřiče tlouštěk (nahoře) a čítač frekvence (dole), 7 – elektrické vedení pro 
ohřev tyglíku, 8 – elektrická průchodka termočlánku pro měření teploty tyglíku 
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9.1. Thiofén – kontinuální (CW) režim 
 
Chemické složení  
 

Pro FTIR měření byla připravena podložní skla s napařenou vrstvou zlata. Na tyto 

podložky byla následně nanesena vrstva pp thiofénu. Měření byla provedena na přístroji 

Bruker Equinox 55. Jeho vzorkový prostor byl profukován sušeným vzduchem. 

Výsledky měření závislosti absorbance na příkonu do výboje v kontinuálním modu jsou 

uvedeny na obrázku Obr. 61 a Obr. 62. Výsledky měření chemického složení metodou 

XPS vrstev pp thiofénu připravených v kontinuálním modu v závislosti na příkonu jsou 

uvedeny na Obr. 63. 

 

Obr. 61 FTIR spektra pp thiofénu  připraveného v kontinuálním modu. Pro příkony 2 W 
až 80 W. Křivka 0 W odpovídá ATR spektru výchozího monomeru. 
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Obr. 62 Vývoj FTIR spekter pp thiofénu připraveného v kontinuálním modu (příkon 
5W). Svislé čáry označují vlnočty  S-O (1650 cm-1) a C-O a S-O (1050 cm-1) vazeb. 

 

 
Obr. 63 Závislost prvkového složení vrstev pp thiofénu, připravených v kontinuálním 

modu určená metodou XPS, na příkonu. 
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Měření FTIR dokazují značnou fragmentaci monomeru ve výboji i pro nízké příkony. 

Ve srovnání s ATR spektrem kapalného thiofénu pozorujeme rozšíření a vymizení 

některých spektrálních čar (např. 1050 a 1100 cm-1). Kromě toho se objevují čáry nové, 

které ukazují na tvorbu skupin typických pro plazmové polymery (C=O, C=C). Na 

vzorcích byl též metodou FTIR studován vliv stárnutí vrstev po depozici. Ukázalo se, že 

při vystavení vrstev vzduchu dochází ke zřetelné oxidaci vrstev již po několika 

hodinách, jak je zjevné z FTIR spekter na Obr. 62. Pás u 1700 cm-1 je signálem vibrací 

skupiny C=O. Tyto efekty by mohly též vysvětlovat výrazné rozdíly tvaru 

infračervených spekter plazmově polymerovaného thiofenu v literatuře [90],[92]. 

Z měření XPS (těsně po depozici) je vidět, že pro vyšší příkony je ve vrstvách pp 

thiofénu nižší obsah kyslíku a zvyšuje se poměr S/C. 

 

Morfologie 

Pomocí Mikroskopie atomových sil (AFM) byla zkoumána morfologie vrstev 

pp thiofénu připravených v kontinuálním (CW) modu. Měření proběhla na přístroji 

Quesant v nekontaktním režimu. Z AFM scanů na Obr. 64 je vidět, že pro příkony do 

40 W (vzorky TF01 až TF03) jsou připravené vrstvy velmi hladké (RMS < 1 nm). Pro 

příkon 80 W (vzorek TF04) vzroste významně drsnost vrstvy (RMS = 16 nm). Může jít 

o důsledek dopadu energetičtějších iontů při vyšším příkonu do výboje. Vzhledem 

k tomu (viz Tabulka 1 na str. 18), že vazby uhlíku s kyslíkem mají vyšší vazebnou 

energii než vazby uhlíku s uhlíkem, jde pravděpodobně k vytrhávání celých skupin C-O 

či C=O ze struktury vrstvy. To odpovídá i pozorování XPS (snižování obsahu C i O, 

zvyšování poměru S/C pro vyšší příkony). 
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Obr. 64 Povrchy vrstev pp thiofénu připravených v kontinuálním modu v závislosti na 
příkonu. a) 10W, b) 20W, c) 40W, d) 80W 

 
Stanovení měrného odporu vrstev pp thiofénu  

Pro tato měření byla použita podložní sklíčka s napařenými hliníkovými elektrodami, na 

ně byla připravena vrstva thiofénu (Obr. 65a). V tomto uspořádání byl změřen odpor 

(odpor na čtverec) vrstev pp thiofénu. Následně byla přes vrstvu napařena křížem další 

hliníková elektroda (viz Obr. 65b). Tímto způsobem vznikla sendvičová struktura, na 

níž byly měřeny voltampérové charakteristiky. K jejich měření byly použity přístroje 

Keithley 617 (měření proudu) a řiditelný zdroj napětí Keithley řízené počítačem. 

 

Obr. 65 a) Podložka s elektrodami pro elektrická měření s nadeponovanou vrstvou 
pp thiofénu. b) Podložka s vrstvou a následně napařenou vrchní elektrodou. 
Čísla označují kontakty (čárka znamená tentýž kontakt ale v jiném místě)  
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9.2. Thiofén - pulzní režim 
 

V kontinuálním režimu byla pozorována vysoká fragmentace monomeru. Proto bylo 

přistoupeno k provedení depozic pp thiofénu v pulzním režimu, který bývá používán 

právě pro zachování struktury monomerů [10]. Experimenty probíhaly ve stejné komoře 

a se stejným geometrickým uspořádáním jako v případě kontinuálního režimu. RF zdroj 

Dressler Cesar 136 je schopen pracovat v pulsním režimu v rozsahu střídy (duty cycle) 

od 1% do 99%. Zvolený průběh pulzu je nastaven frekvencí (lze provést v rozsahu od 

1 Hz do 99 kHz) a střídy. Byly zvoleny takové parametry, aby u všech experimentů byla 

stejná doba zapnutí (10 ms). Střída zvolená v rozmezí 91 % až 2 % odpovídá dobám 

vypnutí od 3 ms do 490 ms. 

Chemické složení bylo měřeno metodami FTIR a XPS. Elektrické vlastnosti na 

laterálním uspořádání. 

 

Chemické složení 

Skupiny vyskytující se v pp thiofénu byly určovány pomocí metody FTIR. Na Obr. 67 

jsou uvedena spektra pro průměrný příkon 5 W a různé časy vypnutí toff. Ve spektrech 

jsou patrné charakteristické vibrace thiofénového cyklu, dále pak spektra potvrzují 

přítomnost C-H a C-S skupin a široký peak OH skupin okolo 3200 cm-1. Ze spekter je 

však stále patrná vysoká fragmentace výchozího monomeru ve srovnání se spektrem 

ATR kapalného monomeru thiofénu. 

Metodou XPS bylo určeno prvkové složení vzorků. Měření probíhala na Katedře 

makromolekulární fyziky na MFF UK, kde je k dispozici přístroj shodný se zařízením 

popsaným v kapitole 4.9 na str. 36. Jako substrát pro měření XPS byly použity 

křemíkové destičky (velikost 10 x 10 mm). 

Bylo zjištěno (viz Obr. 66), že při stejném průměrném příkonu jsou vrstvy připravené za 

nižšího maximálního příkonu více zoxidovány (podobný efekt byl pozorován i u 

kontinuálního výboje). Ve zkoumaném rozmezí maximálních příkonů 10-50 W je vliv 

výkonu na míru zachování molekulární struktury materiálu minoritní.  



 

 93 

 

Obr. 66 Závislost prvkového složení vrstev pp thiofénu, připravených v pulsním modu 
určená metodou XPS, na době vypnutí pulsu (toff) pro peakové příkony 10W a 50W. 
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Obr. 67 FTIR spektra pp thiofénu pro průměrný příkon 5W. Shora: 5 W kontinuálně; 
pulsní mod ton=10 ms toff =10 ms peak 10 W (prům. 5 W), ton =10 ms toff =90 ms 50 W 
(prům. 5 W), ATR spektrum thiofenu 
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Stanovení měrného odporu vrstev pp thiofénu 

Tabulka 8 Výsledky měření odporu pp thiofénu připraveného v pulsním modu (laterální 
uspořádání – Obr. 65a). 

Name R[GΩ] d[nm] L[mm] l[mm] R [GΩ] 
TF18 12 560 15,6 13,8 14 
TF17 40 140 15,4 12,5 49 
TF16 34 100 16,3 12,2 45 
TF12 120 150 16,3 12,6 155 

 
 

9.3. Dvojvrstvá struktura TiOx/thiofén 
 

Možná aplikace vrstev obsahujících thiofén jsou solární články. Jedno z možných 

uspořádání vrstvy použitelné k tomuto účelu je multivrstvá struktura obsahující oxid 

kovu (zde TiOx) doplněný absorberem (v tomto případě thiofén). Vhodné je připravit 

rozhraní TiOx/absorber dostatečně členité. Členitost umožňuje efektivnější rozdělení 

elektron-děrových párů: maximální difuzní délka elektron-děrového páru před zpětnou 

rekombinací je řádově několik desítek nanometrů ([3] až [5]). Proto je nutné aby 

v materiálu bylo rozhraní, na kterém dochází k rozdělení excitonu, dostatečně blízko. 

Přípravou tenkých vrstev TiOx jsem se v rámci disertace nezabýval – tyto tenké vrstvy 

byly připraveny ve spolupráci s  Mgr. Martinem Drábikem PhD. [91]. 

 

Pro měření vícevrstvé struktury byl thiofén připraven na podložky s ITO a ITO/TiOx 

(viz Obr. 70) opět v sendvičovém uspořádání. 

 

Obr. 68 Schéma vícevrstvých připravených struktur pro měření voltampérových 
charakteristik. 



 

 95 

 
Voltampérové charakteristiky 

 

Nejprve byla změřena samotná vrstva TiOx. Její voltampérová charakteristika v 

sendvičovém uspořádání je na Obr. 69. Z ohmické části charakteristiky byl určen měrný 

odpor vrstvy. Měrný odpor u vrstev s Ti byl řádově 104 Ωm. Následně byla změřena 

charakteristika vícevrstvé struktury s plazmovým polymerem thiofénem. Z elektrických 

měření byl vyhodnocen měrný odpor těchto vrstev v závislosti na podmínkách přípravy 

ve dvou modech - v kontinuálním (řádu 1012 Ωm) a v pulzním modu (řádu 1010 Ωm až 

1011 Ωm). Výsledky viz Obr. 70 a Tabulka 9. 

 

Obr. 69 Voltampérová charakteristika TiOx měřená v sendvičovém uspořádání za 
pokojové teploty. 
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Obr. 70 Voltampérová charakteristika dvojvrstvé struktury TiOx/pp thiofén. Odpor 
struktury je řízen thiofénovou vrstvou. 

 

Tabulka 9 Výsledky měření odporu dvojvrstvy TiOx / pp thiofénu připraveného v 
kontinuálním modu (sendvičové uspořádání). Hodnoty ρ2 a ρ2 odpovídají číslům 
elektrod v sendvičovém uspořádání dle Obr. 65 b). V posledním sloupci tabulky jsou 
přepočteny na hodnoty odporu na čtverec. 

 ρ2[Ωm] ρ3[Ωm] Rs[GΩ/sq] 
TF01B 235.1010 249.1010 16,5 
TF02B 360.1010 229.1010 30,5 
TF03B 297.1010 363.1010 6 
TF04B 655.1010 197.1010 16 
 
Doplňujícím experimentem bylo nahrazení vrstvy TiOx vrstvou SnOx. Tyto experimenty 

jsem prováděl na experimentálním zařízení na KFY PřF UJEP v Ústí nad Labem. 

Vrstvy SnOx byly připraveny RF magnetronovým naprašováním z cínového terče ve 

směsi pracovního plyna Ar + O2. Parametry depozice jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Voltampérová charakteristika SnOx vrstvy je na Obr. 71 Volampérová charakteristika 

SnOx měřená v sendvičovém uspořádání na vzorku BSn04 za pokojové teploty. Měrný 

odpor je o řád vyšší než u vrstvy TiOx (za pokojové teploty je měrný odpor SnOx vrstvy 
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105Ωm). Na Obr. 72 je voltampérová charakteristika dvojvrstvy SnOx/pp thiofén. Tato 

dvojvrstvá struktura snese vyšší voltaickou zátěž než struktura TiOx/pp. 

Tabulka 10 Parametry přípravy vrstev SnOx 

name FO2 

[sccm] 
FAr 

[sccm] 
pwork 

[Pa] 
Pin-Pback 

[W] 
Ub 

[V] 
t poznámka 

BSn01 1 19 4,0 100-1 186 3’ 5% O2 

BSn02 1 19 4,0 50-0 150 5‘ 5% O2 

BSn03 2 18 4,0 50-0 150 5‘ 10% O2 

BSn04 5 15 4,0 50-0 150 5‘ 25% O2 

 

 

Obr. 71 Volampérová charakteristika SnOx měřená v sendvičovém uspořádání na 
vzorku BSn04 za pokojové teploty. 
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Obr. 72 Voltampérová charakteristika dvojvrstvé struktury SnOx/pp thiofén. Odpor 

struktury je řízen thiofénovou vrstvou. 

 

Shrnutí výsledků přípravy tenkých vrstev pp thiofénu a vícevrstvých struktur 

TiO x, SnOx/pp thiofén 

 

Byly připraveny vrstvy pp thiofénu, dvojvrstvy TiOx/pp thiofén a SnOx/pp thiofén. 

Měření FTIR a ATR ukázala, že chemická struktura vrstev plazmového polymeru 

thiofénu se výrazně liší od struktury monomeru, což odpovídá představám o plazmové 

polymeraci. FTIR spektra vrstev připravených v pulsním režimu neprokázala 

významnější zachování struktury ve srovnání s kontinuálním režimem, avšak měření 

voltampérových charakteristik prokázala zlepšení vodivosti (resp. snížení měrného 

odporu) téměř o dva řády. Proto se domnívám, že struktura thiofénu je v případě 

pulsního režimu lépe zachovaná, avšak tuto změnu nebylo možné prokázat pomocí 

FTIR ani pomocí XPS. 
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9.4. Terthiofén (3T) 
 
V dalších experimentech jsem použil místo kapalného monomeru terthiofén, jehož 

jednotka obsahuje tři thiofénová jádra (Obr. 58b na str. 87). Tento materiál je za 

normálních podmínek v pevném skupenství a je dodáván (Sigma Aldrich) ve formě 

žlutého prášku. Pro vytvoření tenké vrstvy je třeba jej zahřát a vypařit – teplota tání je 

93-95°C. Bylo použito vypařování ve vakuu, které bylo u některých depozic doplněno 

výbojem v argonu. Výboj sloužil k vytvoření radikálů pro spuštění plazmové 

polymerace. Byla použita stejná aparatura jako v případě depozice z kapalného 

monomeru, pouze byla doplněna tyglíkem, který byl zavěšen na molybdenových 

páscích. Tyglík byl zahříván pásky průchodem elektrického proudu, jeho teplota byla 

měřena termočlánkem (viz Obr. 73).  

 

1

2
3

4

5

 

Obr. 73 Uspořádání experimentu vypařování 3T - pohled do aparatury shora. 1 – držák 
vzorků, 2 – tyglík, 3 – magnetron s uhlíkovým terčem, 4 – krystalový měřič tlouštěk 

(QCM), 5 – přívod elektrického proudu k tyglíku. 

 
 Chemické složení vrstev 3T 
 
Pomocí FTIR a XPS jsem sledoval změny chemického složení (stárnutí) tenkých vrstev 

3T. Předpokládal jsem, že při použití výboje bude docházet k oxidaci tenké vrstvy a to 

tím výrazněji, čím vyšší příkon do výboje bude použit. Jelikož struktura i chemické 

složení výsledné tenké vrstvy může být závislé na geometrickém uspořádání, provedl 

jsem v rámci možností, které mi poskytla depoziční komora, experimenty pro dvě různá 

geometrická uspořádání.  
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Uspořádání A: tyglík respektive držák vzorku byl umístěn dále od excitační elektrody 

(magnetronu s uhlíkovým terčem), tj. 15 cm resp. 19 cm 

Uspořádání B: tyglík i držák vzorků jsem přemístil do vzdálenosti 2 cm (tyglík) a 6 cm 

(držák vzorků) od excitační elektrody. 

 

FTIR 

U 3T jsem předpokládal, že při pouhém vypařování nedojde k výraznější fragmentaci 

monomeru, a že tedy FTIR spektrum vypařovaného 3T bude shodné nebo velmi 

podobné výchozímu materiálu. Při srovnání s literaturou ([93] až [96]) jsem ve FTIR 

spektrech 3T pozoroval absorpce odpovídající 3T, tj. vibrace thiofénového jádra, či 

C=C vazby. Dále jsem zjistil přítomnost vibrací odpovídajících skupině C=O. 

V uspořádání A jsem použil příkony do magnetronu od 0 W do 160 W, monomer byl 

vypařován. Teplota tyglíku byla 100 až 110°C (teplota tání 3T je 93-95°C). V případě 

tenkých vrstev připravených s výbojem docházelo k jejich oxidaci. To dokumentují 

FTIR spektra, kde jsou patrné absorpce na vlnočtech 1150, 1400 a 1650 cm-1. Tyto 

absorpce odpovídají vibracím skupin C-O, C=O a S-O. Dále je patrný širší pás kolem 

3200 cm-1, který je typický pro vibrace skupiny OH. Tyto absorpce jsou výraznější 

s postupným stárnutím tenké vrstvy. K největším změnám dochází během prvních dvou 

až čtyř týdnů po depozici. Po třech až šesti měsících se stárnutí zastaví, resp. změny už 

jsou pouze velmi malé. Výrazné změny FTIR spekter však byly pozorovány v případě 

příkonů 120W a 160W. Vlivem stárnutí dochází k velkým změnám regionu mezi 

1000-1500 cm-1), které jsou patrně způsobeny vysokou fragmentací monomeru – 

spektra se velmi podobají spektru plazmového polymeru thiofénu na Obr. 61 (str. 88) 

deponovaného v kontinuálním režimu – případně následnou oxidací.  Kromě oxidace 

byly pozorovány absorpce, které podle dostupné literatury odpovídají struktuře 

výchozího monomeru, tj. stretching vibracím skupin C=C a in-plane vibracím 

thiofénového jádra. Při použití uspořádání B prakticky nedošlo k žádným výrazným 

změnám oproti uspořádání A. Některá spektra a jejich vývoj se stárnutím vrstvy jsou 

uvedena na obrázcích Obr. 74 až Obr. 78. 
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Obr. 74 Vývoj FTIR spektra vypařovaného 3T. Nejsou pozorovatelné žádné změny. 

 

 

Obr. 75 Vývoj spektra vypařovaného 3T do výboje v argonu 20 W. Pozorujeme tvorbu 
peaku na 1650 cm-1 a mizení peaků „fingerprint“ regionu mezi 1500 a 1000 cm-1. 
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Obr. 76 Vývoj spektra vypařovaného 3T do výboje v argonu 80 W. Opět je patrná 
tvorba peaku na 1650 cm-1 a mizení peaků „fingerprint“ regionu oproti Obr. 74. 

 

Obr. 77 Vývoj spektra vypařovaného 3T do výboje v argonu 120 W. Kromě peaku na 
1650 cm-1 je patrná tvorba OH skupin (cca 3200 cm-1). „Fingerprint“ region je zcela 

odlišný od výchozího monomeru. 
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Obr. 78 Vývoj spektra vypařovaného 3T do výboje v argonu 160 W. Podobně jako v 
Obr. 77 je patrná tvorba OH skupin (cca 3200 cm-1). „Fingerprint“ region je zcela 

odlišný od výchozího monomeru. 

 

Morfologie vrstev 3T 

Provedl jsem depozice vypařováním 3T z pevné fáze bez plazmatu i s plazmatem. 

Pomocí optického mikroskopu, AFM a SEM byla zkoumána závislost růstu vrstvy 

vypařovaného 3T na vsázce (vsázka od 2,5 do 20 mg) a na použitém příkonu do výboje 

(0 až 160 W). Vrstvy takto připravené byly nekontinuální s relativně vysokou drsností. 

Fotografie pořízené optickým mikroskopem jsou na Obr. 83. Adheze vrstev k 

podložkám byla bez použití plazmatu nízká4. Nebylo možné provést měření kontaktního 

úhlu neboť kapka vody vrstvu po cca 10-20 sekundách rozpustila a depozit smyla. Od 

použití plazmatu jsem očekával zlepšení především adheze a odolnosti vrstev vůči 

kapalinám. 

Závislost růstu vrstev na příkonu do magnetronu byla zkoumána pro kontinuální mód 

v rozsahu 0 W až 80 W (u některých vzorků až 160 W). V případě výboje v Ar byl 

patrný ostrůvkovitý růst vrstvy 3T vypařovaného do výboje. Navíc byly pozorovány 

                                                 
4 Adhezi jsme neměřili žádnou standardní metodou. Jde pouze o subjektivní hodnocení založené na 
“snadnosti” škrábnutí pinzetou do depozitu na skleněné podložce. 
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krystality, uspořádání na dlouhou vzdálenost (viz např. Obr. 82). Ostrůvkovitý charakter 

růstu vrstev byl popsán T. Potocarem v [97]. 

Pomocí optické mikroskopie a AFM (a v několika případech SEM) jsem pozoroval 

rozdíly v růstu na různých površích (Au, Si, ITO, sklo).  

Nejprve jsem deponoval vrstvy bez výboje a pro různé použité vsázky (od 2,5 mg do 

20 mg). Pro vsázky menší než 10 mg vytvářely se vrstvy nespojité (Obr. 79). Pokud 

bylo do tyglíku umístěno 10 mg nebo více, byly substráty zcela pokryty, ale stále byly 

pozorovatelné domény s různou orientací laminárních struktur (Obr. 80). Při použití 

výboje docházelo k růstu nespojitých vrstev i pro vsázku 10 mg. Pozorované krystalické 

útvary měly dendritické tvary. Významný byl v tomto případě vliv použité podložky – 

na Au byly i s výbojem struktury laminární, kdežto na Si a na skle docházelo k tvorbě 

dendritických útvarů (Obr. 81). Pozorované tvary byly velmi podobné vrstvám 

popisovaným v [97]. Domnívám se, že podobnost růstu vrstev 3T na Si a skle je 

způsobená podobným charakterem použitých materiálů – v obou případech jsou 

deponované molekuly jehlicového tvaru (3T, 6P). V práci [97] je popsán růst vrstev 6P 

(para-hexafenylu) na muskovitu (na slídě – silikátu s obsahem Al, K a F) 

amorfizovaném pomocí dopadu iontů Ar. Hlavním faktorem ovlivňujícím uspořádání na 

dlouhou vzdálenost je kromě depoziční rychlosti zejména teplota substrátu. Pro teploty 

pod 300 K je udáván ostrůvkový růst kompaktních tvarů, pro teploty nad 300 K růst 

ostrůvků dendritických tvarů. To je opačné chování, než je zpravidla očekáváno – 

kompaktní útvary bývají spojeny s vyšší mobilitou molekul při vyšší teplotě. Dle práce 

[97] je kromě difuzí limitovaného růstu (diffusion-limited aggregation) podstatný též 

růst limitovaný vazbami mezi molekulami. (attachment-limited aggregation). U 

dlouhých molekul (jako jsou 6P i 3T) je málo pravděpodobné navázání dvou molekul 

do tvaru T. Pravděpodobnější je spojení dvou rovnoběžných molekul. Aby mohly být 

dvě molekuly rovnoběžné, musí překonat potenciálové bariéry při rotaci na povrchu 

substrátu. Na rotaci je třeba určitá energie, která může být dodána např. zvýšenou 

teplotou substrátu, v mém případě se domnívám, že potřebná energie byla dodána 

plazmatem a tedy docházelo ke vzniku dendritických struktur. 

Při použití vyšších příkonů jsem pozoroval, že opět dochází k růstu laminárních 

struktur. To je pravděpodobně způsobeno rozbitím dlouhých molekul 3T na menší 

fragmenty. To potvrzují i měření FTIR, kde spektra s úzkými čarami pro příkony do 

80 W uvedené na Obr. 74 až Obr. 76 přechází pro 120 W a 160 W na spektra s širšími 

peaky (Obr. 77 a Obr. 78). 
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3T41 on Au

3T41 on ITO

 

Obr. 79 AFM vrstvy vypařovaného 3T (vsázka 2,5 mg) na různých substrátech. Vlevo 
scan velikosti 100x100 µm, vpravo 40x40 µm. 

3T39 on Au

3T39 on ITO

 
 

Obr. 80 AFM vrstvy vypařovaného 3T (vsázka 10 mg) na různých substrátech. Vlevo 
scan velikosti 100x100 µm, vpravo 40x40 µm. 

 



 

 106 

Au Si Sklo 

3T34_Au_03_50x 
0 W 

3T34_polariz_01_50x 
0 W 

3T34_sklo_04_50x 
0 W 

3T37_Au_04_50x 
20 W 

3T37_Si_05_50x 
20 W 

3T37_sklo_08_50x 
20 W 

3T35_Au_09_50x 
40 W 

3T35_Si_17_20x 
40 W 

3T35_sklo_08_50x 
40 W 

3T36_Au_02_50x 
80 W 

3T35_Si_14_50x 
80 W 

3T36_sklo_10_50x 
80 W 

Obr. 81 Fotografie z optického mikroskopu vrstev 3T deponovaných na různé substráty 
pro různé příkony do plazmatického výboje.Zvětšení u všech obrázků = 50x, což 

odpovídá šířce zorného pole 160 µm. 
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Obr. 82 Vrstva plazmového polymeru terthiofénu 3T vypařovaného do výboje 40 W 
v argonu. Substrát – Si wafer. Zvětšení 5x. Rozměr obrázku: šířka = 1,6 mm 
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Zvětšení 20x (šířka zorného pole 0,4 mm) Zvětšení 50x (šířka zorného pole 160 um)  

 
3T vypař. 5 mg (3T13C_20xB) 

 
3T vypař. 5 mg (3T13C_50x) 

 
3T vypař. 10 mg (3T14_stred_20x) 

 
3T vypař. 10 mg (3T14_stred_50x) 

 
3T vypař. 20 mg (3T15_stred_20x) 

 
3T vypař. 20 mg (3T15_stred_50x) 

Obr. 83 Vypařovaný 3T – závislost na velikosti vsázky 
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10. Závěr 

 

V rámci této práce byly připravovány tenké vrstvy plazmových polymerů n-hexanu, 

thiofénu a terthiofénu. Byly též připravovány vícevrstvé struktury pp thiofén/TiO2 

a nanokompozitní vrstvy Sn/n-hexan. 

V případě plazmového polymeru n-hexanu připravovaného v Typizovaném modulárním 

reaktoru (TMR) byly provedeny pilotní experimenty pro planparalelní uspořádání 

v hlavní komoře a pro tubulární modul tohoto reaktoru, jejichž cílem bylo otestování 

variability TMR a seznámení se se základními depozičními technikami plazmových 

polymerů. Během experimentů byla zkoumána homogenita chemického složení (FTIR, 

měření kontaktního úhlu vody) a homogenita tloušťky depozitu. V případě tubulárního 

modulu bylo dosaženo zlepšení homogenity v tloušťce zařazením sedmi elektrod místo 

obvyklých dvou. 

Stabilita plazmového polymeru n-hexanu ve vodě byla zkoumána pomocí 

elipsometrických měření tloušťky vrstvy. Při depozicích byl pro kontrolu automatického 

předpětí na vzorku použit systém dvou paralelních nezávisle napájených elektrod. 

Z měření vyplynulo optimální složení směsi pracovního plynu (n-hexan s argonem 

v poměru 1:5) a optimální příkony do elektrod (100W:20W) pro vytvoření voděodolné 

tvrdé vrstvy. Stárnutí vrstev pp n-hexanu deponovaných na skleněnou podložku a 

skladovaných ve vlhkosti a ve vodě ukázalo, že vrstvy s obsahem n-hexanu nižším než 

20% ve směsi pracovního plynu s argonem delaminují na rozdíl od vrstev s 50% 

n-hexanu ve směsi pracovního plynu. 

Experimenty s depozicemi nanokompozitů Sn/n-hexanu (plazma bylo buzeno 

magnetronem s cínovým terčem) ukázaly vysokou citlivost morfologie kompozitu na 

podíl (parciální tlak) n-hexanu ve směsi pracovního plynu, již tvořily páry n-hexanu a 

argon. Struktura kompozitu se výrazně mění se změnou obsahu n-hexanu již v rámci 

několika jednotek procent. Byly nalezeny depoziční parametry, při jejichž použití se 

tvoří struktura kompozitu v blízkosti perkolačního prahu (1 % n-hexanu, 6 Pa, 70 W). 

Byl navrhnut substrát (Au elektrody na Al2O3) pro měření voltampérových 

charakteristik nanokompozitních vrstev Sn/n-hexan. Byly pozorovány změny 

chemického složení povrchu tenkých vrstev metodami TEM a XPS související se 

stárnutím nanokompozitních vrstev. Z TEM tomografických řezů byly určeny efektivní 

poloměry a tvarové koeficienty inkluzí pro některé kompozity Sn/n-hexan. 
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Byly deponovány tenké vrstvy thiofénu metodou plazmatické polymerace. Použito bylo 

kontinuální i pulsní plasma. Bylo popsáno, jak se mění chemické složení vrstev 

v závislosti na příkonu do výboje. Byly měřeny elektrické vlastnosti (měrný odpor) 

tenkých vrstev thiofénu a bylo zjištěno, že díky použití pulsního plazmatu došlo 

ke zlepšení vodivosti (resp. snížení měrného odporu) tenkých vrstev až o dva řády. 

Byly deponovány tenké vrstvy terthiofénu (3T) vakuovým vypařováním z pevné fáze 

bez výboje i do výboje v argonu. Bylo zjištěno, že jsou vytvářeny nekontinuální vrstvy 

3T, které vykazují uspořádání na dlouhou vzdálenost (krystality). 
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