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Úvod

Pojem „katalýzaÿ byl zaveden v roce 1835 švédským chemikem Jönsem Jaco-

bem Berzeliem jako popis procesu, při kterém nějaká látka ovlivňuje chemickou

reakci aniž by při ní byla sama spotřebovávána. Takové látce se říká katalyzátor.

Katalýzu můžeme rozdělit na homogenní, kdy má katalyzátor stejnou fázi jako

reaktanty, a heterogenní, kdy se fáze katalyzátoru a reaktantů liší. Heterogenní

katalýza je dnes nezbytnou součástí mnoha průmyslových odvětví a o její důleži-

tosti svědčí mimo jiné i to, že za její výzkum byla již několikrát udělena Nobelova

cena (Fritzi Haberovi a Carlu Boshovi v roce 1918 za syntézu amoniaku, Irvingu

Langmuirovi v roce 1938 za výzkum v oblasti povrchu a rozhraní a Gernhardu

Ertlovi v roce 2007 za výzkum reakcí na pevných površích). K výzkumu kata-

lýzy se dá přistupovat dvěma způsoby. V minulosti převládal empirický přístup,

kdy se zkoušely různé kombinace látek metodou pokus-omyl bez bližších zna-

lostí mechanismů fungování příslušných katalytických reakcí. V dnešní době však

převažuje výzkum, který má za cíl pochopit mechanismy těchto reakcí na co nej-

nižší úrovni. Toho se dá v případě heterogenní katalýzy, kdy je katalyzátorem

pevná látka, docílit podrobným výzkumem povrchu této látky a procesů na něm.

Protože reálné katalyzátory zpravidla mají z praktických důvodů (snaha o do-

sažení co největšího poměru povrchu k objemu) poměrně složitou strukturu -

nejčastěji mívají formu prášku či porézní vrstvy - je třeba určitého zjednodušení,

které umožňuje tyto katalyzátory zkoumat se znalostí co největšího počtu para-

metrů. Takovým zjednodušeným systémům se říká modelové katalyzátory. Mají

zpravidla formu monokrystalů, tenkých epitaxních vrstev či nesených částic na

orientovaném povrchu (viz obrázek 1, (a) - (c)), což umožňuje zkoumání procesů

na povrchu s podrobnou znalostí struktury a chemického stavu katalyzátoru. O

tomto směru výzkumu uvažoval ve své době již Langmuir, k jeho rozvoji však

mohlo dojít až od šedesátých let dvacátého století, kdy byly vyvinuty techniky
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potřebné k dosažení ultravysokého vakua (UHV) a povrchově citlivých experi-

mentálních metod. Průkopníkem tohoto směru výzkumu, který za jeho rozvoj

získal také Nobelovu cenu, byl již zmiňovaný Gernhard Ertl [1]. Jeho práce na

tomto poli podnítila široký rozmach a dnes se tímto oborem zabývá široká paleta

vědců z celého světa [2, 3, 4, 5].

(a) (b) (c) (d)
Obrázek 1: Různé typy modelových systémů: (a) - monokrystal, (b) - tenká epi-

taxní vrstva, (c) - nesené částice na epitaxní vrstvě, (d) - inverzní katalyzátor.

V posledních letech se rozvinul nový přístup k modelovým katalyzátorům na

bázi kov/oxid, kdy se na místo obvyklého postupu, tj. nanášení kovových částic

na rovnou oxidovou podložku vytváří oxidové nanočástice na kovové podložce

[6] (viz obrázek 1 (d)). Toto uspořádání, tzv. inverzní katalyzátor, má několik

výhod. Oxidy ve formě nanočástic mají oproti svým objemovým ekvivalentům v

některých ohledech odlišné a pro katalýzu zajímavé vlastnosti. To je dáno jednak

jejich malými rozměry, ale také větší hustotou katalyticky aktivních míst (okraje,

hrany, defekty). Výzkum například ukázal, že pro reakci, při které z vody a oxidu

uhelnatého vzniká vodík (water - gas shift reaction) je systém CeOx/Cu(111)

katalyticky aktivnější než systém Cu/CeO2(111) [7]. V uspořádání inverzního

katalyzátoru vykazovali velkou aktivitu pro tuto reakci i další systémy, např.

TiO2−x/Au(111) a CeO2−x/Au(111) [8]. Další výhodou uspořádání inverzního

katalyzátoru je fakt, že kovová podložka je na rozdíl od velké části kovových oxidů

(včetně oxidu wolframu) vodivá a systém se tak dá dobře zkoumat metodami

fyziky povrchů.

Wolfram patří k přechodovým kovům, tj. kovům s částečně zaplněnou d-

slupkou a, jak je pro přechodové kovy typické, může se vyskytovat v různých

oxidačních stavech. Konkrétně jako oxid wolframičitý (WO2), oxid wolframový

(WO3) či v nějakém jejich mezistavu. Z hlediska možného využití je zajímavější a

díky tomu také hojně studovaný oxid wolframový. Jeho základní krystalická struk-

tura je tvořena osmistěny s atomem wolframu ve středu a šesti atomy kyslíku na

vrcholech. Tyto osmistěny jsou vůči sobě různě natočené a tvoří monoklinickou
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mřížku s parametry blížícími se mřížce kubické (a = 0,730 nm, b = 0,754 nm,

c = 0,769 nm, β = 90,881◦, viz obrázek 2) [9]. Struktura se mění s teplotou.

Změny mají charakter pouhého rozdílného vzájemného natáčení osmistěnů [10].

Pokud je oxid ve formě nanoklastrů či tenké vrstvy, může nabývat kubické struk-

tury (a = 0,371 nm, viz obrázek 3) [11, 12, 13]. Pro praktické využití dávají

oxidu wolframu zajímavé vlastnosti poruchy v této struktuře, konkrétně místa,

kde chybí kyslík (tzv. kyslíkové vakance). Ty mohou nabývat různých podob.

Pokud vakance zůstane dvojnásobně nabitá, zůstanou atomy wolframu ve stavu

W6+, tedy stejném, jako v neporušené struktuře (W6+ −− V0 −− W6+). Zde se

po uplynutí relaxační doby vytvoří komplex (W −− W)10+. V dalším případě se

může náboj přesunout k jednomu z atomů wolframu, který poté zůstane ve stavu

W5+ (W5+ V+ −− W6+). Kyslíkové vakance mají vliv jak na optické vlast-

nosti, tak na vodivost a chemické vlastnosti. Toho všeho se využívá v reálných,

často již komerčních zařízeních.

Obrázek 2: Monoklinická struktura

oxidu wolframu.

Obrázek 3: Pseudoubická struktura

oxidu wolframu.

Optické vlastnosti oxidu wolframu jsou dány přítomností kyslíkových vakancí

a s nimi spojených atomů wolframu ve stavu W5+. Na těchto místech se může

rozptylovat světlo z červeného okraje viditelné části spektra a z infračervené ob-

lasti [14]. Pokud do mřížky oxidu wolframu zavedeme ionty lithia, objeví se v

jeho struktuře větší počet atomů wolframu ve stavu W5+, což zvyšuje absorpci ve

viditelné části spektra [15]. Toho se dá využít při konstrukci tzv. elektrochromic-

kých zařízení. Pokud uděláme sendvič s vrstvou oxidu wolframu na jedné straně,

vrstvou Li≈1V2O5 na straně druhé a lithiového elektrolytu mezi nimi [16], dojde

při přiložení negativního napětí na stranu s oxidem wolframu k zabudování iontů
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Li+ do oxidu. Tyto atomy pro své umístění preferují kyslíkové vakance. Jejich pří-

tomnost vede k vytvoření wolframového bronzu s větším počtem atomů wolframu

ve stavu W5+ a tedy silnější absorpcí světla. Taková zařízení nacházejí využití v

oknech ekologických („zelenýchÿ) budov, kde umožňují dosáhnout velkých úspor

energie [17].

Kyslíkové vakance jsou určující také pro vodivost oxidu wolframu. Neporušený

WO3 je polovodič s poměrně velkou šířkou zakázaného pásu (2,75 ± 0,06 eV )

[18]. Kyslíková vakance se chová jako donor, ze kterého můžou být elektrony

teplotně vybuzeny do vodivostního pásu. S vyšším obsahem vakancí se mohou

donorové orbitaly překrývat a vytvořit nový, tzv. poruchový pás („defect bandÿ),

čímž se sníží aktivační energie a zvýší vodivost [19]. Ovlivňování vakancí např.

adsorbovaným plynem z atmosféry tak může mít na vodivost velký vliv. Toho se

dá využít při konstrukci různých plynových detektorů. Oxid wolframu je široce

zkoumán pro detekci různých plynů, např. NOx [20, 21, 22, 23], NH3 [22, 24, 25],

H2S [26, 27], CO [23, 28, 29] a další.

Podobně jako další reducibilní oxidy, může oxid wolframu fungovat také jako

katalyzátor kyselého charakteru. Kationty W6+ tvoří Lewisova centra, na kterých

můžou probíhat různé chemické reakce [30]. Mírná redukce oxidu, tj. vytváření

kyslíkových vakancí fungujících jako Lewisova báze, popř. dopování oxidu prvky

schopnými darovat elektron, vedou k ovlivňování těchto katalyticky aktivních

míst, podobně jako například u oxidů ceru a titanu [31]. V určitých případech

se navíc v přítomnosti H2 či hydrokarbonů mohou na povrchu oxidu wolframu

objevit kationty H+ fungující jako Brønstedova centra [32, 33]. Toho se dá využít

pro řízení vlastností takových katalyzátorů. Oxid wolframu je vhodným katalyzá-

torem při různých reakcích využívaných v ropném a chemickém průmyslu, stejně

jako v aplikacích omezujících znečištění. Jmenujme například krakování uhlovo-

díků [34], selektivní katalytickou redukci NOx a NH3 na N2 [35, 36, 37], izomeraci

alkanů a alkenů [38, 39, 40, 41] či metatezi alkenů [42].

Jedním z hlavních směrů výzkumu na našem pracovišti je výzkum katalyzá-

torů pro vodíkovou energetiku, zejména pro vodíkové palivové články s polymerní

membránou (PEMFC). Ty jsou slibným kandidátem nejen na náhradu tradičního
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spalovacího motoru u dopravních prostředků, ale i zdroje energie u přenosných

zařízení, jako jsou notebooky, mobilní telefony a podobně. Je tomu tak zejména

díky jejich relativně vysoké efektivitě [43] a nízké pracovní teplotě [44]. Velkým

problémem u těchto zařízení jsou ovšem logistika a bezpečnostní aspekty spojené

s transportem a skladováním vodíku. Tomu se dá předejít, pokud bude přímo do

příslušného zařízení zakomponován reaktor pro výrobu vodíku z vhodného média.

Jedním z vhodných kandidátů pro zdroj vodíku v PEMFC je methanol, zejména

díky své dostupnosti a vysokému poměru vodíku k uhlíku. Způsobů, jak metha-

nolu získat vodík je několik: dekompozice (1) [45, 46, 47], parní reforming (2)

[48, 49, 50, 51, 52], oxidativní parní reforming (3) [53, 54, 55] či parciální (čás-

tečná) oxidace (POM) (4).

CH3OH −→ 2H2 + CO (1)

CH3OH + H2O −→ 3H2 + CO2 (2)

CH3OH + 0,5H2O + 0,25O2 −→ 2,5H2 + CO2 (3)

CH3OH + 0,5O2 −→ 2H2 + CO2 (4)

POM je exotermní reakce, díky čemuž by teoreticky nebyl potřeba další ex-

terní ohřev a kinetika produkce vodíku by se dala snadno upravovat vzhledem k

aktuální potřebě PEMFC. Tato reakce navíc produkuje jen velmi malé množství

odpadního oxidu uhelnatého, který je v PEMFC nežádoucí, protože degraduje

elektrody a omezuje tím funkčnost palivového článku [56]. Proto je široce zkou-

mána s využitím katalyzátorů založených na Pt [57, 58, 59], Pd [60, 61, 62], Cu

[63, 64, 65, 66, 67] či Au [68, 69, 70, 71, 72]. Oxid wolframu již byl a nadále je

zkoumán pro využití ve vodíkových a metanolových PEMFC [73, 74, 75, 76], jeho

možné využití pro POM však zatím zůstávalo stranou zájmu.

Naše laboratoř se již delší dobu věnuje snahám o přípravu optimálních mo-

delových katalyzátorů na bázi oxidu wolframu. V jejich rámci byly připraveny

vrstvy tohoto oxidu pomocí oxidace částic kovového wolframu [77, 11], napařo-

vání práškového oxidu wolframu [78, 79], oxidací polykrystalické vrstvy kovového

wolframu [80], reaktivním magnetronovým naprašováním [81], usazováním che-
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mických par oxidu wolframu na povrchu slídy [82] a plazmatickou oxidací povrchu

monokrystalu wolframu (110) [83]. S pomocí poslední jmenované metody se daly

připravit zatím nejkvalitnější oxidové vrstvy, které posloužily jako základ mo-

delových systémů oxidu wolframu dopovaného paladiem [83, 12], platinou [84] a

zlatem [85, 13]. Ani tato vrstva však není ideální, její povrch je poměrně hrubý a

vyskytují se v ní nižší oxidové stavy než WO3. Jedním z možných směrů, kterým

by se dal problém s přípravou epitaxní stechiometrické vrstvy WO3 obejít, by

byla příprava inverzního modelového systému s krystalickými nanoklastry oxidu

wolframu na orientované podložce ze zajímavého materiálu, jako jsou výše zmiňo-

vané Pd, Pt či Au (konfigurace z obrázku 1 (d)). Jednou z metod, která teore-

ticky může vést k dosažení tohoto cíle, je magnetronové naprašování s plynovou

agregaci. Tato metoda byla na počátku devadesátých let představena kolektivem

kolem profesora Haberlanda [86] a od té doby je poměrně široce zkoumána jak te-

oreticky, tak prakticky (např. [87, 88, 89, 90]). Klastry vytvořené touto technikou

nacházejí zatím pouze teoretické využití v různých aplikacích, například mikro-

elektronice, optice, plynových senzorech, při katalýze a podobně [91]. Možnosti

jejího využití pro přípravu modelových systémů však zatím zkoumány nebyly.

Tato práce se dá rozdělit do dvou částí. V první části zkoumáme možnosti

vytváření inverzního modelového katalyzátoru založeného na oxidu wolframu po-

mocí magnetronového naprašování s agregační komorou, který by později mohl

sloužit k výzkumu mechanismů POM a dalších reakcí na oxidu wolframu. V druhé

části se pak věnujeme přímo výzkumu POM na vrstvách čistého a platinou či

zlatem dopovaného oxidu wolframu deponovaných pomocí reaktivního magnetro-

nového naprašování na podložku z SiO2 či aktivovaného uhlíku.
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1. Teoretická část

1.1 Fotoelektronová spektroskopie (PES)

Fotoelektronová spektroskopie (PES - photoelectron spectroscopy, známá také

pod zkratkou ESCA - Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) je široce

používanou metodou pro výzkum chemického složení a stavu povrchů pevných

látek. Ke zkoumání těchto vlastností se při ní využívá jev zvaný fotoemise. Při

fotoemisi je látka ozařována elektromagnetickým zářením o dané energii hν, která

může být předána některému z elektronů v ozařovaných atomech. To vede k

jeho vytržení a odchodu do vakua. Příchozí foton musí předat svou energii beze

zbytku, takže se z kinetické energie emitovaných elektronů dá určit jejich vazebná

energie v atomu. Při pohledu na schéma fotoemise (obrázek 1.1) můžeme napsat

následující rovnici:

hν = Eb(k) + Ek + φ (1.1)

kde hν je energie fotonů primárního záření, Eb(k) je vazebná energie vztažená k

Fermiho mezi látky vzorku, φ je výstupní práce a Ek je kinetická energie emitova-

ného elektronu. Vazebné energie Eb(k) elektronových hladin jsou známé, což nám

umožňuje určení jednotlivých prvků ve vzorku (příklad spektra s interpretací je

na obrázku 1.2).

V základní bilanční rovnici fotoemise (1.1) je obsažena i výstupní práce vzorku,

která nám ovšem nemusí být známa. Při reálném experimentu je ovšem situace

jiná. Měřený elektron se musí dostat ze vzorku do detektoru a na této cestě

překonává kontaktní potenciál φd − φ, který je třeba do rovnice (1.1) přičíst.
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Obrázek 1.1: Schematické znázornění fotoemise z vnitřní hladiny pevné látky.
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Obrázek 1.2: Ukázka XPS spektra vrstvy oxidu wolframu na křemíku.

Výstupní práce detektoru φd je u daného přístroje známá (resp. zkalibrovaná na

referenčním vzorku). Dalším faktorem, který do bilanční rovnice vstupuje, je che-

mické okolí atomu. Vyzářený elektron po sobě zanechá v atomu díru, kolem které

vzniká lokální elektrostatické pole. To vylétnuvší elektron brzdí a zmenšuje tak

jeho kinetickou energii o ∆E. Vzniklá díra je postupně zaplněna a atom se po

relaxaci uspořádá do tzv. konečného stavu. Relaxační jevy jsou ovlivněny che-

mickým okolím atomu, posun ∆E se tedy dá využít k určení chemického okolí

atomu. Po zahrnutí uvedených faktorů má bilanční rovnice následující podobu:
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hν = Eb(k) + ∆E + Ek + φs (1.2)

Ve skutečnosti by v tomto vztahu měla být zahrnuta ještě korelační energie a

relativistická korekce, ty se však při interpretaci spekter zpravidla zanedbávají.

Fotoelektronová spektroskopie je povrchově citlivá. To není dáno hloubkou

průniku elektromagnetického záření, která se pohybuje v řádech mikrometrů (v

závislosti na energii a úhlu dopadu primárního záření), ale střední volnou drahou

elektronů v materiálu. Elektrony mohou na své cestě k povrchu prodělat několik

elastických i neelastických interakcí. Pokud ovšem během cesty k povrchu při

interakci ztratí část své kinetické energie, přestávají být pro tuto metodu užitečné

a přispívají k pozadí v naměřeném spektru. Protože při cestě k povrchu mohou

energii jen ztratit, ne získat, je pozadí tím silnější, čím měříme nižší kinetickou

(a podle (1.2) tedy vyšší vazebnou) energii. To je dobře vidět na obrázku 1.2. O

energii může elektron přijít těmito procesy:

• Vybuzení vibračních stavů adsorbátu (velikost ∆E je 5 - 500 meV)

• Vybuzení plazmonů (∆E je 5 - 60 eV)

• Ionizace či excitace dalšího atomu

Plazmonové či ionizační ztráty mohou vytvářet sekundární linie v charakteris-

tických vzdálenostech od hlavní linie (vibrační ztráty jsou příliš malé na to, aby

mohly být touto metodou detekovány).

Ve spektru se mohou objevit ještě další linie, které nepřísluší fotoemisi. Díra

po emisi fotoelektronu je totiž zaplněna elektronem z vyšší slupky a přebytečná

energie může být buď vyzářena jako foton, nebo předána dalšímu elektronu uvnitř

atomu. Pokud je energie dostatečná, může tento elektron opustit vzorek a přispí-

vat do změřeného spektra. Tomuto jevu se říká Augerova emise. Kinetická energie

Augerova elektronu nezávisí na energii budícího záření, ale pouze na třech zúčast-

něných hladinách. Pokud tedy můžeme měnit energii primárního záření, dají se

Augerovy linie od fotoelektronových snadno rozeznat (ve spektru na obrázku 1.2
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se vyskytuje Augerova linie kyslíku podle zúčastněných hladin označená O KLL).

Metodě, která Augerovu emisi využívá k charakterizaci chemického složení po-

vrchu vzorku se říká Augerova elektronová spektroskopie.

Typická aparatura se skládá ze zdroje záření, držáku vzorku, analyzátoru a

detektoru (viz obrázek 1.3). Pokud je zdroj záření dostatečně silný, může za něj

být umístěn ještě monochromátor.

Obrázek 1.3: Schéma aparatury PES: Z - zdroj elmag. záření, M - monochromátor,

V - vzorek, A - analyzátor, D - detektor

Jedním z možných zdrojů záření je heliová výbojka. Díky malým energiím

(hν = 21,2 eV (He I) a hν = 40,8 eV (He II)) je tento zdroj vhodný především

na výzkum elektronů valenčního pásu. Metodě, která heliovou výbojku používá,

se říká ultrafialová fotoelektronová spektroskopie (UPS).

Nejčastěji používaným zdrojem záření je rentgenová lampa s anodami z růz-

ných materiálů. Často se využívá hliník, který produkuje záření s hlavní složkou

Al Kα1,2 o energii hν = 1486,6 eV, nebo hořčík, u kterého má hlavní složka zá-

ření Mg Kα1,2 energii hν = 1253,6 eV. Tyto energie jsou dostatečné pro vyražení

elektronu z vnitřních hladin atomu. Kromě hlavní složky se v záření z rentgenky

vyskytují ještě vedlejší čáry na charakteristických energiích. Díky něm pak vzni-

kají tzv. satelitní linie o intenzitách přibližně 2 - 10 % hlavní linie, od které

jsou vzdáleny o danou energii (např. čára Al Kα3 dává za vznik linii o relativní

intenzitě 6,4 % na vazebné energii o 9,8 eV nižší než linie vybuzená čarou Al
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Kα1,2). Navíc na anodě vzniká brzdné záření, které přispívá do pozadí spektra.

Oba tyto nežádoucí jevy se dají omezit pomocí monochromátoru, který však vý-

razně omezuje intenzitu záření, proto se u rentgenových lamp většinou nepoužívá.

Metoda, která využívá tento zdroj záření, se nazývá rentgenová fotoelektronová

spektroskopie (XPS).

Nejnákladnějším, ale také zdaleka nejlepším zdrojem záření je synchrotron.

Velká intenzita synchrotronového záření umožňuje bezproblémové použití mo-

nochromátoru. Díky tomu můžeme získat paprsek s úzkým rozdělením energií,

které se navíc dají naladit v rámci poměrně velkého rozsahu hodnot. Metoda,

která synchronové záření využívá, se označuje zkratkou SRPES (synchrotron ra-

diation photoelectron spectroscopy).

Analyzátorů, které slouží k rozdělení elektronů podle jejich kinetické ener-

gie, existuje několik druhů. V laboratorní praxi je nejvíce rozšířený tzv. hemisfé-

rický analyzátor (viz schéma na obrázku 1.4). V něm jsou elektrony štěrbinou

vpouštěny do prostoru mezi dvěma polokoulemi o průměru R1 a R2, na které

je přivedeno rozdílné napětí. Při takovém uspořádání jsou na výstupní štěrbinu

fokusovány elektrony o energii E0 podle vztahu

e∆V = E0

(
R2

R1

− R1

R2

)
(1.3)

kde ∆V je rozdíl napění mezi polokoulemi. Před vstupní štěrbinou je umístěna

elektronová optika, která příchozí elektrony fokusuje na štěrbinu a zbrzdí je o

energii eVr.

Hemisférický analyzátor může pracovat ve dvou režimech. V režimu CRR

(constant retard ratio) se mění E0 i eVr tak, aby zůstával konstantní poměr

kinetické energie elektronů k průchozí energii analyzátoru. V tomto režimu se

zachovává rozlišení ∆E/E po celé šířce spektra. V režimu FAT (fixed analyser

transmition), někdy také nazývaném CAE (constant analyser energy) je zafi-

xována E0 a mění se pouze eVr. Díky tomu zůstává po celé šířce spektra stejná

transmisní funkce analyzátoru a šířka naměřených linií nezávisí na kinetické ener-

gii fotoelektronů. V tomto režimu probíhá většina měření.
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Obrázek 1.4: Schéma hemisférického analyzátoru

Proud elektronů z výstupní štěrbiny bývá velmi malý (obvykle nižší než 10−18 A).

Proto se jako detektoru využívá několik diskrétních elektronových násobičů nebo

kanálková destička.

Aparatury pro PES jsou umístěny ve vakuové komoře. Aby měly elektrony

ze vzorku dostatečně dlouhou střední volnou dráhu pro dosažení analyzátoru, je

třeba, aby byl tlak v okolním prostředí dostatečně nízký, typicky stačí nižší než

10−3 Pa. Komory však bývají zpravidla dimenzovány na tlaky nižší než 10−7 Pa.

Tyto tlaky jsou nutné k zajištění dostatečné čistoty vzorku, protože až při nich

stoupá doba, za kterou se na vzorku vytvoří monovrstva nečistot z prostředí, na

desítky minut.

1.2 Difrakce rychlých elektronů na odraz

(RHEED)

Elektronová difrakce je silným nástrojem pro zkoumání krystalografické struk-

tury pevných látek. Na rozdíl od více rozšířené rentgenové difrakce se vyznačuje

malou hloubkou, ze které bere informaci, proto je možné ji využít ke zkoumání

povrchů. K jejímu objevu došlo v roce 1927 [92, 93], většího rozšíření však tato
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metoda dosáhla až s rozvojem vakuové techniky v druhé polovině dvacátého sto-

letí.

Při elektronové difrakci se projevují vlnové vlastnosti elektronů popsané v

kvantové teorii. Podle de Broglieho rovnice se dá vlnová délka λ elektronu o

hybnosti p určit jako:

λ =
h

p
(1.4)

Pokud použijeme vztah pro hybnost známý z klasické mechaniky, můžeme rovnici

(1.4) přepsat do tvaru s kinetickou energii E = eU kterou elektron získá při

průchodu urychlovacím napětím U :

λ =

√
h2

2meeU
(1.5)

kde me je hmotnost elektronu. Tento vztah se dá dobře použít pro pomalejší

elektrony. Při metodě RHEED se však energie elektronů v primárním svazku

typicky pohybuje v rozmezí 8 - 30 keV, kde už je třeba vzít v úvahu závěry

speciální teorie relativity. V ní existuje následující vztah mezi energií E, klidovou

hmotností m0 a hybností částice p:

(E +m0c
2)2 = m2

0c
4 + p2c2 (1.6)

Pokud ho dosadíme do rovnice (1.5), získáme vztah pro vlnovou délku relativis-

tického elektronu, který je aplikovatelný při metodě RHEED:

λ =
h

me· v
=

h√
2m0eU

(
1 + eU

2m0c2

) (1.7)

Takovému elektronu pak přísluší vlnový vektor se směrem kolmým na vlnoplochu

o velikosti

|~k| = 2π

λ
(1.8)

Při interakci této vlny s atomy pevné látky dochází k difrakci a následné inter-

ferenci vzniklých vln. Nejjednodušší představu o povaze difrakce na uspořádaných
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látkách nám dává Braggův zákon. Ten vychází z představy, že se elektronový sva-

zek ohýbá na rovinách tvořených uspořádanými atomy materiálu. Pokud svazek

dopadá pod úhlem α na roviny, které jsou od sebe vzdáleny o mezirovinnou vzdá-

lenost d, vzniká mezi difragovanými paprsky dráhový rozdíl 2∆l (viz obrázek 1.5).

Pokud je dráhový rozdíl roven celočíselnému násobku vlnové délky difragovaných

elektronů, dochází ke konstruktivní interferenci a na příslušném úhlu uvidíme

difrakční maximum. Tento úhel se dá určit pomocí Braggova zákona:

2d sinα = nλ (1.9)

kde n je libovolné celé číslo. Ze vztahu (1.9) je patrné, že k difrakci nemůže dojít,

pokud je mezirovinová vzdálenost menší než polovina vlnové délky.

d

Δl

α

Obrázek 1.5: Braggův zákon

Tento přístup se nazývá geometrický. Popisuje směr difrakčních maxim, ni-

koliv však jejich intenzitu či tvar. Ty částečně popisuje až kinematická teorie

difrakce, která se už zabývá rozptylem na jednotlivých atomech. I zde se pracuje

s určitými zjednodušeními. Počítá se zde s dokonale monochromatickým svazkem,

který se rozptyluje na dokonalém krystalu. Příchozí i odchozí vlny jsou rovinné

a na každém atomu se rozptyluje pouze zanedbatelná část paprsku. Navíc se za-

nedbává absorpce v materiálu, několikanásobný či neelastický rozptyl a interakce

mezi dopadající a odraženou vlnou.

Primární svazek se rozptyluje na obalu atomů, proto je důležité popsat elek-

tronovou hustotu n(~r). Protože máme dokonalý krystal, který je invariantní vůči

posunu

~T = u~a+ v~b+ w~c (1.10)
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kde ~a, ~b a ~c jsou vektory krystalové mříže a u, v a w libovolná celá čísla, můžeme

n(~r) rozložit do fourierovy řady

n(~r + ~T ) = n(~r), n(~r) =
∑
G

nG exp(i ~G·~r) (1.11)

kde

~G = h~a∗ + k~b∗ + l~c∗ (1.12)

je vektor reciproké mříže a h, k a l jsou celá čísla. Amplitudu rozptýleného vlnění

pak můžeme napsat jako

A =

∫
V

n(~r) exp(−i(~k − ~k0)·~r)dV (1.13)

kde ~k0 je vlnový vektor dopadající a ~k rozptýlené vlny. Jejich rozdíl označíme

jako ~∆k = ~k − ~k0. Pokud v tomto výrazu vyjádříme eletronovou hustotu pomocí

(1.11), získáme výraz

A =

∫
V

nG exp(i[~G− ~∆k]·~r)dV (1.14)

Difrakční bod, tedy maximum amplitudy, budeme pozorovat v místech, kde je

imaginární část výrazu pod integrálem nulová, tedy tam, kde platí že

~G = ~∆k (1.15)

Pokud tento výraz postupně vynásobíme jednotlivými bázovými vektory a vez-

meme v úvahu vztahy mezi vektory přímé a reciproké mříže (viz např. [94]),

získáme tzv. Laueho difrakční podmínky:

~a· ~∆k = 2πh

~b· ~∆k = 2πk (1.16)

~c· ~∆k = 2πl
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Díky podmínce pružného rozptylu platí, že |~k| = |~k0| a můžeme tedy napsat

2~k· ~H +H2 = 0 (1.17)

což je vlastně jiný zápis Braggova zákona (1.9).

Podmínka pro maximum (1.15) se dá za předpokladu |~k| = |~k0| vyjádřit i

graficky pomocí tzv. Ewaldovy konstrukce. Sestrojíme reciprokou mřížku objektu

a do jednoho z jejích bodů umístíme vrchol vektoru ~k0. Poté nakreslíme sféru

(nazývanou Ewaldova) se středem v počátku tohoto vektoru a velikostí |~k|. Podle

(1.15) pak můžeme říci, že se difrakční maxima nacházejí v místech, kde Ewaldova

sféra protíná nějaký z bodů reciproké mřížky (viz obrázek 1.6).

Metoda RHEED vnáší do Ewaldovy konstrukce jistá specifika. Jak jsme na-

značili výše, je povrchově citlivá. Pokud přejdeme z objemové reciproké mříže

k povrchové, nebude složena z bodů, ale z tyčí kolmých k povrchu [94]. Situace

potom vypadá jako na obrázku 1.7. RHEED navíc využívá elektrony na poměrně

vysokých energiích, poloměr Ewaldovy sféry |k| = 2π/λ je zde tedy natolik velký,

že můžeme difraktogram považovat za téměř rovinný řez reciprokou mřížkou.

k

k0

G

Obrázek 1.6: Ewaldova kon-

strukce pro objemovou difrakci

k

k0

G

Obrázek 1.7: Ewaldova kon-

strukce pro povrchovou difrakci
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Přejdeme-li v úvahách od nekonečného krystalu ke krystalu složeného z N

buněk, můžeme vztah pro amplitudu (1.13) přepsat jako

A = N

∫
V

n(~r) exp(−i ~G·~r)dV = NSG (1.18)

Integraci zde provádíme přes jednu buňku. SG se nazývá strukturní faktor. Při

integraci můžeme rozložit elektronovou hustotu v buňce na příspěvky jednotlivých

atomů

n(~r) =
m∑
j=1

nj(~r − ~rj) (1.19)

kde m je počet atomů v buňce. Po zahrnutí do rovnice (1.18) a několika úpravách

můžeme pro strukturní faktor psát

SG =
m∑
j=1

fj exp(−2πi(xjh+ yjk + zjl) (1.20)

kde

fj =

∫
V

nj(~ρ) exp(−i ~G· ~ρ)dV (1.21)

Veličina fj se nazývá atomový rozptylový faktor a vyjadřuje poměr mezi am-

plitudou vlny rozptýlené na atomu a amplitudou vlny rozptýlené na izolovaném

elektronu. Při experimentu pozorujeme intenzitu I ∼ |A|2. Pokud vezmeme v

úvahu krystal o mřížkových parametrech a,b,c a rozměrech Na· a,Nb· b,Nc· c, je-

hož buňky mají identický strukturní parametr S, můžeme pro amplitudu napsat

A = S

∫
V

exp(−i ~∆k·~r)dV (1.22)

Z toho získáme výraz pro intenzitu

I ∼ |A|2 = |S|2
[

sin2(1
2
Na∆kxa)

sin2(1
2
∆kxa)

·
sin2(1

2
Nb∆kyb)

sin2(1
2
∆kyb)

·
sin2(1

2
Nc∆kzc)

sin2(1
2
∆kzc)

]
(1.23)

Výška intenzity difrakční stopy je přímo úměrná druhé mocnině velikosti objektu,

na kterém difrakce probíhá. Šířka stopy je velikosti úměrná nepřímo (viz obrázek

1.8). Do tvaru a intenzity difrakčních stop vstupují další faktory, např. morfologie

povrchu, rozbíhavost svazku, tepelný pohyb atomů a další.
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~N-1
~N2

x

I

Obrázek 1.8: Typický průběh intenzity difrakční stopy

Z difraktogramu se dají určit mřížkové konstanty měřeného materiálu. Z vlast-

ností reciproké mříže vyplývá vztah mezi mezirovinnou vzdáleností dhkl rovin s

Millerovými indexy h, k, l a velikostí příslušného vektoru reciproké mříže Ghkl:

dhkl =
2π

Ghkl

(1.24)

Známe-li tedy interpretaci naměřeného difraktogramu, tzn. že víme, jaké roviny

náleží jednotlivým stopám, můžeme určit mezirovinnou vzdálenost ze vzdálenosti

bodů v difraktogramu Rhkl podle vzorce

dhkl =
Lλ

Rhkl

(1.25)

Veličině Lλ se říká přístrojová konstanta. Je dána geometrickými vlastnostmi

přístroje, nejpřesněji se však dá určit pomocí kalibrace na známé struktuře. Mříž-

ková konstanta se z mezirovinných vzdáleností počítá pomocí vztahu příslušného

danému typu krystalické mřížky. Pro kubickou mřížku platí:

a = dhkl
√
h2 + k2 + l2 (1.26)

Aparatura RHEEDu se skládá z elektronového děla a optikou, držáku vzorku

a stínítka. Elektronový svazek dopadá na vzorek pod malým úhlem. Díky tomu
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je na vzorek kolmá složka hybnosti elektronů velmi malá, což zajišťuje vysokou

povrchovou citlivost metody. Držák vzorku musí umožňovat nastavení polohy ve

všech třech osách, otáčení a naklánění. Obraz je ze stínítka snímán zpravidla CCD

kamerou. Toto uspořádání nechává místo nad vzorkem, kam je možné umístit vy-

pařovací zdroje, popř. další diagnostické metody. Pomocí RHEED je tedy možné

sledovat růst vrstvy v reálném čase, popř. současně měřit další metodou (např.

AES).

El. dělo

El. optika

Vzorek

Napařovací zdroje

Stínítko

Obrázek 1.9: Schéma uspořádání aparatury RHEED

Aparatura pro RHEED musí být umístěna ve vakuové komoře, a to ze stej-

ných důvodů, jako aparatura pro PES. I zde je vyžadován tlak < 10−3 Pa pro

dostatečnou střední volnou dráhu elektronů a < 10−7 Pa pro zachování dostatečné

čistoty vzorku během měření.

1.3 Elektronová mikroskopie

K vývoji elektronových mikroskopů vedla snaha o co nejvyšší rozlišení. Svě-

telné mikroskopy totiž narážejí na difrakční hranici rozlišení danou vlnovou délkou

použitého záření. Nahrazení světla vysokoenergetickými elektrony tuto překážku

odstraňuje.

Existují dva základní druhy elektronových mikroskopů: rastrovací (SEM) a

transmisní (TEM). Oba využívají zdroje elektronů a elektronovou optiku, liší

se však konstrukcí (viz schémata na obrázcích 1.10 a 1.11), energií použitých

elektronů, nároky na vzorek a způsoby, jakými ze vzorku získávají informace.
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Elektronové
dělo

Fokusační
čočky

Vychylovací
cívky

Stigmátor

Objektivová
čočka

Detektor
BSE

Detektor
SE

Detektor
RTG

Vzorek

Obrázek 1.10: Schéma

rastrovacího elektronového

mikroskopu

Elektronové
dělo

Kondenzor

Vzorek

Objektivová
čočka

Zobrazovací
čočka

Mezičočka

Fluorescenční 
stínítko

Obrázek 1.11: Schéma

transmisního elektronového

mikroskopu

Pro tyto mikroskopy existuje několik různých v praxi používaných zdrojů

elektronů lišících se kvalitou a cenou. Nejjednodušší a nejlevnější je využití ter-

moemise, kdy je zdrojem elektronů nažhavené wolframové vlákno. Toto řešení má

zároveň nejmenší nároky na vakuum v oblasti elektronového děla. Vlákno však má

poměrně malou životnost. Lepší co se životnosti i intenzity týká je využití katody

z boridu lanthanu (LaB6), která je ovšem také výrazně dražší. Nejkvalitnějším

zdrojem elektronů jsou autoemisní katody. U nich jsou elektrony vytrhávány sil-

ným elektrickým polem z ostrého (zpravidla wolframového) hrotu. Na rozdíl od

předchozích vychází u autoemisní katody elektrony z velmi malé plochy a díky

tomu tvoří velmi úzký svazek. Tento typ zdroje je zdaleka nejdražší. Kompromi-

sem mezi kvalitou a cenou jsou tzv. Schottkyho katody. Základem je u nich opět

termoemisní katoda, která je zde tvořena ostrým wolframovým hrotem pokrytým

tenkou vrstvou oxidu zirkoničitého. Na tento hrot je přivedeno elektrické pole,

které díky Schottkyho efektu snižuje bariéru termoemise a zvyšuje tak jas.
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Optická soustava se skládá z elektromagnetických čoček s pólovými nástavci.

Tyto čočky vykazují různé optické vady, kvůli kterým není v mikroskopech možno

dosáhnout maximálního teoretického rozlišení. Existuje mnoho různých druhů

takových vad, v mikroskopii jsou nejpodstatnější následující:

• Sférická vada - čočka zaostřuje paprsky v různých vzdálenostech od optické

osy do různých bodů (paprsky dále od osy jsou zaostřeny blíže zdroje).

V důsledku toho je bodový zdroj zobrazen na kruh. Tuto vadu je možné

omezit odstíněním okrajových částí svazku pomocí clony.

• Chromatická vada - elektrony ve svazku nejsou monochromatické, ale mají

jisté rozpětí energií. V důsledku toho se při průchodu magnetickým po-

lem čočky chovají různě. Pro omezení této vady je třeba co nejvíce omezit

variace v urychlovacím napětí dané konstrukcí elektronového děla.

• Osový astigmatizmus - pokud se v magnetickém poli čoček objevují nehomo-

genity, mají různé optické roviny rozdílné ohnisko. Nejobvyklejším důsled-

kem je zobrazení kruhu na elipsu. Tato vada je způsobena zejména nevodi-

vými nečistotami, které se během provozu mikroskopu usazují na čočkách.

K její korekci v mikroskopech slouží tzv. stigmátor, osmipólový optický pr-

vek (u složitějších typů v kombinaci např. s čtyřpólovým, popř. kombinace

dvou šestipólových) který vytváří kompenzační magnetické pole.

Rastrovací elektronová mikroskopie využívá elektronového svazku o energiích

typicky 5 - 30 keV, který rastruje přes měřenou oblast. Při interakci svazku s

povrchem vzorku vznikají různé druhy signálu ze kterých se dají získat informace

(viz obrázek 1.12).

Dopadající vysokoenergetické elektrony mohou při neelastické interakci s atomy

vzorku vytrhnout elektrony z jejich orbitalů. Vytržené sekundární elektrony (SE)

mají poměrně nízkou energii, pokud však jsou dostatečně blízko povrchu, mohou

vzorek opustit a být detekovány. Protože je hloubka úniku těchto elektronů vý-

razně nižší než interakční hloubka primárního svazku (viz obrázek 1.12), závisí

jejich výtěžek na úhlu, pod kterým svazek dopadá. Díky tomu můžeme pomocí
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sekundárních elektronů získat kontrast odpovídající morfologii vzorku. Pro de-

tekci sekundárních elektronů se používá kombinace scintilačního detektoru a fo-

tonásobiče, tzv. Everhartův-Thornleyho detektor. ten bývá umístěn stranou od

vzorku a pro zachytávání pomalých sekundárních elektronů je na něj přivedeno

malé kladné napětí.

Brzdné rtg 
záření

Zpětně odražené
elektrony (BSE)

Charakteristícké 
rtg záření

Rozlišení BSE

Rozlišení RTG

1 nm
5-50 nmAugerovy 

elektrony

Dopadající 
elektrony

Sekundární 
elektrony

Obrázek 1.12: Schéma prostorového rozdělení vzniku různých druhů užitečného

signálu při interakci vzorku s el. svazkem

Některé elektrony po dopadu prodělají neelastickou interakci, po které se od

povrchu odrazí zpět prakticky beze ztráty energie. Pravděpodobnost neelastické

interakce roste s atomovým číslem materiálu, měřením zpětně odražených elek-

tronů (BSE) se tedy dá získat materiálový kontrast. K jejich čítání sloučí zpravidla

scintilační či polovodičové detektory umístěné blízko osy primárního svazku.

Pokud dopadající elektron vytrhne nějaký z vnitřních elektronů atomu vzorku,

může při relaxaci (zaplnění vzniklé díry) dojít k vzniku rentgenového záření (na

tomto principu pracují i rentgenky popsané v části 1.1). Protože jsou vlnové

délky tohoto záření charakteristické pro energetické hladiny jednotlivých prvků,

můžeme s jeho pomocí analyzovat složení vzorku. Pro analýzu rentgenového zá-

ření se používají ionizační komory či polovodičové detektory.
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Transmisní elektronový mikroskop (TEM) využívá elektronů o vyšších ener-

giích než SEM (≈ 50 - 300 keV), kterými prosvěcuje vzorek. Ten proto nesmí být

tlustší než přibližně 100 nm. Některé elektrony vzorkem projdou netknuté, další

se účastní elastických i neelastických interakcí.

V TEM získáváme v zásadě tři typy obrazů. Difrakční obrazy a obrazy ve

světlém a tmavém poli. Difrakční obraz získáváme na vzorcích s krystalickou

strukturou. Elektrony, které prodělaly elastickou interakci spolu interferují a vy-

kazují maximální intenzitu ve směrech, v jakých jsou splněny Laueho difrakční

podmínky (1.16). Principy difrakce jsou podrobněji popsány v části 1.2. Pro pro-

mítnutí difrakčního obrazu na stínítko je mezičočka (viz obrázek 1.11) zaostřena

na ohniskovou rovinu objektivu.

Zobrazení ve světlém poli je analogické k zobrazení v optickém mikroskopu.

Jsou při něm využity elektrony, které při průchodu vzorkem neprodělali žádnou

interakci. V obrazu zde vznikají tmavá místa tam, kde elektrony nějakou interakcí

prošly. Protože pravděpodobnost interakce je úměrná atomovému číslu (resp. jeho

druhé mocnině), hovoříme o takzvaném hmotnostním („Zÿ) kontrastu. Ve světlém

poli navíc vidíme i tzv. fázový kontrast, který je dán interferenčními jevy mezi

souběžnými svazky, pokud u nějakého dojde k difrakci na hranách či rozhraních

v materiálu.

Zvláště u polykrystalikých materiálů se často využívá zobrazení v tmavém

poli. Při něm vybereme z prošlého svazku elektrony mimo hlavní osu, které pro-

dělaly elastickou interakci a míří ve směru některého z difrakčních maxim. Na

stínítku se nám poté zobrazí pouze části vzorku s orientací tomuto maximu od-

povídající.

V posledních letech se rozšířila technika využívající dříve zmíněný fázový kon-

trast. S pomocí ní se dá zobrazit krystalická struktura vzorku, konkrétně jsou zde

vidět sloupce atomů pokud je vzorek orientován některou z nízkých krystalických

rovin kolmo na paprsek. V takovém případě dojde u elektronů ke změně fáze,

která bude nejvýraznější v místech těchto sloupců. Fázi elektronů nejsme schopni

v mikroskopu detekovat přímo, je proto nutné vědět, jakým způsobem se změna
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fáze promítá do amplitudy. Elektrony, které mají v důsledku interakcí se vzor-

kem různé fáze, po výstupu ze vzorku procházejí optickou soustavou, ve které

dochází k dalším fázovým změnám a dojdou na stínítko, kde je intenzita sní-

maného obrazu ovlivněna jejich vzájemnou interferencí. Abychom mohli vzniklý

obraz správně interpretovat, je třeba znát povahu fázových změn v optické sou-

stavě. Ty souvisí hlavně s velikostí sférické vady a rozostřením. Veličina, která

tyto změny popisuje, se nazývá přenosová funkce fázového kontrastu (PCTF). Při

měření se pak zpravidla vytvoří několik snímků s různým rozostřením, které jsou

porovnávány s počítačovou simulací vytvořenou na základě znalosti PCTF.

1.4 Mikroskopie atomárních sil (AFM)

Mikroskopie atomárních sil je mocný nástroj pro výzkum morfologie povrchu

vzorků. Měření při ní probíhá pomocí ostrého hrotu, který rastruje přes vzorek.

Hrot je umístěn na ohebném raménku. V důsledku interakce s povrchem dochází

k přitahování či odpuzování hrotu a toto raménko se ohýbá. Velikost ohybu se

poté měří pomocí optické soustavy, jejíž součástí je laser, který svítí na raménko.

Od něj se paprsek odrazí a poté dopadá na detektor složený ze čtyř fotodiod

uspořádaných do čtverce. Tímto způsobem možné měřit jak horizontální, tak

vertikální ohyb raménka (viz obrázek 1.13).

Posuv

Laser

Zpětná
vazbaHrot

Vzorek

Fotodetektor

Raménko

Obrázek 1.13: Schéma mikroskopu atomárních sil
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Při popisu sil mezi hrotem a vzorkem se nejčastěji používá tzv. Lennard -

Jonesův potenciál:

Ulj = U0

[
−2
(r0
r

)6
+
(r0
r

)12]
(1.27)

kde r je vzdálenost mezi hrotem a vzorkem a U0 je hodnota potenciálu v rov-

novážné poloze r0. V tomto potenciálu se odráží dva typy interakcí. První je

působení mezi dipóly vzorku a hrotu. To má z obou delší dosah a působí přitaž-

livě (odpovídá mu záporný člen s šestou mocninou). Druhým typem je odpudivá

interakce mezi elektrony z atomů vzorku a hrotu, která je dána Pauliho vylučo-

vacím principem. Ta je silnější, ale má kratší dosah (odpovídá jí kladný člen s

dvanáctou mocninou). Interakční energie se pak z potenciálu získá jako

W =

∫
Vh

∫
Vv

Ulj(r − r′)nh(r′)nv(r)dV dV ′ (1.28)

kde se integruje přes objem hrotu a objem vzorku a nh a nv jsou atomové hustoty

hrotu a vzorku. Síla mezi hrotem a vzorkem se pak spočítá jako gradient interakční

energie:

~F = −grad(W ) (1.29)

Tato síla má obecně vodorovnou i kolmou složku (vůči povrchu) a její přesný popis

není jednoduchý. Obecně však platí, že existuje rovnovážná poloha. Zatímco má

síla ve větší vzdálenosti přitažlivý charakter, při menší vzdálenosti je odpudivá

(viz obrázek 1.14).

Síla

Vzdálenost hrotu
od vzorku

Kontaktní 
režim

Bezkontaktní 
režim

Přitažlivé
síly

Odpudivé
síly

0
r0

Obrázek 1.14: Závislost velikosti síly mezi hrotem a vzorkem na vzdálenosti hrotu

od vzorku
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Měření AFM může probíhat v několika režimech. Nejjednodušší je tzv. kon-

taktní režim. V něm se vzdálenost hrotu od vzorku určuje z velikosti ohybu ra-

ménka. Měřit se může dvěma způsoby. Buď bez aktivní zpětné vazby, kdy se

mění ohyb raménka, nebo s aktivní zpětnou vazbou, která pomocí změn verti-

kální polohy udržuje ohyb raménka na konstantní hodnotě. Protože je gradient

síly (a tedy i velikost změny ohybu se změnou vzdálenosti) obecně vyšší v ob-

lasti mezi rovnovážnou polohou a vzorkem (viz obrázek 1.14), je v tomto režimu

výhodné udržovat vzdálenost hrotu blízko vzorku. Zpracování dat získaných v

tomto režimu může být složitější, protože se v nich projevují torzní vlastnosti

raménka. Pokud navíc měříme na vzduchu, bývá vzorek pokryt vrstvou kapaliny,

takže se zde projevují i kapilární síly. Kvůli malé vzdálenosti také hrozí poškození

vzorku či hrotu při vzájemném dotyku.

V dalším režimu, zvaném bezkontaktní, je hrot udržován výše nad vzorkem a

rozkmitán těsně nad svou rezonanční frekvenci při malé amplitudě (<10 nm). Síla

mezi hrotem a vzorkem mění jak frekvenci, tak amplitudu těchto nucených kmitů.

Zpětná vazba je nastavena tak, aby pomocí změny výšky hrotu udržovala jeden

s těchto parametrů konstantní. Takové měření je vhodné pro málo odolné vzorky

(je využíváno při např. při měření biologických vzorků). Měření na vzduchu je v

tomto režimu obtížné, protože hrot je citlivý i na naodsorbovanou vrstvu kapaliny.

Navíc je signál poměrně slabý a citlivý na šum. Při použití vhodného raménka a

v UHV podmínkách je v tomto režimu možné dosáhnout atomárního rozlišení.

Nejčastěji používaným režimem, který kombinuje výhody obou předchozích,

je tzv. dynamický kontaktní režim (v anglické literatuře nejčastěji zvaný „tap-

ping modeÿ). V něm je hrot opět rozkmitán těsně nad svou rezonanční frekvenci,

kmity však mají vyšší amplitudu než v bezkontaktním režimu (≈ 10 - 100 nm).

V jedné fázi kmitů se tak dostává do oblasti odpudivých interakcí (kde jinak

probíhá měření v kontaktním režimu). Takové měření není tak citlivé jako v bez-

kontaktním režimu, nemá odezvu na adsorbovanou vrstvu tekutiny a je šetrnější

ke vzorku i k hrotu než kontaktní režim.

V poslední době byla vyvinuta nová forma dynamického kontaktního režimu,

takzvaný „peak force tappingÿ. V něm je hrot rozkmitán na frekvenci výrazně
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nižší než rezonanční (typicky 1 - 2 kHz) a v celém průběhu kmitu je měřena

křivka síly mezi hrotem a vzorkem. Amplituda kmitů se při měření mění tak, aby

zůstávala zachována konstantní maximální síla interakce mezi hrotem a vzorkem.

Ta může být díky tomu nižší než u dynamického kontaktního režimu. Díky tomu

se dají měřit i vzorky citlivé na poškození.

AFM má několik nevýhod. Měřená oblast je poměrně malá (maximálně ≈

150x150 µm) a doba měření jednoho snímku je poměrně dlouhá. Maximální výška

měřených útvarů je omezena na jednotky µm. Při piezoelektrickém posuvu se

projevuje tzv. křížový jev, kdy změna polohy v jedné ose indukuje změnu polohy

v dalších osách. V piezoelektrických materiálech se navíc projevují nelinearity,

hystereze a tečení (tzv. „creepÿ). Artefakty při měření vznikají i vlivem tvaru

hrotu, otřesů, elektronického šumu ve zpětné vazbě apod.

1.5 Formování klastrů v agregační komoře

Jak bylo zmíněno v úvodu, v první části práce je popsána tvorba klastrů

oxidu wolframu pomocí magnetronového naprašování s plynovou agregací. V této

metodě je nejdříve pomocí magnetronového naprašování (viz oddíl 2.1) vytvořen

plyn obsahující atomy deponované látky. Tento plyn poté prochází agregační

oblastí tvořenou vnitřkem válcové komory s chlazenými stěnami (tzv. agregační

komorou). V té dochází k samotnému formování klastrů (schéma a popis konkrétní

aparatury je k nalezení v oddílu 2.2).

Proces formování klastrů v agregační komoře se dá rozdělit do dvou částí: vy-

tváření stabilních jader (nukleace) a růst. Na počátku procesu se systém nachází

v metastabilním stavu. V agregační komoře je přesycená pára tvořená atomy roz-

prášeného materiálu. V ní dochází k fluktuacím, při kterých systém přechází z

metastabilního stavu do stabilního vytvářením stabilních jader. To se děje během

třítělesových srážek atomů rozprášeného materiálu (v našem případě wolframu)

s atomy pracovního plynu (Ar):
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W + W + Ar −→W2 + Ar (1.30)

Třetí atom je nutný pro odvedení části kondenzačního tepla (které by jinak

vedlo k opětovnému rozpadu dimeru) a zachování hybnosti [95]. Z teorie fázové

transformace vyplývá, že existuje jistá minimální (nazývaná „kritickáÿ) velikost,

od které je zárodek stabilní. Ta záleží na experimentálních podmínkách (tlak,

teplota, saturace apod.). V teoretických úvahách je v tomto případě za stabilní

považován již dimer [96, 87, 97]. Pokud je v agregační komoře přítomen kyslík,

může jako stabilní zárodek sloužit i komplex W-O. K jeho vzniku je ale opět třeba

třetí molekuly, která odnese část kondenzačního tepla.

Po vzniku zárodku může klastr dále růst pomocí dvoutělesových interakcí.

Existuje pro to několik mechanismů: záchyt jednotlivého atomu, koalescence (slé-

vání), agregace a Ostwaldovo zrání. Při zachycení jednotlivého atomu dojde k

růstu klastru o velikosti n

Wn + W −→Wn+1 (1.31)

Při tom dojde k ohřevu klastru vlivem kondenzačního tepla. To se však zároveň

disipuje při srážkách s atomy pracovního plynu. Rychlostní konstanta kn tohoto

procesu závisí na množství atomů v klastru n

kn = k0n
2
3 (1.32)

kde k0 je konstanta závisející ma materiálu a experimentálních podmínkách.

Při koalescenci dochází ke slévání klastrů velikostí n a m

Wn + Wm −→Wn+m (1.33)

při tom musí mít klastry dost tepelné energie aby došlo k přeuspořádání do jed-

nolitého útvaru, což prakticky znamená že jsou v tekutém stavu.
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Pokud se klastry srazí, ale nemají dostatek tepelné energie, může dojít k

agregaci. Vzniká tak větší útvar, který si částečně zachovává tvar původních

klastrů. Spojovat se také mohou větší agregáty.

Pokud je stupeň přesycení páry dost nízký, může docházet k procesu zvanému

Ostwaldovo zrání. V těchto podmínkách je totiž obecně větší hodnota kritické

velikosti klastrů nk (respektive kritického poloměru rk), ve kterém je klastr v

rovnováze s prostředím. Klastry o poloměru menším než rk se vypařují, zatímco

větší klastry rostou zachytáváním odpařených atomů.
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2. experimentální část

2.1 Magnetronové naprašování

V obou částech této práce byly vzorky připraveny pomocí magnetronového na-

prašování. Při něm je ve vakuové komoře umístěn terč z naprašovaného materiálu

na vysokém záporném napětí. Do komory je přiveden pracovní plyn (nejčastěji

argon) a před terčem je zapálen doutnavý výboj. Díky vysokému napětí jsou

ionizované atomy pracovního plynu urychlovány směrem k terči, ze kterého po

dopadu vytrhávají materiál. Část takto rozprášeného materiálu poté dopadá na

substrát a vytváří vrstvu. Pod terčem jsou umístěny magnety, jejichž magnetické

pole nutí elektrony nad terčem k pohybu po šroubovici, což prodlužuje dobu je-

jich pobytu v místě výboje. To zvyšuje pravděpodobnost ionizace a umožňuje

udržovat výboj za nižšího tlaku (schéma přístroje pro magnetronové naprašování

je na obrázku 2.1).

Elektrony

Atomy terče

Ionty prac. 
plynu

Magnety

Terč

Substrát

Obrázek 2.1: Schéma magnetronu
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Při použití terče z nevodivého materiálu dochází v důsledku dopadu iontů

k jeho nabíjení. V tomto případě je třeba použít střídavý výboj. Při něm je

materiál rozprašován během poloviny jeho periody a v druhé polovině dochází k

neutralizaci terče. V tomto režimu je depoziční rychlost značně snížena. Nejčastěji

se používá tzv. radiofrekvenční (RF) výboj o frekvenci 13,6 GHz.

Do pracovního plynu je možné přimíchávat reaktivní složku (nejčastěji kyslík

či dusík), která vytváří sloučeninu s deponovaným materiálem. V plazmatu je

část plynu v excitované formě, která je pro tuto interakci zpravidla aktivnější než

základní stav. Magnetron je díky tomu vhodný pro vytváření oxidů, nitridů a

dalších sloučenin.

2.2 Aparatura pro depozici klastrů

Aparatura pro depozici klastrů byla vyvinuta ve firmě HVM Plasma, v jejichž

laboratořích je také umístěna. Sestává se ze čtyř hlavních částí: magnetronu,

infračerveného ohřevu, kvadrupólového hmotnostního filtru a depoziční komory

(viz schéma na obrázku 2.2).

Čerpání

Čerpání

QMS IRyohřev

Clona

QCM

Vzorek

Agregační
komora

2''ymagnetron

Posuv
Přívod
plynů

Obrázek 2.2: Schéma zařízení pro depozici klastrů

Zdrojem materiálu je dvoupalcový planární magnetron upravený tak, aby

mohl pracovat v tlacích až do 300 Pa. Ten je umístěn ve válcové agregační ko-

moře, se kterou má společnou středovou osu. Poloha magnetronu na této ose se dá
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měnit, díky tomu je délka agregační oblasti (vzdálenost mezi terčem a výstupní

štěrbinou agregační komory) nastavitelná v rozsahu 60 - 250 mm. Vnitřní průměr

agregační komory je 100 mm a její stěny mohou být chlazeny vodou či tekutým

dusíkem. Na jejím vyústění je měnitelná tryska s možnými průměry 2 - 6 mm.

Komora je čerpána přes tuto trysku turbomolekulární vývěvou s čerpací rychlostí

1250 l/s. Plyny (v našem případě argon a kyslík) jsou do komory připouštěny

skrze elektronické regulátory průtoku.

Modul pro infračervený ohřev klastrů za letu byl vyvinut v HVM Plasma v

průběhu řešení disertační práce. Skládá se z dvanácti IČ žárovek, každé o výkonu

200 W. Kolem nich se nachází tři vrstvy stínění a vnější stěna je chlazena vo-

dou (viz obrázek 2.3). Elektrické napájení žárovek je realizováno přes triakový

regulátor výkonu.

Obrázek 2.3: Podélný a příčný řez modulem pro infračervený ohřev klastrů za letu

Kvadrupólový hmotnostní filtr (QMF200 firmy Oxford Applied Research, de-

tailně popsán v [98]) umožňuje měření hmotnostního spektra a filtraci klastrů o

hmotnostech 50 - 3·106 AMU (při předpokladu jednotkového náboje na klastrech).

Depoziční komora je vybavena karuselem pro čtyři vzorky, zařízením pro měření

rychlosti pomocí kmitajícího křemíkového krystalu (QCM) a oddělenou komorou

pro rychlou výměnu vzorků.
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Při experimentech byl použit wolframový terč a magnetron pracoval v DC

režimu při výkonu 100 W. Stěna agregační komory byla chlazena vodou. Agregační

délka byla nastavena na 200 mm a výstupní tryska agregační komory měla průměr

4 mm. Mezi tlakem v agregační komoře (P [Pa]) a průtokem plynů do komory (f

[SCCM]) platí vztah

P = −0,0017f 2 + 1,466f (2.1)

2.3 Příprava vrstev oxidu wolframu na křemíku

a aktivovaném uhlíku

Při přípravě vrstev oxidu wolframu pro testy na reaktivitu při POM sloužila

jako základní podklad křemíková destička o orientaci (100) pasivovaná přiroze-

nou vrstvou oxidu. Uhlíková vrstva byla vytvořena v komerční povlakovací apara-

tuře MED 020 firmy BalTec. Nejdříve byla deponována vrstva amorfního uhlíku

pormocí DC naprašování z dvoupalcového uhlíkového terče (Goodfellow, čistota

99,997%) v argonové atmosféře. Tlak pracovního plynu byl 0,8 Pa a při procesu

byl udržován proud ve výboji na hodnotě 20 mA. Pro leptání byla v téže apara-

tuře nad vzorek umístěna prstencová hliníková elektroda. Výboj byl zapálen mezi

touto elektrodou a držákem vzorku v čistém kyslíku při tlaku 20 Pa. Proud ve

výboji byl udržován na hodnotě 1,7 mA. Na takto připravenou vrstvu byl poté

deponován oxid wolframu (viz ilustrace na obrázku 2.4). Druhá část vzorků byla

deponována přímo na křemík.

Leptáníxvxkyslíkovémx
plazmatu

DCxmagnetronovéx
naprašováníx
uhlíkuxvxArx
atmosféřeAr

O

RFxreaktivníx
magnetronovéx
naprašováníxoxidux
wolframuxvxAr/O2

U
hl

ík

O
xi

dx
w

ol
fr
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u

Křemíkováxdestička Křemíkováxdestička Křemíkováxdestička

Obrázek 2.4: Příprava vrstev oxidu wolframu na leptaném uhlíku
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Pro depozici vrstev oxidu wolframu byl použit jednopalcový laboratorní mag-

netron. Na terč z oxidu wolframového (Kurt J. Lesker, čistota 99.9%) byly dle

potřeby umístěny dráty z platiny či zlata o průměru 2 mm a délce 15 mm. Množ-

ství kovu v deponované vrstvě bylo řízeno přesnou polohou drátů na terči. Na-

prašování probíhalo v RF módu v reaktivní atmosféře složené z 1,9 Pa argonu a

0,1 Pa kyslíku. Výkon výboje byl udržován na 60 W. Tloušťka deponované vrstvy

byla určována pomocí měření schodu. Pro vytvoření schodu se na křemíkovém

substrátu vytvořila pomocí lihové fixy maska, která byla po depozici odstraněna

koupelí v acetonu a isopropylalkoholu. Výška výsledného schodu byla změřena

pomocí AFM.

2.4 Vybavení pro diagnostiku vzorků

Aparatura pro měření RHEED a XPS je umístěna v laboratoři RHEEDu

na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Skládá se z přípravné a hlavní

komory. Přípravná komora je čerpána kombinací turbomolekulární a rotační scroll

vývěvy na mezní tlak menší než 10−5 Pa. Je vybavena iontovým dělem pro čištění

vzorku a zařízením pro oxidaci v kyslíkovém plazmatu za zvýšené teploty. Mezi

přípravnou a hlavní komorou je umístěn zásobník vzorků, který umožňuje jejich

uchování a rychlou výměnu pod vakuem.

Hlavní komora je čerpána iontovou triodovou sorpční vývěvou a titanovou

sublimační vývěvou, díky kterým má mezní tlak nižší než 10−8 Pa. Držák vzorku

umožňuje nastavení polohy ve třech osách, rotaci a naklánění. Navíc je vybaven

zařízením pro ohřev vzorku pomocí elektronového bombardu umožňujícím dosáh-

nout teplot až 1000 ◦C. Měření teploty vzorku zajišťuje pyrometr Marathon MM

MT firmy Raytek, pracující v rozsahu teplot 250 - 1100 ◦C s časovou odezvou

120 ms. Pro měření využívá záření o vlnové délce 3,9 µm a od komory je oddělen

safírovým sklem.

Pro měření metodami RHEED, RHEELS a RHEED-AES je komora vybavena

elektronovým dělem převzatým z elektronového mikroskopu Mira firmy Tescan
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společně s fokusačnímy a vychylovacími cívkami, což umožňuje ozařování vzorku

elektronovým svazkem o energii 10 - 30 eV. Dělo je diferenciálně čerpáno iontovou

vývěvou. Na protější straně je umístěn analyzátor RHEA-100 firmy Staib Instru-

ments vybavený brzdnou elektronovou optikou a stínítkem. S jeho pomocí se dají

na CCD kameru snímat klasické difraktogramy, umožňuje však také energetickou

filtraci dopadajících elektronů a snímání spekter RHEELS.

Metodě XPS přísluší rentgenka XR50 firmy Specs vybavená hliníkovou a hořčí-

kovou katodou a hemisférický analyzátor HA100 firmy VSW se středním polo-

měrem 100 mm. Ten umožňuje měření v módech FAT a CRR v rozsahu energií

0 - 1600 eV. Detekci elektronů zajišťuje kanálková destička ve spojení s šestnác-

tikanálovým detektorem. Jeho vzdálenost od vzorku se dá nastavit tak, aby bylo

umožněno měření společně s metodou RHEED. Všechna spektra v této práci jsou

měřena v módu FAT při použití hliníkové katody (Al Kα - 1486.6 eV).

Komora je také vybavena kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem (QMS)

pro analýzu zbytkové atmosféry a rozličným zařízením pro tvorbu tenkých vrstev

(vypařovadla pro vakuové napařování a ventily pro vpouštění plynů. Viz schéma

na obrázku 2.5).
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Obrázek 2.5: Schéma aparatury RHEED/XPS
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Měření SEM probíhalo na mikroskopu MIRA 3 firmy Tescan a měření AFM

na mikroskopu Nanoscope MultiMode V firmy Bruker umístěných v laboratořích

KFPP MFF UK. Pro měření TEM byl použit mikroskop JEM-2200FS firmy

JEOL v laboratoři katedry fyziky materiálů MFF UK. Ten je vybaven autoemisní

katodou a pracuje s urychlovacím napětím 200 kV.

2.5 Mikroreaktor

Měřeni teplotně programované reakce (TPR) probíhalo na mikroreaktoru vy-

vinutém na KFPP MFF UK. Ten je zkonstruován pro plochý vzorek, který je

umístěn na odporovém PID regulovaném ohřevu. Přes něj je položeno křemenné

sklíčko se dvěma otvory pro přívod a odvod plynů a systémem kanálků, které

zajišťují distribuci plynů po celé ploše vzorku. Vzorek a sklíčko odděluje 0,1 mm

tenké gumové těsnění.

Methanolové páry byly k vzorku přivedeny pomocí nosného plynu (He), který

probublával saturátorem naplněným tekutým methanolem (Penta, čistota 99,8%)

udržovaným na teplotě 303 K. Kyslík byl do proudu plynů přimíchán blízko

vzorku, aby byly co nejvíce omezeny nežádoucí reakce v saturátoru. Průtok plynů

byl řízen elektronickými regulátory průtoku firmy Alicat Scientific. 1,6 SCCM kys-

líku a 10 SCCM směsi helia a methanolu zajišťovalo atmosférický tlak v komoře

při molárním poměru MeOH:O2 2:1. Výsledná směs plynů byla vzorkována manu-

álním ventilem a její část přivedena do QMS Prisma 200 firmy Pfeiffer umístěném

na vakuové komoře s mezním tlakem menším než 10−5 Pa. Před vstupem do QMS

plyn prochází vymrazováním v laboratorním skleněném kondenzátoru umístěném

v Dewarově nádobě naplněné tekutým ethanolem zchlazeným přibližně na 190 -

200 K, což zabraňuje nezreagovanému methanolu ve vstupu do QMS. Moleku-

lární koncentrace hlavních produktů reakce H2 (m/z = 2 amu), CO (28 amu) a

CO2 (44 amu) byly ze signálu QMS určeny pomocí citlivostních faktorů určených

experimentálně kalibrací na čistých plynech.
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3. Výsledky

3.1 Příprava klastrů oxidu wolframu pomocí mag-

netronového naprašování s agregační komo-

rou

3.1.1 Klastry z čistého wolframu

V první části experimentů se zdrojem klastrů jsme zkoumali tvorbu klastrů v

nereaktivní argonové atmosféře. Obrázek 3.1 ukazuje závislost depoziční rychlosti

měřené pomocí QCM a průměru klastrů na průtoku argonu do agregační komory.

Průměr klastrů byl vypočítán z jejich střední hmotnosti určené fitováním spek-

ter naměřených v QMS pomocí lognormálního rozdělení (příklad nafitovaných

spekter je k nalezení na obrázku 3.2) s uvážením sférických klastrů z kovového

wolframu. U obou měřených veličin je patrné rozdílné chování klastrů při nízkých

(<40 SCCM) a při vysokých (>60 SCCM) průtocích argonu. Zatím co v oblasti

nízkých průtoků vedlo zvětšení průtoku k mírnému vzrůstu jak depoziční rych-

losti, tak průměru klastrů, při vyšších tocích vede zvyšování průtoku k tvorbě

menších klastrů a zvýšené depoziční rychlosti.

Zvyšování depoziční rychlosti se dá vysvětlit jednak větším iontovým prou-

dem na magnetronový terč (viz obrázek 3.3), a jednak také lepší fokusací svazku

klastrů při větším průtoku argonu. Abychom vysvětlili rozdíly při tvorbě klastrů

za nižších a vyšších průtoků, musíme vzít v úvahu procesy hrající roli při vzniku

klastrů, jak jsou popsané v části 1.5. Tam jsme ukázali, že ke vzniku klastru je

třeba, aby se vytvořil stabilní minimálně dvouatomový zárodek, k čemuž je třeba
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srážky tří těles (v tomto případě dvou atomů wolframu a jednoho atomu argonu).

Tyto stabilní zárodky pak dále rostou pomocí srážek dvou těles (klastrů či klastru

a atomu).
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Obrázek 3.1: Závislost průměru klastrů a depoziční rychlosti změřené pomocí

QCM na průtoku argonu. Průměr klastrů byl vypočten z jejich hmotnosti za před-

pokladu sférických klastrů z čistého wolframu. Obrázek (b) je naznačený výřez u

obrázku (a).

Množství generovaných klastrů je v každém případě závislé na frekvenci tvorby

zárodků, čili srážek tří těles [99, 100] . V případě menších průtoků argonu jsou tyto

srážky relativně málo pravděpodobné. Díky tomu vzniká malý počet stabilních

zárodků, což znamená menší počet klastrů a menší depoziční rychlost. V tomto

režimu tedy v agregační komoře zůstává poměrně velký počet atomů wolframu,

které se nemohly podílet na tvorbě zárodku. Při nižších průtocích argonu mají

klastry také nižší rychlost pohybu a tedy delší dobu pobytu v agregační oblasti.

Důsledkem obou těchto faktorů je, že při menších průtocích převládají v agregační

oblasti srážky dvou těles nad srážkami tří těles. To má za následek vznik menšího

množství větších klastrů (viz obrázek 3.1) a širší rozpětí jejich hmotností (viz

obrázek 3.2).
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Obrázek 3.2: Hmotnostní spektra klastrů při depozici v čistě argonové atmosféře

při dvou různých průtocích argonu: 30 SCCM a 100 SCCM
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Obrázek 3.3: Závislost proudu a napětí v magnetronovém výboji na průtoku ar-

gonu.

Větší průtok argonu vede k vyššímu tlaku v agregační komoře, tím se zvětšuje

pravděpodobnost třítělesových srážek a s ní i frekvence vzniku stabilních zárodků.

Vznik většího počtu zárodků potlačuje pozdější růst klastrů [100]. Tento efekt je

navíc zesílen zkracující se dobou pobytu agregátů v agregační oblasti díky zvyšu-

jící se rychlosti jejich pohybu [101]. Díky tomu můžeme pozorovat větší množství

menších klastrů. Se zvyšujícím se průtokem argonu pak roste depoziční rychlost

a klesá velikost klastrů (viz obrázek 3.1). Dalšími faktory, které zvyšují depoziční

rychlost jsou lepší fokusace klastrového svazku a vyšší proud v magnetronovém
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výboji. Rozdělení hmotností v QMS spektru je užší než v předchozím případě

(spektrum pro průtok 100 SCCM je na obrázku 3.2, pro průtoky 70 a 150 SCCM

je velmi podobné vyobrazenému). Můžeme tedy říci, že při vyšších tocích argonu

převažují třítělesové srážky. Podobné chování bylo pozorováno u klastrů paladia

[101].

3.1.2 Tvorba klastrů v reaktivní atmosféře

V další fázi experimentů jsme zvolili několik hodnot průtoku argonu, při kte-

rých byl do pracovního plynu postupně připouštěn kyslík. Obrázek 3.4 ukazuje

závislost depoziční rychlosti na vzrůstajícím množství kyslíku v pracovní směsi.

Odezva na připouštění kyslíku se liší pro různé toky argonu. Při vyšších tocích

argonu (70, 100 a 150 SCCM) vedla přítomnost kyslíku při určitém toku argonu

až téměř k trojnásobnému vzrůstu depoziční rychlosti. Tabulka 3.1 ukazuje hod-

noty průtoků kyslíku, pro které byla naměřena maximální depoziční rychlost při

daném průtoku argonu. Jsou to také nejvyšší hodnoty, při kterých zůstávala de-

poziční rychlost stabilní (v řádu 40 - 60 minut). Těmto hodnotám budeme říkat

hraniční.

Větší než hraniční hodnoty průtoku kyslíku vedly k postupnému poklesu depo-

ziční rychlosti až pod měřitelné hodnoty. To je důsledek vytvoření tenké oxidové

vrstvy na povrchu kovového terče. Oxid působí jako izolační vrstva a drasticky

zmenšuje výtěžek z odprašování (v případě wolframu až desetkrát [102]). Důsled-

kem vzniku této vrstvy je tedy výrazný pokles množství odprášeného materiálu.

Tento jev se nazývá otrava terče. Po překročení hraničních hodnot pro průtok

kyslíku jsme také pozorovali hysterezi, kdy se při postupném snižování průtoku

kyslíku držely naměřené hodnoty na nule až do míst, kde při původním měření

začínala depoziční rychlost růst. Při nižších tocích se už obě měření shodovala.

Tento jev je při otravě terče běžný [103].
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Obrázek 3.4: Závislost depoziční rychlosti na množství kyslíku připouštěného do

komory při různých průtocích argonu: (a) 30 SCCM, (b) 70 SCCM, (c) 100

SCCM, (d) 150 SCCM.

Zvyšující se průtok kyslíku vedl také ke vzrůstu napětí ve výboji. Při všech

hodnotách průtoku argonu s výjimkou nejnižšího byly také v oblastech zvýšené de-

poziční rychlosti pozorovány oscilace tohoto napětí (viz obrázek 3.5). Domníváme

se, že hraniční hodnoty toku kyslíku jsou nejvyšší hodnoty, jakých lze dosáhnout

před tím, než terč přejde z kovového do přechodového módu naprašování.

Pro zjištění vlivu příměsi kyslíku v pracovním plynu a případných rozdílů

při malých a velkých průtocích argonu byla podrobně naměřena QMS spektra

pro zvyšující se toky kyslíku při dvou hodnotách průtoku argonu. Ukázalo se,

Průtok argonu [SCCM] Průtok kyslíku [SCCM] Poměr O2/Ar [h]

30 0,45 15,0
70 0,55 7,9
100 0,45 4,5
150 0,40 2,7

Tabulka 3.1: Hodnoty průtoků kyslíku, pro které byla naměřena maximální depo-

ziční rychlost při daném průtoku argonu.
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Obrázek 3.5: Závislost depoziční rychlosti na napětí ve výboji na množství kys-

líku připouštěného do komory při průtoku argonu 100 SCCM. V případě napětí

je zde znázorněna velikost jeho oscilací během procesu. U ostatních hodnot prů-

toku argonu je závislost napětí podobná s výjimkou 30 SCCM, kde chybí zmíněné

oscilace.

že zatímco při nižším průtoku argonu spočíval vliv kyslíku pouze ve zmenšení

hmotnosti klastrů při vyšších průtocích v důsledku otravy terče (viz obrázek 3.6),

při vyšším průtoku argonu vedla přítomnost kyslíku nejprve k nárůstu hmotnosti

klastrů s maximem při hraniční hodnotě průtoku kyslíku, až poté došlo k poklesu

hmotnosti v důsledku otravy terče (viz obrázek 3.7). Podobný nárůst hmotnosti

klastrů byl pozorován při orientačním měření pro další hodnoty průtoku argonu

(70 a 150 SCCM).

Pro výzkum morfologie a chemických vlastností, stejně jako pro ověření správ-

nosti určení velikosti klastrů z QMS spektra byly klastry deponovány na křemí-

kovou destičku za hraničních podmínek (tabulka 3.1) a změřeny ex situ pomocí

SEM, AFM, XPS a RHEED. Z měření na SEM a AFM (obrázky 3.8 a 3.9) je

patrné, že klastry tvoří hemisférické ostrůvky. Pokud srovnáme velikosti ostrůvků

po depozici získané pomocí AFM a klastrů za letu získané pomocí QMS (obrázky

3.10 a 3.11), vidíme, že klastry na povrchu křemíku mají větší asymetrii směrem k

vyšším hodnotám. Tato asymetrie se dá poměrně dobře popsat lognormálním roz-

dělením. To značí, že po depozici docházelo ke slévání ostrůvků, ať už v důsledku
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přímé depozice klastru na již existující ostrůvek, nebo interakce ostrůvků díky

jejich migraci po depozici. Nízká adheze klastrů k povrchu se projevovala při

měření AFM ve standardním poklepovém režimu. Při tom docházelo k časté hro-

tem iniciované difuzi či odstraňování klastrů z povrchu, což znemožňovalo získání

kvalitního obrázku. Při měření AFM byl proto používán tzv. peak force tapping

mode, který umožňuje snímání při výrazně slabší síle interakce mezi hrotem a

povrchem, čímž se předchází těmto nechtěným jevům [104].
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Obrázek 3.6: Závislost hmotnosti

klastrů na průtoku kyslíku při toku

argonu 30 SCCM.
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Obrázek 3.7: Závislost hmotnosti

klastrů na průtoku kyslíku při toku

argonu 100 SCCM.

SEM AFM

Obrázek 3.8: Obrázek ze SEM (vlevo) a AFM (vpravo) klastrů deponovaných na

křemíkovou destičku při průtoku argonu 30 SCCM a kyslíku 0,45 SCCM (poměr

O2/Ar: 0.0150).
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SEM AFM

Obrázek 3.9: Obrázek ze SEM (vlevo) a AFM (vpravo) klastrů deponovaných na

křemíkovou destičku při průtoku argonu 100 SCCM a kyslíku 0,45 SCCM (poměr

O2/Ar: 0,0045.)
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Obrázek 3.10: Histogram velikostí ost-

růvků naměřených pomocí AFM (obrá-

zek 3.8) proložený lognormálním roz-

dělením společně z velikostí klastrů

určenou pomocí QMS za stejných pod-

mínek. K přepočtu hmotnosti klastrů na

jejich velikost byl použit model hemi-

sférických ostrůvků tvořených kovovým

wolframem nebo oxidem wolframovým.
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Obrázek 3.11: Histogram velikostí ost-

růvků naměřených pomocí AFM (obrá-

zek 3.9) proložený lognormálním roz-

dělením společně z velikostí klastrů

určenou pomocí QMS za stejných pod-

mínek. K přepočtu hmotnosti klastrů na

jejich velikost byl použit model hemi-

sférických ostrůvků tvořených oxidem

wolframovým.

Pro přepočet mezi hmotností klastrů změřenou pomocí QMS a jejich velikostí

je třeba znát hustotu materiálu, ze kterého jsou tvořeny. Proto musíme vědět, v

jakém oxidovém stavu se wolfram v klastrech nachází. Pokud porovnáme data z

QMS a AFM pro klastry vzniklé při vyšším toku argonu (viz obrázek 3.11), vi-

díme, že velikosti klastrů odpovídají oxidu wolframovému (hustota 7,16 g/cm3).
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Pro klastry vzniklé za nižších toků argonu leží velikost změřená pomocí AFM

mezi velikostmi odpovídajícími klastrům oxidu wolframového a klastrům kovo-

vého wolframu (hustota 18 g/cm3, viz obrázek 3.10).

Oxidační stav klastrů byl podrobněji prozkoumán pomocí XPS. Pro tato

měření bylo kvůli dostatečnému signálu třeba deponovat větší množství klastrů.

Měření SEM ukázala, že si klastry po depozici do tlustší vrstvy (z měření QCM

přibližně 7 µg/cm2 oproti přibližně 0,5 - 0,8 µg/cm2 z obrázků 3.8 a 3.9) zachovaly

přibližně kulový tvar a vznikla tak členitá vrstva (viz obrázek 3.12).

200 nm

Obrázek 3.12: SEM obrázek většího množství klastrů deponovaného za toku argonu

100 SCCM a kyslíku 0,45 SCCM (poměr O2/Ar: 0.0045.

Oxidační stav klastrů se dá vyčíst ze spektra linie W 4f (viz obrázek 3.13).

Podrobná analýza ukázala, že se wolfram ve vzorcích nachází ve stavu W6+ na

vazebné energii 35,8 eV, který přísluší oxidu wolframovému, W0 na energii 31,3

eV, který přísluší kovovému wolframu a případných dalších mezistavech. Charak-

ter naměřeného spektra bohužel neumožnil jednoznačnou dekonvoluci linie W 4f

a tím i přesné určení charakteru a zastoupení těchto mezistavů. Jak je na spek-

trech vidět, míra oxidace vzorku vzrůstala se zvětšujícím se tokem argonu, tedy

i klesajícím poměrem kyslík/argon. V případě vrstvy deponované při toku ar-

gonu 30 SCCM bylo podobné spektrum pozorováno i na vzorku deponovaném

bez příměsi kyslíku. Pozorované oxidační stavy tedy zřejmě budou důsledkem

oxidace na vzduchu, protože tyto vzorky strávily přibližně patnáct až dvacet ho-

din v atmosféře při přesunu mezi aparaturami. Oxidace na vzduchu je vidět i při
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porovnání dvou vzorků deponovaných za toku argonu 30 SCCM, z nichž jeden

byl změřen ihned po přenosu mezi aparaturami a druhý byl ponechán dva týdny

na vzduchu (viz obrázek 3.14). U vzorků deponovaných za vyšších toků argonu

je už však podíl oxidových složek příliš vysoký na to, aby mohl být vysvětlen

oxidací na vzduchu.
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Obrázek 3.13: XPS spektra W 4f po depozici většího množství klastrů na křemíko-

vou destičku za hraničních podmínek (tabulka 3.1): (a) O2/Ar = 15 h, (b) O2/Ar

= 7,9 h, (c) O2/Ar = 4,5 h, (d) O2/Ar = 2,7 h. Spektra jsou normalizována

na plochu.
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Obrázek 3.14: XPS spektru W 4f po depozici klastrů za toku argonu 30 SCCM

změřená po vystavení atmosféře na (a) přibližně 20 hodin, (b) dva týdny. Spektra

jsou normalizována na plochu.
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Tyto výsledky naznačují, že kyslík hraje i při malém množství při tvorbě

wolframových klastrů poměrně velkou roli, podobně jako je tomu například u

klastrů titanu či mědi [105, 106]. Při optimálním množství kyslíku připouštěného

do pracovního plynu může být tvorba klastrů ovlivněna několika způsoby. Kyslík

se může vázat na volné atomy wolframu a tvořit molekuly oxidu wolframu. Tím

zvyšuje rychlost produkce stabilních molekul sloužících jako kondenzační zárodky,

které pak mohou dále růst díky dvoutělesovým srážkám. To má za důsledek vy-

šší depoziční rychlost (obrázek 3.4). Fakt, že klastry deponované za přítomnosti

kyslíku v pracovním plynu jsou nejen početnější, ale i hmotnější (obrázek 3.7) a v

jejich složení významně převládá oxidová složka (obrázek 3.13), svědčí o tom, že

se kyslík podílel i na následném růstu klastrů. Ze změn napětí ve výboji (obrázek

3.5) během připouštění kyslíku se dá vyčíst, že při hraničních podmínkách již

do jisté míry dochází k oxidaci terče. Protože je však depoziční rychlost stabilní,

vznikající oxidová vrstva je zřejmě simultánně odprašována. To způsobuje pozo-

rované oscilace napětí ve výboji. Je také možné, že se část materiálu odpráší z

terče rovnou ve formě wolfram-kyslíkové molekuly tvořící stabilní zárodek. Pro-

tože jsou však vazebné energie v těchto molekulách (W–O: 6,9 ± 0,4 eV, (WO)–O:

6,5 ± 0,9 eV, (WO2)–O: 6,2 ± 0,4 eV [107, 108]) jen zanedbatelně větší než va-

zebná energie wolframového dimeru (W–W: 5 ± 1 eV [109]), nebude tento jev

mít na depoziční rychlost příliš velký efekt.

Ze všech výsledků je zřejmé, že je vliv kyslíku na agregační proces úměrný

množství argonu v agregační komoře a je tím silnější, čím je menší poměr kys-

lík/argon. V případě nejnižšího toku argonu (30 SCCM) byla dokonce pozorována

pouze otrava terče, žádné zvýšení depoziční rychlosti a hmotnosti klastrů jako v

ostatních případech. Abychom toto mohli vysvětlit, musíme blíže rozvážit jeden

z aspektů oxidačního procesu. Je známou zkutečností, že hlavním činidlem při

oxidaci v kyslíkovém plazmatu je atomární kyslík, zejména iont O−. Molekulární

kyslík není pro oxidaci příliš aktivní. Přítomnost iontu O− v argon-kyslíkovém

plazmatu byla opakovaně prokázána při naprašování různých kovů (například

ZnO [110], Zr [111], Si [112], Al [113] či Ti [114, 115]), můžeme jej tedy předpo-

kládat i v našem plazmatu. Pro posouzení množství kyslíku aktivního pro oxidaci

nás zajímá, jak se mění množství tohoto iontu s poměrem kyslík/argon. Takovým
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výzkumem se svého času zabývali Doc. Pavlík a kolektiv, kteří hledali nejvhod-

nější podmínky pro plazmatickou oxidaci hliníku [116] a cínu [117]. Jedním z

výsledků těchto prací bylo, že přítomnost kyslíku v atomárním stavu je z velké

části zapříčiněna reakcí mezi argonovými metastabily ArM a molekulárním kys-

líkem (ArM + O2 → Ar + O + O) a ve stejnosměrném výboji je v pracovním

plynu větší množství molekulárního kyslíku při menším poměru O2/Ar. Na zá-

kladě těchto zjištění můžeme spekulovat, že vyšší tok argonu zvyšuje podíl kyslíku

ve stavu, který je aktivní pro oxidaci wolframu. To vede k posílení vlivu kyslíku

na depoziční rychlost, hmotnost a oxidační stav klastrů. V případě nejnižšího

toku argonu dochází k otravě terče dříve, než se tyto efekty stačí projevit.

3.1.3 Krystalizace klastrů

Pro vytvoření modelového systému by bylo třeba mít klastry v krystalickém

stavu. Ke krystalizaci může dojít již během agregace, kdy materiál získá dost

energie pro uspořádání z kondenzačního tepla. Tato spontánní krystalizace byla

pozorována např. u železných klastrů (nezveřejněná data). Jak ukázal difuzní

RHEED difraktogram změřený po depozici (obrázek 3.15), není to případ klastrů

oxidu wolframu.

Obrázek 3.15: Difraktogram RHEED po depozici klastrů při průtocích 100 SCCM

argonu a 0,45 SCCM kyslíku.

Vrstva klastrů deponovaných na křemíkovou destičku byla podrobena dvace-

timinutovým ohřevům na teploty 300, 400, 500, 600 a 650 ◦C a sledována pomocí

XPS a RHEED. Jak ukázala měření pomocí XPS, došlo již při teplotě 300 ◦C

k částečné redukci stavu W6+ na stavy W5+ a W4+. Od teploty 600 ◦C dochá-
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zelo k redukci až na kovovou složku. Bohužel se však ani po ohřevu na nejvyšší

z uvedených teplot neukázala v difraktogramech RHEED žádná struktura. Po-

dobné experimenty byly provedeny i na podložce z HOPG, ani zde však nedošlo

k vytvoření krystalické struktury.
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Obrázek 3.16: XPS spektra W 4f po depozici klastrů při průtocích 100 SCCM

argonu a 0,45 SCCM kyslíku a po dvacetiminutových ohřevech ve vakuu. Spektra

jsou normalizována na plochu.

Dalším krokem tedy byl návrh a realizace modulu pro infračervený (IČ) ohřev

klastrů za letu popsaného v části 2.2. XPS měření po depozicích za stejných

podmínek (vzorky prezentované v této části jsou připravovány při průtoku argonu

150 SCCM a kyslíku 0,40 SCCM) při různé míře IČ ohřevu (obrázek 3.17) ukázala,

že opět docházelo k redukci klastrů. Charakter této redukce je ovšem jiný, než v

případě ohřevu již deponovaných klastrů ve vakuu (obrázek 3.17). Při zvyšujícím

se výkonu ohřevu zde vidíme přibývání kovové složky na úkor složky W6+. U

těchto vzorků byla oproti dřívějším snížena doba pobytu na vzduchu při přenosu

mezi aparaturami na přibližně 3 hodiny (výjimkou je vzorek ohřívaný s 50 %

výkonu, který na vzduchu zůstal přibližně 18 hodin). Ze spekter je patrné, že

kovová složka s mírou ohřevu nejdříve poměrně prudce, poté mírněji narůstala.
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Nepravidelnost u posledního vzorku (ohřev na 50 %) je dána jeho delším pobytem

na vzduchu. Poměr mezi kovovou a oxidovou složkou dává tušit, že po ohřevech

až do výkonu 20 % je část klastrů ve formě oxidu již při depozici.
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Obrázek 3.17: XPS spektra W 4f po depozici klastrů průtocích 100 SCCM argonu

a 0,45 SCCM kyslíku při různém výkonu IR ohřevu. Spektra jsou normalizována

na plochu.

Rozdíly mezi charakterem redukce u klastrů ohřívaných po depozici a klastrů

ohřívaných pomocí IČ záření před depozicí se dají vysvětlit, pokud vezmeme v

úvahu různý charakter obou typů ohřevu. Zatím co při ohřevu po depozici je tep-

lota v celém vzorku přibližně stejná, při IČ ohřevu tomu tak není. Energie přijatá

klastrem od zářiče je závislá na jeho velikosti, jednak kvůli různému objemu, ve

které se absorbuje záření, a jednak kvůli rozdílné rychlosti různě velkých klastrů,

tedy i dobou, po které je klastr ozařován. Dosažená teplota navíc při stejné absor-

bované energii s velikostí klastrů klesá. V rámci návrhu modulu pro IČ ohřev byl

vytvořen model, který uvedené efekty podchycuje. Obrázek 3.18 ukazuje závis-

lost během ohřevu absorbované energie a dosažené teploty při určité konfiguraci
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ohřevu a stálých depozičních podmínkách. Z něj je patrné, že se klastry ohřívají

nestejnoměrně. Může se tedy stát, že klastry oxidu wolframu určité velikosti do-

sáhnou teploty, při které již probíhá redukce, zatím co další ne. S redukcí oxidu

se navíc zvyšuje absorpční koeficient pro IČ záření [118]. Může tak docházet k

„řetězové reakciÿ, kdy ohřev redukuje oxid, který se pak díky tomu ohřívá snad-

něji, což vede k další redukci. Takto se může původní oxid wolframový rychle

dostat až na kovový stav. Zmíněný model má určitá omezení. Je velmi obtížné

přesně určit rychlost klastrů po opuštění agregační komory. Zvláště pro malé čás-

tice (do 15 nm, což je náš případ) se poměrně hodně liší teoretické výpočty s

experimentálními hodnotami [119]. Dalším problémem je určení absorpčního ko-

eficientu pro IČ záření. To ztěžují především dva faktory. Jednak to, že velikost

klastrů je menší než vlnová délka IČ záření, což znamená, že přestává platit kla-

sický Stefan-Boltzmannův zákon a do mechanismu absorpce vstupuje fluktuační

elektrodynamika [120]. Dalším obtížně zachytitelným parametrem je pak již zmí-

něná poměrně silná závislost optických vlastností oxidu wolframu na jeho přesném

oxidačním stavu. Tyto faktory však rozdíly mezi mírou ohřevu klastrů různých

velikostí spíše zvětšují.
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Obrázek 3.18: Modelový výpočet závislosti dosažené teploty a přijatého tepla na

průměru klastrů při stálých depozičních podmínkách.
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Obrázek 3.19: Difraktogramy RHEED po depozici klastrů při průtocích 100 SCCM

argonu a 0,45 SCCM kyslíku na křemíkovou podložku při různých výkonech IČ

ohřevu.
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Obrázek 3.20: Interpretace difraktogramů RHEED z obrázku 3.19. Halo je optický

jev na stínítku, tyto kruhy tedy nemají svůj původ ve vzorku.

Krystalická struktura klastrů byla po depozici a přenosu mezi aparaturami

ověřována pomocí RHEED. V difraktogramech vzorků deponovaných s IČ ohře-

vem (obrázek 3.19) se objevily difrakční kruhy, což odpovídá představě krysta-

lických klastrů náhodné orientace. Z interpretace (viz obrázek 3.20) plyne, že se
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ve vzorku po ohřevu vyskytují jak krystalky čistého wolframu (struktura: BCC,

a = 0,316 nm), tak krystalky WO3 s kubickou strukturou popsanou v úvodu

práce (obrázek 3). Oba materiály mají velmi rozdílnou teplotu, při jaké lze krys-

talizaci očekávat (přibližně 620 ◦C pro oxid a 1400 ◦C pro kovový wolfram), oba

se však také vlivem IČ záření ohřívají rozdílně a u kovového wolframu se dá oče-

kávat větší míra absorpce IČ záření. Z intenzity difrakčních kruhů je patrné, že

stupeň krystalinity vzorku se mění s výkonem ohřevu. Oproti očekávání je však

nejvyšší při nízkých hodnotách (5 a 2,5 %). To se dá vysvětlit, pokud vezmeme v

úvahu stabilitu obou typů klastrů na vzduchu. Dá se totiž očekávat, že si klastry

WO3 při přenosu mezi aparaturami udrží svou strukturu a chemický stav, za-

tímco klastry kovového wolframu oxidují. Oxidace wolframu při pokojové teplotě

ovšem nevede k vytvoření krystalické fáze. Oxid wolframu má poměrně úzký roz-

sah teplot, při kterých již dochází k jeho rekrystalizaci a zároveň ještě nedochází

k redukci. Pokud je tento rozsah překročen, klastr se redukuje až do kovového

stavu. Kovový wolfram potřebuje ke krystalizaci dosáhnout výrazně vyšší teploty

než oxid, část původně krystalických klastrů WO3 se tak při vyšším ohřevu do-

stane do amorfního stavu. I pokud je pak dosažená teplota dostatečná pro vznik a

depozici krystalků kovového wolframu, dochází při přenosu na vzduchu k oxidaci

těchto krystalků a s ní i ke snížení stupně krystalinity vzorku. To vysvětluje nižší

krystalinitu při větším ohřevu.

Po ověření vlivu IČ ohřevu na krystalinitu klastrů byly klastry deponovány

na TEM mřížku a změřeny pomocí HR-TEM. Obrázek 3.21 ukazuje přehle-

dové snímky klastrů připravovaných za stejných podmínek při různém výkon IČ

ohřevu. Na snímcích jsou patrné jak kulaté, tak krychlové klastry o velikostech

přibližně 5 nm. Zastoupení krychlových klastrů je nejvyšší při ohřevech na 2,5 a

5 %. Při bližším pohledu byla u některých klastrů patrná struktura. Pozorovány

byly klastry se strukturou odpovídající jak WO3 (příklad je na obrázku 3.22),

tak kovového wolframu (obrázek 3.23). Zajímavé je, že krystalické klastry byly

pozorovány i u vzorku vytvořeného bez IČ ohřevu. K ohřevu a tedy i krystalizaci

může v tomto případě dojít během agregace klastrů, kdy potřebnou energii do-

dává kondenzační teplo. Krystalických klastrů zde však bylo méně, než v ostatních

případech. Díky jejich menšímu množství zřejmě nebyla krystalická struktura po-
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zorovatelná pomocí elektronové difrakce. Ve všech případech je ze snímků také

vidět shlukování klastrů do větších skupin, což podporuje hypotézu o mobilitě

klastrů po depozici, navrženou výše.

0 %2,5 %

5 %50 %

Obrázek 3.21: Přehledové HR-TEM snímky vzorků po depozici klastrů při průto-

cích 100 SCCM argonu a 0,45 SCCM kyslíku na křemíkovou podložku při různých

výkonech IČ ohřevu.
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Obrázek 3.22: HR-TEM snímek jed-

noho z klastrů po depozici za IČ ohřevu

nastaveném na 2,5 % výkonu na křemí-

kovou podložku.

W(100)

5 nm

Obrázek 3.23: HR-TEM snímek jed-

noho z klastrů po depozici za IČ ohřevu

nastaveném na 5 % výkonu na křemí-

kovou podložku.

3.1.4 Shrnutí části 3.1

V této části byly prozkoumány možnosti vytváření krystalických klastrů wol-

framu a jeho oxidu pomocí reaktivního magnetronového naprašování s agregační

komorou. Při naprašování byl používán terč z kovového wolframu. Naprašování

v čistě argonové atmosféře vedlo ke vzniku wolframových klastrů o velikostech v

rozsahu 3 - 6 nm, podle podmínek. Při naprašování za nižších toků argonu do

aparatury (<40 SCCM) dominovaly v klastrovacím procesu dvoutělesové srážky,

což vedlo ke vzniku menšího množství větších klastrů. Při vyšších tocích argonu

(>60 SCCM) dominovaly třítělesové srážky, vznikalo tedy větší množství menších

klastrů.

Přimíchávání kyslíku do pracovní atmosféry mělo efekt na depoziční rychlost,

velikost i složení výsledných klastrů. Měření pomocí QCM ukázalo hned dva vlivy

na depoziční rychlost. Pokud množství přimíchaného kyslíku dosáhlo jisté („hra-

ničníÿ) hodnoty, docházelo k přibližně trojnásobnému vzrůstu depoziční rychlosti.

Větší množství kyslíku pak vedlo k poklesu depoziční rychlosti až pod měřitelné

hodnoty kvůli otravě terče. Z QMS dat je navíc patrné, že hraniční hodnoty

průtoku kyslíku vedly rovněž k nárůstu velikosti klastrů. Množství kyslíku, při
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kterém se tyto efekty projevují, klesá se stoupajícím průtokem argonu (při nej-

nižším zvoleném průtoku dokonce nebyly pozorovány žádné efekty kromě otravy

terče). Z měření XPS rovněž vyplývá, že vyšší průtok argonu vede u klastrů k

vyššímu stupni oxidace i přes menší podíl kyslíku v směsi a menší absolutnímu

množství kyslíku v pracovním plynu používaném při vyšších tocích. Pro vysvět-

lení těchto jevů jsme navrhli hypotézu, že při větším množství argonu dochází

k častějšímu rozkladu molekulárního kyslíku na atomární, který je aktivní při

oxidaci wolframu. I přes menší celkové množství kyslíku je tedy v plynu přítomno

více kyslíku ve stavu aktivním pro oxidaci.

Jak ukázala měření pomocí TEM a RHEED, depozice klastrů oxidu wolframu

bez vnějšího ohřevu vedla ke vzniku pouze malého množství krystalické fáze.

Ohřev klastrů po depozici rovněž nevedl k jejich krystalizaci. V rámci práce byl

proto navržen a postaven modul pro IČ ohřev klastrů ve svazku před dopadem

na vzorek. Tento druh ohřevu už vedl k vytváření krystalických klastrů jak WO3,

tak kovového wolframu. Společná přítomnost obou typů krystalických klastrů ve

vzorku byla možná díky rozdílné míře ohřevů klastrů v jednom svazku v závis-

losti na jejich velikosti a oxidačním stavu. Mikroskopická měření také ukázala, že

klastry jsou po depozici na křemík i na uhlíkovou TEM mřížku mobilní a mají

tendenci se shlukovat do větších skupin.

Tato část práce ukázala, že je pomocí magnetronového naprašování s agregační

komorou možné vytvářet krystalické klastry oxidu wolframu a deponovat je na

libovolný materiál kompatibilní s vakuem. Těchto poznatků je možné využít při

vytváření inverzních modelových katalyzátorů z oxidu wolframu deponovaného

na různé kovy.
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3.2 Naprašované vrstvy oxidu wolframu pro ka-

talýzu methanolu

3.2.1 příprava vrstev

Druhá část práce se zabývá přípravou vrstev čistého a platinou či zlatem

dopovaného oxidu wolframu pomocí reaktivního magnetronového naprašování a

testováním jejich reaktivity pomocí částečné oxidace methanolu. Postup přípravy

vrstvy leptaného uhlíku popsaný v 2.3 vedl ke vzniku vrstvy s viditelně granu-

lovitou strukturou a poměrně velkou hrubostí (Obrázek 3.24. Hrubost: 2,1 nm

- určena jako efektivní hodnota odchylky polohy na ose z od její střední hod-

noty (RMS).). V XPS spektru linie C 1s (obrázek 3.25) se uhlík vyskytoval ve

třech stavech. Kromě základního stavu na vazebné energii 284,1 eV vidíme další

dva stavy náležející vazbám C-O (287,5 eV) a C=O (288 eV), které na povrchu

vznikly během leptání v kyslíkovém plazmatu. V XPS spektru byla rovněž zjištěna

slabá linie Si 1s odpovídající křemíku z podložky, což naznačuje, že na některých

místech vzorku je uhlíková vrstva velmi tenká nebo zcela chybí.

Obrázek 3.24: SEM a AFM obrázky vrstvy amorfního uhlíku po leptání v kyslíko-

vém plazmatu. Hrubost zobrazené vrstvy je 2,5 nm
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Obrázek 3.25: XPS vrstvy amorfního uhlíku leptané v kyslíkovém plazmatu.

Na takto připravenou vrstvu byl deponován čistý nebo dopovaný oxid wolframu.

Při zkoumání morfologie těchto vrstev pomocí SEM a AFM nebyl mezi oběma

případy pozorován znatelný rozdíl. Na obrázcích 3.26 a 3.27 jsou k nalezení mi-

kroskopické snímky vrstev oxidu wolframu o tloušťkách 35 a 200 nm. Z nich je

patrná granulovitá struktura těchto vrstev jejíž hrubost se zvětšuje s rostoucí

tloušťkou (hrubost a střední velikost zrn různých vzorků je shrnuta v tabulce

3.2). Pokud byla vrstva deponována přímo na křemíkovou destičku, došlo opět

ke vzniku zrnité struktury (obrázek 3.28). V tomto případě však byla velikost

zrn i hrubost menší. Uhlíková podložka má tedy podstatný vliv na morfologii

vrstvy. Připraveny byly i tenké vrstvy oxidu (1,5 a 0,8 nm), ty jsou však pod

mikroskopem nerozeznatelné od podložky a jejich další analýza není možná.

Vzorek Hrubost (RMS) [nm] Střední velikost částic [nm]

C/Si 2,5 3
WOx/Si, 35 nm 1,1 3
WOx/C/Si, 35 nm 3,6 6
WOx/C/Si, 200 nm 4,7 31
WOx/a-C/Si, 35 nm 2,7 10

Tabulka 3.2: Hrubost různých vzorků změřená pomocí AFM a velikost částic za-

daná jako průměr ekvivalentního disku. V popisu vzorku je udána tloušťka oxidové

vrstvy.
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Poměrně hrubá vrstva vznikne i po depozici oxidu wolframu na amorfní (ne-

leptaný) uhlík (obrázek 3.29). To napovídá, že k leptání uhlíku dochází i během

depozice díky přítomnosti kyslíku v pracovním plynu. Odleptávání uhlíkové vrstvy

bylo potvrzeno pomocí maskování části vrstvy před depozicí a následného měření

schodu. Rychlost úbytku uhlíkové vrstvy však nemohla být přesně určena z dů-

vodů uvedených níže. Podobné jevy byly dříve pozorovány během magnetrono-

vého naprašování oxidu ceru [121, 122]. Při pohledu na průřez vrstvami oxidu

wolframu a leptaného uhlíku (obrázek 3.30) zjistíme, že vrstvy oxidu tlusté 35

a 200 nm zřejmě zcela překrývají uhlíkový podklad. Tuto domněnku podporuje

rovněž měření XPS, kde není vidět uhlík z podložky. Dá se očekávat, že v době

krátce po začátku depozice dochází současně k růstu ostrůvků oxidu wolframu a

odleptávání uhlíku na místech, která zůstala odkrytá. Po uplynutí určité doby se

ostrůvky rozšíří natolik, že zcela překryjí uhlíkovou vrstvu. S tím se uhlík přestane

odleptávat a původní zrna oxidu dále rostou, přičemž vytvářejí sloupcovou struk-

turu v SEM viditelnou u nejtlustší vrstvy (obrázek 3.30 (c)).

Obrázek 3.26: SEM a AFM obrázek vrstvy WOx o tloušťce 35 nm deponované na

leptaný uhlík.
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Obrázek 3.27: SEM a AFM obrázky vrstvy WOx o tloušťce 200 nm deponované

na leptaný uhlík.

Obrázek 3.28: SEM a AFM obrázky vrstvy WOx o tloušťce 35 nm deponované na

křemíkovou destičku. Detaily nejsou v SEM pozorovatelné kvůli nabíjení vzorku z

důvodu velmi nízké vodivosti vrstvy WO3.

Obrázek 3.29: SEM a AFM obrázky vrstvy WOx o tloušťce 35 nm deponované na

amorfní uhlík.
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Obrázek 3.30: Průřez vrstvami oxidu wolframu deponovanými na leptaný uhlík na

křemíkové destičce po zlomení vzorku měřený v SEM. Tloušťky oxidu jsou (a) 1,5

nm; (b) 35 nm; (c) 200 nm.

Obrázek 3.31 ukazuje XPS spektra linie W 4f naměřené na vrstvách čistého

oxidu wolframu různých tlouštěk deponovaných na leptaný uhlík. Při jejich de-

konvoluci byly použity Voightovy funkce (konvoluce Gaussova a Lorentzova roz-

dělení). Rozštěpení spektrálních čar dubletu W 4f5/2 - W 4f7/2 bylo nastaveno

na 2,14 a poměr amplitud na 0,75. Ve spektrech jsou patrné dva stavy wolframu

na vazebných energiích 35,3 eV a 33,5 eV, identifikované jako stav W6+ náležící

oxidu WO3 a stav W4+ odpovídající poruchám krystalové mříže, konkrétně kyslí-

kovým vakancím [80]. Stav W4+ je viditelný pouze u nejtlustší vrstvy. U tenkých

vrstev zřejmě zmizel díky dodatečné oxidaci vrstvy při přenosu přes atmosféru.

XPS spektra linie W 4f u vrstev oxidu wolframu dopovaného platinou vypadala

podobně. Jediný rozdíl je posun o 0,4 eV směrem k nižším vazebným energiím.

Tento posun je důsledkem silné interakce mezi platinou a oxidem wolframu po-

zorované dříve u modelových systémů Pt-WOx [84, 85].

XPS spektra linie Pt 4f u vzorků oxidu wolframu dopovaného platinou (ob-

rázek 3.33) ukazují, že platina byla po depozici zcela oxidována. Ve spektru jsou

patrné stavy Pt2+ na vazebné energii 72,3 eV náležející oxidu PtO a Pt4+ na va-

zebné energii 74,6 náležející oxidu PtO2. Při porovnání různých tlouštěk vrstvy

zjistíme, že zatím co intenzita stavu Pt2+ zůstává přibližně stejná, intenzita stavu

Pt4+ roste úměrně s množstvím deponovaného materiálu. To naznačuje, že se PtO

nachází na povrchu či rozhraní platiny a oxidu wolframu, zatímco PtO2 spíše v

objemu.
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Obrázek 3.31: XPS spektra W 4f vrstev

oxidu wolframu různé tloušťky na lepta-

ném uhlíku po depozici.
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Obrázek 3.32: XPS spektra W 4f vrstev

platinou dopovaného oxidu wolframu

různé tloušťky na leptaném uhlíku po

depozici.
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Obrázek 3.33: XPS spektra Pt 4f vrstev oxidu wolframu různé tloušťky na leptaném

uhlíku po depozici.

3.2.2 Částečná oxidace methanolu na čistém oxidu wolframu

V první části experimentů zabývajících se částečnou oxidací methanolu jsme

podrobili vrstvy čistého oxidu wolframu deponovaného na křemík či leptaný uhlík

dvěma cyklům POM. V prvním cyklu byla teplota zvyšována skokově tak, aby

reakce v každém kroku dosáhla rovnovážného stavu. To zpravidla trvalo několik

desítek minut. Pro tento cyklus byly zvoleny čtyři teploty v rozsahu 475 až 600 K,
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při kterých všechny vzorky vykazovaly měřitelnou aktivitu pro POM. Tento cyk-

lus byl nezbytný pro stabilizaci vzorku, který během něj prošel výraznými mor-

fologickými změnami popsanými níže. V druhém cyklu byly vzorky ohřívány po-

stupně s rychlostí 2 K/min.

Pokud porovnáme reaktivitu vzorků o tloušťce oxidu 35 nm deponovaných na

křemík (obrázek 3.34) a leptaný uhlík (obrázek 3.35), zjistíme, že je mezi nimi

poměrně málo rozdílů. Celková reaktivita je mírně vyšší u vzorku deponovaného

na uhlík, což se dá přičíst většímu povrchu tohoto vzorku. Poměr uhlíkových

produktů k vodíku (obrázky 3.36 a 3.37) byl v obou případech vyšší než teoretický

poměr pro POM (0,5). Naměřený poměr se navíc v celém teplotním rozsahu

měnil. Z těchto skutečností vyplývá, že oxidace methanolu probíhala skrze několik

reakčních kanálů současně, přičemž se preference jednotlivých kanálů měnila s

teplotou.
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Obrázek 3.34: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě čistého oxidu wolframu o tlou-

šťce 35 nm deponované na křemíkovou

destičku.
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Obrázek 3.35: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě čistého oxidu wolframu o tlou-

šťce 35 nm deponované na leptaný uh-

lík.

Katalyzátory založené na oxidu wolframu jsou převážně kyselého charakteru

[33]. Při katalýze alkoholů na jejich povrchu dochází spíše k dehydrataci než k

dehydrogenaci [123]. Předchozí experimenty ukázaly, že produktem dehydratace

methanolu na oxidu wolframu je téměř výlučně dymethylether (CH3OCH3) [124,

125], ze kterého mohou po oxidaci vznikat formaldehyd (HCHO), methylester

kyseliny mravenčí (HCOOCH3) a oxid uhličitý či uhelnatý [126]. Formaldehyd
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Obrázek 3.36: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě čistého oxidu wolframu

o tloušťce 35 nm deponované na křemí-

kovou destičku.
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Obrázek 3.37: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě čistého oxidu wolframu

o tloušťce 35 nm deponované na

leptaný uhlík.

byl již dříve pozorován jako produkt oxidace methanolu na oxidu wolframu [127],

můžeme ho tedy očekávat i mezi produkty naší reakce. Bohužel ho však nemůžeme

přímo detekovat, protože cestou do QMS dochází k jeho vymrazování (společně

s nezreagovaným metanolem a vodou, popřípadě dalšími uhlovodíky).

Teplotní průběh reakce pro vodík a oxid uhličitý je pro oba vzorky prakticky

shodný. Rozdílný je pouze průběh pro oxid uhelnatý, u něhož dojde k nárůstu

produkce při teplotě přibližně 500 K. Mechanismus, který za touto změnou stojí,

nám bohužel zatím není znám. Aktivační energie pro tvorbu vodíku je v horní

části teplotního rozsahu pro oba vzorky v rámci chyby měření stejná (0,52 eV).

Leptaný uhlík tedy zřejmě nemá u těchto tlustých vrstev na katalýzu žádný měři-

telný chemický vliv. Zcela jiný případ ovšem nastává u vzorků, kde byla depono-

vána tenká vrstva (0,8 nm, obrázky 3.38 a 3.39). Co se týká vrstev deponovaných

na křemíkovou destičku, obě mají podobný teplotní průběh produkce vodíku i

její aktivační energii (0,54 eV pro tenký vzorek). Rozdíl je pouze v produkci

CO a CO2, která je u tenčího vzorku vyšší (obrázek 3.40). U tenkého vzorku

na leptaném uhlíku už jsou vidět podstatné rozdíly. Z teplotního průběhu reakce

(obrázek 3.39) je patrná výrazně větší selektivita i celkový výtěžek u vodíku a

naopak menší výtěžek u nežádoucího oxidu uhelnatého. Poměr oxidů uhlíku k

vodíku zůstává od teploty 500 K stejný a blíží se ideálnímu poměru pro oxi-
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daci methanolu (C/H ≈ 0,7, viz obrázek 3.41), to znamená že méně vodíku ze

zreagovaného methanolu odchází ze vzorku ve formě vody či dalších produktů,

zmíněných výše. Aktivační energie se zmenšila na 0,35 eV. Uhlíková podložka tedy

u tenkého vzorku vedla k výrazné změně reakční cesty se změnou preference pro

dehydrogenaci methanolu oproti dehydrataci, která měla v reakci v předchozích

případech větší podíl.
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Obrázek 3.38: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě čistého oxidu wolframu o tlou-

šťce 0,8 nm deponované na křemíkovou

destičku.
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Obrázek 3.39: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě čistého oxidu wolframu o tlou-

šťce 0,8 nm deponované na leptaný uh-

lík.
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Obrázek 3.40: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě čistého oxidu wolframu

o tloušťce 0,8 nm deponované na kře-

míkovou destičku.
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Obrázek 3.41: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě čistého oxidu wolframu

o tloušťce 0,8 nm deponované na

leptaný uhlík.

68



Tyto změny nastávají díky interakci oxidu wolframu s uhlíkovou podložkou.

Je známo, že aktivovaný uhlík se z chemického hlediska chová jako zásada [128],

jelikož jeho povrch obsahuje na elektrony bohatá centra, která působí jako Lewi-

sova báze, to znamená že jsou schopny darovat elektron interagujícímu materiálu,

v našem případě oxidu wolframu. To ovlivňuje kyselá centra oxidu a snižuje jejich

sílu [125, 128]. Pokud tuto úvahu o kyselosti zahrneme do interpretace, můžeme

říci, že zatímco při reakci na vrstvách oxidu wolframu na křemíku probíhá díky

jejich kyselosti převážně dehydratace methanolu, snížení kyselosti těchto vrstev

depozicí na aktivovaný uhlík vede k omezení dehydratace a posílení dehydroge-

nace methanolu. Podobný vztah mezi kyselostí katalyzátoru a preferencí k de-

hydrataci či dehydrogenaci methanolu byl pozorován u měděných katalyzátorů

nesených na zeolitech [129].

Protože se POM na tenkých vrstvách oxidu wolframu nesených na leptaném

uhlíku jeví z hlediska produkce vodíku jako zajímavá, byl připraven ještě jeden

vzorek s dvojnásobným množstvím oxidu (tloušťka 1,5 nm). V tomto případě byly

změny způsobené podložkou ještě výraznější. Oproti ostatním vzorků zde vidíme

jednak zvýšenou reaktivitu pro všechny sledované produkty (obrázek 3.42), ale

také razantně zvýšenou selektivitu pro produkci vodíku (obrázek 3.43). Poměr

uhlíku k vodíku v produktech je nižší než teoretický pro případ úplné oxidace

methanolu. Je pravděpodobné, že část uhlíku opouští vzorek ve formaldehydu

(reakce CH3OH −→ CH2O + H2), který v aparatuře nemůžeme detekovat. Tep-

lotní průběh produkce sledovaných molekul opět naznačuje, že reakce běží ve více

kanálech.

Jak bylo řečeno výše, vzorky během reakce prošly výraznými morfologickými

změnami. Na snímcích SEM u vrstev oxidu o tloušťce 35 nm naměřených po

dvou cyklech oxidace methanolu (obrázky 3.44 a 3.45) jsou patrné shluky oxidu

wolframu. Při měření XPS se u těchto vrstev objevil dříve nedetekovatelný mate-

riál podložky (Si nebo C) a jeho intenzita byla srovnatelná s intenzitou wolframu.

Z toho se dá soudit, že mezi těmito shluky je buď obnažená podložka, nebo jen

velmi tenká vrstva oxidu. V XPS spektrech linie W 4f po oxidaci methanolu

(obrázek 3.46) nebyly kromě výrazného poklesu intenzity patrné žádné výrazné
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Obrázek 3.42: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě čistého oxidu wolframu o tlou-

šťce 1,5 nm deponované na leptaný uh-

lík.
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Obrázek 3.43: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě čistého oxidu wolframu

o tloušťce 1,5 nm deponované na

leptaný uhlík.

změny. Složka W4+ zde není viditelná. Pokud by však její zastoupení ve vzorku

nebylo výrazně vyšší než před oxidací, nebyly bychom ji ve spektru W4f vzhledem

k jeho nízké intenzitě schopni rozeznat. Pokles intenzity je způsoben shluková-

ním materiálu pozorovaným v SEM. Zároveň si můžeme všimnout, že u vrstvy na

leptaném uhlíku zůstala intenzita po oxidaci methanolu přibližně 2,5 krát vyšší

než u vrstvy na křemíku. Uhlíkový podklad tedy tento efekt částečně omezoval,

což je patrné i z obrázků SEM.

200 nm

Obrázek 3.44: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemík po dvou cyklech oxi-

dace MeOH.

200 nm

Obrázek 3.45: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na leptaný uhlík po dvou cyklech

oxidace MeOH.
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Obrázek 3.46: XPS spektra W 4f vrs-

tev oxidu wolframu tloušťky 35 nm na

křemíku a leptaném uhlíku po druhém

cyklu oxidace methanolu.
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Obrázek 3.47: XPS spektra W 4f vrs-

tev oxidu wolframu tloušťky 0,8 nm na

křemíku a leptaném uhlíku po druhém

cyklu oxidace methanolu.

Abychom zjistili, zda k podobným morfologickým změnám dochází i bez pří-

tomnosti metanolu, byla připravena další vrstva oxidu wolframu na křemíku

shodná s předchozí. Ta byla podrobena ohřevu na vzduchu na teplotu 600 K

o délce 90 min. Měření SEM ukázala, že sice došlo k jistému zdrsnění vrstvy (viz

obrázek 3.48), ale nedošlo k jejímu roztrhání jako při oxidaci methanolu. Křemík

z podložky nebyl po tomto ohřevu viditelný. V XPS spektru W 4f (obrázek 3.49)

došlo i zde k poklesu intenzity, avšak výrazně menšímu, než po oxidaci metha-

nolu. Tento pokles byl způsoben velkým množstvím uhlíkových nečistot, které

se usadily na vzorku během ohřevu. Při ohřevu rovněž došlo k dvojnásobnému

zvětšení podílu složky W4+ ve spektru. K výše popsaným změnám tedy zřejmě

dochází jen v přítomnosti redukčního média, v našem případě methanolu.

V případě tenké vrstvy (0,8 nm) oxidu wolframu deponované na křemíkovou

podložku vidíme na snímcích SEM (viz obrázek 3.50) opět shluky materiálu,

tentokrát díky menšímu množství oxidu jen málo výrazné. O shlukování také

svědčí přibližně trojnásobný nárůst intenzity křemíku z podložky po reakci. V

XPS spektru W 4f (obrázek 3.47) nebyl v tomto případě wolfram detekován,

což je zřejmě důsledek jak jeho shlukování, podobně jako u tlusté vrstvy, tak

jeho překrytí uhlíkovými nečistotami a zbytky z reakce. U tenké vrstvy oxidu na

leptaném uhlíku nebyly na snímcích SEM po reakci (obrázek 3.51) pozorovány

žádné změny, což se ovšem dá očekávat díky malému množství deponovaného
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200 nm

Obrázek 3.48: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemík po ohřevu na vzduchu

na teplotu 600K po dobu 90 min.
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Obrázek 3.49: XPS spektra W 4f vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemík před a po ohřevu na

vzduchu na teplotu 600 K po dobu 90

min.

materiálu a hrubé podložce. O tom, že i v tomto případě docházelo ke shlukování

oxidu svědčí jednak i zde pozorovaný vzrůst intenzity materiálu podložky, v tomto

případě uhlíku, v XPS spektru po reakci, a jednak pokles intenzity linie wolframu.

Ten však, na rozdíl od tenkého vzorku na křemíku, zůstal detekovatelný pomocí

XPS i po reakci (obrázek 3.47). Na rozdíl od předchozích vzorků zde navíc došlo

k posunu energetické pozice složky W6+ o 0,6 eV směrem k vyšším energiím.

Tento posun můžeme vysvětlit malou velikostí oxidových částic (tzv. rozměrový

jev, anglicky „size effectÿ). Reakce zřejmě u vrstvy na uhlíku zanechá větší počet

malých a více rozptýlených fragmentů. Malá velikost útvarů z oxidu wolframu

může také vysvětlit, proč je výrazný chemický vliv podložky pozorován pouze u

tenkých vzorků.

K tenkým vzorkům je třeba poznamenat, že k měření TPR došlo po relativně

dlouhé době jejich výroby (cca 3 měsíce), během které byly uloženy v nízkém

vakuu. To mohlo mít vliv na jejich reaktivitu.

Jak již bylo řečeno, intenzity linie W 4f po dvou cyklech oxidace MeOH byly

obecně vyšší u vzorků na leptaném uhlíku. Nejvyšší intenzita však paradoxně

nebyla pozorována u vzorku s nejtlustší vrstvou oxidu (35 nm), ale u vzorku s
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200 nm

Obrázek 3.50: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 0,8 nm depo-

nované na křemík po dvou cyklech oxi-

dace methanolu.

200 nm

Obrázek 3.51: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 0,8 nm depo-

nované na leptaný uhlík po dvou cyklech

oxidace methanolu.

vrstvou tlustou 1,5 nm (srovnání XPS spekter - obrázek 3.52). Pokles intenzity byl

u tohoto vzorku nejnižší (srovnání poměrů intenzit před a po oxidací je k nalezení

v tabulce 3.3). Na této vrstvě tedy zůstal oxid wolframu po změnách během

prvního cyklu oxidace nejlépe rozptýlen po podložce, což odpovídá i největší

reaktivitě pozorované právě u tohoto vzorku (viz výše). Na SEM snímcích se u

této vrstvy po TPR objevily světlejší útvary, jejichž povaha mi není známa.

Vzorek Poměr intenzity

WOx/Si, 35 nm 160
WOx/C/Si, 35 nm 60
WOx/Si, 0,8 nm −
WOx/C/Si, 0,8 nm 32
WOx/C/Si, 1,5 nm 10

Tabulka 3.3: Poměry intenzity linie W 4f před a po dvou cyklech oxidace metha-

nolu na vrstvách čistého wolframu.
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Obrázek 3.52: XPS spektra W 4f vrstev

oxidu wolframu o tloušťkách 1,5 a 35

nm deponovaných na leptaný uhlík po

dvou cyklech oxidace methanolu.

200 nm

Obrázek 3.53: SEM obrázek vrstvy

oxidu wolframu o tloušťce 1,5 nm depo-

nované na leptaný uhlík po dvou cyklech

oxidace methanolu.

3.2.3 Částečná oxidace methanolu na platinou dopova-

ném oxidu wolframu

V další části experimentů byly stejnému procesu, tj. dvěma cyklům oxidace

MeOH, podrobeny vrstvy oxidu wolframu dopovaného platinou (poměr Pt/W

= 0,2). Reakce na tlusté vrstvě mají pro různé podložky opět podobný teplotní

průběh (obrázky 3.54 a 3.55). Reaktivita je u obou vzorků výrazně vyšší než

u odpovídajících vzorků bez příměsi platiny. Rychlost produkce vodíku a oxidu

uhličitého je shora omezená a přestává stoupat kolem teploty 500 K. Při porov-

nání teplotního průběhu prvního a druhého cyklu (obrázky 3.56 a 3.57) vidíme,

že toto omezení nebylo u prvního cyklu pozorováno. Nastává tedy až po mor-

fologických změnách, ke kterým během prvního cyklu dochází (viz níže). Poměr

uhlíkových produktů k vodíku (obrázky 3.58 a 3.59) je vyšší, než jaký by odpo-

vídal ideální reakci, část vodíku tedy vzorek opouští ve formě vody, popřípadě

složitějších molekul. Aktivační energie produkce vodíku v oblasti, kde má arrhe-

niovský charakter, je u obou vzorků 1,0 eV. To je výrazně vyšší hodnota než u

čistého oxidu.
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Obrázek 3.54: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm deponované

na křemíkovou destičku.
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Obrázek 3.55: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm deponované

na leptaný uhlík.
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Obrázek 3.56: Teplotní závislost při

prvním cyklu POM na vrstvě plati-

nou dopovaného oxidu wolframu o tlou-

šťce 35 nm deponované na křemíkovou

destičku.
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Obrázek 3.57: Teplotní závislost při

druhém cyklu POM na vrstvě platinou

dopovaného oxidu wolframu o tloušťce

35 nm deponované na leptaný uhlík.

Pokud přejdeme k tenkým vzorkům (0,8 nm), k pozorovanému omezení rych-

losti produkce molekul přestává docházet (viz obrázky 3.60 a 3.61). U vrstvy

deponované na křemík vidíme, že teplotní průběhy produkce oxidu uhličitého a

uhelnatého mají arrheniovský charakter téměř v celém teplotním rozsahu, zato

křivka produkce vodíku je bilineární. Poměr uhlíku k vodíku v produktech je opět

vyšší než teoretický. Obojí naznačuje, že je přítomno více reakčních kanálů. Pokud

porovnáme tenké vrstvy čistého a platinou dopovaného oxidu wolframu, vidíme,
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Obrázek 3.58: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemíkovou destičku.
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Obrázek 3.59: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na leptaný uhlík.

že přítomnost platiny vedla k vyšší produkci vodíku na úkor uhlíkatých zbytků.

To je velmi podobný efekt, k jakému vedla depozice oxidu wolframu na leptaný

uhlík. Teplotní průběhy jsou u obou vzorků podobné (obrázky 3.60 a 3.39. Vzo-

rek s vrstvou čistého oxidu na leptaném uhlíku vykazuje nižší celkovou reaktivitu,

kvalitativně je však průběh podobný.). Aktivační energie produkce vodíku byla

pro teploty do 530 K z Arrheniova grafu určena na 0,58 eV, po překročení této tep-

loty klesla na 0,32 eV. Hodnota u vyšších teplot je podobná aktivační energii pro

tenkou vrstvu čistého oxidu na leptaném uhlíku. Příměs platiny má tedy na re-

akci podobný vliv jako uhlíkový podklad. To se dá očekávat, jelikož obě interakce

mají podobný charakter zahrnující elektronový transport směrem k wolframu.

Bilineární charakter křivky produkce vodíku může být obecně způsoben dvěma

jevy. Jedním z nich je omezení reakce kinetickými jevy, kdy je rychlost desorpce

či difúze molekul omezujícím faktorem namísto rychlosti samotné reakce, druhým

jsou pak morfologické či chemické změny v samotném vzorku. Vzhledem k tomu,

že vzorek prošel stabilizačním cyklem, můžeme druhou možnost vyloučit.

I v případě platinou dopovaného oxidu wolframu vedla depozice na podložku

z leptaného uhlíku ke změnám v kinetice reakce, ty však nebyly tak výrazné, jako

u čistého oxidu. V první řadě se zmenšila celková reaktivita vzorku. To může

být způsobeno vzájemnou „konkurencíÿ interakcí oxidu wolframu s platinou a
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leptaným uhlíkem. U tlustších vzorků tento efekt nebyl pozorován, protože byl

uhlík ukryt příliš hluboko pod povrchem. Zatímco teplotní průběhy produkce

oxidů uhlíku zůstaly podobné jako u vzorku na křemíku, průběh produkce vodíku

se změnil. Stále má bilineární charakter, ale od teploty 450 K jsou aktivační

energie pro obě oblasti vyšší než u vzorku na uhlíku (0,90 eV pro teploty do 520

K, 0,42 eV pro teploty nad touto hranicí, z obrázku 3.61). Rovněž se snížil poměr

uhlíku k vodíku v produktech, u vyšších teplot až k teoretické hodnotě pro oxidaci

methanolu (obrázek 3.63). Teplota 450 K, u které začínají být vidět rozdíly, se

přibližně shoduje s teplotou, při které začala být vidět produkce vodíku u tenké

vrstvy čistého wolframu na leptaném uhlíku.
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Obrázek 3.60: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 0,8 nm deponované

na křemíkovou destičku.
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Obrázek 3.61: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 0,8 nm deponované

na leptaný uhlík.

Také v případě platinou dopovaného oxidu wolframu byla připravena i vrstva

o tloušťce 1,5 nm deponovaná na leptaný uhlík. Teplotní průběh (obrázek 3.64) i

aktivační energie produkce vodíku (0,93 eV pro nižší teploty a 0,41 eV pro vyšší

teploty) jsou podobné jako u tenčí vrstvy. Jedinou výraznější změnou oproti te-

nčímu vzorku jsou poněkud vyšší poměry uhlíkatých produktů k vodíku (obrázek

3.65).
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Obrázek 3.62: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemíkovou destičku.
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Obrázek 3.63: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 0,8 nm de-

ponované na leptaný uhlík.
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Obrázek 3.64: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 1,5 nm deponované

na leptaný uhlík.
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Obrázek 3.65: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 1,5 nm de-

ponované na leptaný uhlík.

Příměs platiny ve vrstvě silně ovlivnila charakter morfologických změn, ke

kterým došlo během TPR. To je nejvíce patrné u tlusté vrstvy deponované na

křemík. Z SEM snímku této vrstvy po TPR (obrázek 3.66) je vidět, že tentokrát

nedošlo k výraznému shlukování materiálu, jak tomu bylo v případě čistého oxidu

(obrázek 3.44). Místo toho zde máme relativně hladký povrch s častými prohlub-

němi. V XPS spektru nebyl vidět křemík z podložky. I na dně těchto prohlubní je
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tedy stále přítomen materiál vrstvy. U vrstvy deponované na leptaný uhlík nebyly

v SEM žádné změny morfologie patrné (viz obrázek 3.67). Dá se ovšem očekávat,

že podobné změny jako u vzorku na křemíku by kvůli členitosti podkladu nebyly

na snímcích rozpoznatelné.

200 nm

Obrázek 3.66: SEM obrázek vrstvy pla-

tinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 35 nm deponované na kře-

mík po dvou cyklech oxidace metha-

nolu. (pozn.: Kontrast je stejný, jako

u ostatních SEM snímků, tmavé oblasti

jsou tedy díry. Ověřeno na AFM.)

200 nm

Obrázek 3.67: SEM obrázek vrstvy pla-

tinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 35 nm deponované na leptaný

uhlík po dvou cyklech oxidace metha-

nolu.

Během TPR došlo ke změnám i v chemickém stavu vrstev. Dekonvoluce spek-

tra W 4f (obrázek 3.68) ukázala, že ve vzorku jsou po reakci přítomny dva stavy

wolframu. Jeden na vazebné energii odpovídající stavu W6+ v těchto vzorcích po

přípravě (34,9 eV) a jeden na vazebné energii odpovídající stavu W6+ u vrstev

čistého oxidu wolframu (35,4 eV). Zdá se tedy, že morfologické změny vedly k

vytvoření oblastí, kde je přítomen oxid wolframu chemicky ovlivněný platinou, a

oblastí, kde už k chemickému ovlivňování nedochází.

Také ve spektru Pt 4f (obrázek 3.69) došlo k výrazným změnám. Platina

se během TPR redukovala až do kovového stavu, kterému odpovídá dublet na

vazebné energii 70,9 eV. Ten ve spektru převládá. Viditelné jsou však i slabé linie

odpovídající stavu Pt2+. V případě vrstvy na uhlíkové podložce se ve vzorku ve

velmi malém množství zachoval i stav Pt4+.
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Obrázek 3.68: XPS spektra W 4f vrstev

platinou dopovaného oxidu wolframu

tloušťky 35 nm na křemíku a leptaném

uhlíku po druhém cyklu oxidace metha-
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Obrázek 3.69: XPS spektra Pt 4f vrstev

platinou dopovaného oxidu wolframu

tloušťky 35 nm na křemíku a leptaném

uhlíku po druhém cyklu oxidace metha-

nolu.

Stejně jako u čistého oxidu wolframu byla i tady připravena další tlustá vrstva

na křemíku s parametry shodnými s vrstvou z obrázku 3.66 a podrobena ohřevu

na vzduchu na teplotu 600 K a dobu 90 min. I v tomto případě je na SEM snímcích

po ohřevu patrné pouze jisté zdrsnění vrstvy (viz obrázek 3.70), morfologie je však

zcela jiná, než když vrstva projde ohřevem v redukčním médiu. Rozdíly jsou vidět

také v XPS spektrech. U spektra W 4f (obrázek 3.71) došlo při ohřevu na vzduchu

pouze ke snížení intenzity a spektrum Pt 4f (obrázek 3.72) ukázalo, že platina se

v tomto případě redukuje pouze do stavu Pt2+ odpovídajícímu oxidu platnatému.

Přítomnost metanolu při ohřevu má tedy velký vliv na morfologické a chemické

změny i u vrstev s příměsí platiny.

Na SEM snímcích tenké (0,8 nm) dopované vrstvy oxidu po reakci (obrázky

3.73 a 3.74) nejsou vidět žádné změny oproti stavu po přípravě. V případě vrstvy

na křemíku je to tedy opět jiný případ než u tenké vrstvy čistého oxidu, kde byly

rozeznatelné shluky (viz obrázek 3.50). I v tomto případě tedy příměs platiny

brání fragmentaci vrstvy.
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Obrázek 3.70: SEM obrázek vrstvy platinou dopovaného oxidu wolframu o tloušťce

35 nm deponované na křemík po ohřevu na vzduchu na teplotu 600K po dobu 90

min.
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Obrázek 3.71: XPS spektra W 4f vrstvy

platinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 35 nm deponované na křemík

před a po ohřevu na vzduchu na teplotu

600K po dobu 90 min.
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Obrázek 3.72: XPS spektra Pt 4f vrstvy

platinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 35 nm deponované na křemík

před a po ohřevu na vzduchu na teplotu

600K po dobu 90 min.

V XPS spektrech byly u tenkých vrstev po TPR pozorovatelné podobné změny

jako u tlustých, tj. ve spektru W 4f (obrázek 3.75) byly opět dvě složky, jedna na

původní energii a druhá na vyšší. Ze spektra Pt 4f (obrázek 3.76) je patrné, že se

platina opět redukovala až do kovového stavu s malým podílem oxidu platnatého

a v případě vrstvy na leptaném uhlíku i oxidu platičitého. Při bližším pohledu ale

uvidíme určité rozdíly. Nová složka ve spektru W 4f je na vyšší vazebné energii,
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Obrázek 3.73: SEM obrázek vrstvy pla-

tinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 0,8 nm deponované na křemík

po dvou cyklech oxidace methanolu.

200 nm

Obrázek 3.74: SEM obrázek vrstvy pla-

tinou dopovaného oxidu wolframu o

tloušťce 0,8 nm deponované na leptaný

uhlík po dvou cyklech oxidace metha-

nolu.

než u tlusté vrstvy (36,0 eV). To může být způsobeno malou velikostí oxidových

částic, které po reakci zůstaly na povrchu bez kontaktu s platinou, tedy půso-

bením rozměrového jevu, podobně jako u tenkých vrstev čistého wolframu (zde

je třeba poznamenat, že intenzity linií W 4f byly, zvláště u vzorku na křemíku,

velmi nízké, což vnáší nejistotu do přesné dekonvoluce spektra). Další výrazný

rozdíl je ve změnách intenzity po reakci (přehled je k nalezení v tabulce 3.4).

Zatímco u tlustých vzorků klesly intenzity spekter W 4f a Pt 4f přibližně stejnou

měrou, u tenkých vzorků byl pokles intenzity linie W 4f mnohem výraznější než

pokles linie Pt 4f. To znamená, že zde po TPR zůstalo větší množství platiny

blízko povrchu. Tomu odpovídá i fakt, že poměr obou složek spektra W 4f je u

tenkých vzorků větší ve prospěch složky na nižší vazebné energii, která náleží

oxidu interagujícímu s platinou (pozn: S přihlédnutím k předchozím výsledkům

měřeným na modelových systémech [13] můžeme očekávat, že po ohřevu došlo k

překrytí volné platiny na povrchu oxidem wolframu. To však může znamenat pře-

krytí o síle jednotek monovrstev, které by v XPS spektrech nemuselo být dobře

rozeznatelné). To může vysvětlit rozdíly v teplotních průbězích reakcí na tenkých

a tlustých vrstvách, konkrétně fakt, že k zastavení růstu produkce vodíku a oxidu

uhličitého došlo pouze u tlustých vrstev. Můžeme předpokládat (a data z TPR to

82



podporují), že místa, kde je platina blízko povrchu a tudíž může ovlivňovat reakci

jsou aktivní pro POM. U tlustých vzorků je těchto míst podle výsledků z XPS

méně. Při vyšších teplotách pak zřejmě dochází k jejich saturaci, což znemožňuje

další nárůst reakční rychlosti. K produkci oxidu uhelnatého zřejmě dochází i na

místech, v jejichž blízkosti není platina přítomna, proto její rychlost vzrůstá i při

vyšších teplotách. Větší množství platiny blízko povrchu u tenčích vzorků, tím i

větší aktivní plocha, pak tento efekt omezuje.
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Obrázek 3.75: XPS spektra W 4f vrstev

platinou dopovaného oxidu wolframu

tloušťky 0,8 nm na křemíku a leptaném

uhlíku po druhém cyklu oxidace metha-

nolu.
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Obrázek 3.76: XPS spektra Pt 4f vrstev

platinou dopovaného oxidu wolframu

tloušťky 0,8 nm na křemíku a leptaném

uhlíku po druhém cyklu oxidace metha-

nolu.

Poměr intenzity před/po TPR
Vzorek W 4f Pt 4f

Pt-WOx/Si, 35 nm 10 10
Pt-WOx/C/Si, 35 nm 10 9
Pt-WOx/Si, 0,8 nm 60 3
Pt-WOx/C/Si, 0,8 nm 17 2
Pt-WOx/C/Si, 1,5 nm 10 2

Tabulka 3.4: Poměry intenzit linií W 4f a Pt před a po dvou cyklech oxidace

methanolu na vrstvách platinou dopovaného oxidu wolframu.
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3.2.4 Částečná oxidace methanolu na platinou a zlatem

dopovaném oxidu wolframu

Jako doplnění dřívější práce skupiny na modelových systémech platinou a

zlatem dopovaného oxidu wolframu [13, 130] byly připraveny 35 nm tlusté vrstvy

oxidu wolframu s příměsí obou těchto kovů (poměr kov/wolfram = 0,2 pro zlato

i platinu) na stejné podklady jako u vrstev v předchozí části práce. Následně

na nich proběhly stejné dva cykly oxidace methanolu. Teplotní průběh produkce

vodíku (obrázky 3.77 a 3.78) má podobný charakter jako v případě tlustých vrstev

oxidu dopovaného platinou. Opět v něm při vyšších teplotách dochází k zastavení

růstu rychlosti reakce. Teplota, při které k tomu došlo, je v tomto případě poněkud

vyšší (540 - 550 K). Pokud porovnáme teplotní průběhy produkce vodíku u vrstev

s platinou bez a se zlatem (obrázek 3.79), vidíme, že příměs zlata má rozdílný

vliv na vrstvy deponované na křemík a leptaný uhlík. U vrstvy na uhlíku zůstala

podobná aktivační energie (0,92 eV) a maximální rychlost, zvýšila se však teplota,

při které začalo k produkci vodíku docházet. U vrstvy na křemíku došlo ke snížení

aktivační energie (v obrázku 3.77 jsou patrné dvě oblasti: 0,59 eV při teplotách

do 480 K a 0,83 eV při vyšších) a zvýšení maximální rychlosti produkce vodíku.
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Obrázek 3.77: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou a zlatem dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na křemíkovou destičku.
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Obrázek 3.78: Arrheniův graf pro POM

na vrstvě platinou a zlatem dopovaného

oxidu wolframu o tloušťce 35 nm depo-

nované na leptaný uhlík.
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Obrázek 3.79: Srovnání rychlostí produkce vodíku pro vrstvy oxidu dopovaného

jen platinou a vrstvy dopované platinou i zlatem deponované na křemík a leptaný

uhlík.

Teplotní průběh produkce oxidů uhlíku nebyl rovnoběžný s průběhem vodíku,

což naznačuje, že ve vzorku probíhalo více reakcí. Poměr koncentrace uhlíku k

vodíku v produktech (obrázky 3.80 a 3.81) je v obou případech téměř v celém

teplotním rozsahu nižší než teoretický, část uhlíku tedy opouští vzorek v moleku-

lách, které nejsme vzhledem k vymrazování plynů před vstupem do QMS schopni

detekovat. To může být přímým důsledkem přítomnosti zlata. Je známo, že na

zlatu dochází k reakci HCHO + CH3O −→ HCOOCH3 + H [131] a část uhlíku by

tak odcházela ve formě methylesteru kyseliny mravenčí. Ten ovšem není možné

v naší aparatuře spolehlivě detekovat, proto tuto domněnku zatím není možné

potvrdit či vyvrátit. U vrstvy na leptaném uhlíku vidíme v produktech menší

množství oxidu uhelnatého než u vrstvy na křemíku. To může být dáno chemic-

kým vlivem podložky na oxid wolframu v místech, kde není ovlivněn přítomností

platiny. Jak ukážeme níže, takových míst je zde díky přítomnosti zlata více než

u vzorků dopovaných pouze platinou, kde tento efekt pozorován nebyl.

SEM snímky zlatem a platinou dopovaných vrstev po depozici (obrázky 3.82

a 3.84) vypadaly podobně jako u vzorků dopovaných platinou. Jediný rozdíl

tvořily viditelné světlé útvary o velikostech v řádu nanometrů. Z dřívějších prací

je známo, že zlato může při souběžném naprašování s jinými materiály tvořit v

SEM viditelné nanočástice [132, 133, 134]. Domníváme se, že tomu tak je i v

našem případě a světlé útvary jsou tvořeny zlatými nanočásticemi.
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Obrázek 3.80: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou a zlatem

dopovaného oxidu wolframu o tlou-

šťce 35 nm deponované na křemíkovou

destičku.
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Obrázek 3.81: Relativní koncentrace

produktů v závislosti na teplotě při

POM na vrstvě platinou a zlatem do-

povaného oxidu wolframu o tloušťce 35

nm deponované na leptaný uhlík.

Podobný případ vidíme i u morfologie vrstev po TPR. Pokud srovnáme vrstvy

na křemíku (bez zlata - obrázek 3.66 a se zlatem - obrázek 3.83), vidíme, že u

obou došlo ke stejným morfologickým změnám, tj. vytvoření prohlubní ve dříve

rovném povrchu. U vzorku se zlatem jsou navíc opět viditelné zlaté nanočástice.

Během TPR se zvětšilo jak jejich množství, tak velikost. To je zřejmě důsledkem

ohřevu vrstvy během reakce, protože stejný efekt byl, na rozdíl od vytvoření

prohlubní, pozorovatelný i při pouhém ohřevu stejné vrstvy na teplotu 600 K.

V případě vrstvy deponované na leptaný uhlík je zvýšení množství a velikosti

zlatých nanočástic jediným významným pozorovatelným rozdílem mezi vrstvami

před a po TPR (viz obrázek 3.85).

Rovněž změny v XPS spektrech W 4f a Pt 4f jsou podobné jako u vzorků, kde

byla přidána pouze platina. Spektra W 4f (obrázky 3.86 a 3.87) po depozici opět

vykazují stav W6+ na vazebné energii nižší než v případě čistého oxidu wolframu.

Po experimentech s TPR byly opět viditelné dva stavy, z nichž jeden zůstal

na vazebné energii stavu W6+ po depozici a druhý se objevil na vyšší vazebné

energii přibližně odpovídající stavu W6+ vrstev čistého oxidu wolframu. Můžeme

si všimnout, že u vrstev se zlatem je poměr obou složek výrazně vyšší ve prospěch

složky na vyšší vazebné energii než u vrstev s platinou a beze zlata (obrázek 3.68).
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200 nm

Obrázek 3.82: SEM obrázek vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm po depozici

na křemík.

200 nm

Obrázek 3.83: SEM obrázek vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm depono-

vané na křemík po dvou cyklech oxidace

MeOH.

200 nm

Obrázek 3.84: SEM obrázek vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm po depozici

na leptaný uhlík.

200 nm

Obrázek 3.85: SEM obrázek vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu o tloušťce 35 nm deponované

na leptaný uhlík po dvou cyklech oxi-

dace MeOH.

Znamená to, že přítomnost zlata po ohřevu omezovala interakci mezi platinou a

oxidem wolframu. Tento efekt už byl podrobně popsán u modelového systému

Pt-Au/WOx/W(110) [13], kde jsme zjistili, že zlato s platinou vytvářejí ostrůvky

slupkovité struktury s platinou v jádře a zlatem na povrchu a interakce mezi

těmito kovy omezovala silnou interakci mezi platinou a oxidem wolframu. Něco

podobného zřejmě nastává i v našem případě.
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Obrázek 3.86: XPS spektra W 4f vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu tloušťky 35 nm na křemíku

po depozici a po druhém cyklu oxidace

MeOH.
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Obrázek 3.87: XPS spektra W 4f vrstvy

platinou a zlatem dopovaného oxidu

wolframu tloušťky 35 nm na leptaném

uhlíku po depozici a po druhém cyklu

oxidace MeOH.

Ve spektrech Pt 4f po depozici (společně s Au 4f na obrázcích 3.88 a 3.89)

jsou přítomny stavy Pt2+ a Pt4+. To je stejné, jako u vzorků beze zlata. Oproti

těm však pozorujeme nižší podíl stavu Pt2+. Jak jsme ukázali v části 3.2.1, tento

stav se vyskytuje na povrchu či na rozhraní mezi platinou a oxidem wolframu.

Přítomnost zlata může množství těchto míst omezovat, což by pozorovaný rozdíl

vysvětlilo. Během TPR opět došlo k redukci platiny na kovovou složku s malým

podílem složky Pt2+. U těchto vrstev nám přesnou dekonvoluci spektra ztěžuje

fakt, že do spektra platiny, zvláště složky Pt4+ zasahuje satelitní linie Al Kα3

linie Au 4f. Ve spektrech po TPR tedy nemůžeme s jistotou potvrdit ani vyloučit

přítomnost malého množství stavu Pt4+.

Ve spektrech Au 4f po depozici jsou patrné dvě složky. Složka na vazebné

energii 83,6 eV náleží stavu Au0, tedy kovovému zlatu. Tato energie je nižší, než

jakou můžeme očekávat u čistého zlata (84,0 eV [135]), což je zřejmě důsledkem

interakce s platinou [13]. Další složka na energii 85,9 eV náleží stavu Au3+ z oxidu

Au2O3 [135]. Během TPR se zlato zcela redukuje do kovového stavu. Poměr inten-

zity zlata a platiny se u obou vrstev po TPR zvětší přibližně o pětinu ve prospěch

zlata. To zřejmě částečně překrylo místa, kde byla platina blízko povrchu, jak by

odpovídalo i chování těchto kovů v modelovém systému [13].
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Obrázek 3.88: XPS spektra Pt 4f a Au 4f vrstvy platinou a zlatem dopovaného

oxidu wolframu tloušťky 35 nm na křemíku po depozici a po druhém cyklu oxidace

MeOH.
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Obrázek 3.89: XPS spektra Pt 4f a Au 4f vrstvy platinou a zlatem dopovaného

oxidu wolframu tloušťky 35 nm na leptaném uhlíku po depozici a po druhém cyklu

oxidace MeOH.
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3.2.5 Shrnutí části 3.2

V této části byly popsány vlastnosti vrstev oxidu wolframu, čistého či dopo-

vaného platinou nebo platinou a zlatem, připravených pomocí magnetronového

naprašování a jejich využití coby katalyzátoru pro částečnou oxidaci methanolu.

Jako podklad pro tyto vrstvy sloužil jednak křemík pasivovaný oxidací v atmo-

sféře, a jednak porézní uhlík vytvořený pomocí magnetronového naprašování a

následného leptání v kyslíkovém plazmatu.

V případě čistého oxidu wolframu byly vyzkoušeny vrstvy o dvou různých tlou-

šťkách, 35 nm a 0,8 nm, na obou typech podložky a dále vrstva o tloušťce 1,5 nm

na leptaném uhlíku. Tlusté vrstvy vykazovaly poměrně nízkou celkovou reaktivitu

s velkým zastoupením uhlíkatých produktů (CO a CO2). Typ podložky neměl na

reakci příliš velký vliv, s výjimkou mírně většího celkového výtěžku vrstvy na

leptaném uhlíku, který je dán její větší hrubostí. Jiná situace nastala u tenkých

vrstev. Zatímco tenká vrstva na křemíku se chová podobně jako vrstva tlustá

(dle očekávání vidíme nižší reaktivitu danou menším množstvím materiálu), u

tenké vrstvy na uhlíku vidíme výraznou změnu katalytických vlastností. Oproti

vrstvě na křemíku se zvýšil výtěžek vodíku a výrazně se snížil výtěžek oxidů

uhlíku. U tenkých vrstev tedy pozorujeme chemický vliv podložky. Ten je daný

její zásaditostí. Jak totiž ukázaly práce jiných autorů, na leptaném uhlíku jsou

přítomna místa působící jako Lewisova báze (schopné darovat elektron), která

ovlivňují kyselost oxidové vrstvy. Zatímco na vrstvě neovlivněné uhlíkem probíhá

spíše dehydratace metanolu, na vrstvě připravené na uhlíku změna kyselosti po-

vrchu způsobí dehydrogenaci metanolu. Chemický vliv podložky byl nejlépe vidět

u vzorku o tloušťce 1,5 nm, kde byl pozorován jeden z nejvyšších výtěžků vodíku

ze všech zkoumaných vrstev a zároveň nejnižší podíl oxidů uhlíku v produktech.

Chemický stav oxidu se během reakcí nezměnil, docházelo však k výrazným změ-

nám v morfologii vzorků. Původně celistvá oxidová vrstva se při reakci roztrhala

s shlukla do větších útvarů. To bylo vidět na obou typech podložky, leptaný uh-

lík tento jev však trochu omezoval. Tyto změny nebyly pozorovány při pouhém

ohřevu vzorku, dochází k nim tedy pouze za přítomnosti redukčního média.
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Stejné experimenty byly provedeny i na vrstvách oxidu wolframu dopovaného

platinou. Příměs platiny měla na reaktivitu oxidových vrstev velký vliv v mno-

hém podobný vlivu leptaného uhlíku. Dopované vrstvy vykazovaly větší výtěžek

vodíku a nižší podíl oxidů uhlíku v produktech, jako i menší podíl CO/CO2. V

případě tlustých vrstev je patrné omezení maximální rychlosti produkce vodíku

a oxidu uhličitého. Toto omezení u tenkých vrstev mizí. U platinou dopovaných

vrstev není pozorován tak výrazný chemický vliv podložky jako u čistého oxidu

wolframu. To je zřejmě dáno silnou interakcí mezi platinou a oxidem pozorova-

nou v XPS. Tato interakce má podobný charakter jako interakce oxidu s leptaným

uhlíkem, což vliv podložky výrazně omezuje.

U platinou dopovaných vrstev docházelo během reakce ke změnám morfologie

i chemického stavu. Morfologické změny mají jiný charakter než u vrstev bez

platiny. Nedošlo zde k roztrhání vrstvy, místo toho u vzorků na křemíku vidíme

vytvoření prohlubní při zachování celistvosti vrstvy. U vzorků na leptaném uhlíku

nejsou změny pozorovatelné, to však může být dáno hrubostí podložky. Změny

v chemickém stavu byly pomocí XPS pozorovány jak u wolframu, tak u platiny.

Wolfram se po reakci nacházel ve dvou stavech. Oba náležely oxidovému stavu

W6+, jeden však pochází z míst, kde je wolfram chemicky ovlivněn platinou,

druhý stav přísluší wolframu bez tohoto vlivu. U platiny, která byla před reakcí

zcela oxidována došlo k redukci až do kovového stavu s malým podílem oxidu

platnatého. Rozbor intenzit elektronových spekter ukázal, že se u tenkých vzorků

po morfologických a chemických změnách nacházelo více platiny blízko povrchu

a byl zde větší podíl oxidu pod chemickým vlivem platiny než u vzorků s větší

tloušťkou. Na tomto povrchu tedy bylo více míst, na kterých mohla probíhat

reakce. To vysvětluje, proč nebylo u tenkých vzorků pozorováno omezení reakční

rychlosti při vyšších teplotách.

Pro doplnění dřívější práce na modelových systémech byly změřeny i 35 nm

tlusté vrstvy oxidu wolframu dopovaného platinou a zlatem. Teplotní průběh

produkce vodíku byl podobný jako u tlustých vzorků dopovaných pouze platinou,

bylo zde tedy vidět omezení reakční rychlosti při vyšších teplotách. Přítomnost

zlata však výrazně snížila množství oxidů uhlíku v produktech. U těchto vzorků
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byl vidět vliv podložky na rychlost produkce oxidu uhelnatého, která byla u vrstvy

na leptaném uhlíku nižší.

Morfologické změny těchto vrstev byly podobné změnám u vrstev dopovaných

pouze platinou, navíc byly na tomto povrchu pozorovány zlaté nanočástice. Ty

se na vzorku objevily již po depozici, ohřev během reakce pak vedl ke zvýšení

jejich počtu i velikosti. V XPS spektru wolframu byly po reakci pozorovatelné

stejné dva stavy jako u vrstev s platinou, oproti nim zde však byl vyšší podíl

stavu příslušejícímu oxidu wolframu bez chemického vlivu platiny. To je důsledek

přítomnosti zlata, jehož interakce s platinou omezuje interakci mezi platinou a

oxidem wolframu, jak bylo ukázáno i dříve na modelových systémech. Zlato bylo

po depozici přítomno v kovovém i oxidovaném stavu, během reakce pak došlo k

jeho úplné redukci. U platiny byly změny v chemickém stavu prakticky stejné

jako u vzorků beze zlata.
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Závěr

V rámci této práce jsme zkoumali oxid wolframu pro jeho využití v kata-

lýze. První část se zabývala výzkumem možností vytváření krystalických klastrů

oxidu wolframu pro inverzní modelové katalyzátory pomocí magnetronového na-

prašování s plynovou agregací. Nejdříve bylo popsáno vytváření klastrů čistého

wolframu a argonové atmosféře, poté byl do komory postupně připouštěn kyslík.

Vliv kyslíku se při určitém toku projevoval zvětšením depoziční rychlosti, velikosti

a změnou chemickém stavu klastrů. Příliš velký obsah kyslíku v komoře pak vedl

k poklesu depoziční rychlosti pod měřitelnou hodnotu v důsledku otravy terče.

Zajímavé je, že se tento vliv projevuje silněji při větším tlaku argonu v komoře

a menším poměru O2/Ar. Navrhované vysvětlení tkví v rozlišení stavu kyslíku v

magnetronovém plazmatu. Molekulární kyslík není aktivní pro oxidaci wolframu,

vlivem interakcí s argonem v plazmatu však vznikají aktivní stavy (zejména iont

O−). Množství aktivních stavů se s podílem argonu zvětšuje, což vede k posílení

efektů kyslíku na vytváření klastrů.

Vzniklé klastry obsahovaly jen málo krystalické fáze, která nebyla viditelná

pomocí elektronové difrakce, ale pouze v HR-TEM. Ohřev klastrů po depozici

na podložku nevedl k jejich krystalizaci, pouze k postupné redukci na nižší oxi-

dové a kovový stav. K depoziční aparatuře byl proto vyvinut modul pro ohřev

klastrů za letu pomocí IČ záření. Tento typ ohřevu vedl k vytvoření krystalické

fáze viditelné i pomocí elektronové difrakce a s vyšší intenzitou také k redukci

klastrů na kovový stav. Mezi deponovanými klastry byla pozorována krystalická

fáze oxidu wolframového i kovového wolframu. Závěry této části práce mohou

být využity pro vytváření inverzních modelových katalyzátorů s orientovanými

ostrůvky oxidu wolframového na monokrystalech vhodných kovů (např. Pt, Pd).
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Druhá část práce se zabývala přípravou amorfních vrstev čistého a vzácnými

kovy (Pt, Au) dopovaného oxidu wolframu na křemíku a aktivovaném uhlíku a

zkoumáním reaktivity těchto vrstev při POM. V případě čistého oxidu wolframu

se ukázalo, že uhlíkový podklad může mít velký vliv na celkový výtěžek i zastou-

pení jednotlivých produktů. V případě tenkých vrstev byl u vzorků na leptaném

uhlíku oproti vzorkům na křemíku pozorován větší výtěžek vodíku s výrazně me-

nším poměrem oxidů uhlíku k vodíku v produktech reakce. Za to zřejmě může

zásaditost leptané uhlíkové podložky, na které se vyskytují místa schopná daro-

vat proton (Lewisovy báze). To ovlivňuje kyselost oxidové vrstvy a zvyšuje její

aktivitu pro dehydrogenaci methanolu. Během prvního cyklu reakce došlo ke změ-

nám v morfologii vrstev, kdy se původně kompaktní vrstva roztrhala a shlukla do

větších útvarů. Uhlíková podložka tento efekt poněkud omezovala. K těmto změ-

nám nedocházelo při pouhém ohřevu vzorku, je k nim tedy kromě vyšší teploty

třeba reduktivního prostředí.

Vliv příměsi platiny na reaktivitu byl podobný vlivu uhlíkové podložky. To

se dalo očekávat, protože obě interakce obsahují elektronový transfer směrem

k wolframu. Interakce s platinou tak konkuruje interakci s uhlíkovou podložkou,

mezi vzorky na křemíku a na leptaném uhlíku byl proto při reakci mnohem menší

rozdíl než v případě čistého oxidu wolframu. Přítomnost platiny měla také vliv

na změny v morfologii vzorku během prvního cyklu reakce, kdy zabránila roz-

trhání s shlukování vrstvy. Během prvního cyklu také došlo k redukci původně

zcela oxidované platiny do kovového stavu a ve vzorku se objevila místa, kde se

vyskytuje oxid wolframu bez chemického vlivu platiny.

Přidání zlata k platině nemělo výrazný vliv na výtěžek vodíku, snížilo však

množství oxidů uhlíku v produktech. Chemické i morfologické změny byly po-

dobné jako u vzorků s platinou, navíc zde však byly pomocí SEM na povrchu po-

zorovatelné zlaté ostrůvky, jejichž množství a velikost při ohřevu mírně vzrostly.

Tato část práce vede k hlubšímu porozumění reakcím methanolu a kyslíku na

oxidu wolframu a vlivu podložky či dopantů. To může nalézt využití zejména v

aplikacích zabývajících se vodíkovou energetikou.
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Seznam použitých zkratek

AFM - mikroskopie atomárních sil (z anglického atomic force
microscopy)

QCM - měření hmotnosti pomocí kmitajícího křemíkového krystalu (z
anglického quartz crystal microbalance)

QMS - kvadrupólová hmotnostní spektroskopie (z anglického
quadrupole mass spectroscopy)

PEMFC - palivové články s polymerní membránou (z anglického polymer
electrolyte membrane fuel cell, zvané taky proton exchange mem-
brane fuel cell)

PES - fotoelektronová spektroskopie (z anglického Photoemission
spectroscopy)

POM - parciální oxidace methanolu
RHEED - difrakce rychlých elektronů na odraz (z anglického high energy

electron diffraction)
RMS - efektivní hodnota (root mean square)
SEM - rastrovací elektronová mikroskopie (z anglického scanning

electron microscopy)
SRPES - fotoelektronová spektroskopie buzená synchrotronovým zářením

(z anglického synchrotron radiation photoelectron spectroscopy)
TEM - transmisní elektronová mikroskopie (z anglického transmission

electron microscopy)
TPR - teplotně programovaná reakce
UHV - ultravysoké vakuum (z anglického ultra-high vacuum, 10−5 až

10−10 Pa)
XPS - rentgenová fotoelektronová spektroskopie (z anglického X - ray

photoelectron spectroscopy)
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