
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá p°ípravou stabilních zlatých nano£ástic (N�)
femtosekundovou laserovou ablací ve vod¥ a homologické °ad¥ primárních alko-
hol·. Dále byl studován a hodnocen vliv r·zných parametr· na vlastnosti
p°ipravených koloid· a na ú£innot abla£ního procesu. Zvlá²tní pozornost byla
v¥nována optimalizaci parametr· laserového pulzu ve snaze dosáhnout ú£inné
p°ípravy stabilních zlatých hydrosol· a organosol·. Pro tyto ú£ely byla navrºena
a vyrobena nová abla£ní cela, která umoºnila zvý²it ú£innost ablace i reproduko-
vatelnost vlastností Au koloid· a zárove¬ umoºnila sledování abla£ního procesu
in situ.

Femtosekundová laserová ablace se ukázala být efektivní metodou pro p°ípravu
stabilních zlatých koloid· ve v²ech testovaných rozpou²t¥dlech. Jako hlavní
parametry ovliv¬ující efektivity ablace a kvalitu vznikajících koloid· byly ur£eny
intenzita laserového paprsku v rozpou²t¥dle a laserová expozice zlatého plí²ku.
Dále bylo ukázáno, ºe generace plasmy a bílého kontinua v rozpou²t¥dle zna£n¥
omezuje ú£innost ablace a zhor²uje stabilitu solu. Významného zlep²ení abla£ní
efektivity lze dosáhnout prodlouºením komprimovaného femtosekundového pulzu
do intervalu 1-3 ps. Optimální expozice (�uence) pro pulz délky 1800 fs byla
ur£ena jako 875 mJ/cm2. Dále byl nalezen vztah mezi absolutním obsahem zlata
v p°ípravených koloidech a vý²kou pásu jeho plasmonové extinkce pro vodu i
v²echny testované alkoholy. To umoº¬uje rychlý a jednoduchý odhad obsahu
zlata v koloidu podle jeho extinkce.

Laseovou ablací byla p°ipravena série koloid· v r·zných alkoholech. Abla£ní
ú£innost výrazn¥ klesala s rostoucí délkou alkylového °et¥zce alkoholu. Bylo
ukázáno, ºe tento trend je zp·soben zejména viskozitou alkoholu. P°ipravené
organosoly byly stabilní po dobu n¥kolika m¥síc· a navíc je bylo moºné snadno
redispergovat, pokud sedimentovaly. Díl£í výsledky z m¥°ení stabilit koloid·,
TEM a SERS m¥°ení nazna£ují, ºe N� jsou pravd¥podobn¥ pokryté ochrannou
vrstvou alkoholu, která zvy²uje jejich stabilitu, ale zárove¬ znesnad¬uje jejich
pouºití pro SERS m¥°ení. Byla ukázána moºnost, jak tento jev alespo¬ v p°ípad¥
n¥kterých adsorbát· obejít pomocí ablace p°ímo v roztoku adsorbátu.
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