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Abstrakt:

Porézní  křemík je  nanostrukturní  materiál  na  bázi  křemíku.  Byl  připraven

anodickým  leptáním  krystalického  křemíku  v  kyselině  fluorovodíkové.  Fyzikální

a chemické vlastnosti porézního křemíku vyplývají z rozměrů nanokrystalů, které se

pohybují v rozmezí jednotek až desítek nanometrů. U nanostrukturního křemíku se,

v porovnání s objemovým krystalickým křemíkem, projevují unikátní vlastnosti které

závisí  na  míře  kvantového  rozměrového  jevu  a  jevech  na  jeho  velkém vnitřním

povrchu.  Vhodnou  volbou  použitého  křemíkového  substrátu,  zejména  z  hlediska

vodivosti  a    krystalografické  orientace,  a  technologických  podmínek  (zejména

složení elektrolytu,  doby leptání a  proudové hustoty),  lze připravit  nanostrukturní

materiál o různé velikosti pórů -  makroporézní, mesoporézní a mikroporézní křemík

a o různém zastoupení vazeb Si-O a Si-H. Morfologie a chemické složení povrchu

porézního křemíku o něm dovolují uvažovat jako o vhodném materiálu pro oblast

aplikací – zvláště senzorů chemických látek a biosenzorů, optoelektroniky a aplikací

biomedicínských.

Byly  připraveny  vzorky  porézního  křemíku  v  typech  White  a  Standard,

u nichž byl dále modifikován elektrolyt přítomností složky etanolu nebo metanolu.

Vzorky byly charakterizovány metodami luminiscenční spektroskopie, infračervené

mikrospektroskopie  a  skenující  elektronové  mikroskopie,  jejichž  prostřednictvím

byla sledována luminiscenční odezva, chemické složení povrchu a morfologie.

Klíčová  slova:  křemíkové  nanokrystaly,  nanostrukturní  křemík,  porézní  křemík,
fotoluminiscenční spektroskopie, infračervená spektroskopie, rastrovací elektronová
mikroskopie
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Abstract:

Porous  silicon  is  nanostructured  material  based  on  silicon.  He  was  prepared  by

anodic  etching  of  crystalline  silicon  in  hydrofluoric  acid.  Physical  and  chemical

properties of porous silicon nanocrystals resulting from the dimensions, which range

from units to tens of nanometers. For nanostructured silicon compared to crystalline

silicon, exhibit unique properties that depend on the degree of quantum dimensional

phenomena  and  phenomena  on  its  large  internal  surface.  Suitable  choice  of  the

silicon  substrate,  particularly  in  terms  of  conductivity  and  crystallographic

orientation, and technological conditions (in particular electrolyte composition, the

etching  time  and  current  density)  can  be  prepared  nanostructured  materials  of

different pore sizes - macroporous, mesoporous and microporous silicon and varying

representation Si-O and Si-H bonds. Morphology and chemical composition of the

surface of porous silicon allows to think of it as a suitable material for a range of

applications  -  particularly  chemical  sensors  and  biosensors,  optoelectronics  and

biomedical applications.

Samples of porous silicon were prepared in the types of White and Standard, which

was further modified by the presence of electrolyte ingredients ethanol or methanol.

The  samples  were  characterized  by  luminescence  spectroscopy,  infrared

microspectroscopy  and  scanning  electron  microscopy,  which  was  monitored  by

luminescence response, chemical composition and surface morphology.
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Předmluva

Bakalářská práce je členěna do dvou částí - teoretické a experimentální. První

část je věnována teoretickému základu celé problematiky a úvodu do jevů vedoucích

k  unikátním  vlastnostem  nanostrukturního  křemíku.  Dále  je  zde  uveden  přehled

aplikačních  možností  porézního  křemíku  či  aplikací  založených  na  využívání

jedinečných vlastností, kterými porézní křemík disponuje.

Druhá část  -  experimentální,  se  zabývá procesem,  kterým porézní  křemík

vzniká,  včetně jeho možných modifikací a popisu vstupních parametrů vedoucích

k rozdílným vlastnostem výsledného porézního materiálu, dále konkrétní přípravou

porézního  křemíku  od  výběru  křemíkového  substrátu,  konfigurací  experimentální

aparatury, volby parametrů anodického leptání, kterým se porézní křemík nejčastěji

připravuje, až k období po leptání a přípravy pro metody charakterizace a aplikace

těchto  metod.  Převážná  část  experimentů  byla  provedena  ve  Fyzikálním  ústavu

Akademie věd ČR pod vedením RNDr. Kateřiny Herynkové, Ph.D.

Úvod

Porézní křemík je nanostrukturní materiál na bázi křemíku, který je znám již

od 50. let dvacátého století [18]. Jeho současná podoba se však utvořila až počátkem

90.let, kdy byl připraven porézní křemík s intenzivní viditelnou fotoluminiscencí při

pokojové teplotě  [1].  Později  se u tohoto materiálu potvrdila platnost kvantového

rozměrového jevu, vlivu povrchových stavů a některé další mechanismy. Fyzikální

a chemické vlastnosti porézního křemíku určují útvary rozměrů řádově jednotek až

desítek  nanometrů.  Jeho  vnitřní  povrch  je  značně  velký  a  dosahuje  hodnot  až

600m2/g. V  závislosti  na  typu  křemíkového  substrátu  (typ  dopantu,  vodivost,

krystalografická  orientace)  a  technologických  podmínkách  lze  připravit

nanostrukturní materiál o různé velikosti a tvaru pórů – existují tedy makroporézní,

mesoporézní  a  mikroporézní   formy   křemíku.  Tímto  postupem  lze  připravit

i  materiál  o  různém zastoupení  vazeb Si-O a  Si-H na  jeho povrchu.  Morfologie

a chemické složení povrchu porézního křemíku jej umožňují využít v řadě aplikací –

například v oblastech senzorů chemických látek a biosenzorů, jako fluorescenčního

značení  či  k  cílenému  transportu  léčivých  látek  v  biologii  a  lékařství,  nebo

v optoelektronice jako zdrojů světla či fotovoltaických aplikacích.
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1. Teoretická část

1.1. Charakteristika – od objemového křemíku k nanokrystalům

Převzato a upraveno z [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

1.1.1. Pevné látky a pásová teorie

Mnohé vlastnosti pevných látek, například elektrická vodivost, ale i některé

další  jejich  vlastnosti,  vyplývají  z  pásové  teorie.  Podle  ní  lze  krystalické  látky

rozdělit na vodiče, izolanty a polovodiče. Vzhledem k tomu, že atomy krystalických

látek spolu velmi těsně sousedí, pak jejich valenční elektrony tvoří jednotný systém,

který je společný celému krystalu. Místo každé přesně definované charakteristické

energetické  hladiny  jednotlivého  atomu  má  tedy  celý  krystal  pás  energií.  Tento

jednotný kvazispojitý systém elektronů, kde je rozdíl elektronových energetických

hladin  menší  než  je  energie  tepelného  pohybu,  se  řídí  Pauliho  vylučovacím

principem. Ten tvrdí, že v jednom kvantovém stavu může být nejvýše jeden fermion

(zde elektron se spinovým kvantovým číslem s=1/2). Velikost energie elektronového

pásu je přibližně 20eV. Při teplotách okolo 23°C se pásová struktura vytváří již pro

útvary o velikosti okolo 1000 atomů.

Elektronové pásy, které odpovídají nejvýše obsazeným orbitalovým hladinám

původních  atomů,  vytváří  valenční  pásy  –  viz  Obr.1-1.  Pásy,  které  odpovídají

v základním stavu nejníže neobsazeným hladinám vytváří vodivostní pásy. 

Obr.1-1: Zjednodušený energetický diagram pásové struktury polovodičů
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U vodičů je valenční pás zaplněn pouze částečně nebo se valenční a vodivostní pás

překrývají. Rozdíl v pásové struktuře oproti vodičům mají izolanty a polovodiče, kde

jsou  valenční  a  vodivostní  pásy  odděleny  pásem  zakázaných  energií.  Hladina

energie, která je u vodičů při teplotě 0K nejvýše obsazena elektrony, se označuje jako

Fermiho  energie.  Při  teplotě  větší  než  0K  je  tato  hladina  obsazena

s pravděpodobností 0,5. U nevodičů leží hladina Fermiho energie v zakázaném pásu

a je rovna chemickému potenciálu souboru volných elektronů pevné látky.

Hraniční hodnota pro šířku zakázaného pásu krystalu, který je možné označit

jako polovodič, je 3,5eV. Křemík, který má šířku zakázaného pásu 1,125 eV při 23°C

je tedy polovodičem. Materiály s vyšší hodnotou zakázaného pásu než 3,5eV jsou

pak izolanty.

1.1.2. Křemík nepřímým polovodičem

Elektron se ve vodivostním pásu krystalu chová téměř jako volná částice.

Energie volného elektronu je dána jeho kinetickou energií

E=
p2

2m
=

ℏ
2k2

2m
                                                       (1)

kde                                                p=ℏk                                                               (2)

je  DeBroglieho  vztah  pro  hybnost  volného  elektronu,  k je  vlnový  vektor

a m hmotnost elektronu. Energie elektronu tedy závisí na vlnovém vektoru k. 

Detailní  popis  pásové  struktury  krystalického  polovodiče  je  podmíněn

znalostí závislosti energie na příslušné hodnotě vlnového vektoru  k v Brillouinově

zóně - viz Obr.1-2.

Obr.1-2: Energie elektronu E v závislosti na vln.čísle k. Čárkovaná křivka znázorňuje

závislost E na k pro volný elektron – viz vztah (1) - převzato z [7]
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Přechodem elektronu z valenčního do vodivostního pásu polovodiče vzniká

ve valenčním pásu kladně nabitá díra. Vznik elektron-děrového páru popisuje situaci

z hlediska k-prostoru. Po excitaci elektronu do vodivostního pásu se sice tento může

pohybovat volně krystalem, ale též interaguje s dírou v  k-prostoru. Díky přitažlivé

coulombické interakci  může elektron a  díra  vytvořit stabilní  útvar  – exciton.  Pro

krystalické polovodiče jsou typické slabě vázané Wannier-Mottovy excitony –  viz

Obr.1-3., jejichž Bohrův poloměr je násobkem mřížkové konstanty a objem zahrnuje

až stovky atomů.

Obr.1-3: Wannier-Mottův exciton v reálném prostoru

Dle typu pásové struktury se polovodiče rozdělují na polovodiče s přímým

zakázaným pásem a  polovodiče  s  nepřímým zakázaným pásem,  kam patří  právě

křemík. U polovodičů s přímým zakázaným pásem leží maximum valenčního pásu

při  stejné  hodnotě  k-vektoru  jako  minimum  vodivostního  pásu  –  viz  Obr.1-4a.

U polovodičů  s  nepřímým zakázaným pásem při  jiné  hodnotě  k-vektoru    -  viz

Obr.1-4b.

Obr.1-4: Zářivá rekombinace volných elektron-děrových párů v energetickém

pásovém schématu pro polovodič s (a) přímým zakázaným pásem 

a (b) nepřímým zakázaným pásem. 

hν je energie fotonu, ℏω je energií fononu - převzato z [5]
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Toto  rozdělení  polovodičů  je  klíčové  pro  určení  pravděpodobnosti

elektronových  přechodů.  U  polovodičů  s  přímým  zakázaným  pásem  je  třeba  se

vypořádat se splněním zákona zachování energie, přičemž zákon zachování hybnosti

není  narušen.  U  polovodičů  s  nepřímým  zakázaným  pásem  je  navíc  potřeba  se

vypořádat  i  se zákonem zachování  hybnosti,  neboť  dochází  ke  změně  vlnového

vektoru  k elektronu.  Hybnost  je  zde  získána  většinou  absorpcí  či  emisí  kvanta

vibrace mřížky, tedy  fononu. Z důvodu  nutnosti účasti další částice (fononu) jsou

nepřímé elektronové přechody podstatně méně pravděpodobné.

1.1.3. Fotoluminiscence krystalického křemíku

Fotoluminiscence  je  zářivá  rekombinace  excitovaných  nosičů  náboje.

U  polovodiče  s  přímým  zakázaným  pásem  je  tento  proces  povolen  (z  důvodu

symetrie  může  být  i  zakázán).  Zde  může  rekombinace,  tedy  přechod  elektronu

z vodivostního  pásu  přes  pás  zakázaný zpět  do valenčního pásu,  probíhat  zářivě

(vyzáření  fotonu  o  energii  odpovídající  šířce  zakázaného  pásu)  nebo  nezářivě

(uvolněná energie je přeměněna na vibrace krystalu, resp. kmity mřížky).

U polovodiče s nepřímým zakázaným pásem - u křemíku, je ale proces zářivé

rekombinace  procesem  zakázaným.  Je  to  z  důvodu  rozdílných  pozic  valenčního

maxima a vodivostního minima příslušných pásů,  kde musí rekombinující  částice

interagovat  s  fonony (navíc  s  fonony různých  typů),  díky  čemuž  ztratí  část  své

energie. Tím je sice splněn zákon zachování hybnosti, ale též dochází ke značnému

úbytku  pravděpodobnosti  rekombinace  v  porovnání  s  polovodičem  s  přímým

zakázaným pásem.

Fotoluminiscence krystalického křemíku je tedy velmi slabá a detekovatelná

jen  při  nízkých teplotách  blízkých  teplotě  kapalného  helia  v  infračervené  oblasti

spektra.

1.1.4. Nanostrukturní křemík

Porézní křemík byl prvním materiálem, u něhož byla pozorována intenzivní

viditelná  fotoluminiscence  (posun  z  infračervené  oblasti)  za  pokojové  teploty,

pocházející ze samotného křemíku. Jedná se o zářivou rekombinaci uvnitř nebo na
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povrchu  křemíkových  nanokrystalů.  Taková  změna  optických  vlastností  je

důsledkem  kvantového  rozměrového  jevu  a  vlivu  povrchových  stavů.  Při

zmenšování rozměru krystalu jsou přibližně od 1 – 10nm jeho velikosti pozorovány

značné změny fyzikálních vlastností na jeho povrchu – odtud kvantový rozměrový

jev. Ten je projevem vlnového chování částic v prostoru, jehož rozměry jsou podobné

s De Broglieho vlnovou délkou těchto částic.  Při studiu kvantového rozměrového

jevu  je  výhodné  uvažovat  model  chování  elektronu  v  nekonečně  hluboké

potenciálové jámě šířky L. Ze Schrödingerovy rovnice pro takový model vyplývá pro

povolené hodnoty energie elektronu vztah

En=
ℏ
2π 2

2mL2
n2                                                     (3)

kde m je hmotnost elektronu, n kvantové číslo a L šířka potenciálové jámy. Z tohoto

vztahu  je  patrné,  že  povolené  hodnoty  energie  elektronu  rostou  s  převrácenou

hodnotou  čtverce  šířky  potenciálové  jámy  L.  Kvantový  rozměrový  jev  má

v polovodiči s nepřímým zakázaným pásem několik důsledků. 

Se zmenšováním nanostruktury,  tedy jam i nanokrystalů,  dochází,  jak vyplývá ze

vztahu (3), k posuvu energetických hladin a energií přechodů k vyšším hodnotám

a fotoluminiscence nanostrukturního křemíku se posune z infračervené (Obr.1-5a) do

viditelné oblasti (Obr.1-5b a Obr.1-5c).

Obr.1-5: Kvantový rozměrový jev v polovodiči s nepřímým zakázaným pásem
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V důsledku Heisenbergova principu neurčitosti způsobuje lokalizace nosičů náboje

v nanokrystalech relaxaci výběrových pravidel pro  k-vektor. Lokalizace v reálném

prostoru vede k delokalizaci vlnové funkce elektronu v  k-prostoru a u polovodičů

s nepřímým zakázaným pásem dochází k napřimování zakázaného pásu. Důsledkem

je  značný nárůst pravděpodobnosti nepřímých přechodů – viz Obr.1-5b a Obr.1-5c.

Model  povrchových  stavů  vychází  ze  skutečnosti,  že  u  nanokrystalických

látek je značná část  atomů na jejich povrchu. Tyto atomy jsou vystaveny jinému

působení než atomy uvnitř nanokrystalu. Nepravidelnosti na povrchu jsou spojeny

s  přítomností  různých  defektů,  jejichž  důsledkem  je  vznik  nových  hladin

v zakázaném pásu.  Elektrony a díry zachycené na těchto diskrétních hladinách se

rovněž účastní zářivé rekombinace. Energie rekombinace zachyceného elektronu E1

nebo díry  E2 s volným nosičem nebo energie vzájemné rekombinace zachycených

nosičů  E3 jsou  nižší  než  energie  E0 odpovídající  rekombinaci  volných  elektron-

děrových párů -  viz  Obr.1-6.  Vlnová délka vyzářeného světla se zvyšuje směrem

k červené oblasti spektra a působí tak proti kvantovému rozměrovému jevu.

Obr.1-6: Povrchové stavy nanokrystalů vytvářející diskrétní hladiny 

v zakázaném pásu
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1.2. Aplikace porézního křemíku

Zpracováno podle [3]

Vzhledem k  vlivu  povrchových  stavů  a  platnosti  kvantového  rozměrového  jevu,

a tím i modrého posuvu optických přechodů, získává tento materiál možné uplatnění

v řadě aplikací. Výzkum posledních let se soustředil především na aplikační oblasti

senzorů chemických látek a biosenzorů, transportu léčivých látek, fluorescenčního

značení a optoelektroniky. Výjimečné vlastnosti porézního křemíku, zejména posuv

absorpce a luminiscence z infračervené oblasti do viditelné, jej k použití v těchto

aplikacích předurčují.

1.2.1. Senzory chemických látek a biosenzory

Ústřední vlastností porézního křemíku, která jej umožňuje využít jako senzor,

je  závislost  jeho  fyzikálních  vlastností  na  chemickém  složení  okolí.  Schopnosti

porézního křemíku, využitého jako senzor, jsou odvislé od skupenství látek, které se

mají  detekovat.  U  kapalné  fáze  je  koncentrace  látek,  které  chceme  detekovat,

v  porézním  povrchu  odpovídající   jejich  koncentraci  v  roztoku.  U  plynné  fáze

dochází k průniku látek, které chceme detekovat, do porézního povrchu. Koncentrace

látek je určena díky jevu kapilární kondenzace. Pro zlepšení senzorových vlastností

porézního  křemíku  se  jeho  povrch  dále  chemicky  modifikuje.  V  současnosti  se

využívají  čtyři  druhy  senzorů  na  porézním  křemíku  –  interferenční,  kapacitní,

vodivostní a luminiscenční.

U interferenčních senzorů je nejprve třeba vytvořit přesně definované vrstvy

porézního křemíku. Na těchto vrstvách pak vznikají interferenční proužky, jejichž

vzdálenost maxim odpovídá tloušťce vrstvy a jejímu indexu lomu. Takto připravený

senzor se ponoří do zkoumaného chemického roztoku a využije se skutečnosti, že

efektivní index lomu senzoru  je  závislý na indexu lomu roztoku. Interferometrická

detekce je velmi citlivá – umožňuje detekci již při molárních koncentracích 10-12 M,

což  je  hodnota  o  tři  řády  citlivější  než  je  potřeba  pro  detekci  DNA

interferometrickým biosenzorem [11].
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U kapacitních senzorů je látkou vyplněn porézní povrch křemíku, látka se

dostane do pórů a změní efektivní permitivitu porézní struktury. Dojde tak ke změně

(zvýšení) kapacity porézní vrstvy,  která se poté detekuje. Kapacitní řešení senzoru

bylo využito například pro konstrukci senzorů pH či vlhkosti.

Vodivostní  senzory  registrují  změnu  vodivosti  během  přítomnosti

detekovaných látek.  Po adsorpci  molekul na povrch senzoru se mění elektronové

konfigurace povrchových stavů křemíkových nanokrystalů, tím se změní koncentrace

nosičů  náboje  a  energetické  stavy povrchových  stavů.  Tyto  senzory se  využívají

zejména pro měření vlhkosti a oxidů dusíku.

Luminiscenční  senzory  využívají  jevu  zhášení  fotoluminiscence,  kdy

v  přítomnosti  detekované  chemické  látky  dochází  ke  změně  fotoluminiscence

porézního křemíku. Ta je ovlivněna schopností průniku látky do porézní struktury

a druhem interakce – reverzibilní či ireverzibilní. V reverzibilní formě dochází ke

zhášení luminiscence prostřednictvím jevu dielektrického zhášení excitonu, přenosu

energie a náboje. Nedochází k přímému kontaktu s porézním povrchem. Reverzibilní

forma  zhášení  je  vhodná  pro  detekci  organických  látek  a  složitějších  struktur

například virů [12]. Ireverzibilní forma nastává v případě, kdy detekovaná chemická

látka interaguje přímo s povrchem porézního křemíku.

1.2.2. Optoelektronika

Optoelektronické  aplikace  na  bázi  křemíku  neprochází  v  současné  době

uspokojivým  vývojem.  Je  to  z  důvodu  absence  dostatečně  intenzivní

elektroluminiscence  materiálu  na  bázi  křemíku.  Pro  aplikace  je  podstatná

elektroluminiscenční struktura s pevným kontaktem, tedy nikoli  například porézní

křemík – kapalná fáze, v uspořádání  p-n kontaktu na rozhraní krystalický křemík-

porézní křemík. Z realizovaných kontaktů ale nebyla dosažena kvantová účinnost

lepší než 10-3 a operační dobou vyšší než jen několik hodin. Pro stavbu a využití

optoelektronických  prvků  je  žádoucí realizace  křemíkového  laseru,  který  ale

vyžaduje přítomnost optického zesílení – viz Obr.1-7 a [14]. Ten není v současnosti

stále  aplikačně  zvládnutý,  ale  je  aktivně  zkoumán  zejména  na  velmi  malých

křemíkových nanokrystalech, které svítí v modré oblasti spektra.
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Obr.1-7: Energetický diagram zobrazující způsob dosažení inverze populace

převzato z [15]

1.2.3. Biomedicínské aplikace

Hlavními  vlastnostmi,  které  umožnily vstup porézního křemíku do oblasti

biomedicínských  aplikací,  je  jeho  biokompatibilita,  biodegradabilita  a  nízká

cytotoxicita  (Obr.1-8) v  živých  organismech  [13].  Křemíkové  nanokrystaly  jsou,

s ohledem na postup jejich přípravy a tedy i jejich následné morfologii, schopné na

sebe vázat nejrůznější molekuly a transportovat je  například do živočišných buněk.

Z aplikačního hlediska se také jedná o transport peptidů, proteinů a vakcín.

Obr.1-8: Cytotoxicita křemíkových nanokrystalů (SiNCs) a diamantových
 nanokrystalů (ND) inkubovaných s rakovinnými buňkami Osteosarkoma-2

po dobu (a) 24 hodin a (b) 48 hodin              převzato z [13]

Biokompatibilita  porézního  křemíku  umožňuje  jeho  spojení  s  nervovým

systémem. Vhodnou morfologií  porézního křemíku lze dosáhnout  správné funkce

nervových vláken, zejména na mesoporézní variantě. Tehdy poskytují i dostatečný

signál v přítomnosti vhodných iontů. Biodegradabilita  porézního křemíku poskytuje

potenciální  aplikace  v  ortopedii,  léčení  ran  a  regeneraci  či  náhrady  tkání.  Pro

potenciální  diagnostické  aplikace  jsou  pak  vhodné  jeho  senzorové,  optické

a polovodičové vlastnosti.
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2. Experimentální část

2.1. Příprava porézního křemíku

Vzorky porézního  křemíku  byly  připraveny elektrochemickým anodickým

leptáním vyřezaných křemíkových substrátů v roztoku s kyselinou fluorovodíkovou.

Proces leptání probíhal za přítomnosti fluoridových iontů a kladných nosičů náboje,

a  je  popsán  Turnerovým  modelem  a  Lehmann-Gösel  modelem  [3].  Oxidace

povrchových  Si  vazeb  prostřednictvím  zachycení  díry  a  následném  odtržení

elektronu  vede  k  vlastnímu  leptání  křemíku.  Průvodním  jevem  procesu  je  také

vyvíjení vodíku  [3].  Proces probíhal v leptací cele, jejíž schéma je znázorněno na

Obr.2-2.

Křemíkový  wafer  je  přes  těsnící  o-kroužek  upevněn  v  teflonové  cele.

Konstantní  el.proud  prochází  kovovou  anodou,  přes  křemíkový  wafer,  leptacím

roztokem  –  elektrolytem,  na  platinovou  katodu  a  vytváří  s  elektrolytem  vlastní

proces leptání. Leptací roztok je navíc v blízkosti křemíkového waferu promícháván

rotační míchačkou – viz Obr.2-1, čímž se odvádí vznikající vodík.

Obr.2-1: Reálná leptací aparatura se dvěma leptacími celami, zapojenými do série,

umožňujícími součané připravení dvou vzorků porézního křemíku.
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Pro přípravu byl zvolen křemíkový substrát o krystalografické orientaci 100,

na kterém se vytvářejí porézní vrstvy s póry čtvercového průřezu  [3]. Materiál pro

jednotlivé vzorky byl získán z tohoto křemíkového substrátu, který měl  kulatý tvar

o průměru 100 ± 0,5 mm a tloušťce 460 ± 25 μm. Dalšími parametry použitého

substrátu  byla  vodivost  -  zde  typu  p a  rezistivita  0,06  –  0,1  Ωcm.  Z  tohoto

křemíkového  substrátu  byl  vyřezán  materiál  pro  jednotlivé  vzorky ve  tvaru  čtyř

kvadrantů stejných velikostí.

Příprava vzorků probíhala formou modifikace standartního postupu leptání

v  etanolu  a  HF  a  sledování  vlivu  na  výslednou  fotoluminiscenci,  hydrofilitu

a hydrofóbnost vzorku. Cílem bylo tedy porovnat vliv různých elektrolytů (použití

etanolu/metanolu či doleptávání v peroxidu vodíku) na vlastnosti vzorků.

Obr.2-2: Schéma dvouelektrodové elektrochemické cely pro vytvoření vrstvy

porézního křemíku. B-dopovaný křemíkový wafer je také pracovní elektrodou.

Dva modifikované postupy přípravy vzorků, zmíněné v úvodu této kapitoly,

se lišily složením leptacího roztoku – elektrolytu, kde byl v prvním případě použit

roztok obsahující etanol, a v druhém případě byl etanol nahrazen metanolem. Tento

krok byl učiněn z důvodu zjištění, jak odlišné výsledky – zvláště fotoluminiscenční

a morfologické – tato záměna přinese. Pro účely charakterizace byly takto vyleptány

dva typy vzorků – typ Standard a  typ White.

Vzorky, které byly označeny jako M3 a M4, byly leptány na aparatuře (viz

Obr.2-1)  po  dobu  dvou  hodin  v  roztoku,  sestávajícího  z  15ml  50%   kyseliny

fluorovodíkové a 37ml 99% etanolu (v případě vzorku M3), resp. metanolu (vzorek

M4),  při  stabilním  proudu  16mA.  Po  vyleptání  následoval  oplach  obou  vzorků

12



v etanolu, jejich usušení  a uložení do komory o vlhkosti 55% a teploty 23°C. Typ

těchto vzorků se nazývá Standard.

Napěťový průběh v čase procedury leptání je uveden v  Tab.2-1.  Počáteční

teplota okolí aparatury byla 23,3°C, koncová pak 22,9°C.

t [min] 0 15 30 51 68 88 120

U [V] 2,55 3,61 3,52 3,27 3,17 3,03 2,92

Tab.2-1: Průběh napětí během leptání vzorků M3 a M4

Modifikací přípravy vzorků typu Standard vznikly vzorky typu White, které

byly označeny jako M1 a M2 a byly leptány opět na aparatuře (viz Obr.2-1) po dobu

dvou hodin v roztoku, sestávajícího z 13ml 50% kyseliny fluorovodíkové, 37ml 99%

etanolu (v případě vzorku M1), resp. metanolu (vzorek M2), ale nyní i 2ml 30%

peroxidu  vodíku,  při  stabilním  proudu  25mA,  zajišťovaným  galvanostatem.  Po

vyleptání proces pokračoval ponořením do lázně peroxidu vodíku po dobu 16 minut,

poté následoval oplach obou vzorků v etanolu, jejich usušení  a uložení do komory

o vlhkosti 55% a teploty 23°C. Záměrem přípravy těchto White vzorků bylo získat

vzorky s větším podílem vazeb Si-O na povrchu, oproti vzorkům typu Standard.

Napěťový průběh v čase procedury leptání je uveden v  Tab.2-2.  Počáteční

teplota  okolí  aparatury byla 23,2°C, koncová pak 23,1°C. Leptání tedy probíhalo

v teplotně stabilizovaném prostředí.

t [min] 0 40 55 70 76 90 100 112 120

U [V] 1 1,5 1,11 0,96 0,9 0,84 0,81 0,77 0,86

Tab.2-2: Průběh napětí během leptání vzorků typu White M1 a M2, jeho nízké

hodnoty odpovídají výsledné hluboké porozitě vzorků a byly zajištěny

přednostním čištěním leptacích cel NaOH a přípravkem Sidol po dobu 20 min

Celkem tedy byly leptáním připraveny čtyři vzorky porézního křemíku: M1,

M2, M3, M4 – viz Obr.2-3, kde vzorky M1 a M2 (světlejší vzorky vlevo na obrázku)

jsou typu White a vzorky M3 a M4 (tmavší vpravo na obrázku) jsou typu Standard.

Fotoluminiscence těchto vzorků (ve stejném pořadí jako na Obr.2-3) pod ověřovací

UV lampou o vlnové délce 254nm je uvedena na Obr.2-4.
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Obr.2-3: Fotografie vzorků M1 až M4 po vyzrání ve vlhkostní komoře, 

o vyleptané ploše ~10cm2

Obr.2-4: Luminiscence vzorků M1, M2, M3 a M4 pod ověřovací UV lampou

Pro následné metody charakterizace bylo potřeba získat také práškové vzorky

M1 –  M4.  To  bylo  provedeno  sejmutím křemíkových  nanokrystalů  vždy z  50%

plochy  příslušného  vyleptaného  waferu.  Samotný  proces  sejmutí  byl  proveden

kombinací  ručního,  mechanického  seškrábání  skalpelem  a  ultrasonifikací  waferů

v etanolové lázni pomocí ultrazvukové lineární sondy a následném nuceném odparu

ve  vývěvě.  Parametry,  při  nichž  byly  wafery  ultrasonifikovány,  jsou  uvedeny

v Tab.2-3. Kompletní parametry leptání vzorků uvádí Tab.2-4.

 M1 M2 M3 M4

puls [s] 2 2 3 2

pauza [s] 1 1 1 1

Am [%] 80 80 100 80 – 100

energie [kJ] 9,378 18,224 2,347 – 8,322 5,212

Tab.2-3: Hodnoty nastavení ultrasonifikace waferů M1 až M4
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Práškové seškrábané vzorky byly označeny dle  svých  zdrojových waferů:

M1p,  M2p,  M3p a  M4p.  Jako referenční  vzorek,  označený M0,  byl  použit  čistý

křemíkový substrát.

název
vzorku

složení elektrolytu
proud
[mA]

doleptávání
barva po
vyleptání

typ vzorku

M1
13ml 50% HF,

37ml 99% EtOH,
2ml 30% H2O2

25
16min 

v 30% H2O2

světle
oranžová

White

M2
13ml 50% HF,

37ml 99% MeOH,
2ml 30% H2O2

25
16min 

v 30% H2O2
žlutá White

M3
15ml 50% HF,

37ml 99% EtOH
16 – 

tmavě
oranžová

Standard

M4
15ml 50% HF,

37ml 99% MeOH
16 – červená Standard
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2.2. Charakterizace a výsledky měření

Pro  charakterizaci  připravených  vzorků  bylo  použito  několik  relevantních

metod:  Luminiscenční  spektroskopie  –  sledování  spekter  luminiscenční  odezvy

vzorku  excitovaného  konkrétní  vlnovou  délkou  světla;  Infračervené

mikrospektroskopie  FTIR  –  metoda  zjištění  chemického  složení  povrchu  vzorků

a skenující elektronové mikroskopie SEM pro vizualizaci povrchu vzorků.

2.2.1. Luminiscenční spektroskopie

Sestavení experimentální aparatury pro měření luminiscence je zobrazeno na

Obr.2–5. Vzorek byl excitován laserovým svazkem (laser Kimmon He-Cd) o výkonu

30mW, kontinuálně při vlnové délce 325nm, která byla zajištěna hranovým filtrem

325.  Luminiscenční  odezva  vzorku  byla  následně  vedena  optickým  vláknem  do

zobrazovacího  monochromátoru  Horiba  Triax  320  (s  disperzí  2,64nm/mm

a rozlišením 0,06nm), jehož funkcí bylo vytvořit obraz vstupní štěrbiny, jehož poloha

bude závislá  na vlnové délce  světla  [10],  a  jehož výstupní  propustnost  vlnových

délek byla v intervalu 450 – 950nm. Toto spektrum bylo snímáno chlazenou (-40°C)

CCD kamerou Andor a  získaný signál  byl  distribuován do PC,  kde byl  následně

zpracován vyhodnocovacím softwarem Andor.

Obr.2-5: Experimentální aparatura pro měření fotoluminiscence

V  experimentu  byly  použity  neseškrábané  vzorky  M0,  M1,  M2,  M3,  M4  na

křemíkovém waferu a práškové seškrábané vzorky M1p, M2p, M3p, M4p. Výsledek

experimentu je zobrazen na Obr.2-6. 
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Obr.2-6: Spektrální průběh intenzity luminiscence vzorků M1 až M4p

Je  z  něj  patrné,  že  nejvyšší  hodnoty  intenzity  luminiscence  (u  porézního

křemíku  tzv.  S-band)  dosahuje  práškový  vzorek  M1p  –  tedy  vzorek  pocházející

z  leptací  procedury  využívající  roztoku  etanolu  a  peroxidu  vodíku,  a  jehož

luminiscenční maximum nastává při 653nm, dále práškového vzorku M2p, leptaného

v roztoku metanolu a peroxidu vodíku, jehož maximum je posunuto více k červené

oblasti  spektra  na  678nm.  Třetí  nejvyšší  intenzita  luminiscence  –  ve  srovnání

s  předchozími  dvěma  vzorky  však  znatelně  nižší  –  pochází  od  neseškrábaného

vzorku  M2,  jehož  maximum nastává  při  669nm.  Vzorek  M0 –  čistý  křemíkový

substrát  –  v  grafu  není  efektivně  zobrazen,  neboť  dle  předpokladu  nevykazoval

žádnou detekovatelnou fotoluminiscenci. Modrý posuv u vzorků M1 a M2 vzhledem

k M3 a M4 je výraznější u jejich práškových variant.

2.2.2.  Infračervená mikrospektroskopie FTIR

Pro  měření  touto  metodou  byl  použit  IR  spektrometr  Thermo  Scientific

Nicolet iN10 s vyhodnocovacím softwarem OmnicPicta. Pro měření na vzorku byla

zvolena plocha o rozměrech 150 x 150  μm, při rozlišení 4 cm-1, v rozsahu spektra

4000 – 970 cm-1. Měření probíhalo transmisně, detektor byl chlazen na 77K a bylo

provedeno vždy 256 skenů při celkovém sběrném čase v délce trvání 51s.

Metodou  FTIR  byly  analyzovány  všechny  připravené  vzorky  –  tedy

neseškrábané (plošné) M1, M2, M3, M4, práškové M1p, M2p, M3p, M4p a čistý
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substrát M0 pro přepočet absorbance. Cílem měření touto metodou bylo nejen určení

chemického složení povrchu vzorků, ale také vhodným zpracováním získaných dat

srovnat chemickou odezvu relevantních vzorků, především s ohledem na rozdílnost

složení  leptacích  roztoků  či  způsobu  přípravy.  Na  následujících  grafech  je  tedy

možné  porovnat  výsledky  na  vzorcích  připravených  v  etanolu  a  v  metanolu,  či

vzorcích připravených procedurou poskytující typ White a Standard.

Na Obr.2-7 je uvedeno srovnání výsledků chemické analýzy a IR absorpce na

vzorcích typu White s odlišným leptacím roztokem – M1 v na etanolové bázi, M2 na

metanolové. Spektra jsou velmi podobná, liší se především v celkové IR absorpci,

kde je  mezi nimi znatelný mírný posun, který je výraznější v oblasti 3000–3600cm-1

pásu  OH skupin.  Nejvýraznější  posun  nastává  v  oblasti  okolo  1065cm-1,  kde  se

nacházejí skupiny Si-O-Si.

Obr.2-7: Chemické složení povrchu vzorků typu White M1 (etanol) a M2 (metanol)

Obdobný analytický přístup je zvolen také na  Obr.2-8, kde jsou zastoupeny vzorky

typu Standard v provedení etanol – metanol. Zásadní rozdíl těchto vzorků spočívá

v existenci SiH2 módů na 2110cm-1 u vzorku M4 a přítomnost deformační vibrace na

905cm-1 u  téže  vzorku.  Oba  vzorky  jsou  přepočteny  pomocí  naměřených  dat

z čistého křemíkového substrátu M0 na absorbanci.
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Obr.2-8: Chem. složení povrchu vzorků typu Standard M3 (etanol) a M4 (metanol)

IR absorpce práškových vzorků M1p, M2p a jejich povrchového složení je

zobrazena  a  vzájemně  porovnána  na  Obr.2-9.  Velmi  výrazná  je  u  vzorku  M1p

valenční vibrace (SiO vazba) na 1100cm-1 a značně široký pás OH skupin v oblasti

2500-3700cm-1.

Obr.2-9: Porovnání práškových vzorků typu White M1p (etanol) a M2p (metanol)

Na  Obr.2-10 je porovnání spekter práškových vzorků typu Standard připravených

v leptacím roztoku obsahujícím etanol (vzorek M2p) nebo metanol (M4p). Vzorek
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M4p  (metanol)  vykazuje  celkově  vyšší  IR  absorpci.  Zejména  v  oblastech

deformačních vibrací (905cm-1), skupin Si-O-Si (1070cm-1), SiH2 (2104cm-1) a OSiHx

(2238cm-1)  se  jedná  o  intenzivní  nárůst  oproti  vzorku  připraveném  v  roztoku

obsahujícím etanol.

Obr.2-10: Spektra práškových vzorků Standard M3p (etanol) a M4p

(metanol)

Důležitým srovnáním spekter rozdílných vzorků je nejen z hlediska použité

složky  v  leptacím  roztoku  –  tedy  etanolu  nebo  metanolu,  ale  také  z  hlediska

modifikace celé procedury leptání (proudová hustota, technologické pauzy, apod.),

vedoucí k rozdílnému typu výsledného vzorku: typu White nebo Standard. Případ

tohoto srovnání je na Obr.2-11, kde jsou porovnána spektra vzorků, při jejichž výrobě

byl v leptacím roztoku použit pouze etanol, ale zbývající parametry přípravy byly

rozdílné tak, aby vznikl typ Standard (M3p) a typ White (M1p).

Rozdíly ve spektrech jsou v tomto případě (Obr.2-11)  značné ve srovnání

s předchozími případy. Pás OH skupin, resp. IR absorpce v oblasti 3000-3700cm-1 je

u vzorku typu Standard výrazně utlumený.  Naopak v oblasti  2850-2962cm-1 jsou

u tohoto vzorku znatelné skupiny CHx a v oblasti 2104cm-1 pak výrazný pík SiH2.
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Obr.2-11: Práškové vzorky White M1p (etanol) a Standard M3p (etanol)

Na  Obr.2-12 jsou zachycena spektra práškových vzorků typu White (M2p)

a  Standard  (M4p),  oba  leptané  v  roztocích  obsahující  metanol.  Situace  je  zde

obdobná jako na Obr.2-11 s rozdílem, že absorpce odpovídající SiH2 na 2104cm-1 je

vyšší.

Obr.2-12: Práškové vzorky White M2p (metanol) a Standard M4p (metanol)
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2.2.3.  Skenující elektronová mikroskopie SEM

Pro  měření  touto  metodou  byl  použit  modulární  rastrovací  elektronový

mikroskop TESCAN Maia3 FR-TI2/736 s  vyhodnocovacím softwarem Maia  TC.

Napětí elektronového svazku bylo nastaveno na 10kV, měření probíhalo v režimu

InBeam. Velikosti snímaných polí byly proměnlivé a závislé na použitém zvětšení,

které se pohybovalo v rozmezí hodnot 1000 x až 500 000 x.  Vzorek byl analyzován

ve směru kolmém na plochu. Toto uspořádání zobrazuje Obr.2-13.

Obr.2-13: Měřící komora - orientace vzorku kolmo ke skenujícímu elektron. svazku

Pro  získání  objemové  analýzy  v  celé  tloušťce  vzorku  bylo  použito  jeho

orientace ve směru rovnoběžném s plochou, jak je uvedeno na  Obr.2-14.  Pro toto

měření byl použit zhruba v polovině zlomený vzorek.

Obr.2-14: Měřící komora - orientace vzorku rovnoběžně 

ke skenujícímu elektronovému svazku
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Vzorek typu White M1 leptaný v etanolu je zobrazen na Obr. 2-15. Patrné jsou světlé

části, tvořené zbytky peroxidu vodíku, který byl použit v procesu doleptání.

Obr.2-15: Vzorek typu White M1 leptaný v etanolu po fázi doleptání v H2O2

Detail červeně označené oblasti v levé části Obr.2-15 zachycuje Obr.2-16, kde je již 

patrná mikroporozita křemíku (d < 10nm).

Obr.2-16: Detail vzorku v oblasti mikroporézního křemíku (softwarově doostřeno)

Modifikací složení leptacího roztoku v procesu přípravy vzorku, kde místo

etanolové složky byl použit metanol, bylo dosaženo také rozdílné struktury porozity
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vzorku. Na Obr.2-17 je zachycen povrch vzorku typu White M2 leptaný v roztoku

s metanolem.

Obr.2-17: Vzorek typu White M2 leptaný v metanolu 

před fází doleptání v peroxidu vodíku, kterým jsou 

tvořeny světlé části na povrchu

 Detail  červeně  označené  oblasti  v  pravé  dolní  části  Obr.2-17 zachycuje

Obr.2-18a,  kde  je  znatelná  mikroporozita  materiálu.  Je  znatelné,  že  póry  jsou

uzavřenější  než  v  případě  vzorku  z  Obr.2-16.  Naopak  shodnou  vlastností  obou

vzorků je tvar pórů - detaily pórů (Obr.2-16 a Obr.2-18b) obou vzorků vzhledem ke

svému  čtvercovému  tvaru  poukazují  na  použitý  křemíkový  substrát

s krystalografickou orientací 100 [3].

Detail zelené oblasti  Obr.2-18a je vyobrazen na  Obr.2-18b,  kde je porézní

materiál zvětšen 200 000x, stejně jako v případě Obr.2-16.
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Obr.2-18: a) detail White M2 metanol, b) detail zeleně označené oblasti snímku (a)

Stejné  proceduře  leptání,  z  hlediska  rozdílných  složek  leptacího  roztoku

etanol  –  metanol,  byl  podroben  i  vzorek  typu  Standard.  Obr.2-19 zachycuje  typ

Standard M3 připravený v etanolu. Výrazný je rozdíl ve struktuře povrchu tohoto

vzorku a vzorku typu White (Obr.2-15).

Obr.2-19: Vzorek typu Standard M3 leptaný v etanolu
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Červeně označené pole na Obr.2-19 je zvětšeno 200 000x na Obr.2-20a a 400 000x 

na Obr.2-20b. Houbovitá struktura takto zvětšených vzorků je přímo odpovídající 

způsobu přípravy vzorků typu Standard.

Obr.2-20: a) detail vzorku typu Standard M3 etanol, b) detail oblasti snímku (a)

Vzorek typu Standard M3 (etanol) je také na  Obr.2-21. Ten je však pořízen

během  orientace vzorku rovnoběžně k elektronovému svazku (uspořádání v měřící

cele viz  Obr.2-14). Smyslem této orientace je snaha o získání třetího rozměru vzorku

a představa o rozložení porozity a vlastní struktury v objemu vzorku.

Obr.2-21: Vzorek typu Standard M3 leptaný v etanolu analyzovaný v orientaci 90° 
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Oblast  červeného pole z  Obr.2-21 je zvětšena na  Obr.2-22 a-b.  Zde je již

vizuálně patrná informace o objemovém rozložení porézní vrstvy, jejíž tloušťka se

pohybuje  v  rozmezí  260  –  340  nm.  Je  zde  současně  vidět,  že  vrstva  je  tvořena

souvislou  strukturou,  která  se  nemění  směrem  k  podkladovému  křemíkovému

substrátu. Znatelná je proto výrazná hranice mezi porézní vrstvou a substrátem.

Obr.2-22: a) detail Standard M3 etanol, b) detail oblasti snímku (a)

Na  Obr.2-23 je  vzorek  typu  Standard  M4  leptaný  za  přítomnosti  metanolu.

Z  porovnání  obou  vzorků  typu  Standard  (Obr.2-19 a  Obr.2-23)  je  vidět,  že  se

struktura povrchu vzorků příliš nezměnila upraveným složením leptacího roztoku. 

Obr.2-23: Vzorek typu Standard M4 leptaný v metanolu
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Dvě zóny na předchozím  Obr.2-23 odlišené barevně,  jsou zvětšeny na  Obr.2-24a

(zelená) a na  Obr.2-24b (červená). V případě  Obr.2-24a se nepodařilo získat detail

porézního povrchu ve zvětšení větším než 100 000x, zatímco na Obr.2-24b je povrch

vzorku zvětšen až na maximum SEM mikroskopu – tedy zvětšení 500 000x a tudíž je

porézní struktura dobře patrná.

Obr.2-24: a) detail Standard M4 metanol, b) detail červené oblasti snímku

U této struktury (Obr.2-24b) je dobře vidět „nabíjení“ vzorku z důvodu delší

časové prodlevy, během níž byl obrázek získáván. Proud elektronů rastrovací hlavy

mikroskopu  přitom  nevytvořil  pravidelný  obraz,  ale  světlejší  oblast  směřující

k  levému  hornímu  rohu  snímku.  Pokud  by  byl  skenovaný  vzorek  pokryt

jednotvárnou nanostrukturou, snímek by vypadal jinak, ale v tomto případě je možné

se domnívat,  že  specifická porozita  vzorku zásadně ovlivňuje energetické bilance

v systému nanokrystalů.

28



3. Závěr

Vzhledem  k  záměru  bakalářské  práce,  tedy  přípravě  vzorků  za  různých

podmínek s ohledem na aplikační možnosti detekce chemických látek v plynné fázi,

bylo  přistoupeno k  několika  modifikacím procesu  přípravy.  Stěžejní  rozdíly byly

v typech připravených vzorků označených jako Standard a White, a dále ve složení

elektrolytu, který obsahoval buď složku metanolu nebo složku etanolu. 

Uvedené rozdíly přípravy sice neměly v konečném důsledku výrazný vliv na

morfologii  vzorků,  která  byla  mezi  sebou  téměř  srovnatelná  (viz  kapitola  2.2.3

SEM), ale především na chemické složení jejich povrchu (viz kapitola 2.2.2. FTIR).

Právě složení povrchu je klíčové pro možnou detekci chemických látek v plynné fázi

–  zejména  u  senzorů  využívajících  jevu  zhášení  luminiscence  u  organických

sloučenin. Lze tvrdit, že vzorky vzešlé z elektrolytu s obsahem složky metanolu, mají

na  svém  povrchu  větší  výskyt  Si-O  a  Si-H  vazeb.  Tyto  vazby  jsou  přitom

zodpovědné  za  citlivost  detekce  chemických  látek  deponovaných  na  povrch

a ovlivňují tedy nejen senzorové vlastnosti vzorku porézního křemíku, ale i operační

stabilitu detekce. 

Jsou schopné, zvlášť v případě Si-H vazeb,  reagovat na vazby Si-C. Tyto

reakce jsou klíčové, neboť umožňují modifikovat povrch organickými sloučeninami

a  měnit  tak  jeho  charakteristiku.  Proces  pak  může  probíhat  fotochemicky,

prostřednictvím UV záření, kdy organické sloučeniny  reagují s povrchem porézního

křemíku zakončeného právě vazbami Si-H [3].

Použití  metanolu se navíc jeví jako ekonomicky příznivější,  s ohledem na

cenu této sloučeniny v porovnání s etanolem, jehož je nejen vhodnou náhradou, ale

také přínáší zmiňované vlastnosti.

Senzorické vlastnosti porézního křemíku a jeho příprava s ohledem na ně,

jsou nadále studovány. Některé z mechanismů, které tyto vlastnosti způsobují, nejsou

ještě  dosud  známy.  Potenciál  v  oblasti  senzoriky,  ale  i  další  aplikační  využití

porézního křemíku jsou tedy stále zkoumaným tématem.

FTIR  spektra  z  kapitoly  2.2.2.  vzorků  typu  Standard  a  White  a  jejich

porovnání byla použita v článku  Colloidal solutions of luminescent porous silicon

clusters with different cluster sizes, Herynková K. et al., Nanoscale Research Letters,

2014,  9:478 (viz  Příloha).  Výsledky byly také  prezentovány na konferenci  PSST
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2014  v  Alicante-Benidorm  ve  Španělsku,  a  na  zvané  přednášce  v  IMM-CNR

University  of  Catania,  Itálie.  Významově  se  tím  tato  bakalářská  práce  stala,

z původní úzké spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fyzikálního ústavu

AVČR, prací evropského měřítka.
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Příloha

Publikace FTIR spekter z kapitoly 2.2.2.
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