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Abstrakt: 

Tenké kovové vrstvy deponované na polymerní substráty mají zásadní význam

pro tvorbu vodivých struktur na površích polymerů. V případě nespojitých vrstev

stříbra či mědi se zde navíc objevuje takzvaná anomální absorpce ve viditelné části

spektra.  Tohoto jevu lze využít  pro tvorbu různých senzorů,  např.  založených na

povrchově zesílené Ramanově spektroskopii. 

V této práci byla konkrétně zkoumána příprava ultratenkých nespojitých vrstev

Ag a Cu na polymerní fólie PEEK a PET a jako reference sloužilo sklo a leštěný Si.

Pro depozici bylo zvoleno magnetronové naprašování za velmi nízkého tlaku a byl

zkoumán vliv tlaku na způsob růstu těchto vrstev. Bylo zjištěno, že za tlaku 0,2 Pa

rostou měděné vrstvy na obou polymerech téměř hladké, zatímco za 1,2 Pa se již

objevuje ostrůvková struktura.  V případě naprašování  Ag se ostrůvková struktura

vrstvy projevila i  za tlaku 0,2 Pa a byly pozorovány i  rozdíly v růstu Ag vrstvy

v závislosti na substrátu.
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Abstract: 

Thin metal films deposited on the polymer substrates are of fundamental importance 

for the formation of conductive structures on the surfaces of the polymers. In the case

of discontinuous layers of silver or copper, so-called anomalous absorption occurs in 

the visible range of the spectrum. This phenomenon can be used to create different 

sensors, eg. based on surface enhanced Raman spectroscopy.

In this work, the deposition of discontinuous Ag and Cu layers on PEEK and

PET polymer foils and glass and polished silicon was used studied.  The magnetron

sputtering was chosen for deposition at very low pressure and the effect of pressure

on the growth of these films was investigated. It was found that at a pressure of 0.2

Pa the copper  layers  on the two polymers  grew almost  smooth,  while  the island

structure appeared at  a  pressure 1.2 Pa.  In  the case  of  Ag deposition,  the island

structure of the layer appeared already at a pressure of 0.2 Pa, and differences in the

growth of the Ag films in dependence of the the substrate were observed. 
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Úvod 

Příprava  a  studium  vlastností  tenkých  vrstev  je  důležitým  odvětvím

materiálové  fyziky.  Pomocí  tenkých  vrstev  lze  modifikovat  klasické  materiály

a měnit tak jejich povrchové vlastnosti bez změny vlastností objemových. Ve formě

tenkých vrstev lze připravit kovové, oxidové i polymerní materiály. Tyto materiály

mohou být nanášeny na prakticky jakýkoliv pevný substrát a tím lze ovlivnit jeho

fyzikálně  chemické  vlastnosti.  Toho  se  využívá  například  při  tvorbě  tenkých

dielektrických vrstev pro kondenzátory, plošných elektrod pro fotovoltaické panely

nebo ke zvýšení biokompatibility u tělních implantátů. [1] - [5]. V posledních dvou

dekádách byla věnována zvýšená pozornost depozici kovů na polymerní substráty za

účelem přípravy vodivých vrstev na takovýchto površích [6] - [9]. Aplikačně velmi

zajímavými  jsou  pak  ultratenké  nespojité  vrstvy  stříbra,  mědi  nebo  zlata,  které

vykazují  ve  viditelném  spektru  tzv.  anomální  absorpci.  Tohoto  jevu  se  využívá

v různých  senzorických  aplikacích,  jako  je  např.  povrchově  zesílená  Ramanova

spektroskopie [10] - [12]. Jednou z nejčastějších fyzikálních metod přípravy tenkých

vrstev je magnetronové naprašování. Jedná se o vysoce efektivní vakuovou metodu,

pomocí které lze připravit  tenké vrstvy většiny kovů. Vzhledem k tomu, že je to

proces  využívající  nízkotlaké  nízkoteplotní  plazma,  lze  tímto  způsobem  úspěšně

nanášet vrstvy právě i na polymerní substráty, kde je, vzhledem k povaze polymerů,

nutno zajistit  nízkou teplotu povrchu během depozice.  Díky přítomnosti  nabitých

částic v plazmatu a jejich interakci se substrátem tento způsob depozice vykazuje

lepší adhezi nanášené vrstvy k povrchu než např. napařování. 

Magnetronové naprašování probíhá typicky za tlaků 1-5 Pa, kdy je dosaženo

nejvyšší  depoziční  rychlosti.  Za těchto tlaků hoří  magnetronové plazma převážně

v blízkosti  terče  a  tok  nabitých  částic  z  plazmatu  na  substrát  je,  v  případě

rovnovážných  magnetronů,  minimální.  Speciální  konstrukce  magnetronu  však

umožňuje deponovat i za tlaků od cca 0,1 Pa. Za takto nízkých tlaků již může tok

nabitých částic ovlivnit vlastnosti substrátu a tím i mechanismus růstu tenké vrstvy.

Zároveň je střední volná dráha molekul v řádu centimetrů a tedy atomy odprášené

z terče  se  pohybují  přímočaře  bez  dalších  srážek  směrem  k  substrátu,  což  také

ovlivňuje mechanismus růstu vrstev.
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Cílem této práce bylo studovat depozici ultratenkých stříbrných a měděných

vrstev na polymerní fólie PEEK a PET a studovat jejich vlastnosti. Konkrétně tedy:

    

1) Seznámit se s problematikou vakuových metod přípravy tenkých vrstev.

2) Seznámit se s používaným experimentálním vybavením.

3) Využít magnetronového naprašování za různých tlaků od 0,2 Pa výše pro

přípravu tenkých a nespojitých vrstev na polymerní substráty.

4) Provést základní charakterizaci magnetronového výboje za nízkého tlaku.

5)  Charakterizovat  připravené  vzorky  pomocí  UV-Vis  spektroskopie,

rentgenové  fotoelektronové  spektroskopie  (XPS),  skenovací  elektronové

mikroskopie (SEM) a dalších metod.

Předkládaná práce má následující  strukturu.  V kapitole  1.1 je seznámení  se

s metodou magnetronového naprašování, základními principy počátečních fází růstu

tenké  vrstvy  a  postupem  přípravy  gradientních  vzorků.  Kapitola  1.2  vysvětluje

používané  metody  k  charakterizaci  vzorku  konkrétně  měření  depoziční  rychlosti

pomocí  křemenných  mikrovážek,  UV-Vis  a  rentgenovou  fotoelektronovou

spektroskopii,  mikroskopii  atomárních  sil  a  skenovací  elektronovou  mikroskopii.

V kapitole 1.3 jsou shrnuty základní vlastnosti a využití námi zkoumaných substrátů.

Kapitola  2  pojednává  o  experimentálním  uspořádání  námi  používané  aparatury.

Výsledky  dosažené  během  této  bakalářské  práce  jsou  diskutovány  v  kapitole  3

a shrnuty v závěru.
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1. Teorie

1.1. Příprava vrstev

1.1.1. Magnetronové naprašování

Jednou z vakuových metod přípravy tenkých vrstev je takzvané naprašování.

Jedná se o proces, kdy je v pracovním plynu, např. Ar, zažehnut doutnavý výboj.

Vzniklé ionty pracovního plynu dopadají na katodu a pokud mají dostatečnou energii

v řádu desítek až stovek eV, dojde k jejímu odprašování. Na katodu pak můžeme

umístit  materiál  který  chceme  rozprašovat,  tzv.  terč.  Odprášené  atomy  kovu

kondenzují na površích v blízkosti katody a tak vzniká tenká vrstva

Vzhledem k nízkému stupni ionizace v doutnavém nízkotlakém výboji,  kdy

poměr neutrálních částic ku nabitým je v řádu 106, je tento způsob přípravy tenkých

vrstev  poměrně  neefektivní.  Pro  zvýšení  efektivity  naprašování  používáme

magnetron.

Magnetronem se nazývá elektroda s přidaným magnetickým polem vhodného

tvaru, které zajišťuje, že elektrony poblíž terče jsou chyceny v elektromagnetických

pastech.  Díky  tomu  že  zde  dochází  k  zachycení  elektronu  a  prodloužení  jeho

ionizační  dráhy,  je  pravděpodobnost  srážky elektronu  s  částicí  pracovního  plynu

vyšší a dochází k ionizaci i za nižšího tlaku. Schéma magnetronu a principu depozice

je znázorněno na Obr. 1.1, na Obr. 1.2 je patrná stopa odpovídající úbytku materiálu

odprášením deponovaného  materiálu  z  terče,  která  odpovídá  tvaru  plazmatu  nad

magnetronem. Konkrétní příklad realizace magnetického pole je uveden na Obr. 1.1.

Vliv tvaru a intenzity magnetického pole magnetronu na depoziční proces za nízkého

tlaku je důkladněji popsán v [13].

Pro depozici vodivých materiálů používáme stejnosměrný proud a pro depozici

nevodivých  materiálů  používáme vysokofrekvenční  (RF)  výboj,  kde  se  při  první

půlperiodě deponuje materiál a při druhé se neutralizuje naindukovaný náboj a je

umožněno opětovné bombardování terče ionty.

Další  možností  modifikace  magnetronového  naprašování  je  užití  nejen

pracovního,  ale  i chemicky  reaktivního  plynu,  tuto  metodu  zveme  reaktivní
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magnetronové naprašování.  Tato  metoda nám umožňuje  deponovat  oxidy,  nitridy,

karbidy apod.

Dále se zabýváme pouze stejnosměrným magnetronovým naprašováním v Ar

pomocí planárního magnetronu.

Obr.  1.1:  Schéma  magnetronu  1  -  držák  vzorku,  2  -  substrát  s  rostoucí  tenkou

vrstvou, 3 - terč, 4 - magnety, 5 - Fe jádro

Obr. 1.2: Odprášená stopa v měděném terči
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1.1.2. Růst tenkých vrstev 

Při depozici tenkých vrstev rozlišujeme tři základní způsoby růstu vrstvy, které

jsou znázorněny na Obr.1.3. Jaký růst započne je závislé na deponovaném materiálu,

na  energii  okolí,  teplotě  substrátu  a  na  povrchové  energii  substrátu.  V  případě

plazmové depozice vrstvy hrají nezanedbatelnou roli na substrát dopadající nabité

částice z plazmatu.

Rozlišujeme 3 základní mechanismy růstu vrstvy: vrstva po vrstvě, Stranski-

Krastanov a ostrůvkový růst. Pro růst vrstvy metodou vrstva po vrstvě je třeba aby

převážila  adheze  k substrátu  nad  kohezí  mezi  atomy  deponovaného  materiálu.

Naopak, je-li koheze mezi deponovaným materiálem silná, roste materiál ostrůvkově.

Vliv  tlaku  pracovního  plynu  a  teploty  substrátu  na  strukturu  vrstvy  je

znázorněn na Obr. 1.4 ve Thorntonově diagramu [14]. Na jedné ose je znázorněna

teplota substrátu a na druhé depoziční tlak. V oblasti 1 je vrstva porézní s úzkými

krystaly a dutinami, T je přechodová struktura s hustými zrny, 2 jsou sloupcovitá

zrna a 3 je rekrystalizovaná zrnová struktura. Tato výsledná struktura do značné míry

souvisí  s počátečními  stádii  růstu  vrstvy,  velikost  zrn  je  ovlivněna  hustotou  a

velikostí  ostrůvků tvořících se na počátku růstu vrstvy.  Toho lze využít  např. pro

depozici sloupcových vrstev pod vysokým úhlem, tzv. Glancing Angle Deposition

(GLAD), viz např. [15].
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Obr.: 1.3: Základní stádia růstu vrstev: (a) ostrůvkový růst, (b) Stranski-Krastanov

a (c) růst vrstva po vrstvě

Obr. 1.4: Thorntonův diagram převzato z [14]
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1.1.3. Příprava gradientních povrchů

Gradientním nazýváme povrch se spojitě  proměnnými vlastnostmi,  v našem

případě  se  spojitě  proměnným  tloušťkovým  profilem.  Gradientní  vzorky  nám

umožňují zkoumat vliv daného parametru na chování vzorku. Nespornou výhodou

takto připravených vzorků je, že vzorek připravený gradientně má proměnný pouze

jeden  parametr,  ale  ostatní  vlastnosti  shodné.  Další  výhodou  je  možnost  naladit

přesné depoziční podmínky pro dosažení dané vlastnosti bez nutnosti výroby velkého

množství vzorků.

Pro  naše  účely  bylo  připraveno  několik  vzorků  s  lineárně  se  měnícím

tloušťkovým profilem. Toho bylo dosaženo postupným odkrýváním vzorku během

depozice,  kde  jednotlivé  části  podložky byly vystaveny dopadu částic  po různou

dobu. Postupné odkrývání vzorku bylo prováděno posuvnou clonou umístěnou mezi

magnetron a vzorek, jak je znázorněno na Obr. 1.5. Clona byla umístěna přibližně

4 mm nad vzorkem tak, aby byla možná manipulace se vzorkem a clonou, a zároveň

nedocházelo  k  přílišnému podprašování  clony.  Ovládání  posunu  clony zajišťoval

krokový motor s milimetrovým šroubem (Accu Glass Products), který byl ovládán

programem Stepper.

Obr. 1.5: Schéma aparatury pro přípravu vzorků s tloušťkovým gradientem
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1.2. Metody užívané k charakterizaci vrstev

Pro přípravu vzorků je třeba charakterizovat výboj a nastavit vhodné depoziční

podmínky. K nastavení vhodného depozičního času jsme stanovili depoziční rychlost

v rovině  křemenných  krystalových  mikrovážek  (Quartz  Crystal  Microbalances  -

QCM)  a v rovině  vzorku  pomocí  depozice  na  substrát  po  definovanou  dobu

a následným měřením tloušťky.

Dále jsme proměřili transmisní spektra a pomocí skenovacího elektronového

mikroskopu  (SEM)  a  mikroskopu  atomárních  sil  (AFM)  zkoumali  morfologii

připravených  vrstev.  Krom morfologie  vrstvy  jsme  zkoumali  i  chemické  složení,

které bylo určeno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS).

1.2.1. Měření depoziční rychlosti 

Jednou  z  charakteristik  magnetronového  naprašování  je  rychlost  depozice

materiálu  z terče.  Ta  je  ovlivněna  příkonem na  magnetronu a  tlakem pracovního

plynu  (většinou  Ar)  v depoziční  komoře.  Depoziční  rychlost  je  dále  závislá  na

vzdálenosti od terče. To je dáno tím, že materiál z povrchu terče je emitován zhruba

dle cosinového zákona a s rostoucí vzdáleností od magnetronu tedy roste plocha na

kterou se deponuje. 

Měření  depoziční  rychlosti  během  naprašování  provádíme  krystalovými

mikrovážkami.  Ty jsou  vyrobeny z tenkého  piezoelektrického  křemenného  disku,

který funguje jako krystalový rezonátor. Krystal je seříznutý ve směru AT řezu a je

pokrytý z obou stran elektrodami, jak je znázorněno na Obr. 1.6. Přivedeme-li na

elektrody  napětí,  krystal  změní  v důsledku  piezoelektrického  jevu  svou  výšku.

Připojením elektrod na oscilační obvod mění disk svou výšku periodicky a chová se

jako  rezonátor.  Takto  připravené  zapojení  s krystalem  o  tloušťce  t  má  základní

resonanční frekvenci 

f =
v p

2t
(1.1),

kde vp je rychlost šíření příčné elastické vlny ve směru tloušťky disku t. 

Přírůstek tloušťky dt je dán vztahem

dt=
dm
ρm S

(1.2),
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kde  dm je  přírůstek  hmotnosti  deponovaného  materiálu  o  hustotě  ρm na  ploše

krystalu S.

Tím získáme změnu resonanční frekvence krystalu vlivem tenké deponované vrstvy 

df =
− f 2

N ρm S
dm (1.3).

Tedy zaznamenaná rychlost poklesu resonanční frekvence je přímo úměrná depoziční

rychlosti. Při silnější nadeponované vrstvě jsou elastické síly nezanedbatelné a nelze

již použít lineární vztah  (1.3). V našem případě byly pro měření použity krystaly

o průměru 12,7 mm a rezonanční frekvenci 5 MHz. 

Obr.1.6: Piezokrystal s nadeponovanými elektrodami
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1.2.2. Měření optických spekter (UV-Vis)

K měření optických spekter byl používán spektrofotometr Hitachi U - 2910, kde do

referenčního  svazku  byl  vkládán  substrát  na  který  probíhala  depozice.  Schéma

spektrofotometru je znázorněno na Obr. 1.7. 

V případě UV-Vis  spekter Cu a Ag můžeme u dostatečně tenkých vrstev  pozorovat

tzv.  plazmonový  pík  (pík  anomální  absorpce),  který  je  způsoben  rezonancí  na

volných elektronech v kovové vrstvě.

Z  absorpčních  spekter  pomocí  Lambert-Beerova  zákona  jsme  schopni  určit

homogenitu tloušťky depozitu d v závislosti na absorbanci A, absorpčním koeficientu

daného materiálu ε a absorpční hustotě c.

A=ϵc d (1.4),

A je absorbance daná vztahem 

A=log
I
I 0

(1.5),

kde I je výstupní a I₀ vstupní intenzita paprsku.

Obr. 1.7: Schéma dvousvazkového spektrofotometru převzato z [16]
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1.2.3. Mikroskopie atomárních sil (AFM)

Pro určení morfologie vzorku byl použit mikroskop atomárních sil. Postupným

skenováním  povrchu  jsme  získali  jeho  trojrozměrný  obraz.  Schéma  AFM

mikroskopu je na Obr. 1.8. 

Získaná data byla vyhodnocena pomocí programu Gwyddion, kterým je možné

statisticky zpracovávat informace o povrchu vzorku. V našem případě byla určována

RMS drsnost (root-mean-square RMS) [17]

Rrms=√ 1
n
∑
i=1

n

yi
2 (1.6).

Obr.  1.8:  Schéma  AFM  mikroskopu,  1  -  x,y,z  stolek,  2  -  měřený  vzorek,

3 - cantilever s hrotem, 4 - laser, 5 - polohově citlivá detekční dioda

Pružný cantilever (3) je zakončen jemným hrotem pomocí kterého detekujeme

morfologii povrchu. Tento hrot může být speciálně upraven pro měření v různých

prostředích.  Cantilever  odráží  laserový  paprsek  (4)  do  polohově  citlivé  detekční

diody (5), kde je daný signál zpracováván.
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Rozlišujeme 2 základní módy měření:

1. Kontaktní mód: Hrot je v přímém kontaktu se vzorkem.

a. Na hrot působí konstantní síla, která je udržována pomocí piezomotorů

zpětnovazební smyčkou.

b. Cantilever  je  udržován  v  konstantní  výšce  a  dochází  k vychýlení

cantileveru, které zaznamená detekční jednotka.

2. Semikontaktní  mód:  Hrot  je  rozkmitán  frekvencí  blízkou  vlastní  frekvenci

cantileveru. V důsledku silového působení mezi hrotem a vzorkem dochází po

přiblížení hrotu k povrchu ke změně amplitudy kmitů, tato je vyhodnocována

a na základě změny je stanovena morfologie povrchu. Semikontaktním je tento

způsob nazýván proto,  že v dolní  úvrati  kmitu  se hrot  dostává  do mírného

kontaktu se vzorkem [18].

Pro naše měření jsme použili semikontaktní mód, kdy je nižší riziko destrukce

vzorku kontaktem s hrotem. Vzniklý profil je konvolucí reálného povrchu a tvaru

hrotu,  jak je  znázorněno na Obr.  1.9.  Měření  probíhalo na mikroskopu od firmy

NT - MDT a byl použit hrot pokrytý DLC vrstvou o poloměru křivosti menším než

10 nm.

Obr. 1.9: AFM zkreslení morfologie 
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1.2.4. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)

Pro  určení  morfologie  vzorku  s  rozlišením  řádu  jednotek  nm  používáme

skenovací  elektronovou  mikroskopii,  kdy je  vzorek  ozařován  proudem elektronů

a zároveň jsou detekovány sekundární elektrony. Vzniklé rentgenové záření vzorku

pak lze využít k chemické analýze.

Tato  metoda  umožňuje  zkoumat  pouze  vodivé  vzorky,  v  případě  dielektrik

dochází k přílišnému nabíjení vzorku, to bývá řešeno odvodem náboje pomocí tenké

kovové vrstvy nadeponované na vzorek. Vzhledem k tomu, že cílem této práce je

studovat ultratenké kovové vrstvy, je tato metoda pro nás nepoužitelná, protože tyto

vrstvy bývají  tlustší  než vrstvy námi  studované.  Další  nevýhodou této metody je

degradace organického vzorku, kdy při opakovaném měření téhož místa dochází ke

změnám vazeb uhlíku a vrstva degraduje. SEM analýza probíhala na mikroskopech

od firmy Tescan, konkrétně Mira 1 a Mira 3. 

1.2.5. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)

Metoda  rentgenové  fotoelektronové  spektroskopie  (X-ray  photoelectron

spectroscopy - XPS) slouží k určení chemického složení vrchní vrstvy vzorku, jejíž

tloušťka je řádově nm. 

Vzorek  je  ozářen  monoenergetickými  měkkými  X-paprsky  o  frekvenci  ν

a pomocí analýzy energetického spektra emitovaných elektronů je určeno chemické

složení popřípadě chemické vazby vrstvy.

Při dopadu budícího rentgenového záření předávají dopadající fotony, s energií

hν, svou energii elektronům, které jsou uvolňovány z atomů a přechází na Fermiho

hladinu  a následně  opouštějí  materiál.  Emitované  elektrony  jsou  detekovány

a měřena  jejich  kinetická  energie  EK.  Za  předpokladu  nulových  ztrát  kinetické

energie elektronu, jsme ze znalosti energie použitého záření a ze znalosti výstupní

práce Φ schopni určit vazebnou energii elektronu EB

EK=hν−Φ−EB (1.7).

Excitujeme-li  elektrony  z  vnitřních  slupek  je  jejich  vazebná  energie

charakteristická  každému  prvku  a  elektronové  hladině.  Z  energetických  posunů

konkrétního píku, velikosti až několik eV, můžeme určit i vazebný stav prvku. 
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XPS  analýza  probíhala  na  spektrometru  od  firmy  Specs  vybaveného

rentgenkou XR-50 a hemisférickým elektronovým analyzátorem Phoibos 100. Pro

měření byla použita K⍺ čára hliníku o energii 1686,6 eV.

1.3. Použité substráty

Pro  depozici  vrstev  bylo  použito  několik  různých  substrátů.  Základní

charakterizace  depozice  byla  prováděna  na  podložní  skla  MARIENFELD

76x26x1 mm.  Ta  sloužila  zejména  k  určení  tloušťky  depozitu  pomocí  AFM

a k měření optických vlastností vrstvy pomocí UV-Vis spektrofotometrie. Pro účely

elektronové mikroskopie a AFM měření byl využit také jednostranně leštěný křemík

(OnSemi,  <100>,  tloušťka  525  µm).  Pro  zkoumání  růstu  kovových  vrstev  na

polymerních  substrátech  byly  vybrány  dvě  různé  polymerní  fólie,

polyethylentereftalát (PET) a polyether-ether-keton (PEEK).

1.3.1. Polyethylentereftalát (PET)

PET  je  bezbarvý,  semikrystalický  termoplast,  jeho  strukturní  vzorec  je

znázorněn na Obr. 1.10.  Teplota skelného přechodu PET se pohybuje mezi  67 až

81 °C. Materiál je biologicky rozložitelný [19], [20] a dobře recyklovatelný. Funguje

jako  bariéra  pro  vodu  a  pro  alkohol,  ale  při  kontaktu  s  některými  chemickými

látkami mění své vlastnosti (např. při kontaktu s toluenem nebo chloroformem bělá).

Při degradaci uvolňuje acetaldehyd.

Podle  způsobu  výroby  rozlišujeme  A  -  PET,  který  má  vyšší  chemickou

odolnost a PET - G, který je lépe tvarovatelný a vhodný pro vakuové využití [21]. 

PET se využívá např.  v textilním průmyslu,  dále jako obalový materiál  pro

potraviny a jako nosič tenkých solárních panelů.

Obr. 1.10: Strukturní vzorec polyethylenthereftalátu převzato z [22]
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1.3.2. Polyether-ether-keton (PEEK)

PEEK je bezbarvý termoplast s absorpční hranou na 430 nm, jeho chemický

strukturní vzorec je znázorněn na Obr.1.11. Jeho teplota skelného přechodu je 143 °C

a teplota tání 343 °C, ale uvádí se, že dlouhodobě odolává teplotám přes 250 °C.

Materiál  je  vhodný  pro  použití  ve  vakuu  a  má  velmi  vysokou  mechanickou

i chemickou odolnost, je dobře opracovatelný, vodu téměř neabsorbuje a je odolný

k biodegeneraci, tím je vhodný pro medicínské aplikace. Má malý koeficient teplotní

roztažnosti (5·10-5 K-1), zachovává elektrické vlastnosti a je špatně podpalitelný, při

hoření má netoxické výpary.

PEEK je pro své vlastnosti používán na výrobu ložisek a součástek do pístů.

Hojné využití má v automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu.

Pro průmyslové využití je dále zpevňován přidáním uhlíkových nebo skelných

výztuží [23].

Obr 1.11: Strukturní vzorec polyether-ether-ketonu převzato z [24]
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2. Experimentální uspořádání

Pro přípravu tenkých vrstev Cu a Ag byla používána aparatura jejíž fotografie

je na Obr. 2.1 a její schéma v zapojení s posuvnou clonou je znázorněno na Obr. 1.5.

Celá  aparatura  byla  propojena  s  vedlejší  depoziční  komorou,  skrze  kterou  byla

čerpána a většina zařízení byla společná (zdroj plynu, zdroj napětí,  řídící počítač,

vakuový  systém).  Čerpání  komory  bylo  realizováno  pomocí  turbomolekulární

vývěvy Pfeiffer která byla předčerpávána scroll vývěvou Edwards. Regulace tlaku

v depoziční komoře jsme dosahovali přivíráním motýlkového ventilu VAT jenž bylo

řízeno přes počítač. Průtok plynu jsme drželi konstantní 5 SCCM (standard cubic

centimeter  per  minute)  pomocí  hmotnostního  průtokoměru  MKS.  Pracovní  tlak

v depoziční  komoře  byl  měřen  pomocí  Barotronu  MKS,  který  umožňoval  měřit

s přesností  na  setiny  Pa.  Mezní  tlak  byl  kontrolován  pomocí  kombinovaného

vakuoměru Pfeiffer. Ke vkládání vzorků do aparatury bylo využito tzv. load locku,

což  je  systém  s  předčerpávanou  vakuovou  komůrkou  a držákem  vzorků,  který

umožňuje  translační  a  rotační  pohyb  do  vakua.  Vkládací  komůrka  byla

předčerpávána  pomocí  scroll  vývěvy  a  dosažené  vakuum  bylo  měřeno  pomocí

Piraniho vakuoměru. 

Pro  depozici  vrstev  byl  použit  planární  magnetron  vlastní  konstrukce

o průměru 81 mm s Ag (čistota 99,99 %) nebo Cu (čistota 99,8 %) terčem o  tloušťce

3 mm.  Jako  pracovní  plyn  byl  používán  Ar  o  čistotě  99.996  %.  Magnetron  byl

napájen stejnosměrným zdrojem MDX500 od Advanced Energy. Zdroj umožňoval

depozice buď v režimu konstantního proudu nebo příkonu. Rychlost depozice byla

kontrolována pomocí QCM, měřicí hlava byla umístěna 4 cm pod úrovní substrátu.  

Nespornou  výhodou  aparatury  s  tímto  systémem  vývěv  je,  že  je  poměrně

rychle  (v  řádu  hodin)  dosaženo  dostatečného  vakua  a  po  průplachu  aparatury

pracovním plynem je možné během jednoho dne upravovat aparaturu a poté provádět

depozici. Toho bylo využíváno při manipulaci s terčem, clonou i krystalem QCM.
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Obr. 2.1: Používaná aparatura v zapojení bez posuvné clony a krokového motoru
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3. Dosažené výsledky a diskuze
3.1. Měděné vrstvy

Jako  první  jsme  studovali  depozici  měděných  vrstev.  Nejprve  bylo  třeba

stanovit depoziční rychlosti za různých tlaků a to jak v režimu konstantního proudu

tak v režimu konstantního příkonu. 

3.1.1 Depoziční rychlost

 Charakterizace  depozičního  procesu  byla  provedena  sledováním  závislosti

depoziční rychlosti na tlaku v depoziční komoře. Nejprve jsme změřili závislost na

tlaku s krokem 0,1 Pa v rozmezí tlaků  0,12 Pa až 1,4 Pa při konstantním proudu

100 mA.  Tlak  0,12  Pa  byl  nejnižší  tlak,  při  kterém  bylo  možno  udržet  stabilní

magnetronový výboj.  Závislosti  jsme měřili  pomocí  QCM umístěného 24 cm od

terče. Bylo zjištěno, že depoziční rychlost s rostoucím tlakem velmi rychle klesá. To

je  zapříčiněno  dvěma  důvody.  Jednak  s  rostoucím  tlakem  roste  počet  srážek

odprášených atomů s atomy pracovního plynu, což vede k jejich rozptýlení a více

materiálu je tak deponováno na stěny komory. Druhý důvod je ten, že s rostoucím

tlakem při  konstantním proudu klesal příkon dodávaný na magnetron a tedy bylo

odprášeno méně materiálu. 

Abychom  se  vyhnuli  změně  příkonu  s  rostoucím  tlakem  a  tím  dostali

pozvolněji  klesající závislost depoziční rychlosti  na tlaku, byla depoziční rychlost

pomocí QCM měřena při konstantním příkonu 42 W. Výsledky tohoto měření jsou

taktéž uvedeny v grafu 3.1.  Jak je z  grafu patrné,  pokles  depoziční rychlosti  byl

skutečně pozvolnější, nicméně stále velmi výrazný. Vzhledem k tomu, že depoziční

rychlost při magnetronovém naprašování klesá se vzdáleností od terče a proto, že

měřicí hlava QCM byla umístěna 4 cm pod úrovní substrátu, bylo potřeba stanovit

depoziční rychlost přímo v rovině substrátu. V Grafu 3.1 je vidět  závislost depoziční

rychlosti  na  vzorku,  kterou  jsme  určovali  ex-situ  přímým  měření  z  tloušťky

nadeponované vrstvy. Nejprve jsme za daného tlaku provedli depozici na sklo po

definovaný  čas  tak,  aby  deponovaná  vrstva  byla  dostatečně  silná  a  případné

nerovnosti  povrchu způsobené  počátečními  stádii  růstu  vrstvy byly zanedbatelné.

Poté  jsme  do nadeponované  vrstvy provedli  vrypy,  jak  je  vidět  na  Obr. 3.1.  Pro
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měření  předpokládáme,  že  jsme  odstranili  celou  tloušťku  vrstvy,  ale  neporušili

substrát. Pomocí AFM jsme změřili profil vrypu a stanovili  jeho hloubku a tím určili

rychlost depozice v rovině vzorku. Ta má při konstantním příkonu 42 W pozvolnější

sklon  než  závislost  měřená  pomocí  QCM,  což  je  způsobeno  menší  vzdáleností

vzorku od terče (20 cm) oproti vzdálenosti QCM od terče (24 cm).

Z naměřených depozičních rychlostí byly počítány časy depozice tak, aby si

množství  nadeponovaného materiálu  za  různých tlaků odpovídalo.  Z  depozičních

rychlostí  byly počítány i  rychlosti  posuvu clony,  aby byly gradienty na  vzorcích

shodné viz kapitola 3.1.2.

Obr. 3.1: Silná vrstva Cu s vrypy pro stanovení depoziční rychlosti

Graf 3.1: Závislost depoziční rychlosti na tlaku
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3.1.2 Gradientní vrstvy

Jak již  bylo  popsáno v kapitole  1.1.3,  gradientní  vzorky byly připravovány

pomocí depozice na substrát přes pohybující se clonu. Vzhledem ke světlosti trubky

(4 cm) skrze kterou na vzorek dopadal odprašovaný materiál, k velikosti depoziční

komory  a  rozsahu  posuvu  clony  byl  pohyb  clony  omezen  na  33  mm.  Rychlost

posuvu clony byla pro depozice za různých tlaků vypočtena tak, aby se na vzorek

nadeponovalo vždy stejné množství materiálu, tj. za nejnižšího tlaku, kdy je velká

depoziční rychlost, byla nejvyšší a za nejvyššího tlaku naopak nejnižší. 

Na připravených vzorcích na skle byly ověřeny výpočty rychlostí posuvu clony

a ověřena opakovatelnost přípravy vzorků. Na Grafu 3.2 vidíme dosaženou přesnost

shody měření na gradientním vzorku a vypočtené doby depozice pro námi užité tlaky

0,2; 0,6 a 1,2 Pa. Pro  měření optických spekter na gradientně připravených vzorcích

bylo  přistoupeno  k očíslování  jednotlivých  pozic  na  vzorku.  Toto  číslování  je

znázorněno  na  Obr.  3.2,  kde  číslování  probíhá  od  hrany  gradientu,  která  byla

deponována  přes  clonu  se  kterou  bylo  následně  pohybováno  směrem ze  vzorku.

Jednotlivé pozice na vzorku jsou od sebe vzdáleny 0,5 cm. Jak je tedy z grafu vidět,

podařilo se nám dosáhnout velmi dobré shody v transmitanci jednotlivých vzorků

a za předpokladu, že transmitance vzorků deponovaných na sklo nezávisí na tlaku, to

znamená, že jsou vrstvy skutečně stejně tlusté.

Graf 3.2: UV-Vis spektra pro gradientně připravené vrstvy Cu na skle, srovnání

transmisních spekter pro tři různé tlaky a 2 pozice na vzorku
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Obr. 3.2: Gradientní vzorek se znázorněním jednotlivých míst měření

Získané  poznatky  jsme  využili  v  dalším  kroku,  kterým  byla  depozice

gradientních vrstev na PET a PEEK folie. Celá série vzorků je zachycena na Obr. 3.3.

Na těchto vzorcích byla opět změřena transmitance, resp. absorbance kovové vrstvy.

Měření vždy probíhalo tak, že do referenčního svazku spektrofotometru byl vložen

nepodeponovaný substrát  a  tak  bylo  zajištěno,  že  měřené  absorpční  spektrum je

skutečně jen spektrum vrstvy bez příspěvku substrátu. Na naměřených spektrech byla

stanovena absorbance na vlnové délce 400 nm, která je uvedena v grafu 3.3.

Obr. 3.3: Série gradientně připravených vzorků na sklo, PET a PEEK folie za

tlaků 0,2; 0,6 a 1,2 Pa, na krajích jednotlivých vzorků jsou patrné měřené pozice

Jak je z grafu 3.3 patrné, data z pozic 3 až 7 si odpovídala jak na skle tak na

fóliích, ale první dvě pozice si vzájemně neodpovídaly. Z Lambert-Beerova zákona

(1.4)  jsme  pro  lineární  posuv  clony  očekávali  lineární  pokles  tloušťky  a  tedy

i absorbance. Po analýze naměřených spekter jsme však pro nejvyšší tlak lineární

pokles nezaznamenali,což nás vedlo k přeměření homogenity depozitu, včetně její
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tlakové závislosti. Byly tedy připraveny necloněné vzorky a měřena jejich absorpční

spektra. Pro vyšší tlaky byl zjištěn výrazně vyšší vliv depozice přes trubku o malé

světlosti. Pozorovali jsme radiálně symetrický depozit, kde množství nadeponované

mědi  ubývalo  směrem  od  středu  vzorku.  Dané  nehomogenity  jsou  znázorněny

v Grafu 3.4, kde jsou vztaženy k prvnímu bodu měření, který byl přibližně v témže

místě jako první měřená pozice na gradientních vzorcích. Z důvodu omezení pohybu

clony nebylo bez předchozího odstranění clony možné naměřit symetricky i poslední

pozici, ta tedy v Grafu 3.4 není znázorněna.

Graf 3.3: Pokles absorbance na 400 nm pro vzorky připravené za tlaku 0,2 Pa, 0,6 Pa

a 1,2 Pa v závislosti na pozici na vzorku

Graf 3.4: Tloušťkové profily negradientně připravených vzorků. Svislice na pozici

4,5 odpovídá středu depozitu
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V důsledku  zjištěných  nehomogenit  při  přípravě  vzorků  bylo  upuštěno  od

gradientně  připravovaných  vzorků  a  bylo  přistoupeno  k  přípravě  vzorků  se

symetricky umístěnými polymerními fóliemi, které je znázorněno na Obr. 3.4. Toto

uspořádání  nám  zároveň  poskytlo  kontrolní  depozit  na  skle,  který  umožňoval

vyloučit  případné vlivy rozdílného způsobu růstu  na  substrátech  vlivem tlaku od

nesrovnalostí  způsobených nepřesným nastavením délky depozice  a  tedy různým

množstvím  deponovaného  materiálu.  Na  sérii  symetricky  připravených  vzorků

(Obr. 3.4)  nám  vizuální  kontrola  depozitu  naznačila,  že  vrstvy  na  skle  rostou

prakticky nezávisle na tlaku pracovního plynu v depoziční komoře a zároveň že jsou

všechny připravené vrstvy stejně tlusté.  Naopak na  fóliích byl  již  pouhým okem

pozorován  rozdíl  v  zabarvení  vrstvy  pro  depozice  za  různých  tlaků  a  lze  tedy

předpokládat jisté rozdíly v mechanismu růstu vrstvy.

Obr. 3.4: Symetricky připravené vzorky Cu a) vrstva cca 15 nm b) vrstva cca 5 nm.

Tloušťka byla stanovena na základě depozičního času a kalibrace depoziční rychlosti
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3.1.3 Optické vlastnosti

Jak  již  bylo  zmíněno,  po  depozici  vzorků  jsme  nejprve  provedli  vizuální

kontrolu podobnosti vzorků a jejich homogenity, kdy jsme byli schopni pozorovat

zbarvení substrátu již při množství nadeponované Cu přibližně 5 nm, jak je patrné na

Obr. 3.4 b).

Při měření optických spekter byly pozorovány velké rozdíly mezi naměřenými

spektry  v závislosti  na  uplynulém čase  od  dokončení  depozice.  Tento  rozdíl  byl

vysvětlen  velmi  rychlou  oxidací  vzorků.  Abychom mohli  zanedbat  vliv  různého

stádia oxidace, probíhala veškerá měření optických vlastností na  vzorcích, u kterých

uplynulo od depozice alespoň 5 hodin.

Pro měření optických vlastností vzorků připravených depozicí v symetrických

pozicích  byl  spektrofotometr  vybaven  přidaným  párem  štěrbin  do  měřícího

a referenčního svazku, který byl ve výšce středu vzorku. Štěrbiny měly průměr 3 mm

a díky  těmto  štěrbinám  probíhalo  měření  z  menší  a  lépe  definované  oblasti  na

vzorku.

Z měření UV-Vis spekter na skle nebyla zjištěna závislost způsobu růstu Cu

vrstev na tlaku,  jak je patrné z grafu 3.5 kde jsou znázorněna transmisní  spektra

připravených vzorků za různého tlaku na skle. Z grafu 3.5 a), který odpovídá vrstvě

tlusté 5 nm, je vidět totožný průběh transmitance v celém rozsahu měřeného spektra,

stejně tak i hodnoty transmitance jsou prakticky stejné, což naznačuje, že charakter

vrstev i jejich tloušťky je shodný. Na grafu 3.5 b) je vidět, že tvar spektra je pro

všechny vzorky obdobný avšak hodnota transmitance se mírně liší. To naznačuje, že

vrstvy mají velmi podobnou strukturu ale mírně se liší ve svých tloušťkách. Tento

rozdíl pravděpodobně vznikl ne zcela přesným nastavením depozičního času.

Na vzorcích deponovaných na polymerní fólie je již pouhým okem vidět rozdíl

ve vrstvě v porovnání s měděnou vrstvou která rostla na skle. Na skle je již patrné

kovové chování vrstvy tedy měděné zbarvení depozitu, ale na fóliích je vrstva na

pohled sivá.  Tento barevný rozdíl  je  zachycen na Obr.  3.4 a).  Rozdílná struktura

vrstvy je pozorovatelná i na naměřených spektrech. Na Grafu 3.6 jsou znázorněny

závislosti  tvaru  transmisního  spektra  na  tlaku  při  depozici  na  PEEK  fólii.

Porovnáme-li  transmisní  spektra  měděných vrstev o tloušťce 5 nm, je zřejmé,  že

vrstvy  mají  opět  podobný  charakter,  jen  se  pravděpodobně  nepatrně  liší  ve  své
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tloušťce.  V případě silnější  15 nm vrstvy zde pozorujeme, podobně jako na skle,

absorpční  maximum  v  rozmezí  550-600  nm,  které  je  způsobeno  tzv.  anomální

absorpcí na nespojité vrstvě kovu. Jak je z grafu 3.6 b) vidět, pozice tohoto maxima

se s klesajícím tlakem posouvá  směrem k delším vlnovým délkám. Tento posun je

způsoben měnící se velikostí a vzdáleností měděných ostrůvků na substrátu. Spektra

se  dále  liší  v  dlouhovlnné  oblasti,  zde  můžeme  nižší  transmitanci  připsat  více

kovovému  charakteru  vrstvy,  spojitá  kovová  vrstva  totiž  ve  viditelné  oblasti

absorbuje  záření  převážně  v  červené  části  spektra.  Ve  spektrech  jsou  dále  vidět

oscilace u vlnových délek nad 750 nm, které jsou způsobeny interferencí záření na

polymerní fólii. Obdobné chování jako na PEEK fólii jsme pozorovali i u měděných

vrstev deponovaných na PET. Rozdílná spektra pozorujeme na depozitech, které byly

vystaveny dopadu částic 3x delší čas a tedy předpokládáme 3x silnější vrstvu mědi.

Na  silnějších  vzorcích  pozorujeme  již  kovové  chování  vrstvy  na  skle,  kterému

odpovídá jiný tvar spektra, zatímco mezi PET a PEEK foliemi rozdíly ve spektrech

téměř nepozorujeme.

Graf 3.5 : Naměřená spektra pro používané tlaky (0,2; 0,6 a 1,2 Pa) na skle, modře

vrstva  připravena  za  tlaku  0,2  Pa,  červeně  za  0,6  Pa  a  zeleně  1,2  Pa

a) tloušťka Cu ~ 5 nm,  b)  tloušťka  Cu  ~  15  nm,  vrstvy  připravené  za  tlaku  0,6

a 1,2 Pa mají v oblasti vlnových délek 400-900 nm totožná spektra
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Graf  3.6:  Naměřená  spektra  pro  používané  tlaky na  PEEK folii,  a)  tloušťka  Cu

~ 5 nm, b) tloušťka Cu ~15 nm

3.1.4 Morfologie vrstev

Abychom mohli  lépe vysvětlit  pozorované změny v UV-Vis spektrech, bylo

potřeba prozkoumat morfologii nadeponovaných Cu vrstev. Morfologii jsme určovali

SEM a AFM mikroskopií.

Před  měřením  morfologie  vzorků  jsme  podeponované  folie  sejmuli

z podložního  skla  a následně  připevnili  na  křemík.  Pro  možnost  porovnání  jsme

určovali morfologii vrstev připravených na jednostranně leštěný křemík.

Měření  RMS drsnosti  na  křemíku  prokázalo,  že  měděné  vrstvy jsou  velmi

hladké. RMS drsnost mědi deponované na křemík v závislosti na tlaku je zapsána

v Tabulce 3.1.

Tlak [Pa] RMS drsnost na
Si [nm]

0,2 0,25

0,6 0,25

1,2 0,29

Tabulka 3.1: Hodnoty RMS drsnosti v závislosti na tlaku v depoziční komoře

Vzhledem k omezenému přístupu k elektronovému mikroskopu byl redukován

počet  měřených  vzorků,  kdy  jsme  předpokládali  spojitý  vývoj  růstu  vrstev

a analyzovali  jsme  povrch  pouze  vrstev  připravených  za  nejvyššího  a  nejnižšího
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použitého tlaku. Snímky povrchu na PEEK fólii jsou zachyceny na Obr. 3.5. Kvůli

nevodivému substrátu  a  nízké  vodivosti  měděné vrstvy docházelo  během měření

k nežádoucímu  nabíjení  vzorku,  které  neumožnilo  změřit  vzorky  s dostatečným

rozlišením.  Díky tomu je  obtížné  vyvodit  definitivní  závěry  o  struktuře  rostoucí

měděné vrstvy. Lze jen kvalitativně konstatovat, že na snímcích pořízených pomocí

SEM na polymerních substrátech pozorujeme spíše hladký růst  vrstvy za nižšího

tlaku  a  za  vyššího  tlaku  jsou na  snímcích  již  patrné  ostrůvky a to  jak  v případě

tenkých 5 nm tak v případě tlustších 15 nm vrstev. 

Obr. 3.5: SEM snímky mědi na PEEK fólii a) ~ 5 nm 1,2 Pa, b) ~ 15 nm 1,2 Pa,

c) ~ 5 nm 0,2 Pa, d) ~ 15 nm 0,2 Pa
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Vzorky byly dále charakterizovány pomocí AFM mikroskopu NT-MDT. Pro

skenování  bylo  třeba  vzorky  důkladně  přichytit  k  podložce,  jinak  docházelo

k rozkmitání  fólie,  kdy  nebylo  možné  povrch  skenovat.  Vyhodnocení  drsnosti

a způsobu  růstu  vrstvy  na  polymerních  substrátech  je  do  značné  míry  ovlivněno

morfologií samotného substrátu. Vzhledem k výrobě a skladování polymerních fólií

pozorujeme  na  samotné  fólii  různé  struktury.  Morfologie  samotných  fólií  je

znázorněna na Obr. 3.6. Samotné fólie mají rozdílné vlastnosti, zejména morfologii,

v závislosti na použité straně fólie, proto bylo důležité používat vždy stejnou stranu

fólie. 

Obr. 3.6: AFM snímky morfologie a) PEEK b) PET fólie velikosti 5x5 μm

Měření RMS drsnosti na nepodeponované PEEK fólii dává hodnoty ~ 7 nm,

což  je  výrazně  více  než  naměřené  RMS  drsnosti  vrstev  mědi  na  křemíku,  tedy

hodnoty RMS drsnosti měděných vrstev měřených na PEEK fólii nejsou směrodatné.

Na  druhou  stranu  kvalitativní  srovnání  AFM  obrázků,  viz  Obr.  3.7,  potvrzuje

výsledky získané analýzou měděných vrstev pomocí  SEM. Růst měděné vrstvy na

PET fólii předpokládáme velmi podobný jako na PEEK, ale vzhledem k morfologii

povrchu  PET fólie  (Obr.  3.6  b))  se  nám nepodařilo  rozlišit  strukturu  naprášené

měděné vrstvy a PET fólie viz Obr. 3.8.

 Vrstva mědi nadeponovaná na polymerní fólii PEEK za nižších tlaků se jeví

hladká a tedy lze usuzovat, že roste spíše metodou vrstva po vrstvě a se zvyšujícím

se  tlakem  se  postupně  objevují  velmi  řídké  ostrůvky.  Tento  rozdíl  je  způsoben

množstvím na  fólii  dopadajících  nabitých  částic  z  plazmatu.  Tyto  nabité  částice
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interagují s polymerním substrátem a může docházet k tvorbě chemicky aktivních

radikálů na povrchu fólie. [6] ─ [8].

Díky nezanedbatelné reaktivitě mědi pak může dojít k chemickému navázání

mědi  na polymer,  což vede  preferenčně k růstu  hladké vrstvy.  Tohoto  jevu,  tedy

aktivace polymeru plazmatem se hojně využívá i v průmyslu pro zlepšení adheze

měděných vrstev na povrch polymeru. Při vyšších tlacích klesá střední volná dráha

molekul  a dochází  tak  k častějším srážkám mezi  částicemi  plynu  a  tedy je  nižší

pravděpodobnost dopadu nabité částice na povrch polymeru. Prozkoumat chování

depozičního plazmatu je však velmi obtížné, není možné zapálit výboj a zkoumat

jeho  vlastnosti  bez  odprašování  materiálu.  Zároveň  odprašovaný  materiál  silně

ovlivňuje sondy používané pro charakterizaci plazmatu viz [25].

Obr. 3.7: AFM snímky 1x1 μm měděné vrstvy na PEEK fólii a) ~ 5 nm 1,2 Pa,

b) ~ 15 nm 1,2 Pa, c) ~ 5 nm 0,2 Pa a d) ~ 15 nm 0,2 Pa 
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Obr. 3.8: AFM snímek 1x1 μm povrchu měděné vrstvy na PET fólii deponované za

tlaku 0,2 Pa o síle 15nm

3.1.5 Chemické složení vrstvy

XPS analýza měděných vrstev na PEEK a PET fóliích ukázala, že na povrchu

je cca 20 at% Cu, 48 at% C a 32 at% O a složení se v rámci experimentální chyby

neliší v závislosti na depozičních podmínkách. Vysoké množství uhlíku a kyslíku na

povrchu  vzorku  je  způsobeno  kontaminací  z  atmosféry  během  přenosu  vzorků

z depoziční komory do XPS. Detailní analýza Cu 2p píku ukazuje, že měď je zde

přítomna buď v kovovém stavu nebo ve formě Cu2O. Mezi těmito dvěma stavy mědi

nelze  na  základě  našeho  měření  rozhodnout,  avšak  vzhledem  k  pozorovaným

změnám  v transmisních  spektrech  lze  usoudit,  že  měď  bude  přítomna  ve  formě

oxidu, tedy Cu2O. Vzhledem k tomu že i tenčí vrstvy měly tloušťku cca 5 nm, nelze

pomocí  XPS  potvrdit,  jestli  došlo  při  depozicích  za  nízkého  tlaku  k vytvoření

chemické vazby mezi Cu a polymerní fólií. V případě tenčích vrstev by se tato vazba

projevila přítomností karbidů v 1s píku uhlíku.  
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3.2 Stříbrné vrstvy

Po  charakterizaci  měděných  vrstev  jsme  provedli  obdobný  experiment

s naprašováním stříbra.  Nejprve  jsme  stanovili  depoziční  rychlost  v  závislosti  na

tlaku při konstantním příkonu 42 W, naměřená data jsou uvedena v grafu 3.7. Po

zkušenostech s měděnými gradientními vrstvami jsme již stříbrné gradientní vrstvy

pro měření nepřipravovali, pouze z jednoho gradientního vzorku byla určena doba

depozice tak, aby byly připravené vzorky stále průsvitné. Připravili jsme dvě série

vzorků, první odpovídá vypočtené síle depozitu 2 nm, druhá byla deponována po ⅓

čas.  Vzhledem  k  požadované  tloušťce  depozitu  a rychlosti  depozice  stříbra  byly

depoziční časy v řádu  jednotek až desítek sekund. Pro takto krátké depozice byl

využit  software  k  ovládání  zdroje,  který  umožňoval  nastavení  přesného  času

depozice  vzorku.  Nepřesnost  délky  depozice  je  tedy  možné  zanedbat,  avšak  při

sekundových  depozičních  časech  již  může  být  nezanedbatený  rozdíl  rychlosti

a způsobu odprašování terče při zapálení výboje oproti delší depozici.

Připravené  vzorky  byly,  stejně  jako  v  případě  měděných  vrstev,

charakterizovány pomocí UV-Vis spektrofotometrie, XPS, AFM a SEM. 

Graf  3.7:  Závislost  depoziční  rychlosti  na tlaku při  příkonu 42 W. Modrá křivka

odpovídá měření pomocí QCM ve vzdálenost 4 cm pod úrovní substrátu. Červená

křivka je vypočtená depoziční rychlost z měření tlouštěk vrstev pomocí AFM.
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3.2.1. Optické vlastnosti

Na rozdíl od měděných vrstev jsme vizuálně nepozorovali výrazný rozdíl růstu

stříbrné vrstvy v závislosti na použitém substrátu jak je zřejmé z Obr. 3.9. UV-Vis

spektra  2 nm  stříbrných  vrstev  deponovaných  na  sklo (Graf  3.8.)  ukazují,  že

s rostoucím  tlakem  dochází  k  posunu  absorpčního  maxima  k  vyšším  vlnovým

délkám, což naznačuje zvětšující se velikost stříbrných ostrůvků a jejich zmenšující

se vzdálenost [9]. Podobný trend jako na skle pozorujeme na UV-Vis spektrech na

obou fóliích. S rostoucím tlakem dochází k nárůstu absorpce a posunu píku anomální

absorpce k delším vlnovým délkám, Graf 3.9. Toto chování bylo následně vysvětleno

pomocí měření morfologie připravených vzorků, kde byl pozorován ostrůvkový růst

tenké  vrstvy  a  závislost velikosti  ostrůvků  na  tlaku.  Zároveň  je  zde  vidět  pík

anomální absorpce,  který je na PET fólii  posunut k nižším vlnovým délkám, což

naznačuje, že na PET rostou menší ostrůvky než na PEEK.

Obr. 3.9: Připravené stříbrné vzorky tloušťky ~ 2 nm, nepodeponovaný prostor na

substrátech odpovídá poloze křemíku na vzorku, který byl odebrán na analýzu před

fotografováním
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Graf  3.8:  UV-Vis  spektra  stříbrných vrstev  naprášených na  sklo.  Modře  -  vrstvy

připravené za tlaku 0,2 Pa, červeně - vrstvy připravené za tlaku 1,2 Pa

Graf 3.9: UV-Vis spektra stříbrných vrstev naprášených na polymerní fólie. Modře -

vrstvy připravené za tlaku 0,2 Pa na PEEK a PET, červeně - vrstvy připravené za

tlaku 1,2 Pa na PEEK a PET fólie
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3.2.2. Morfologie vrstev

Pomocí snímků ze SEM jsme byli schopní určit závislost růstu stříbrné vrstvy

na tlaku na křemíku. SEM snímky stříbrných povrchů připravených na polymerní

substráty se  nepodařilo  získat  z  důvodu přílišného nabíjení  vzorků.  Měření  AFM

bylo provázeno obtížným nastavením mikroskopu, zejména úrovně kontaktu hrotu se

vzorkem. Při malém kontaktu docházelo během měření k výpadkům kontaktu hrotu

a vzorku,  při  velkém  kontaktu  bylo  pozorováno  poškození  vrstvy  AFM  hrotem.

Z toho lze usuzovat na nízkou adhezi stříbra k polymerním fóliím.

Na jednostranně leštěném křemíku pozorujeme ve velmi dobré shodě všech

měření ostrůvkový růst stříbrných vrstev. V závislosti na tlaku pozorujeme růst různě

velkých ostrůvků. Na snímcích z AFM Obr. 3.10 je vidět, že 2 nm vrstvy připravené

za tlaku 0,2 Pa jsou tvořeny menšími ostrůvky než vrstvy deponované za 1,2 Pa.

Stejný trend je vidět i na obrázcích z elektronového mikroskopu (Obr. 3.11). Tyto

výsledky jsou ve velmi dobré shodě s měřením UV-Vis spekter na skle, které má

velmi  podobné  chemické  složení  jako  přirozeně  zoxidovaný  povrch  křemíku.

Z měření XPS dostáváme poměr Ag/Si, který nám popisuje zastoupení nově rostlé

stříbrné vrstvy na křemíku. Pro tlak 0,2 Pa dostáváme poměr Ag/Si 0,9 a pro 1,2 Pa

je Ag/Si 1,2. Vyšší poměr stříbra ku křemíku odpovídá větším ostrůvkům.

Na  polymerních  fóliích  pozorujeme  ostrůvkový  růst  podobně  jako  na  Si,

nicméně s odlišným tvarem ostrůvků viz Obr.  3.12. Popis růstu stříbrné vrstvy je

blíže popsán v [26].

Srovnání růstu stříbrných vrstev na polymerních fóliích v závislosti na tlaku je

uvedeno na Obr. 3.13 a 3.14. Při měření stříbra se nám podařilo zmapovat chování

tenké vrstvy na PEEK i na PET fólii. Pro obě fólie byl pozorován podobný trend

růstu vrstev jako na křemíku. Z toho lze usuzovat, že za vyššího tlaku stříbrná vrstva

tvoří  výraznější  ostrůvky oproti  tlaku nižšímu.  Avšak v případě tenčí  vrstvy (cca

0,6 nm) je ostrůvků na povrchu jen velmi málo a dané měření není příliš průkazné.

Jako příklad je uvedeno srovnání vrstev na PEEK fólii (Obr. 3.13). V případě 2 nm

vrstev  je  tento  trend  patrnější,  viz  Obr.  3.14,  kde  je  srovnání  stříbrné  vrstvy

deponované při  0,2 Pa a 1,2 Pa na PET fólii.  Srovnání  růstu stříbrných vrstev za

konstantních podmínek na různých substrátech je pak uvedeno na Obr. 3.12. Zde jsou

patrné  změny v  morfologii  jednotlivých  vrstev.  Vzhledem k  tomu,  že  v  případě
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polymerních  fólií  hraje  nezanedbatelnou  roli  i  reliéf  samotného  substrátu,  je

prakticky  nemožné  z tohoto  měření  vyvodit  nějaké  definitivní  závěry.  Nicméně

kvalitativně se zdá, že na PEEK fólii jsou výraznější a větší ostrůvky než na PET, což

je  v  souladu s  UV-Vis  měřeními,  kde  pozorujeme pro  PEEK posun absorpčního

maxima k vyšším vlnovým délkám.

Obr. 3.10: AFM snímky stříbrné vrstvy ~ 2 nm na křemíku a) 0,2 Pa, b) 1,2 Pa

Obr. 3.11: SEM snímky stříbrných ostrůvků na křemíku, vypočtená tloušťka vrstvy

~ 2 nm a) 0,2 Pa, b) 1,2 Pa
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Obr. 3.12: AFM snímky povrchů stříbrné vrstvy tloušťky 2 nm deponované při

0,2 Pa na a) Si, b) PEEK a c) PET
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Obr. 3.13: Stříbrná vrstva cca 0,6 nm na PEEK fólii a) 0,2 Pa a b) 1,2 Pa

Obr. 3.14: Stříbrná vrstva cca 2 nm na PET fólii a) 0,2 Pa a b) 1,2 Pa
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Závěr

Seznámili  jsme  se  se  základními  metodami  přípravy  tenkých  vrstev

a s používaným experimentálním vybavením a jeho specifiky.

Stanovili jsme depoziční rychlosti magnetronového naprašování mědi za tlaků

od 0,1 do 1,4 Pa a stříbra od 0,1 do 2 Pa. Zkoumali jsme vliv depozičního tlaku na

způsob růstu vrstev na polymerních fóliích PEEK a PET, na skle a leštěném křemíku.

Pro každý kov byly připraveny vrstvy za třech různých tlaků a to 0,2 Pa, 0,6 Pa

a 1,2 Pa o tloušťkách 5 nm a 15 nm v případě mědi a 0,6 nm a 2 nm v případě stříbra.

Připravené  vrstvy  byly  charakterizovány pomocí  UV-Vis  spektrofotometrie,  SEM

a AFM mikroskopie a chemické složení bylo stanoveno pomocí XPS. 

V případě  měděných  vrstev  bylo  zjištěno,  že  za  0,2 Pa  rostou jako hladké

vrstvy,  zatímco  při  1,2  Pa  se  tvoří  ostrůvková  struktura.  V tomto  případě  nebyl

pozorován  nějaký  významnější  vliv  použitého  substrátu  na  mechanismus  růstu

vrstvy. V případě stříbrných vrstev byla pozorována ostrůvková struktura vrstvy na

všech  typech  substrátu  i  při  nejnižším  depozičním  tlaku,  tedy  0,2  Pa.  Velikost

ostrůvků se s rostoucím tlakem mírně zvětšovala, což mělo za následek posun píku

anomální absorpce do vyšších vlnových délek. Dosažené výsledky naznačují, že na

PEEK fólii rostou za jinak stejných podmínek ostrůvky o něco větší než na PET.

Bohužel  k  potvrzení  tohoto  trendu  by  bylo  třeba  změřit  strukturu  vrstvy  na

polymerech také pomocí SEM, což se díky příliš malé vodivosti vrstvy nepodařilo. 
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Seznam použitých zkratek

QCM - quartz crystal microbalances, křemenné mikrovážky 

SEM - skenovací elektronový mikroskop

AFM - mikroskop atomárních sil

XPS - X- ray photoelektron spectroscopy, rentgenová fotoelektronová spektrokopie

PET - polyethylentereftalát

PEEK - polyether-ether-keton

GLAD - glancing angle deposition, depozice sloupcových vrstev pod úhlem

SCCM - standard  cubic  centimeter,  jednotka  průtoku plynu -  standardní  kubický

centimetr

RMS drsnost - (root mean square) efektivní hodnota drsnosti
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