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Abstrakt: Smáčivost povrchů je jedním z parametrů, který výrazným způsobem
ovlivňuje interakci pevných látek s jejich okolím. V rámci této práce byla studo-
vána smáčivost dvou typů materiálů – i) polyetherketonových (PEEK) fólií před
a po opracováním atmosférickým plazmatem a ii) nanostrukturovaných fluorouh-
líkových vrstev nanášených jak na hladké substráty, tak i na substráty pokryté
vrstvou nanočástic.

U prvního typu materiálu byla hlavní pozornost věnována vývoji smáčivosti a stu-
diu dynamiky schnutí kapek na plazmatem modifikovaném PEEKu v závislosti
na době od opracování. Bylo zjištěno, že plazmové opracování vede ke změně mor-
fologie a povrchového složení PEEKových fólií, což má za následek jak výrazný
nárůst smáčivosti, tak i změnu dynamiky schnutí kapek ve srovnání s neopraco-
vanou PEEKovou fólií. Bylo prokázáno, že zatímco změny chemického složení i
smáčivost vyvolané plazmatem nejsou časově stálé a postupně se přibližují che-
mickému složení a smáčivosti neopracované PEEKové fólie, změna v dynamice
schnutí vyvolaná plazmatem, konkrétně vymizení fáze konstantního kontaktního
úhlu, je časově stálá.

U druhého typu materiálu byl hlavní důraz kladen na určení vlivu nanodrsnosti a
jejího charakteru na smáčivost připravovaných vrstev. Bylo zjištěno, že povlaky, u
nichž podkladová vrstva je tvořena pouze jedním typem nanočástic, vykazují sice
výrazně vyšší hodnoty kontaktního úhlu než hladký fluorouhlíkový povlak, ale
povrch zůstává vysoce přilnavý. Naproti tomu povlaky, kdy podkladovou vrstvu
tvořily nanočástice o dvou výrazně odlišných středních velikostech, vykazovaly
super-hydrofobní chování s minimální přilnavostí.

Klíčová slova: smáčivost, dynamika schnutí, plazmatem modifikované povrchy,
nanostrukturované povrchy

iii



Title: Dynamics of drying of sessile droplets in dependence on the surface wetta-
bility

Author: Radka Štefaníková

Department: Department of Macromolecular Physics

Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., Department of Macromolecular
Physics

Abstract: Wettability is one of the key parameters that govern interaction between
solid objects and their surrounding environment. In this work wettability of two
kinds of materials was investigated – untreated and plasma treated polyether
ether ketone and nanostructured C:F thin films deposited either onto a smooth
substrate or on substrates seeded with nanoparticles.

In the first case the main focus was given to the evaluation of dependence of
wettability and water droplet drying dynamics on the plasma treated PEEK
on storage time. It was found that plasma treatment induces changes in surface
morphology and in chemical composition that in turn results in dramatic increase
of surface wettability as well as in alteration in drying dynamics. It was shown
that whereas chemical composition and wettability gradually approach properties
observed on untreated PEEK, the drying dynamics, namely disappearance of the
constant contact angle phase, is temporally stable.

In the second case the main emphasis was given to the investigation of the effect
of surface nanoroughness and its character on wettability of produced samples. It
was found that when the base layer was composed from nanoparticles of the same
kind, the surfaces exhibited higher values of water contact angles as compared
to C:F films deposited onto smooth substrates, but the coatings remained highly
sticky. In contrast, when the base layer was composed from nanoparticles with
different mean sizes, produced coatings were super-hydrophobic and slippery.

Keywords: wettability, dynamics of drying, plasma modified surfaces, nanostru-
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Úvod
Kapky na rozhraních – či obecněji smáčivost je důležitá při celé řadě přírod-

ních procesů (počínaje kapilárním vzlínáním vody, které hojně využívají rostliny,
či „impregnace” ptačího peří nebo lotosového květu), využívá se v celé řadě prů-
myslových aplikací (např. hydrofobní povrchové úpravy, kterých lze docílit mnoha
rozličnými metodami, s cílem zajistit jejich samočistící a nezamlžující se charak-
ter, odolnost vůči ulpívání různých typů biomolekul, tvorbě námrazy či ochranu
povrchů před korozí[1]; dalším příkladem mohou být hydrofilní modifikace po-
vrchů, které jsou vhodné pro immobilizaci různých typů biomolekul) a v poslední
době se uvažuje o optimalizaci diagnostických metod pro snadnější detekci vybra-
ných chemických látek založených na zkoncentrování měřené látky po zaschnutí
do úzkého kroužku – tzv. „coffee-ring” efektu. [2]

Voda, jakožto materie tvořící kapky, se nabízí také jako modelová testovací
látka, neboť živé organismy, či konkrétněji lidské tělo jsou z velké části tvořeny
především vodou. Budeme-li tedy požadovat, aby nové materiály byly přátelské
ke tkáním, s nimiž mají být v kontaktu, je pak pozorovaní vody na těchto površích
jedním z mnoha kroků vedoucích k rozhodnutí, zda zvolený materiál je vhodný
pro dané biolékařské užití.

Zde předkládaná práce si tedy klade za cíl studovat vztah určitých povrchů
k vodě a zjistit, co jej ovlivňuje. Tento vztah budeme popisovat především pomocí
smáčivosti, respektive kontaktních úhlů kapek na zkoumaném povrchu včetně
sledování jejich časového vývoje (v našem případě schnutí).

Materiály, k nimž se upírala naše pozornost, jsou dvojího druhu:

• průmyslově vyráběná fólie,

• tenká vrstva, která vznikne magnetronovým naprašováním.

V prvním případě půjde o charakterizaci schnutí kapek na fólii poly(ether ether
ketonu) (PEEK), což je poměrně perspektivní materiál známý od osmdesátých
let minulého století. Nezůstaneme však pouze u popisu „hotového výrobku”, ale
budeme povrch modifikovat pomocí nerovnovážného plazmatu. Sledovat pak bu-
deme zejména vliv morfologie a chemického složení na smáčivost a dynamiku
schnutí kapek a to i v závislosti na stáří vzorku po ošetření plazmatem.

Druhá část práce je pak zaměřena na studium vzorků vyrobených přímo
na Katedře makromolekulární fyziky MFF UK, které vznikly magnetronovým
naprašovaním polytetrafluorethylu (PTFE) na hladké substráty a na substráty
s podložní vrstvou částic. Základním ovlivňujícím parametrem se zde stane drs-
nost povrchu a budeme zkoumat její souvislost s hydrofobními vlastnostmi zvo-
leného povrchu.
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1. Teoretický úvod
1.1 Hydrofobní a hydrofilní materiály

Smáčivost charakterizuje, jaký vztah mezi sebou udržuje povrch pevné látky a
kapalná voda. Vzhledem k jednoduchosti získávání experimentálních dat, toto roz-
hraní obohatíme o fázi plynnou (často vzduch), čímž se můžeme dostat k popisu
tvaru kapky. Stěžejním parametrem napříč touto prací se stane kontaktní průměr
a kontaktní úhel, který je schematicky znázorněn na obrázku 1.1. Na kapku bu-
deme pohlížet z jejího příčného průřezu a budeme předpokládat, že povrch pevné
látky je vodorovný, homogenní v prostorových škálách výrazně menších než jsou
rozměry kapky a kapka je při pohledu shora radiálně symetrická. Kontaktní úhel
má vrchol v bodě, kde se stýkají všechny tři uvedené fáze, a odtud vedeme dvě
polopřímky: a) polopřímku procházející rozhraním kapalina-pevná látka, b) polo-
přímku, která je zároveň tečnou rozhraní kapalina-plyn v bezprostřední blízkosti
bodu styku všech tří fází. Jako kontaktní úhel pak bereme tu část roviny, v níž
leží kapka.

Obrázek 1.1: Schema kapky a jejích parametrů.

Na obrázku 1.1 je kontaktní úhel θ svírán mezi vektory γSL a γLV . Jednotlivé
vektory znázorňují povrchová napětí jednotlivých fázi. γSL odpovídá interakci
kapalina-pevná látka, γLV povrchovému napětí kapaliny a γSV povrchovému na-
pětí pevné látky, přičemž všechna tato napětí se musí nacházet dle Youngovy
rovnice v rovnováze [3]:

γSV = γLV cos θ + γSL . (1.1)

Pokud zkoumanou kapalinou je voda a kontaktní úhel nepřekročí hodnotu 90°,
hovoříme o hydrofilním materiálu. V opačném případě, kdy kontaktní úhel je větší
než pravý, nazýváme povrch hydrofobním. Jestliže kontaktní úhel přesáhne 150°
označujeme materiál jako super-hydrofobní.

Neméně zajímavým parametrem popisujícím tvar kapky, která je dostatečně
malá, takže u ní můžeme zanedbat gravitační působení, je objem V , jenž mů-
žeme dopočítat, známe-li kontaktní průměr kapky D, tj. průměr kruhové plochy
na rozhraní kapka-povrch, a kontaktní úhel θ, pak dle [4]:

V = πD3

21
(1 − cos θ)2(2 + cos θ)

sin3 θ
. (1.2)
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1.1.1 Vliv chemického složení a drsnosti povrchu na smá-
čivost

Smáčivost obecně velmi silně závisí na vlastnostech povrchu studovaného ma-
teriálu. Prvním klíčovým parametrem je chemická struktura povrchu, která ovliv-
ňuje interakci povrch – kapalina. Z tohoto úhlu pohledu bylo zjištěno, že povrchy
bohaté na funkční skupiny obsahující dusík a kyslík jsou obecně velmi dobře smá-
čivé [5, 6], zatímco povrchy s velkým zastoupením –CHx a –CFx funkčních skupin
jsou převážně nesmáčivé [7, 8].

Druhým parametrem, který výrazným způsobem ovlivňuje smáčivost je drs-
nost povrchu. Prvním, kdo na tuto skutečnost upozornil byl Robert Wenzel v roce
1936. Poukázal také na to, že pokud je zvolený materiál hydrofobní, či hydrofilní,
jsou tyto vlastnosti zvýrazněny, pokud je povrch zdrsněný. Rovnice, popisující
tuto skutečnost, zároveň nese jeho jméno a hovoří o vztahu mezi kontaktními
úhly na hladkém a nerovném povrchu [9]:

cos θW = r cos θ , (1.3)

kde θW je kontaktní úhel na drsném povrchu, θ kontaktní úhel na hladkém po-
vrchu stejného materiálu a r je poměr velikosti reálného a zdánlivého povrchu1 a
často se označuje jako drsnostní poměr.

O několik let později tuto teorii dále rozvíjeli A. B. D. Cassie a S. Baxter, když
uvažovali porézní povrchy. V takovém případě je možné, že kapalina nesmáčí
celý povrch nacházející se pod kapkou, ale vytvářejí se zde vzduchové váčky a
Wenzelovu rovnici je třeba modifikovat [10]:

cos θCB = rf cos θ + (f − 1) , (1.4)

kde θCB je kontaktní úhel na porézním povrchu, r drsnostní poměr, f zlomek
plochy kapky, která je v kontaktu s pevnou látkou, vůči celé základně kapky
(tj. včetně plochy, která je v kontaktu se vzduchovými bublinkami) a θ opět
odpovídá kontaktnímu úhlu na hladkém povrchu téže látky.

1.1.2 Druhy kontaktních úhlů
Jak již název napovídá, existuje více kontaktních úhlů, které lze na površích

měřit. Prvním z nich je tzv. statický kontaktní úhel, který je možno pozorovat,
pokud parametry kapky nejsou nijak měněny (např. je-li konstantní její objem a
jsou-li všechny síly na ni působící v rovnováze).

Druhou kategorií jsou dynamické kontaktní úhly, které lze zaznamenat, probí-
há-li proces, který parametry kapky mění, takže linie styku všech tří fázi (trojná
linie) se pohybuje. V případě, kdy se kapalina přesouvá po povrchu na místa, kde
ještě nebyla přítomna (například díky postupnému zvětšování objemu kapky),
hovoříme o postupujícím kontaktním úhlu, viz obrázek 1.2 i).

Pakliže kapalina opouští místa, která původně smáčela, můžeme studovat
tzv. ustupující kontaktní úhel a bývá často pozorovatelný, když objem kapky
zmenšujeme, viz obrázek 1.2 ii).

1Zdánlivým povrchem máme na mysli projekci do střední roviny povrchu.
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Obrázek 1.2: Schemata měření dynamických kontaktních úhlů: i) metoda určo-
vání postupujícího kontaktního úhlu založená na postupném zvyšování objemu
kapky, ii) metoda určování ustupujícího kontaktního úhlu založená na postup-
ném zmenšování objemu kapky, iii) metoda určování postupujícího a ustupujícího
kontaktního úhlu založená na náklonu vzorku, iv) metoda určování ustupujícího
kontaktního úhlu založená na postupném odpařovaní kapky.

Oba dynamické úhly můžeme určit najednou pomocí metody uvedené na ob-
rázku 1.2 iii), která je založena na naklopení substrátu s kapkou. Hodnoty postu-
pujícího a ustupujícího kontaktního úhlu jsou pak definovány jako úhly měřené
na kapce před jejím pohybem po substrátu.

V rámci této práce budeme pro určení ustupujícího kontaktního úhlu využí-
vat i postup naznačený na obrázku 1.2 iv), tj. postup založený na postupném
odpařování kapky vody. Na rozdíl od metody zobrazené na obrázku 1.2 ii) není
v tomto případě kapka v kontaktu s jehlou a změna objemu je velmi pomalá.[3]

1.2 Zasychání kapalin
První průlomovou prací na téma zasychání kapek publikovali v roce 1977 Pic-

nett a Bexon [11], kteří pozorovali dva různé módy zasychání: a) kontaktní úhel
se zmenšuje, zatímco kontaktní průměr zůstává konstantní – CCR mód2; b) kon-
taktní průměr se zmenšuje, zatímco kontaktní úhel zůstává konstantní – CCA
mód3. Ve své práci se také zmiňují, že tento konstatní úhel odpovídá ustupují-
címu kontaktnímu úhlu.

V letech 1994 a 1995 Bourgès-Monnier a Shanahan popsali celkem čtyři fáze
schnutí: i) fáze, která odpovídá atmosféře nasycené párou a tudíž je zde výpar
výrazným způsobem limitován; ii) fáze odpovídající CCR módu; iii) fáze ekvi-
valentní CCA módu; iv) smíšená fáze při níž kontaktní průměr i úhel klesají až
k nule, což odpovídá vymizení kapky. [12, 13] Tento průběh schnutí byl později
pozorován pro mnohé druhy povrchů. [4, 14] Zde zmiňované fáze ii) až iv) jsou
schematicky znázorněny na obrázku 1.3, který popisuje závislost dvou klíčových
parametrů kapky - kontaktního úhlu a kontaktního průměru - na čase.

2CCR – constant contact radius
3CCA – constant contact angle
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Obrázek 1.3: Schema závislosti zasychání kapky.

1.3 Využití plazmových metod pro přípravu po-
vrchů s regulovatelnou smáčivostí

Vlastnosti povrchů pevných látek mohou být měněny nejrůznějšími meto-
dami. Jednou důležitou a často používanou skupinou metod představují postupy
využívající nerovnovážné plazma. Zde můžeme rozlišovat dva možné typy. Prv-
ním z nich je modifikace povrchů při jejich vystavení nerovnovážnému plazmatu.
V tomto případě dochází k interakci mezi částicemi (elektrony, ionty, radikály)
a zářením generovaným v plazmatu s povrchem opracovávaného materiálu, což
vede ke změně jeho povrchových vlastností (chemické složení, morfologie). Tento
postup se často využívá pro zvyšování smáčivosti polymerních materiálů. Histo-
ricky se pro modifikace povrchů polymerních materiálů využívaly výboje genero-
vané za sníženého tlaku. Nicméně nutnost relativně drahých vakuových systémů
vedla postupně k nahrazení výbojů za sníženého tlaku za výboje za tlaku atmosfé-
rického. Jedním z typů atmosférického výboje, který bude využit i v rámci této
práce je dielektrický bariérový výboj (DBD), který umožňuje stabilní generaci
plazmatu ve vzduchu, což dále snižuje náklady spojené s plazmovým opracovává-
ním. Není proto divu, že DBD plazma bylo použito již pro opracování celé řady
konvenčních polymerů (například [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]), včetně PEEKu
[23].

Druhou strategií využívanou pro úpravu povrchů pevných látek pomocí nerov-
novážného plazmatu je nanášení tenkých vrstev, kdy vhodnou volbou depozičních
parametrů je možné docílit nejrůznějších vlastností nanášených vrstev. S ohle-
dem na zaměření této práce je důležité zmínit postup vyvinutý v nedávné době
na Katedře makromolekulární fyziky MFF UK, který umožnil přípravu materiálů
s laditelnou smáčivostí v rozsahu od hydrofobního do super-hydrofobního charak-
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teru. Tato metoda je dvoukroková. V prvním kroku je nanesena na substrát vrstva
(nano)částic. V druhém kroku je pak tato nanočásticová vrstva překryta tenkou
vrstvou hydrofobního plazmového polymeru. Bylo prokázáno, že výslednou smá-
čivost takto připravovaných vrstev je možné ovlivňovat jak velikostí a povrcho-
vou hustotou použitých (nano)částic, tak i materiálem a tloušťkou svrchní krycí
vrstvy.[24, 25, 26, 27, 28] Mimoto bylo prokázáno, že kombinací nanočástic s růz-
nou velikostí je možné připravit i povrchy s víceškálovou drsností, které vykazují
stabilní super-hydrofobicitu s minimální hysterezí kontaktního úhlu.[29, 30]
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2. Experimentální uspořádání
2.1 Aparatura pro měření kontaktních úhlů a

schnutí kapek
Pro určování kontaktních úhlů a studium dynamiky schnutí kapek vody byla

použita aparatura vlastní konstrukce jejíž fotografie je uvedena na obrázku 2.1.
Jednotlivými součástmi této aparatury jsou kamera s vysokým rozlišením (Logi-
tech Mic (QuickCam S5500) opatřená systémem čoček k doostřování; fotografie
o velikosti 640x480 px byly ukládány s rozlišením 96 dpi), podstavec na vzorek,
osvětlení tvořené bílými LED diodami, zrcátkem z leštěného kovu a zdrsněným
plexisklem, aby světlo dopadající na kapku bylo co nejvíce rozptýlené. Dále je zde
držák na stříkačku (používali jsme stříkačku značky Hamilton 250 uL 1725 TLL
opatřenou jehlou s tupým hrotem), jejíž poloha se dá ovládat. Studovaný povrch
je pak vodorovně pokládán na stoleček nacházející se pod injekční stříkačkou.

Jako testovací kapalinu jsme používali vodu (Ultrapure) a dijodometan (obě
kapaliny byly získány od firmy Sigma Aldrich).

Pro zjišťování kontaktních průměrů bylo nutné provést kalibraci snímacího
zařízení. Proto bylo desetkrát provedeno měření vnějšího průměru jehly pomocí
posuvného měřítka, neboť tato jehla se pak nacházela na valné většině fotografií.
Dále jsme ze všech pořízených snímků náhodně vybrali pět a u každého vybraného
jsme celkem třikrát zjistili vnější průměr jehly v pixelech. Statistickým zpracová-
ním jsme dospěli k reálným rozměrům jehly, resp. rozměrům jehly na fotografiích,
tedy (0,53 ± 0,01) mm, resp. (36,2 ± 0,2) px.

Obrázek 2.1: Fotografie aparatury používané k měření kontaktních úhlů.

Při všech experimentech jsme si zaznamenávali podmínky, při nichž měření
probíhalo. Klíčovou veličinou při pozorování schnutí je relativní vlhkost vzdu-
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chu[31], případně s ní spojená teplota v laboratoři. Relativní vlhkost se pohy-
bovala v intervalu 18 − 55%, přičemž průměrná hodnota byla (30,0 ± 2,7)%.
Nejnižší zjištěná teplota byla 21,6°C, nejvyšší 31,6°C a aritmetický průměr či-
nil (26,6 ± 0,6)°C. Jak teplotu, tak vlhkost v laboratoři jsme nemohli žádným
způsobem regulovat.

Dále jsme provedli měření objemu kapky ještě, než dosedne na povrch, ne-
boť tento průměr kapky na jehle jsme mohli snadno ovlivňovat. Předpokládali
jsme, že kapka má tvar koule (což není ideální předpoklad, neboť tvar kapky je
ovlivňován jehlou injekční stříkačky a gravitačním působením) a proměřili jsme
několikrát průměry kapek. Zjištěný objem jsme pak porovnávali s první fotografií
po dosednutí kapky na substrát, k čemuž jsme využili rovnici (1.2). Zjistili jsme,
že objemy kapek na vzorcích jsou systematicky nižší, což může být způsobeno
ulpíváním kapaliny na jehle, poněvadž ne všechna voda byla „ochotna” se oddě-
lit od jehly injekční stříkačky. Zde je však ještě nutné poznamenat, že stanovené
kontaktní úhly a průměry využívané k výpočtu objemu jsou zatíženy poměrně vel-
kou chybou. Proto v této práci pro studium evaporace kapek byly vždy použity
hodnoty objemu normované na výchozí objem kapky po nasednutí V0.

K určování kontaktního úhlu jsme používali fitovací software Solarius Wet-
tability1, kde jsme buďto rozhraní kapalina-plyn prokládali elipsou, nebo jsme
bodem styku všech tří fází vedli tečnu.

V případě měření schnutí jsme používali program Webcam frame capture,
jehož autorem je RNDr. Pavel Solař, Ph.D. Tento program zaznamenával fo-
tografie kapek v pravidelných časových intervalech. Tento interval jsme shodně
pro všechna měření volili 10 s. Posléze jsme získané fotografie zpracovávali pomocí
programu Solarius Wettability.

V jedné sadě experimentů bylo schnutí kapek vody monitorováno i pomocí
gravimetrie. Při těchto experimentech byla měřena změna hmostnosti zasychají-
cích kapek pomocí vah Mettler Toledo XS205.

2.2 Modifikace povrchů polymerních substrátů
Jako polymerní substrát jsme si zvolili poly(ether ether keton) (zkráceně

PEEK, schema chemické struktury viz obrázek 2.2), což je poměrně nový, se-
mikrystalický polymer, který se skládá z řetězce aromatických kruhů spojených
mezi sebou ketonovými a etherovými funkčními skupinami. První zmínka o PE-
EKu se datuje do osmdesátých let minulého století. [32] Od té doby zájem o tento
materiál vzrůstal nejen ve výzkumu, ale také v leteckém či automobilovém prů-
myslu a o dalším využití se přemýšlí i v biolékařských aplikacích (např. nahrazení
kovových částí implantátů polymerními [33, 34, 35]). PEEK totiž oplývá pozoru-
hodnými vlastnostmi, neboť je chemicky stabilní, má dobré mechanické vlastnosti,
je odolný vůči radiaci a teplotní degradaci. Jeho hlavní nevýhodou (podobně jako
u jiných polymerů [36]) je poměrně nízká povrchová energie, což zapříčiňuje jeho
nízkou biokompatibilitu. Z tohoto důvodu se věnuje nemalá pozornost možnos-
tem, jak povrchové vlastnosti PEEKu měnit. Jednou z variant, která byla užita
i v této práci je modifikace povrchu vzorku pomocí dielektrického bariérového
výboje (DBD).

1Další informace o softwaru jsou dostupné na http://solarius-software.sweb.cz/.
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Obrázek 2.2: Schema chemické struktury PEEKu.

V našem případě používáme k úpravě povrchu PEEKových fólií dvě rovinné,
rovnoběžné elektrody, mezi nimiž je dvoumilimetrová mezera. Horní pohyblivá
elektroda je vodivá (z nerezové oceli s rozměry 20x20x50 mm), zatímco spodní
elektrodu (s rozměry 72x160 mm) pokrývá 1 mm tlustá, dielektrická vrstva ze sin-
trovaného hliníku (viz obrázek 2.3).

Obrázek 2.3: Fotografie části aparatury DBD, která generuje plazma.

Výše popsaná soustava byla napájena zdrojem vysokého napětí s nízkou frek-
vencí (viz schema 2.4). Příkon tohoto zdroje byl kalibrován pomocí Lissajouso-
vých obrazců (postup je popsán v [37], charakterizace námi používaného DBD
plazmatu byla náplní práce [38] a [39]) a ve všech našich experimentech byl udr-
žován konstantní s hodnotou 30 W.

Obrázek 2.4: Schema DBD aparatury.
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Polymerní fólie o tloušťce 200 µm (výrobcem je firma Goodfellow, povrch
fólií před použitím nebyl nijak ošetřen) byly umístěny na elektrodu pokrytou
dielektrickou vrstvou. Horní pohyblivá elektroda, jejíž rychlost byla 40 mm/s
vykonala nad vzorkem až 40 přesunů, což odpovídá působení plasmatu po dobu
20 s.

2.3 Příprava hydrofobních vrstev
Pro studium smáčivosti a schnutí na hydrofobních površích jsme připravovali

vzorky pomocí magnetronového naprašování teflonu (PTFE), který byl naná-
šen buďto přímo na leštěný křemíkový substrát, nebo substrát pokrytý různým
množstvím nanočástic. Byly připraveny čtyři typy hydrofobních povrchů, které
jsou schematicky znázorněny na obrázku 2.5. Schema i) znázorňuje 40 nm tlustou
C:F vrstvu nanesenou na křemíkovém substrátu, vrstva na schematu ii) zobra-
zuje měděné nanočástice (průměr 16 nm), které jsou naprášeny na křemíkovém
substrátu a překryty 20 nm tlustou C:F vrstvou. Pro výrobu vzorků s dvoušká-
lovou drsností jsme použili křemíkové substráty, na něž byly naneseny 200 nm
velké C:H částice. Tyto vzorky jsme pokryli 100 nm C:F vrstvou, viz schema iii),
případně jsme dále nanášeli Cu nanočástice a poté opět překryli 20 nm tlustou
C:F vrstvou, viz schema iv).

Obrázek 2.5: Schemata připravovaných hydrofobních až super-hydrofobních vrs-
tev: i) 40 nm tlustá C:F vrstva na křemíkovém substrátu, ii) na křemíkovém
substrátu jsou naprášeny měděné nanočástice a celý vzorek je překryt 20 nm
tlustou C:F vrstvou, iii) na křemíkovém substrátu jsou naneseny C:H nanočás-
tice a celý vzorek je překryt 100 nm C:F vrstvou, iv) na vzorku z obrázku iii)
jsou navíc naneseny Cu nanočástice a celý vzorek je opět překryt 20 nm tlustou
C:F vrstvou.

Fluorouhlíková vrstva (C:F) byla nanášena pomocí vysokofrekvenčního mag-
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netronového naprašování z 3 mm tlustého PTFE terče o průměru 81 mm (vý-
robcem je Goodfellow). Používaným pracovním plynem byl argon, jehož tlak byl
uvnitř depoziční komory udržován na 3 Pa, a příkon dodávaný do aparatury byl
nastaven na 40 W. Depoziční rychlost byla přibližně 10 nm/min.

Nanočástice Cu byly vytvářeny pomocí plynového agregačního. Tento zdroj
byl opatřen 81 mm velkým měděným terčem (od výrobce Safina, tlustý 3 mm
s deklarovanou chemickou čistotou 99,9%). Tlak v agregační komoře byl regulován
na stálých 40 Pa a magnetronový proud byl udržován na 0,2 A.

C:H nanočástice na leštěném křemíku byly poskytnuty Dr. Artemem Shele-
minem.

2.4 Mikroskop atomárních sil
Mikroskopie atomárních sil (zkráceně AFM) se využívá k mapování povrchu

látek. Při měření se zaznamenává přitažlivá síla mezi atomy zkoumaného povrchu
a hrotu. Zmíněný hrot je upevněn na kantilevru, jehož poloha je usměrňována
pomocí piezoelektrického krystalu a jeho přesná poloha je snímána laserem.

Mikroskop AFM může pracovat ve dvou módech: a) Při kontaktním módu je
hrot mikroskopu na povrchu vzorku a je po něm tažen. V tomto případě se zjišťuje
laserem prohnutí kantilevru, z čehož lze usuzovat o „výšce” hrotu nad „nulovou”
hladinou, přesněji o morfologii povrchu. b) Při semikontaktním módu se hrot po-
vrchu přímo nedotýká, ale vibruje nad skenovaným povrchem s určitou frekvencí.
V závislosti na morfologii, případně chemickém složení daného povrchu se pak
parametry popisující kmitání hrotu v důsledku silového působení mezi hrotem a
vzorkem mění. Tato změna je zaznamenávána a je z ní určena morfologie povrchu.

V našich experimentech jsme využívali semikontaktní mód na mikroskopu
Quesant Q-Scope a získaná data následně zpracovávali pomocí programu Gwyd-
dion. Pro kvalitativní porovnávání morfologie jednotlivých povrchů je užitečný
parametr označovaný jako RMS drsnost [40, 41]:

xrms =
√

x2
1 + x2

2 + · · · + x2
n

n
, (2.1)

kde xi označuje odchylku od aritmetického průměru i-tého měření, přičemž cel-
kový počet zjištěných dat je n.

2.5 Rentgenová fotoemisní spektroskopie
Tato metoda studia vzorků pracuje na principu fotoelektrického jevu, při-

čemž studovaný předmět je ozářen fotony z oblasti rentgenových vlnových délek.
Vzhledem k tomu, že toto záření proniká jen do tenké povrchové vrstvy, je možné
zachytávat elektrony unikající z této oblasti. Z rozdělení energií vylétajících elek-
tronů lze pak usuzovat o chemickém složení zkoumané tenké vrstvy. [42]

V našich experimentech jsme používali hemisférický analyzátor Specs Phoibos
a zdroj rentgenového záření (1486,6 eV, Al K-α, 200 W, Specs). Získaná data jsme
zpracovávali pomocí softwaru CasaXPS.
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3. Výsledky a diskuze
3.1 Studium smáčivosti a schnutí na plasmově

modifikovaném PEEKu

3.1.1 Charakterizace použitých povrchů
Vzhledem k tomu, že klíčovými parametry, které určují smáčivost povrchů, je

jejich morfologie a chemické složení, charakterizovali jsme nejprve vzorky pomocí
metod AFM (pro zhodnocení morfologie) a XPS (pro kvantifikaci chemických
změn).

Při měření pomocí AFM mikroskopu jsme skenovali neopracovaný povrch PE-
EKových fólií o rozměrech 10x10 µm. Skenování povrchu PEEKu jsme prováděli
třikrát na různých místech a pomocí programu Gwyddion jsme získali tzv. RMS
drsnost, viz rovnice (2.1). Následným statistickým zpracováním jsme zjistili, že
drsnost neopracovaného povrchu byla (3,4 ± 1,7) nm1. Příklad AFM skenu je
uveden obrázku 3.1a a vidíme zde, že až na občasný výskyt rýh, které vznikají
již při výrobě fólií, je povrch hladký. Příklad diagonálního příčného průřezu je
uveden na obrázku 3.1b. I zde vidíme, že kromě několika výrazných píků výšky
jen nevýrazně oscilují.

(a) Sken povrchu PEEKu o ve-
likosti 10x10 µm z AFM mikro-
skopu. Skenovaný povrch nebyl ni-
jak modifikován.

(b) Příčný průřez povrchem neopracovaného PE-
EKu. x značí horizontální polohu, y výšku.

Obrázek 3.1: Výstupy AFM skenů neopracovaného PEEKu: (a) obrázek povrchu,
(b) příklad příčného průřezu povrchu.

Dále jsme PEEKovou fólii opracovávali DBD plazmatem po dobu 10 s za pří-
konu 30 W a opět provedli AFM skenování, tentokrát čtyřikrát. V případě fólie
opracované DBD plazmatem již drsnost dosáhla vyšší hodnoty (5,4 ± 1,1) nm.
Na obrázku 3.2a vidíme, že ošetřením povrchu nízkoteplotním plazmatem dochází
ke vzniku drobné struktury a fólie je viditelně zdrsněna. Analogicky i zde vykres-
lujeme příklad příčného průřezu na obrázku 3.2b. Porovnáním s obrázkem 3.1b si

1Nicméně je nutné si uvědomit, že zde uvedená hodnota drsnosti silně závisí na množství
rýh na skenované části povrchu. Proto je potřeba uvažovat naměřené hodnoty RMS drsností
pouze jako orientační.
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můžeme všimnout zvětšení rozsahu y-ové osy a zvýšení členitosti horizontu. Nyní
jsou výškové oscilace mnohem výraznější a hustěji zastoupeny.

(a) Sken povrchu PEEKu o ve-
likosti 10x10 µm z AFM mik-
roskopu. Skenování bylo prove-
deno ihned po opracování DBD
plazmatem.

(b) Příčný průřez povrchem PEEKu, na nějž bylo
působeno DBD plazmatem po dobu 10 s. x značí
horizontální polohu, y výšku.

Obrázek 3.2: Výstupy AFM skenů PEEKu ihned po opracování: (a) obrázek po-
vrchu, (b) příklad příčného průřezu povrchu.

Po více než dvou měsících jsme analogickým způsobem provedli ještě jeden
AFM sken modifikovaného povrchu, viz obrázek 3.3. Z obrázku je patrné, že cha-
rakter morfologie se ani po dlouhé době od opracování PEEKu DBD plazmatem
zásadním způsobem nezměnil a výrazné zvrásnění povrchu přetrvává. Téhož si
můžeme všimnout také na příkladu příčného průřezu na obrázku 3.3b.

(a) Sken povrchu PEEKu o ve-
likosti 10x10 µm z AFM mikro-
skopu. Skenování bylo provedeno
více než dva měsíce po opracování
DBD plazmatem.

(b) Příčný průřez povrchem PEEKu více než dva
měsíce po působení DBD plazmatu po dobu 10 s. x
značí horizontální polohu, y výšku.

Obrázek 3.3: Výstupy AFM skenů PEEKu více než dva měsíce po opracování: (a)
obrázek povrchu, (b) příklad příčného průřezu povrchu.

14



Ke stanovení chemické struktury povrchu PEEKu byla provedena měření XPS
spekter, viz obrázek 3.4, případně 3.5b a 3.5a. Při pohledu na přehledové XPS
spektrum pro PEEK bez povrchové úpravy vidíme dva píky, z nichž jeden odpo-
vídá uhlíku a druhý kyslíku. Pomocí programu CasaXPS jsme získali procentuální
zastoupení těchto prvků, přičemž námi zkoumaná fólie obsahuje 85% uhlíku a 15%
kyslíku. Pro porovnání ještě uvedeme podíly jednotlivých prvků podle chemické
struktury z obrázku 2.2, což činí 86,4% pro uhlík a 13,6% pro kyslík. Vidíme,
že zjištěné procentuální zastoupení se příliš neliší od teoretického předpokladu a
drobné odchylky mohou být způsobeny nečistotami přítomnými na fólii.

Po opracování DBD plazmatem, se navázal další kyslík, neboť došlo ke zvý-
šení příslušného píku z 15% na 23,6%. Ve spektru, který odpovídá času ihned
po opracování, se navíc objevil drobný signál dusíku, který se na původní fólii
nevyskytoval a jeho nárůst činil necelý procentní bod. Relativní výskyt uhlíku
naopak klesl přibližně o 10% na hodnotu 75,6%.

Třetí graf na obrázku 3.4 ukazuje přehledové XPS spektrum PEEKu 51 dní
po opracování. Vidíme, že spektrum se opět více podobá datům naměřeným před
opracováním, neboť poměrné zastoupení uhlíku vzrostlo na 79,6%. Opačně signál
kyslíku ztratil na intenzitě a ve složení fólie už činil pouze 19,8%. Pozorujeme
tedy tendenci povrchu navracet se ke svému původnímu chemickému složení.
Tento efekt je nazýván stárnutím a byl pozorován i pro jiné polymery opraco-
vané plazmatem (viz dále).

Obrázek 3.4: XPS spektrum PEEKu: i) PEEK bez povrchové úpravy, ii) PEEK
ihned po opracování DBD plazmatem, iii) PEEK dlouho po modifikaci povrchu.

Nyní se podíváme podrobněji na spektrální čáry pro uhlík (C 1s), respektive
kyslík (O 1s), viz obrázek 3.5. Tyto spektra vysokého rozlišení jsme dále fito-
vali smíšenými Gauss-Lorenzovými křivkami v poměru 3:7, přičemž každá křivka
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připadá atomu s určitým chemickým okolím.
V C 1s píku odpovídá vazebné energii 284,7 eV uhlík uvnitř fenylového kruhu

(značíme C=C/C-H) a v grafech mu odpovídá nejvyšší pík a jeho relativní za-
stoupení na neopracované fólii činí 72,7%. V pořadí druhý nejvyšší pík s vazebnou
energií 286,4 eV je přiřazen uhlíku navázanému jednoduchou vazbou ke kyslíku, tj.
etherové funkční skupině (značíme O-C-O), případně ketonové funkční skupině
(C=O), jejichž zjištěný podíl je 26,7%.2 Posledním píkem, který hovoří o che-
mické struktuře fólie v uhlíkovém pásu, je signál na 290,0 eV, jehož původcem je
karboxylová skupina (značíme O=C-O) a její podíl tvoří 0,6% mezi uhlíkovými
vazbami. Dále se ve spektru objevuje ještě signál označovaný jako shake-up sa-
telit. Nehovoří však o chemickém složení zkoumaného vzorku, ale o přítomnosti
benzenových jader.

Ze schematu na obrázku 2.2 můžeme dopočítat, že uhlíky fenylového kruhu
jsou zastoupeny 73,7% a uhlíky z etherové, případně ketonové funkční skupiny
činí 26,3%.

Opracováním DBD plazmatem se však mění i zastoupení jednotlivých vazeb
uhlíku: v případě C-C/C-H uhlíků klesne jejich obsah na 65,2%, u C-O a C=O
skupin naopak mírně vzroste na 28,0% a nově se výrazněji ve spektru projeví
O=C-O funkční skupina svými 6,7%. Vidíme tedy, že se zvýšila koncentrace vazeb
uhlíku s kyslíkem.

V třetím grafu na obrázku 3.5a můžeme opět pozorovat návrat signálu k hod-
notám blízkým před opracováním, konkrétně na 71,3% u C-C/C-H píku, 26,5%
pro C-O/C=O funkční skupiny a 2,2% v případě karboxylových uhlíků.

V případě kyslíkového spektra vysokého rozlišení je situace jednodušší, neboť
jsme získaný signál fitovali pouze dvěma komponentami. Výraznější z nich na-
cházející se na 533,4 eV přísluší etherové funkční skupině a její zastoupení mezi
všemi kyslíkovými vazbami činilo 66,5%. Druhý pík na energii 531,3 eV přísluší
ketonové funkční skupině, jejíž podíl je 33,5%.

Ze schematu na obrázku 2.2 vyplývá, že první zmíněná vazba – etherová sku-
pina by měla být přítomna 66,7% zatímco ketonová funkční skupina by měla
tvořit 33,3% ze všech vazeb kyslíku, čemuž odpovídají i experimentální data.

Po opracování nerovnovážným plazmatem jsme v kyslíkovém pásu opět pozo-
rovali změny, přičemž došlo k výraznému zvýšení podílu C-O vazby na 83,5% a
naopak úbytku zastoupení C=O funkční skupiny z pohledu kyslíku na 16,5%.

V posledním měření, které proběhlo 51 dní po opracování, jsme znovu sledovali
návrat směrem k původním hodnotám, viz graf 3.5b iii), přesněji k 71,8% u C-O
funkční skupiny a k 28,2% pro C=O vazbu.

2Vzhledem k tomu, energie, která by příslušela píku ketonové skupiny je velmi blízka etherové
funkční skupině, nebyly tyto píky s použitím zvolených měřících přístrojů a softwaru rozlišitelné.
Proto budeme dále uvažovat, že tento pík odpovídá oběma funkčním skupinám. Tyto funkční
skupiny však již jsou rozlišitelné ve spektru vysokého rozlišení O 1s, viz obrázek 3.5b.
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(a) Spektrální čára uhlíku. (b) Spektrální čára kyslíku.

Obrázek 3.5: Grafy ze skenů vysokého rozlišení XPS: (a) pro kyslík, (b) pro uhlík;
i) PEEK bez povrchové úpravy, ii) PEEK ihned po opracování DBD plazmatem,
iii) PEEK 51 dní po modifikaci povrchu

prvek /
chemické okolí

neopracovaný
[%]

ihned po DBD
[%]

po 51 dnech
[%]

C 85 75,6 79,6
O 15 23,6 19,8
N 0 0,8 0,6

uhlík
C-C/C-H 72,7 65,2 71,3
C-O/C=O 26,7 28,0 26,5

O=C-O 0,6 6,7 2,2
kyslík
O-C 66,5 83,5 71,8
O=C 33,5 16,5 28,2

Tabulka 3.1: Naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých prvků v PEEKu, pří-
padně procentuální zastoupení chemických vazeb příslušných prvků
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3.1.2 Smáčivost PEEKu a působení DBD plazmatu
Po charakterizaci povrchu PEEKu dříve zmíněnými metodami jsme přistoupili

k měření smáčivosti a dynamiky schnutí metodou nasedající kapky.
Nejprve jsme sledovali změny smáčivosti, které se odehrají na povrchu fólie

PEEKu, působíme-li na ni DBD plazmatem po různou dobu. Porovnávali jsme
neopracovaný polymerní povrch s povrchem který byl modifikován plazmatem
po dobu 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 10 s a 20 s. Povrchovou volnou energii, stejně jako její
polární a disperzní části jsme určovali podle Fowkesovy teorie [43] z kontaktních
úhlů deionizované vody a dijodometanu.

Změřené kontaktní úhly v grafu na obrázku 3.6 jsou průměry z tří naměře-
ných hodnot, přičemž objemy kapek byly vždy voleny stejné ((3,3 ± 0,5) mm3,
diskuze přesnosti objemu kapky je v kapitole 2.1). Vidíme, že už i po nejkrat-
ším zvoleném čase opracování prudce klesá kontaktní úhel o více než 50° stupňů
z (92,9 ± 1,2)° na (38,5 ± 1,3)°. Po 4 s působení plazmatu se hodnota kontakt-
ního úhlu dále posouvá na (31,4 ± 1,0)° a při nejdelším studovaném působení
jsme zaznamenali hodnotu kontaktního úhlu (25,0 ± 1,3)°. Pozorujeme také, že
delším působením nízkoteplotního plazmatu se sice kontaktní úhel stále snižuje,
nicméně tato tendence s rostoucím časem opracování značně zvolňuje a kontaktní
úhel bude pravděpodobně směřovat k určité limitní hodnotě.

Obrázek 3.6: Graf závislosti povrchové energie (jak celkové, tak polární a disperzní
složky) a statického kontaktního úhlu na době působení DBD plazmatu.

Podíváme-li se na obrázku 3.6 na změny odehrávající se u povrchové energie,
zaznamenáme už i po nejkratším čase opracování výrazný nárůst, který posléze
opět ztrácí na rychlosti a tendence opět směřuje k ustálení se na jisté limitní
hodnotě. Studiem jednotlivých složek povrchové energie zjišťujeme, že neopra-
covaná polymerní fólie téměř nemá přítomnou polární komponentu a povrchová
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energie je tvořena takřka výlučně disperzní složkou. V případě disperzní části
povrchové energie pak však s delším časem působení plazmatu není zaznamenán
téměř žádný vývoj. Původcem nárůstu celkové povrchové energie tedy musí být
její polární složka, která u neošetřeného polymeru nebyla přítomna. To odpo-
vídá výsledkům z XPS, které prokázaly nárůst povrchové koncentrace polárních
funkčních skupin obsahujících kyslík po vystavení PEEKu DBD plazmatu.

Obrázek 3.7: Srovnání grafů schnutí kapek na povrchu PEEKu, který a) nebyl
nijak modifikován, b) byl ošetřen DBD plazmatem po dobu 10 s.

Na grafu 3.7 je uvedeno porovnání dynamiky schnutí dvou kapek o srovna-
telném objemu, z nichž a) jedna schne na fólii, která nebyla žádným způsobem
modifikována a b) druhá schne na povrchu PEEKu opracovaném DBD plazma-
tem po dobu 10 s. Z obou grafů je patrné, že opracováním došlo nejen ke snížení
kontaktního úhlu na (29,3 ± 0,6)°, ale také se výrazným způsobem zkrátila doba
evaporace. Z vynesených funkčních závislostí je dále jasné, že se změnila dyna-
mika procesu schnutí: zatímco u nemodifikovaného povrchu jsme zaznamenali
celkem tři fáze schnutí, z nichž první byla fáze konstantního kontaktního prů-
měru (CCR), druhá fáze konstantního kontaktního úhlu (CCA), kdy konstantní
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úhel odpovídající úhlu ustupujícímu byl roven (63,8 ± 1,5)°, a poslední smíšená
fáze. U opracovaného vzorku jsme prostřední CCA fázi nepozorovali. Toto zmizení
CCA fáze znamená, že ustupující kontaktní úhel je na povrchu PEEKu, který byl
vystaven působení plazmatu, velmi malý a blízký nule.

Obrázek 3.8: Srovnání grafů schnutí kapek na povrchu PEEKu, který i) nebyl
nijak modifikován, ii) byl ošetřen DBD plazmatem po dobu 10 s. Na grafech jsou
srovnány časové funkční závislosti relativního objemu a relativní hmotnosti.

Dále jsme pro srovnání provedli měření zasychání kapek gravimetricky jak
na povrchu nemodifikovaného PEEKu, tak na plazmatem ošetřeném a získanou
datovou řadu jsme porovnali s vypočtenými objemy dle (1.2), viz obrázek 3.8.
Vidíme, že hodnoty naměřené pomocí laboratorních dat vytvářejí spojitější zá-
vislost. Tato skutečnost může být způsobena poměrně velkými chybami, kterými
jsou zatíženy parametry k výpočtu objemu. Data změřená gravimetricky tedy
pokládáme za spolehlivější.

Z naměřených gravimetrických dat se nám dále podařilo získat další důležitý
parametr popisující dynamiku schnutí kapek, tzv. škálovací exponent β. Tento
koeficient charakterizuje proces schnutí, konkrétně je určujícím prvkem závislosti
relativního objemu V/V0 na relativním čase evaporace t/tf [44]:(

V (t)
V0

)β

= 1 − t

tf

, (3.1)

kde V0 je výchozí objem kapky po nasednutí na substrát a tf celkový čas za-
sychání. Touto rovnicí jsme nafitovali gravimetrické datové řady z obrázku 3.8 a
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zjistili jsme, že škálovací exponent pro nemodifikovanou fólii je βP EEK = 0,74, za-
tímco pro PEEK opracovaný DBD plazmatem jsme zjistili hodnotu βDBD = 0,92.
Tyto hodnoty se shodují s trendem předpovězené funkční závislosti ze zmiňova-
ného článku, který tvrdí, že pro nižší počáteční kontaktní úhly je exponent β
blíže k jedničce.[44]

3.1.3 Studium časové stálosti
Proměřili jsme zasychání kapek jak na nijak neošetřené fólii, tak na fólii vy-

stavené DBD plazmatu a to jednak ihned po modifikaci, ale také v řádově denních
rozestupech od jednoho dne až po téměř dva měsíce od opracování. Čas opraco-
vání jsme v této experimentální části volili 10 s.

Naměřené hodnoty počátečních parametrů zasychajících kapek, tedy počá-
teční kontaktní úhel a kontaktní poloměr, vykreslujeme v grafu na obrázku 3.9.
Z grafu je patrné, že opracováním se prudce mění smáčivostní vlastnosti po-
lymerní fólie, tedy dochází k výraznému zvýšení hydrofilicity, neboli prudkému
snížení kontaktního úhlu v případě působení nerovnovážného plazmatu na vzorek
po dobu 10 s. Tím se také mění průměr kapky o srovnatelném objemu na povrchu
folie, u něhož jsme zaznamenali vzrůst z (2,29 ± 0,02) mm na (3,71 ± 0,03) mm.

Obrázek 3.9: Graf stárnutí PEEKové fólie opracované DBD plazmatem. Čárko-
vané linie označují hodnoty neopracovaného PEEKu.

Následně jsme fólii PEEKu nechali za pokojových podmínek stárnout a v ur-
čitých časových intervalech (1 den, 2 dny, 6, 16 a 51 dní od opracování) opět
prováděli měření schnutí. I tyto body jsou zaneseny do grafu na obrázku 3.9 a
vidíme tendenci počátečních parametrů kapek postupně se navracet k původním
hodnotám, přičemž nejvýznamnější změny se odehrávají v prvních hodinách až
dnech po ošetření DBD plazmatem.

Získanou závislost kontaktních úhlů na stáří vzorku jsme proložili metodou
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nejmenších čtverců exponenciální funkcí:

θfit(t) = αe− t
τ + θ∞ (3.2)

a získali charakteristický čas stárnutí fólie τ = (5,9 ± 1,1) dn̊u, po němž se
kontaktní úhel zvětší o polovinu rozdílu mezi aktuálním kontaktním úhlem a
kontaktním úhlem po nekonečně dlouhé době. Zároveň jsme z fitu odhadli limitní
hodnotu kontaktního úhlu, kterého by dosáhla kapka na nekonečně staré fólii,
která by dosahovala pouze θ∞ = (65,4 ± 1,9)°, což je přibližně o 30° méně než
na neošetřené PEEKové vrstvě.

Pozorované změny kontaktního úhlu s rostoucím časem po opracování, které
byly zaznamenány u celé řady plazmatem modifikovaných povrchů, mohou být vy-
světleny buď difuzí dlouhých řetězců či změnou orientace polárních funkčních sku-
pin, které ve svém důsledku vedou ke změnám povrchového složení polymerů.[45,
46] Tento předpoklad je v souladu s provedenou XPS analýzou, která indikovala
pokles povrchové koncentrace funkčních skupin obsahujících kyslík. 3.4

Kromě počátečních parametrů charakterizujících kapky na vodorovných roz-
hraních jsme sledovali také průběh jejich schnutí. V grafu na obrázku 3.10 uka-
zujeme příklady průběhů zasychání kapek pro PEEK 1 den, 6, případně 51 dní
po opracování nerovnovážným plazmatem.

Obrázek 3.10: Graf závislosti průměru, resp. kontaktního úhlu na relativním čase
pro vodní kapky zasychající na PEEKové fólii, kdy zasychání bylo provedeno po
určitém čase po opracování.

Jak je vidět z obrázku 3.10 schnutí kapky na plazmatem modifikované PE-
EKové fólii probíhá i přes značný nárůst počátečního kontaktního úhlu v módu
konstantního kontaktního průměru (CCR), s výjimkou závěrečné smíšené fáze.
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Tento jev je velmi zajímavý, protože naznačuje, že DBD plazma je schopné vy-
volat nevratné změny na povrchu PEEKu, alespoň co se týče dynamiky schnutí.
Fakt, že nebyla pozorována fáze konstantního kontaktního průměru, naznačuje,
že kapalina je zachycena mezi nanostrukturami vzniklými na povrchu PEEK fólie
vystavené působení DBD plazmatu. To může způsobovat „přišpendlení” kapky
ke studovanému povrchu. Kapka si tak po takřka celou dobu schnutí udržuje kon-
stantní průměr, takže fáze konstantního kontaktního úhlu se neobjeví. Z obrázků
3.3 vidíme, že charakter morfologie se ani po poměrně dlouhé době nezměnil, což
by mohlo objasnit, proč se ani vlivem stárnutí CCA fáze schnutí znovu neobje-
vuje, ačkoliv ostatní parametry kapky mají navracející se tendenci.
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3.2 Studium smáčivosti a schnutí na C:F povr-
ších s různou nanodrsností

3.2.1 Vliv drsnosti na smáčivost
Druhá experimentální část zahrnovala přípravu vzorků s různou nanodrsností.

Tyto vzorky nesly kódové označení V0, V1, V5 a V10, přičemž každý vzorek měl
jinou míru nanodrsnosti. Této skutečnosti jsme docílili ve dvou krocích, přičemž
v prvním jsme na křemíkový substrát nanášeli měděné nanočástice a v druhém
kroku jsme fluorouhlíkovou vrstvu (C:F).

Množství měděných částic nanesených na vyleštěný křemíkový substrát se
pro jednotlivé vzorky lišilo a bylo dáno čásem depozice Cu nanočástic. Na vzorek,
který je označen jako V0, nebyly žádné Cu nanočástice nadeponovány, proto zde
můžeme očekávat nejnižší drsnost. Na ostatní vzorky jsme měděné nanočástice
nanášeli po různou dobu, pro V1 to byla 1 min, pro V5 5 min a pro V10 10 min.

Posléze byly všechny vzorky překryty 20 nm tlustou vrstvou C:F depozitu,
pouze v případě V0 probíhala depozice C:F déle tak, aby bylo dosaženo tloušťky
svrchní vrstvy 40 nm.

(a) Sken povrchu vzorku V0 o velikosti
2x2 µm z AFM mikroskopu.

(b) Histogram výšek povrchu V0. z značí výšku,
ρ četnost.

Obrázek 3.11: Výstupy AFM skenů pro vzorek V0: (a) obrázek povrchu, (b) his-
togram výšek. Na vzorek V0 nebyla deponována měď a tloušťka C:F vrstvy je
40 nm.

U všech čtyř vzorků jsme provedli AFM měření na ploše o rozměru 2x2 µm
a získaná data jsme následně zpracovali pomocí programu Gwyddion. První ske-
novaný povrch označený jako V0 neměl na sobě naneseny žádné měděné nano-
částice, takže teflon byl naprašován přímo na leštěný křemíkový substrát. AFM
sken uvádíme na obrázku 3.11a a nejsou na něm vidět žádné morfologické útvary.
Pohledem na barevnou škálu tohoto obrázku se můžeme přesvědčit, že nerovnosti
jsou spíše atomárních rozměrů, což můžeme analogicky vyčíst i z histogramu vý-
šek na obrázku 3.11b. Oproti následujícím AFM skenům má zdejší z-ová osa jiný,
mnohem menší rozsah. Zjištěná RMS drsnost povrchu V0 byla pouhých 0,6 nm.

U druhého vzorku označeného jako V1 vidíme na obrázku 3.12a sken jeho
povrchu s nejnižším množstvím nanesených částic. Tyto částice se zobrazují jako
náhodně rozmístěná zrna světlejší barvy. Na obrázku 3.12b vidíme rozdělení jed-
notlivých výšek. Pozorujeme zde poměrně úzký asymetrický pík s pozvolnějším
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(a) Sken povrchu vzorku V1 o velikosti
2x2 µm z AFM mikroskopu.

(b) Histogram výšek povrchu V1. z značí výšku,
ρ četnost.

Obrázek 3.12: Výstupy AFM skenů pro vzorek V1: (a) obrázek povrchu, (b) histo-
gram výšek. Vzorek V1 byl deponován mědí po dobu 1 min a tloušťka C:F vrstvy
je 20 nm.

poklesem k vyšším výškám. Tuto skutečnost bychom mohli vysvětlit občasnou
přítomností měděných zrn, které mají takové rozměry, že pík v histogramu se
jeví jako složenina dvou křivek: a) křivka, která by odpovídala histogramu sub-
strátu bez nanočástic, b) křivka, která odpovídá rozložení měděných nanočástic.
Zjištěná RMS drsnost tohoto vzorku byla 9,8 nm

(a) Sken povrchu vzorku V5 o velikosti
2x2 µm z AFM mikroskopu.

(b) Histogram výšek povrchu V5. z značí výšku,
ρ četnost.

Obrázek 3.13: Výstupy AFM skenů pro vzorek V5: (a) obrázek povrchu, (b) histo-
gram výšek. Vzorek V5 byl deponován mědí po dobu 5 min a tloušťka C:F vrstvy
je 20 nm.

Na obrázku 3.13a je AFM sken vzorku V5. Je vidět, že vzorek je mnohem
více pokryt měděnými nanočásticemi, poněvadž světlejší skvrny zde mají vidi-
telně větší hustotu než na obrázku 3.12a. Také si můžeme všimnout, že barevná
škála zde odpovídá většímu výškovému rozdílu. Obrázek 3.13b dává informaci
o výškovém rozdělení povrchu V5. Pozorujeme, že rozsah z-ové osy se zvětšil,
což souhlasí s rozšířením barevné škály na obrázku 3.13a. Tvar křivky je nyní
mnohem širší a symetričtější, ačkoliv i zde pozorujeme pozvolnější pokles směrem
k větším výškám. Dalo by se proto odhadovat, že v tomto případě mohly měděné
nanočástice být větší, či nasedat na sebe a tvořit tak další „patro”. RMS drsnost
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povrchu V5 byla 28,3 nm.

(a) Sken povrchu vzorku V10 o veli-
kosti 2x2 µm z AFM mikroskopu.

(b) Histogram výšek povrchu V10. z značí
výšku, ρ četnost.

Obrázek 3.14: Výstupy AFM skenů pro vzorek V10: (a) obrázek povrchu, (b)
histogram výšek. Vzorek V10 byl deponován mědí po dobu 10 min a tloušťka C:F
vrstvy je 20 nm.

Nejdelší depoziční čas, tedy 10 min při nanášení měděných částic měl vzo-
rek označen jako V10. AFM sken tohoto povrchu se nachází na obrázku 3.14a.
Zde vidíme v barevné škále další zvětšení rozsahu, takže morfologie zkoumaného
povrchu je mnohem členitější než předcházejících případech. Této úvaze odpo-
vídá i histogram výšek na obrázku 3.14b, jehož z-ová osa zahrnuje více hodnot
než na obrázcích 3.11b, 3.12b i 3.13b. Pozorovaný pík na grafu rozdělení výšek
vzorku V10 tentokrát vypadá relativně symetricky a má největší šířku ze všech
zkoumaných vzorků, stejně jako RMS drsnost tohoto povrchu, která činí 28,3 nm.

Při určování smáčivosti připravených povrchů jsme nejprve upřeli pozornost
ke stanovování statických kontaktních úhlů. Využili jsme při tom metody naseda-
jící kapky a celkovou chybu středních hodnot jsme odhadovali jako 5° způsobenou
nepřesností experimentátora a statistickou standardní chybou aritmetického prů-
měru.

U vzorku V0 jsme zjistili nejmenší statický kontaktní úhel – (108,5 ± 6,0)°.
Pro vzorek V1 jsme naměřili statický kontaktní úhel (126,9 ± 5,8)°, u V5 byl
totožný úhel (150,5 ± 6,5)°, a v případě V10 statický kontaktní úhel dále vzrostl
na hodnotu (155,5 ± 6,4)°. Porovnáním těchto hodnot se zjištěnými RMS drs-
nostmi vidíme, že statické kontaktní úhly více méně kopírují funkční závislost
drsnosti. Tato skutečnost souhlasí s Wenzelovou teorií, která říká, že drsnější po-
vrchy se chovají hydrofobněji, viz rovnice (1.3). Příklady fotografií kapek z nichž
byl určován statický kontaktní úhel jsou na obrázcích 3.15 a je na nich dobře
vidět, že tvar kapky se na jednotlivých površích mění.

Analogickým způsobem jsme určovali i postupující a ustupující kontaktní úhel
– při těchto měřeních byla jehla stříkačky zanořena do kapky tak, abychom mohli
objem kapky zvětšovat či zmenšovat.

Na základě získaných dat byla pozorována odlišná závislost postupujícího a
ustupujícího kontaktního úhlu na drsnosti připravovaných povrchů. Zatímco po-
stupující kontaktní úhel monotónně rostl s rostoucí drsností, u ustupujícího úhlu
bylo pozorováno minimum pro vzorek V1. To samé pak platí i pro hysterezi kon-
taktního úhlu, která je definována jako rozdíl mezi postupujícím a ustupujícím
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(a) V0 (b) V1 (c) V5 (d) V10

Obrázek 3.15: Fotografie kapek na jednotlivých vzorcích na počátku schnutí.

úhlem. Vzrůst hystereze pro malé drsnosti je možné vysvětlit, obdobně jak tomu
bylo u PEEK fólií, zachycením kapaliny mezi povrchovými nanostrukturami. Na-
opak výrazný pokles hystereze, který byl pozorován u vzorku V10, tedy vzorku
s nejvyšší RMS drsností, naznačuje přechod do heterogenní smáčivosti, kdy kapka
vody nepronikne mezi některé nanostruktury. Obdobné závislosti byly pozorovány
v předešlé práci na površích, kdy pro nanočásticovou podkladovou vrstvu byly
použity Ag nanočástice. [47]

Obrázek 3.16: Graf závislosti průměru, kontaktního úhlu, resp. relativního objemu
na relativním čase pro vodní kapky zasychající na vzorcích V1, V5, V10 a V0.
Šipky označují počátek CCA fáze.

Vzhledem k tomu, že ustupující kontaktní úhel je možné určit i metodou
schnutí, sledovali jsme dynamiku kapek na těchto vzorcích i při tomto procesu.
Příklady naměřených průběhů kontaktních úhlů a poloměrů uvádíme v grafech
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na obrázku 3.16. Vidíme, že v průběhu schnutí vzorky vykazují rozdílnou dyna-
miku. V případě vzorků V0 a V10 pozorujeme celkem tři fáze schnutí, přičemž
první zaznamenáváme fázi konstantního kontaktního poloměru (CCR), druhou
fázi konstantního kontaktního úhlu (CCA) a nakonec fázi smíšenou vedoucí k vy-
mizení kapky. U povrchů V1 a V5 však CCA fáze úplně chybí, takže pomocí
schnutí u těchto povrchů nedokážeme určit ustupující kontaktní úhel. Jinými
slovy ustupující kontaktní úhel je v tomto případě blízký nule.

U ostatních vzorků, tedy u V0 a V10 jsme naměřené kontaktní úhly z CCA
fází u všech příslušných kapek zprůměrovali a ustupující kontaktní úhly jsme
určili jako (60,0 ± 5,8)° pro V0 a (102,4 ± 5,5)° pro V10. Na první pohled je pře-
kvapujícím faktem, že se hodnoty pro ustupující kontaktní úhel liší podle toho,
zda jsme použili metodu nasedající kapky při evaporaci, nebo jsme z kapky ka-
palinu odebírali jehlou. Jedním z možných vysvětlení je, že při metodě založené
na schnutí není tvar kapky ovlivňován přítomností jehly. Druhým možným vy-
světlením je rozdílnost rychlosti změny objemu kapky při těchto dvou způsobech
zjišťování ustupujícího kontaktního úhlu. Při zasychání probíhá proces úbytku
objemu kapky výrazně pomaleji a tudíž je v kontaktu se studovaným povrchem
po delší dobu. To může vest jednak k hydrataci povrchu měřených povlaků, ale
také se zvyšuje šance kapky na průnik do povrchových nanostruktur a zachycení
mezi nimi.

RMS [nm] statický
úhel [°]

postupující
úhel [°]

ustupující
úhel [°]

CCA úhel
úhel [°]

V0 0,6 108,5 ± 6,0 121,3 99,7 60,0 ± 5,8
V1 9,8 126,9 ± 5,8 135,9 67,8 x
V5 19,4 150,5 ± 6,5 164,2 105,9 x

V10 28,3 155,5 ± 6,4 164,8 141,3 102,4 ± 5,5

Tabulka 3.2: Naměřené hodnoty RMS drsnosti, statických, postupujících a ustu-
pujících úhlů a úhlů z CCA fáze.

Posledním zajímavým jevem v této části je znovuobjevení se CCA fáze při za-
sychání kapek u vzorků V10. To může nasvědčovat přechodu do Cassie-Bexterova
smáčivostního stavu. Kapka tak nevnímá povrch vzorku jako velmi drsný, ale už
jako pórovitý. Podíváme-li se na rovnici (1.4), která tento smáčivostní stav po-
pisuje, zjistíme, že na rozdíl od Wenzelovy rovnice, zde hraje důležitou roli také
korekční člen. Tento koeficient započítává vliv vzduchových bublinek, které se
vytvářejí pod kapkou při jejím nasednutí na zkoumaný povrch.

3.2.2 Vliv škálování drsnosti na smáčivost
K poslední sadě experimentů jsme obdrželi vzorky leštěného křemíku, na nichž

byly naneseny 200 nm velké C:H nanočástice. Přes ně jsme nanesli 100 nm C:F
vrstvu. To nám umožnilo dosáhnout výrazně vyšších hodnot nanodrsnosti než
u vzorků s malými Cu nanočásticemi v podkladové vrstvě. Navíc jsme část vzorků
pokryli měděnými nanočásticemi se svrchní C:F vrstvou o tloušťce 20 nm. Tímto
způsobem jsme vytvořili vzorky, které měly dvouškálovou nanodrsnost.
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U obou typů, jak s Cu částicemi, tak bez nich jsme provedli AFM skeny po-
vrchu, viz obrázek 3.17. Na obrázku jsou zobrazeny morfologie obou typů povrchů
jak ve 3D, tak pomocí příčného průřezu. Horní části odpovídá povrch s jednošká-
lovou drsností, kde vidíme, že mezi jednotlivými zrny jsou hladké plochy. Spodní
část obrázku pak dává informaci o vzorku s dvojškálovou drsností, která je tvo-
řena jednak většími C:H částicemi, tak menšími Cu nanočásticemi. Jak je vidět na
obrázku 3D povrchu i na příčném průřezu pozorujeme výrazné zvlnění základní
linie, což odpovídá přítomnosti Cu částic.

Obrázek 3.17: Výstupy AFM skenů pro vybrané části povrchů i) s jednoškálovou
drsností, ii) s dvouškálovou drsností.

Na obou typech připravených vzorků jsme se pokoušeli provést měření me-
todou nasedající kapky jako v předchozích částech, ale kapky se nám nedařilo
na površích zanechat. Proto jsme museli kapky pokládat na povrch vzorků opa-
kovaně a velice pomalu, abychom je mohli oddělit od jehly. V případě vzorků
s jednoškálovou drsností pak kapka zůstala na zkoumaném povrchu, viz obrázek
3.18a a její kontaktní úhel byl 133,5°. Naproti tomu, dvouškálová drsnost způso-
bila únik kapky pryč z testovaného povrchu i pro minimální náklon vzorku, viz
obrázek 3.18a.

Dále jsme vyzkoušeli zasychání kapek, pokud bude kapka přichycena k po-
vrchu pomocí jehly injekční stříkačky. Ilustrační snímky z průběhů schnutí jsou
na obrázcích 3.19a a 3.19b. Zatímco u jednoškálové drsnosti, kterou měl vzo-
rek na obrázku 3.19a, jsme pozorovali, že při evaporaci kapka uskočila směrem
k substrátů a následně schla v režimu konstantního kontaktního poloměru, což
naznačuje vysokou adhezi kapky k tomuto povrchu, u dvouškálové drsnosti, viz
obrázek 3.19a, jsme pozorovali opačný efekt. Kapka při zasychání uskočila zpět
k jehle. Ačkoliv tedy vzorek s jednoškálovou drsností způsobenou 200 nm velkými
C:H nanočásticemi ještě vykazoval výraznou přilnavost, po vytvoření dvouškálové
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(a) Jednoškálová drsnost.

(b) Dvouškálová drsnost.

Obrázek 3.18: Fotografie kapek, které jsme se pokoušeli zanechat na povrchu.

drsnosti byl povrch natolik hydrofobní a nepřilnavý, že se na něm kapky vody ne-
udržely.

(a) Jednoškálová drsnost.

(b) Dvouškálová drsnost.

Obrázek 3.19: Fotografie zasychajících kapek.
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Závěr
Náplní této práce bylo studium smáčivosti polymerních povrchů a dynamiky

schnutí na nich. Zajímaly nás také klíčové parametry ovlivňující zmíněné cha-
rakteristiky povrchů, kterými byla drsnost, případně chemické složení. Zkoumané
vzorky byly dvojího druhu: i) průmyslově vyráběná PEEKová fólie a ii) tenká
C:F vrstva vzniklá magnetronovým naprašováním.

V první experimentální části jsme se zaměřili na vlastnosti PEEKové fólie,
které ovlivňují smáčivost. Tyto fólie jsme studovali jednak samy o sobě, ale také
jsme jejich povrch modifikovali pomocí dielektrického bariérového výboje. Zají-
maly nás nejen změny vlivem opracování těchto fólii, ale také dlouhodobá stálost
těchto změn.

Zjistili jsme, že po modifikaci tohoto polymeru nízkoteplotním plazmatem
dochází k výraznému zvýšení hydrofilicity a zmizení CCA módu při schnutí. Sní-
žení statického kontaktního úhlu nastává vlivem chemických změn, především
dochází k oxidaci povrchu a vytvoření polárních funkčních skupin. Změna dyna-
miky schnutí pak nastává z důvodů změn chemické struktury a morfologie, která
brání trojné linii kapky v pohybu po povrchu.

Při studiu stárnutí fólie jsme zaznamenali opětovný nárůst kontaktního úhlu,
ale limitní statický kontaktní úhel byl nižší než pro nemodifikovanou fólii. Spo-
lečně s tímto poznatkem jsme zjistili úpravu chemického složení a návrat hodno-
tám bližším polymeru před opracováním. Změnu v dynamice schnutí jsme však
nezaznamenali, čemuž odpovídá i zjištění, že charakter morfologie povrchu se
nezměnil.

V druhé sadě experimentů jsme se zabývali tenkými vrstvami hydrofobního
až super-hydrofobního charakteru, přičemž ústřední proměnnou zde byla různá
nanodrsnost jednotlivých vzorků. Tato drsnost byla regulována různou hustotou
nanočástic jednoho typu v podkladové vrstvě. Zjistili jsme, že s nárůstem drs-
nosti dochází ke zvyšování statických a postupujících kontaktních úhlů. Naopak
ustupující kontaktní úhel nevykazuje monotónní průběh. Zároveň jsme pozoro-
vali vymizení fáze konstantního kontaktního úhlu pro povrchy s nižší drsností,
takže tyto vzorky byly mnohem více adhezivní než hladké povrchy, případně po-
vrchy s vysokou mírou drsnosti. Tato skutečnost může být způsobena pronikáním
vody do povrchových nanostruktur. Naproti tomu znovuobjevení fáze konstant-
ního kontaktního úhlu pro velmi drsné vzorky může být způsobeno přechodem
od Wenzelova smáčivostního stavu, pro nějž je určující pouze drsnost povrchu,
ke Cassie-Baxterovu smáčivostnímu stavu, který zohledňuje navíc vzduchové bub-
linky tvořící se v nanostruktuře pod kapkou.

V závěru jsme se věnovali vlivu škálování nanodrsnosti povrchů na jejich
smáčivost. Dvouškálová drsnost byla vyrobena použitím dvou druhů nanočástic
rozdílných charakteristických rozměrů v podkladové vrstvě substrátu. Zatímco
na površích pouze s jedním typem částic v podkladové vrstvě kapky stále ulpí-
valy, povrchy s dvouškálovou drsností již byly nepřilnavé.
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