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ABSTRAKT 
V této práci byly připraveny bariérové vrstvy ze suspenze TiO2, a to materiálovým tiskem a 
rotačním litím. Tyto vrstvy byly poté analyzovány pomocí cyklické voltametrie pro nalezení 
případných defektů a určení typu těchto defektů. Bylo zjištěno, že nejlepší bariérové schopnosti 
vykazují vrstvy o tloušťce nad cca 120 nm připravené na ITO sklo rotačním litím. Bariérové 
vrstvy připravené na FTO naopak všechny vykazovaly velmi špatnou schopnost blokace 
elektronů. Velmi dobré blokační schopnosti dále vykazovaly i vzorky vytištěné, přičemž nejlepší 
výsledky byly dosaženy při využití rozteči 40 μm a dvou vrstvách na ITO sklo, ačkoliv se tyto 
vzorky potýkaly s problémem vzlínání elektrolytu, což mělo za následek zkreslení výsledků.  

 

 

ABSTRACT 
In this theses TiO2 blocking layers were fabricated using material inkjet printing and spincoating 
methods. These layers were then analyzed using cyclic voltammetry to find any defects and to 
determine the type of those defects. We found that layers of over 120 nm made using ITO glass 
and spincoating method had the best blocking capabilities. Blocking layers prepared using FTO 
glass were underperforming greatly throughout the whole experiment. We also achieved good 
results with material ink jet printing. The best results out of all printed samples were achieved 
with DPI of 635, although these layers also had problem with the electrolyte rising through 
microscopic pores in the layer thus changing the results. 
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1 ÚVOD 
Ekologie. V dnešní době po coronaviru SARS-CoV-2 nejdiskutovanější téma. Ekologové bijí na 
poplach, průměrná zemská teplota stoupá, ledovce tají a lidstvo se již roky snaží najít způsob, 
jakým tento efekt zpomalit, nejlépe úplně zastavit. Fosilní paliva, ještě do nedávna hojně 
využívaná jsou démonizována, a navíc se jejich zásoba pomalu, ale jistě tenčí. Právě proto se již 
léta snaží lidstvo najít jiný zdroj energie, hlavně proto, že si již většina z nás ani nedokáže svět 
představit bez elektrické energie. Jenže jaký způsob energie je ten nejvhodnější? Jaderná energie 
je nákladná a v poslední době se jeví jako ne zrovna nejbezpečnější. Navíc tu vyvstává další 
problém, a to s jaderným odpadem. Vzhledem k tomu, že jsme pro sebe dokázali zkrotit pouze 
jaderné štěpení, vzniká při tomto procesu radioaktivní odpad, který ovšem neumíme zlikvidovat. 
Proto je ukládán do hlubinných skladišť, což opět hraje do noty různým odpůrcům tohoto způsobu 
výroby. Ostatní způsoby zahrnují vodní a větrné elektrárny, které jsou typicky velice nákladné na 
stavbu a následnou údržbu a jejich návratnost je také často složitá. Posledním „zeleným“ 
způsobem výroby elektrické energie je solární energie, která zvláště v poslední době přitahuje 
stále více pozornosti. Ačkoliv se účinnost současných solárních panelů pohybuje v oblastech 
několika desítek procent a jejich výroba je velmi náročná, je o tyto články stále větší zájem. 
Současné komerčně dostupné křemíkové solární články jsou velmi drahé a na jejich výrobu je 
zapotřebí čistého křemíku a dalších složitě dostupných materiálů a náročných výrobních postupů. 
V poslední době ovšem začala vyvstávat nová generace solárních článků. Tyto sice zatím v praxi 
dosahují mizivých hodnot účinnosti, teoretická účinnost a účinnost dosahovaná v laboratořích je 
s křemíkovými v podstatě srovnatelná [1]. Proč tedy těmto článkům vlastně vůbec věnovat 
pozornost? Ten důvod je cena. Tyto články se totiž vyrábí z relativně levných a dostupných 
materiálů. Z těchto článků přitahují v poslední době nejvíce pozornost články perowskitové, 
takzvané PSC. Tyto články obsahují jako zdroj elektronů speciální barvivo, které je sorbované na 
vodivou vrstvou pokryté sklo. Pro zabránění zkratu článku je nutné mezi tyto dvě vrstvy přidat 
ještě tenkou bariérovou vrstvu, nejčastěji je pro tyto účely používán TiO2 běžně dostupný 
materiál, který má při správné tloušťce dostatečné izolační vlastnosti pro to, aby zabránil zkratu. 

V této práci se budu zabývat výrobou takovýchto vrstev, a to jednak rotačním litím a dále potom 
materiálovým tiskem. Dále budu zkoumat vlastnosti připravených bariérových vrstev zkoumat 
pomocí kontaktní profilometrie, cyklické voltametrie a skenovací elektronové mikroskopie. Budu 
hodnotit hlavně schopnost vrstev blokovat elektrony a dále také jejich výslednou tloušťku. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Oxid titaničitý 
2.1.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 
Oxid titaničitý je za normálních podmínek bílá pevná látka. Jedná se o relativně běžnou 
chemikálii, která se běžně dodává ve formě bílého prášku a lze ji sehnat v téměř jakémkoliv hobby 
obchodě pod názvem titanová běloba.  

Oxid titaničitý je nerozpustný ve vodě a nepolárních rozpouštědlech. Je netoxický a velmi málo 
reaktivní. Na vzduchu je stálý.  

Za standardních podmínek je oxid titaničitý polovodič, který je aktivován UV zářením o vlnové 
délce kratší než 400 nm. Při vystavení tomuto záření získává mimo jiné silně oxidační vlastnosti. 
Tyto vlastnosti sílí nepřímo úměrně s velikostí částic. Nanočástice TiO2 mohou tedy způsobovat 
chemické podráždění, pokud se zachytí na pokožce a jsou následně vystaveny UV záření. [2] 

2.1.2 Využití 
Oxid titaničitý se velmi hojně využívá pro svou bílou barvu. Využívá se jako potravinářské 
barvivo, nátěr na výmalbu zdí. 

Díky svým fotokatalytickým vlastnostem získává oxid titaničitý antimikrobiální vlastnosti. Proto 
se často využívá jako náhrada dráždivého vápenného nátěru pro výmalbu koupelen, kde hrozí 
kvůli vysoké vlhkosti výskyt plísně. Nátěr z titanové běloby je nedráždivý a pod UV světlem, 
které je přítomno úplně všude, získává schopnost rozkládat organické látky nacházející se v jeho 
blízkosti, mimo jiné třeba například zárodky plísní. [3] 

Tenké vrstvy nanočástic oxidu titaničitého jsou nadále používány v takzvaných barvivem 
senzitizovaných solárních článcích (DSSC). Zde nachází četné využití ať už jako matrice, na 
kterou je sorbováno barvivo, nebo jako složka o kterou je pro lepší výkon barvivo obohaceno, tak 
i jako bariérová vrstva [4] 

V této práci byla jako zdroj TiO2 použita suspenze částic TiO2 o velikosti 25-30 nm. Tato 
suspenze vznikla dispergací 20 % hm. TiO2 PK20 v Dowanolu (1-metoxy-2propanol). Tato 
suspenze byla smíchána se SiBi (jedná se o polysiloxanové pojivo, které zajišťuje lepší přilnavost 
vrstvy na substrátu) v etanolu (80 % hm. Etanolu) a isooktanolem v poměru 6ml/2ml/6ml. 
Následně byla tato směs umístěna do vialky a spolu s kamínky vložena na třepačku, kde byla 
nepřetržitě třepána min. 3 měsíce. Tímto bylo dosaženo rozbití aglomerátů, které mají tendenci 
se v této směsi tvořit. Pro zjednodušení bude tato směs dále označována jako formulace. 

2.1.3 Fotokatalytické vlastnosti TiO2 
Jak již bylo zmíněno, oxid titaničitý je již velmi dlouhou dobu používán jako barvivo. V polovině 
20 století však bylo objeveno, že pomocí TiO2 lze dosáhnout rozkladu vody na vodík a kyslík, 
pomocí dvou elektrod, z nichž jedna byla pokryta vrstvou oxidu a ozařována světlem vlnové délky 
<415 nm. [3] Sumární rovnice reakce je následující 

𝐻 𝑂 + 2 ℎ𝑣 → 𝐻 + 1
2 𝑂    (1) [3] 

Princip fotokatalýzy v předchozím případě, ale i v ostatních případech použití TiO2 jako 
fotokatalyzátoru je následující: když je oxid titaničitý vystaven elektromagnetickému záření o 
vlnové délce <400 nm, dojde k absorpci fotonu a odtržení elektronu z krystalové mřížky. Tento 
poté putuje ke druhé elektrodě, kde reaguje s protonem H+ za vzniku ½ H2. V krystalové mřížce 
ale zůstane po elektronu prázdné místo (anglicky hole) které je extrémně silným elektrofilem 
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s redoxním potenciálem +2,53 V .Tato prázdná místa poté reagují s vodou za poskytnutí dvou 
protonů H+ a jedné molekuly ½ O2. [3] 

2.2 Současný stav řešené problematiky 
2.2.1 Princip funkce perowskitových článků 
Perowskitové články jsou solární články spadající do kategorie DSSC, což jsou barvivem 
senzitizované solární články (z anglického dye senzitized solar cell). Jak již z názvu vyplývá, 
obsahují tyto solární články barvivo, které je fotosenzitivní a zajišťuje samotnou generaci 
elektrické energie. [5] 

Když dopadne foton vhodné vlnové délky na fotosenzitivní barvivo umístěné na fotoanodě, 
excituje ze struktury barviva elektron, který je odváděn na katodu. Po tomto elektronu zůstává ve 
struktuře barviva díra, čímž se barvivo stane nestabilní a velmi elektrofilní. Pro navrácení 
elektronu barvivu se využívají dva přístupy. 

Prvním přístupem je využití elektrolytu, která se v článku nachází v roztoku. Ten se stává 
donorem elektronu barvivu, poté cestuje ke katodě, kde dostává elektron, který mezitím prošel od 
fotoanody ke katodě. Tento přístup je historicky starší a zároveň s sebou nese nevýhodu právě 
onoho elektrolytu, který přináší problém s jeho uzavřením a celkově zakonzervováním ve článku. 
V historicky prvním typu DSSC byl použit jako elektrolyt roztok jodidu. Ten se odevzdáním 
elektronu barvivu oxiduje na elementární jód, který reaguje s jodidem za vzniku komplexu I3

-. 
Tento komplex se u katody redukuje a rozpadá zpět na jodid. [6] 

Druhým přístupem jsou tuhé DSSC (také označovány ssDSSC). V těchto článcích není tekutý 
elektrolyt. Místo toho se využívá materiálů, které jsou schopny transportovat díry po elektronech 
z barviva směrem ke katodě, kde dochází k rekombinaci elektron-díra. Tyto DSSC jsou vývojově 
mladší a jsou schopny dosáhnout vyšší efektivity ve srovnání s články obsahujícími elektrolyt. 
V tomto typu solárních článků je ovšem nutnost použití bariérové vrstvy. [5] 

Jedním z velmi slibných typů ssDSSC jsou perowskitové články. V těchto článcích vystupuje 
jako senzitizátor organokov-halogenid s obecným vzorcem ABX, kde A je organická část, B je 
kov a X je halogen nebo kyslík. Obrovskou výhodou těchto článků je možnost ovládání 
výstupního napětí změnou poměru různých halogenidů ve složení perowskitu. Tyto články 
přitahují v poslední době velikou pozornost, hlavně díky jejich velmi nízké ceně (v porovnání 
s křemíkovými) a vyšší teoretické účinnosti. [1]   

2.2.2 Bariérové vrstvy v perowskitových článcích 
Bariérové vrstvy jsou tenké vrstvy, typicky zhotovované z kompaktního TiO2. Tyto vrstvy se 
nachází mezi vrstvou barviva a průhlednou elektrodou a slouží jako izolace elektrody. Při 
interakci fotonu a barviva dojde k injekci elektronu do vrstvy TiO2. Z této vrstvy je poté elektron 
„vytažen“ průhlednou elektrodou. Důležitý je zároveň fakt, že barvivo samo si elektron z vrstvy 
TiO2 vytáhnout nedokáže. Tím pádem dojde k zabránění rekombinace elektron-díra na rozhraní 
mezi elektrodou a barvivem. Bariérová vrstva tedy zabraňuje zkratu celého článku.  Důležitou 
vlastností bariérové vrstvy je její celistvost a neporušenost. Proto je třeba vždy zjišťovat, zda 
nemá bariérová vrstva defekt, hlavně zda nedošlo v průběhu výroby vrstvy k porušení vrstvy, což 
by značně snižovalo účinnost [7], [8] 

Pro výrobu bariérových vrstev bylo již vyvinuto mnoho metod. První a nejspíš nejpopulárnější je 
sprejová pyrolýza. Při této metodě je substrát zahřát na vysokou teplotu a na tento horký substrát 
je sprejována směs, v níž se nachází prekurzory TiO2. Tyto prekurzory po dopadu na horký povrch 
reagují za vytvoření velice tenké bariérové vrstvy. Jako prekurzory jsou typicky použity složité 
organické komplexy obsahující Ti. [2] 
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Druhou možnou metodou je použití sol-gel procesem. V tomto případě jsou připraveny dva 
roztoky, první obsahuje Ti, druhý poté působí jako gelovací činidlo. Po smíchání těchto dvou 
roztoků vznikne sol, který je poté nanášen na substrát. Takto připravené vzorky jsou poté teplem 
zbaveny přebytečné tekutiny, zgelovány a poté vloženy do pece, kde dojde ke spálení gelu, což 
vytvoří kompaktní vrstvu TiO2. [9] 

Třetí metodou je elektrochemická depozice. Při této metodě je vodivý substrát ponořen do roztoku 
obsahujícího Ti+ ionty, například roztokuTiCl3. Poté je aplikován potenciál a napětí a dochází ke 
tvorbě tenké vrstvy TiO2 na povrchu ponořené části substrátu. [9]  

2.3 Teoretický základ metod použitých k přípravě a analýze vzorků 
2.3.1 Spincoating 
Spincoating neboli rotační lití, je metoda pokrývání povrchů za současného otáčení vzorku při 
vysokých otáčkách. Jedná se o metodu pokrývání z kapaliny, je třeba tedy mít připravenou 
vhodnou suspenzi (roztok), kterou budeme chtít substrát pokrýt. Zároveň je třeba zvolit vhodné 
rozpouštědlo. Vzorek je umístěn do spincoateru, zařízení, které má za úkol se vzorkem otáčet, a 
doprostřed vzorku je dávkováno malé množství suspenze požadované látky, kterou chceme 
vzorek pokrývat. Při následném otáčení vzorku působí na suspenzi na povrchu substrátu 
odstředivá síla, která zajistí vytvoření souvislé vrstvy suspenze na povrchu substrátu. Poté dojde 
ke zvýšení rychlosti otáčení, což má za následek nejdříve ztenčení vrstvy suspenze na substrátu a 
následně postupné odpaření rozpouštědla. 

Výhodou použití této metody je její jednoduchost a rychlost. Zároveň je tato metoda schopna 
vyprodukovat velmi tenké a kvalitní vrstvy. Nevýhodou je fakt, že je třeba vzorkem otáčet, proto 
je rozměr vzorku jednou z limitací této metody. Dále se jedná o metodu, která pracuje vzorek po 
vzorku, tudíž je nevhodná pro průmyslové pokrývání větších povrchů. Z těchto důvodů je tato 
metoda používána převážně pro laboratorní účely. 

2.3.2 Materiálový injektový tisk 
Dalším způsobem výroby tenkých vrstev ze suspenze je materiálový injektový tisk. Tato technika 
s sebou přináší četné výhody v podobě automatizace a přesnosti zhotovení. Díky tomu lze 
vytvářet s vysokou přesností i složité vzory bez nutnosti složitého maskování.  

Substrát je typicky upevněn k pohyblivé desce, která se při tisku pohybuje v jednom směru, 
tisková hlava se pak pohybuje kolmo ke směru pohybu desky. Na tiskové hlavě se nacházejí 
trysky, kterými je tisknutá suspenze dávkována na substrát.  

K nanášení suspenze na substrát existují dva přístupy. Prvním přístupem je použití 
elektrostatického napětí pro vyhnání suspenze z cartridge a vytvoření kapky. Druhým přístupem 
je použití přetlaku, který vyhání tiskovou suspenzi do trysky a ze trysky na substrát. Ke tvorbě 
kapky zde dochází vlivem povrchového napětí tiskové suspenze. [10] 

Tiskárna Dimatix DMP-2800 používaná v rámci této práce používá pro tisk metodu přetlaku. 
Disponuje vyhřívanou pohyblivou deskou a vyhřívanou tiskovou hlavou se 16 254 μm od sebe 
vzdálenými tryskami, které umí tiskárna jednotlivě regulovat. Tisková hlava je otočná, čímž je 
možno regulovat vzdálenost mezi kapkami na substrátu (DPI). Dále disponuje kamerou pro 
kontrolu vytisknutých vrstev a kamerou pro kontrolu funkčnosti jednotlivých trysek 

2.3.3 Kontaktní profilometrie 
Kontaktní profilometrie je technika využívaná pro určení profilu vrstvy na substrátu, ze kterého 
lze poté stanovit drsnost materiálu a průměrná tloušťka vrstvy. Průměrná tloušťka je určována 
jako aritmetický průměr relativních výšek vůči nepokrytému substrátu. 
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Kontaktní profilometrie se provádí v automatizovaném kontaktním profilometru. Při kontaktní 
profilometrii je jehla přitlačována k povrchu přesně definovanou silou a postupně se pohybuje po 
substrátu v jednom směru, a přitom je zaznamenána tloušťka vrstvy relativně k výchozímu bodu 
a ujetá vzdálenost. 

Tato metoda je velmi vhodná pro určení přesné tloušťky vrstvy, ovšem vzhledem k tomu že je 
profil typicky určován pouze ve dvou rozměrech, je tato metoda poměrně zdlouhaví pro získání 
3D profilů, a tedy pro odhalení nedostatků v bariérové vrstvě. 

2.3.4 Cyklická voltametrie 
Cyklická voltametrie je technika, která je velmi využívaná. Při cyklické voltametrii se typicky 
používá dvou-, nebo tříelektrodové zapojení. Při dvouelektrodovém zapojení je jedna elektroda 
pracovní, druhá je pomocná. Při tříelektrodovém zapojení je třetí elektroda referenční a slouží 
k určení přesného potenciálového rozdílu. 

Referenční elektroda je standardní elektroda, jejíž potenciál je dobře znám a jejíž povrch je 
ideálně jednotkový. Elektroda musí navíc být stabilní. Jako referenční elektrody se používají 
například kalomelová elektroda, nebo Ag/AgCl elektroda. Pracovní elektroda je poté elektroda, 
která se může svým složením lišit i povrchem lišit.  

Při cyklické voltametrie jsou elektrody ponořeny v roztoku elektrolytu. Před začátkem 
experimentu bývá roztok probubláván inertním plynem, který je ve vodě nerozpustný pro zajištění 
homogenity elektrolytu. Poté je mezi elektrody vkládán potenciál, který nejdříve lineárně roste (z 
pohledu jedné elektrody) z hodnoty Us do hodnoty Uf a poté klesá, opět lineárně, zpět do hodnoty 
Us. Při celém tomto pokusu je měřen proud procházející mezi elektrodami I. Hledanou hodnotou 
je poté nevyšší dosažená hodnota proudu Ip. V rámci standardizace výsledků se Ip typicky převádí 
na proudovou hustotu jp. Vztah mezi Ip a jp je následující 

𝑗 = lim
→

    

 (2) 

Pro limitní proud Ip platí za předpokladu lineární difuze elektrolytu k pracovní elektrodě 
Randless-Sevickův vztah 

𝐼 = 𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝐴 ∙ 𝑐 ∙ 𝐷 ∙ 𝑣    

 (3) [9] 

kde k je konstanta, n je počet vyměňovaných elektronů v rámci jedné poloreakce, A je plocha 
pracovní elektrody, c je koncentrace elektrolytu v dané poloreakci, D je difuzní koeficient a v je 
rychlost změny potenciálu. 

Oxid titaničitý je polovodič, proto se v určitém rozmezí potenciálů chová jako izolátor. Pokud 
tedy použijeme oxidem titaničitým pokrytý vodič jako pracovní elektrodu a elektrolyt o známém 
složení můžeme získat informace o celistvosti bariérové vrstvy. [9] 

Při použití správného elektrolytu jsou ve správném rozmezí potenciálů potlačeny jakékoliv reakce 
na pracovní elektrodě. Toto ovšem platí pouze pokud je vrstva oxidu na substrátu neporušená a 
jednolitá. Pokud se ve vrstvě vyskytnou defekty, pak reakce na elektrodě probíhá, ale pracovní 
elektroda se chová jako elektroda s poměrně menším povrchem. Tato metoda je tedy selektivní 
vůči nedokonalostem v pokrytí vodivého substrátu. [9] 

Pokud označíme plochu, která není pokrytá oxidem Au a plochu elektrody Ae, pak 
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=     

 (4) 

kde jp je limitní proudová hustota na pokryté elektrodě a jp0 je limitní proudová hustota na čistém 
substrátu. Pokud vynásobíme Au/Ae stem, dostáváme procentuální zastoupení odkrytého substrátu 
v poměru k ploše elektrody. Pokud je plocha vystavená elektrodu stejná jak u čistého substrátu, 
tak u vzorku, lze tento vztah upravit na¨ 

=     

 (5) 

kde Ip je limitní proud dosažený při měření vzorku a Ip0 je limitní proud dosažený při měření 
nepokrytého substrátu. 

Defekty ve výrobě bariérových vrstev můžeme rozdělit na dva typy. Prvním typem je opravdový 
defekt v podobě nepokrytého substrátu. V tomto případě se elektroda chová jako elektroda 
nepokrytá, pouze s menším povrchem. Pokud dojde k porušení vrstvy ve více místech naráz, poté 
se může kolem malých obnažených míst začít formovat elektrická dvojvrstva. Taková elektroda 
se poté bude chovat jako elektroda o menším povrchu než elektroda zcela obnažená, její blokační 
schopnosti budou ovšem horší než blokační schopnosti vrstvy, jež má obnaženou stejnou plochu 
jako je součet ploch všech malých ploch. Elektroda se tedy bude ve výsledku jevit, jako by měla 
pokrytý povrch menší, než ve skutečnosti má. [9] 

Druhým typem defektu je tvorba elektrické dvojvrstvy za pomocí elektronového tunelování. 
Tento defekt je podstatně složitější, převážně proto, že při tomto typu defektu dochází ke změně 
kinetiky elektrodové reakce a v důsledku toho dochází k separaci píků (dE), tedy k posunu píků 
Ip do od sebe vzdálenějších hodnot respektivních Up (viz. Obrázek 1). [11] 

 

Obrázek 1: Ilustrace projevu jednotlivých defektů při cyklické voltametrii. dE odpovídá efektu separace 
píků 

V rámci této bakalářské práce byl jako elektrolyt použit 0,5mM Fe(CN)6
3-/0,5mMFe(CN)6

4- 
v 0,5M KCl. Redoxní poloreakce náležící páru Fe(CN)6

3-/Fe(CN)6
4- je: 

[𝐹𝑒(𝐶𝑁) ] + 𝑒 ↔ [𝐹𝑒(𝐶𝑁) ]   
 (5) 

Jako pracovní elektroda byl vždy použit vzorek pokrytý vrstvou TiO2. Jako referenční elektroda 
byl použit nepokrytý materiál, ze kterého byl vzorek vyroben, šlo tedy buď o FTO sklo nebo ITO 
fólii, popřípadě ITO sklo. 
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2.3.5 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 
Skenovací elektronová mikroskopie (zkráceně SEM) je jedna ze dvou technik spadajících pod 
elektronovou mikroskopii. SEM je na rozdíl od TEM (transmisní elektronové mikroskopie) 
vhodná ke studiu povrchů vzorku. Tato technika je využívána pro studium vzorků daleko 
detailněji než při běžné mikroskopii a to proto, že je jako zdroj informace použit elektron namísto 
fotonu. Elektron může mít daleko kratší vlnovou délku než foton, ale zároveň dokáže nezničit 
substrát, jak by tomu bylo například u gama záření, což má za následek daleko vyšší rozlišení a 
větší zvětšení. Toho je dosaženo také tím, že pro zaostřování jsou používány elektromagnety, 
které nejsou limitovány tak jako skleněné čočky. Elektrony jsou generovány, urychlovány, 
následně zaostřovány a dopadají na vzorek, od kterého se odráží pod různým úhlem. Tyto 
odražené elektrony jsou poté zachyceny a je vytvořen obraz povrchu vzorku  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 Použité chemikálie 
 TiO2 formulace – viz kapitola 2.1.2 
 Isopropanol 
 Isobutanol 
 K3Fe(CN)6 
 K4Fe(CN)6 
 KCl 
 Abeson 
 Neodisher 
 SiBi – polysiloxanové pojivo, které zajišťuje lepší přilnavost suspenze na substrát 

3.2 Použité laboratorní vybavení 
 Laboratorní sklo 
 Mikropipety o objemech 100-1000 μl a 50-200 μl 
 Spincoater KW-4A, Chemat technology 
 Kontaktní profilometr Bruker Dektak XT 
 Ultrazvuková lázeň 
 Muflová pec Elsklo 
 Tiskárna Dimatix DMP-2800 
 Sušárna BMT Venticelli 
 Výhřevná deska 
 Rastrovací elektronový mikroskop ZEISS EVO LS 10 
 Podložní sklíčka 76x26x1 mm 
 FTO sklíčka 45x26x2 mm 
 ITO sklíčka 25x25x1 mm  
 ITO PET fólie 
 Aparatura CV 

3.3 Příprava vzorků 
3.3.1 Příprava substrátů pro spincoating 
V této práci byly použity čtyři typy substrátů. Prvním typem byla podložní sklíčka rozřezaná na 
3 části o rozměrech 25x26 mm. Druhým typem substrátu bylo sklo potažené vodivou vrstvou 
FTO o rozměrech 25x25 mm, 40x25 mm a skla o rozměrech 40x25 mm, která byla laserem 
upravena tak, aby byl jejich povrch rozdělen na 7 od sebe izolovaných elektrod. Třetím typem 
byla PET fólie potažená vodivou vrstvou ITO, která byla sestřižena na rozměry 40x25 mm a 
20x20 mm. Posledním typem substrátu bylo sklo potažené vodivou vrstvou ITO o rozměrech 
25x25 mm.  

Všechny substráty bylo před samotným nanesením vrstvy potřeba zbavit mastnoty a nečistot. 
Proto byly substráty vždy umístěny do kádinky s isopropanolem tak, aby byly zcela ponořeny do 
roztoku. Pokud byla vodivá vrstva na substrátu přelepena ochrannou fólií, byla tato odstraněna 
před vložením do kádinky. Kádinka byla poté vložena do ultrazvukové lázně, kde byly čištěny po 
dobu deseti minut. Poté byly substráty z kádinky vybrány pomocí pinzety, rozloženy na 
papírovou utěrku, aby se isopropanol odpařil. Nakonec byla u vodivých substrátů určena strana 
potažená FTO/ITO a to pomocí voltmetru (ITO) popřípadě na základě drsnosti pomocí kovové 
pinzety. 
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3.3.2 Příprava vrstev pomocí spincoatingu 
Očistěné a dobře osušené substráty byly nejprve namaskovány maskovací páskou. Na vodivou 
stranu substrátu byla nalepena maskovací páska tak, aby zakrývala cca 1 cm od jednoho z 
kratších okrajů substrátu. Pokud na substrátu vodivá vrstva nebyla přítomna, byla páska nalepena 
na jednu ze stran substrátu. U substrátů FTO/ sklo se 6 elektrodami byla páska nalepena tak aby 
zakrývala cca 0,7 cm od kratšího okraje v místě, kde se nacházely kontakty všech elektrod, a 
navíc byl nalepen další kus maskovací pásky na druhém okraji tak, aby dosahoval těsně ke kraji 
elektrody. Substráty byly pokrývány jednou, dvěma nebo třemi vrstvami s tím, že u každé verze 
substrátu byl připraveny všechny tři verze (kromě podložních sklíček, ta byla pokrývána pouze 
jednou vrstvou). 

Před samotným spincoatingem byla připravena suspenze a to tak, že byla formulace naředěna 
isobutanolem v poměru 1/3 objemově. Dále byl spincoater nastaven na požadované otáčky. 
Otáčky spincoateru byly nastaveny na 800 ot/min po dobu 6 s při předtočení a poté na 1500–5500 
ot/min po dobu 20 s. Frekvence otáček ve druhé fázi točení byla zvolena na základě 
požadovaných výsledků. Nařezaná podložní sklíčka byla pokrývána 1500–5500 ot/min s krokem 
1000 pro zjištění závislosti tloušťky vrstvy na základě frekvence otáčení. Ostatní vzorky byly 
vždy připravovány ve dvou verzích a to při 1500 a 4500 ot/min 

Substrát byl upevněn ve spincoateru vodivou vrstvou vzhůru. Na substrát bylo pomalu 
nadávkováno požadované množství připravené suspenze (viz. Tabulka 1) tak, aby byl vždy pokryt 
co největší povrch substrátu ještě před samotným točením, aby byly minimalizovány 
nedokonalosti pokrytí na vzdálených koncích (obzvláště u obdélníkových substrátů).  Spincoater 
byl poté uveden do provozu a bylo vyčkáno na dokončení procesu točení. Poté byly vzorky 
vyjmuty a nechány na vzduchu zaschnout. Pokud byly vzorky pokrývány více vrstvami, byly 
mezi jednotlivými pokrýváními položeny na topnou desku nastavenou na 70 °C, kde byly 
ponechány po dobu 10 minut, což vedlo k úplnému zaschnutí vrstvy. 

Tabulka 1:Dávkování suspenze TiO2 na jednotlivé typy substrátu 

typ substrátu dávkovaný objem (μl) 
FTO sklo 40x25 100 
podložní sklíčka 100 
ITO PET 20x20 50 
ITO PET 40x25 100 
FTO/ITO sklo 25x25 80 
FTO sklo 6 elektrod 120 

 

3.3.3 Příprava substrátů pro materiálový injektový tisk 
Pro injektový tisk byly vybrány čtyři typy substrátu. Pro zjištění tloušťky tisknutých vrstev byly 
připraveny podložní sklíčka o rozměrech 76x26 mm. Další substráty, které byly připraveny pro 
tisk byly FTO skla o rozměrech 45x26 mm, ITO PET fólie o rozměrech 45x26 mm a ITO skla o 
rozměrech 15x20 mm. Substráty byly nejprve vloženy do lahvičky se směsí Neodisheru a vody 
v poměru 1:1, umístěné v ultrazvuku. Následně byly ultrazvukem čištěny při teplotě 60 °C po 
dobu 5 minut. Poté byly z Neodisheru vyjmuty a dvakrát opláchnuty destilovanou vodou. Protože 
ITO PET fólie nebyly schopné vydržet v neodisheru po danou dobu, aniž by byla porušena jejich 
integrita, byly místo tohoto pětkrát střídavě namáčeny do roztoku Neodisheru a destilované vody. 
Nakonec byly substráty namočeny do 1% roztoku Abesonu a ofoukány proudem vzduchu do 
sucha. Tento postup zajistil lepší spojitost následně tištěné vrstvy.  
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3.3.4 Příprava vrstev pomocí materiálového injektového tisku 
Před samotným tiskem bylo třeba připravit suspenzi smícháním zásobní formulace, 
s isobutanolem a α-terpineolu s tím, že na každý 1 ml formulace přišel 1 ml isobutanolu a 2 ml α-
terpineolu. Vše bylo řádně promícháno a nadávkováno do nové cartridge speciálně určené pro 
materiálový tisk. 

Očistěné, suché a připravené substráty byly po jednom umísťovány do tiskárny Dimatix DMP-
2800. Do tiskárny byly umísťovány tak aby byl roh substrátu u stanoveného bodu a zároveň aby 
byly zarovnány s hranou pohyblivé desky. Dále bylo v programu Dimatix Drop Manager 
nastaveno natočení desky, zvolen začátek tisku a požadovaný obrazec k tisku a nastaveny další 
parametry (viz tabulka 2). Podle zvoleného rozptylu kapek bylo také třeba otočit tiskovou hlavu 
do správného úhlu, který nám byl programem sdělen. Poté byl spuštěn tisk. Po dokončení tisku 
byly substráty prohlédnuty pod mikroskopem pro eliminaci viditelně defektních kusů. Následně 
byly vzorky sušeny v sušárně na 110 °C po dobu 20 minut. 

Tabulka 2: Nastavení parametrů tiskárny Dimatix DMP-2800 při tisku vzorků 

parametr nastavovaná hodnota 
teplota tiskové hlavy 35 °C 
teplota podložní desky 40 °C 
rozptyl kapek (studium profilů tištěných vrstev) 40-60 μm 
rozptyl kapek (vzorky pro cyklickou voltametrii) 40-60 μm   
počet vrstev (studium profilů tištěných vrstev) 1-5 
počet vrstev (vzorky pro cyklickou voltametrii) 2 

 

3.3.5 Úprava vzorků v muflové peci 
Pro zjištění vlivu vysoké teploty na kvalitu bariérové vrstvy, byly vybrané vzorky zahřáty 
v muflové peci. Vzorky byly umístěny do k tomu určeného držáku a byly vloženy do muflové 
pece nastavené na 450 °C. Poté byla pec zavřena a bylo vyčkáno, dokud pec nedosáhla nastavené 
teploty. Následně byla pec vypnuta. Vzorky byly v této vyhřáté peci ponechány přes noc pomalu 
vychladnout. 

3.4 Analýza vzorků 
3.4.1 Analýza vrstev pomocí profilometrie 
Profily vzorků byly měřeny za účelem zjištění průměrné tloušťky vrstev nanesených na substrát 
a pro kalibraci spincoatingu a také samotného tisku. Do profilometru byl vložen dobře vysušený 
vzorek a byl zavřen kryt profilometru. V programu Vision 64 bylo pomocí kamery umístěné u 
jehly nalezeno rozhraní substrátu a vrstvy TiO2. Začátek měření byl vždy volen minimálně 0,5 
mm od samotného rozhraní. Poté bylo spuštěno měření s následujícími parametry: hills, síla 
přítlaku 3mg, délka skenu 2 nebo 3 mm, doba skenu 30 s. Z naměřených dat byly pomocí aplikace 
MS Excel sestaveny korespondující profily a dále byla určena střední hodnota tloušťky vrstvy a 
střední odchylka od této hodnoty. 

3.4.2 Analýza vrstev pomocí cyklické voltametrie 
Nejprve byl připraven elektrolyt. Do 250 ml odměrné baňky bylo odváženo 0,0473 g K3Fe(CN)6, 
0,0555 g K4Fe(CN)6·3H2O a 9,3 g KCl. K tomuto bylo přidáno cca 100 ml destilované vody a 
pevný obsah byl dobře rozpuštěn. Následně byla baňka doplněna destilovanou vodou po rysku, 
uzavřena zátkou a její obsah byl promíchán. 

Do voltametrické cely byly upnuty vždy dvě elektrody. Jako proti elektroda byl vždy použit 
nepokrytý substrát ze stejného materiálu, o stejném rozměru a se stejným vodičem, jako byl 
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substrát vzorku. Pracovní elektroda byl buď vzorek, nebo pro změření referenčního 
voltammogramy pouze nepokrytý substrát. Do voltametrické cely bylo dále nadávkováno 
požadované množství elektrolytu. Na elektrody byly upnuty svorky zapojené do měřícího 
přístroje a bylo zapnuto měření. Měření bylo nastaveno na - 1 V až + 1 V s krokem 20 mV (pouze 
u FTO skla s 6 elektrodami byl rozsah změněn na - 2 V až + 2 V, pro lepší vyhodnocení kvality 
a vlastností vrstvy). Výstupem z měření byla tabulka naměřených hodnot proudu procházejícího 
roztokem a vložených napětí. Z těchto hodnot byly vypracovány grafy proudu v závislosti na 
vloženém napětí v aplikaci MS Excel. Dále byl určen Ip pro každý vzorek a dále Ip0.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Na začátku bylo připraveno několik vzorků metodou rotačního lití pro získání závislosti tloušťky 
vrstvy oxidu titaničitého v závislosti na nastavených otáčkách. Spincoating byl ze začátku zvolen 
pro svoji jednoduchost a rychlost pro získání informací o chování tenkých bariérových vrstev při 
cyklické voltametrii. Tyto informace nám potom velmi dobře posloužily při samotném tisku. Tyto 
vzorky byly poté studovány pomocí profilometru. Na Obrázku 2 lze vidět celkové profily takto 
připravených vrstev. V tabulce 3 lze poté nalézt průměrné tloušťky těchto vrstev a drsnost Rq 
jednotlivých vrstev počítanou pomocí vztahu  

𝑅𝑞 =  ∙ ∑ 𝑍     (6) 

kde n je počet zahrnutých měření a Zi je absolutní odchylka hodnoty tloušťky vrstvy od průměru. 

 

Obrázek 2: Profily vrstev připravených rotačním litím při různých otáčkách 

Tabulka 3: Průměrné tloušťky vrstev zhotovených rotačním litím při různých otáčkách a jejich drsnosti 

 
průměrná tloušťka 
(μm) 

drsnost 
(μm) 

1500 0,145919121 0,02425971 
2500 0,097065185 0,00651822 
3500 0,081594282 0,00653452 
4500 0,074579355 0,01505616 
5500 0,059851038 0,01127715 

 

Na Obrázku 2 si lze prohlédnout jednotlivé profily vrstev připravených při různých otáčkách 
spincoateru. U každé křivky si lze všimnout velkého píku kolem vzdálenosti 1 mm. Tento je 
způsoben nahromaděním materiálu u kraje maskovací pásky a nedává nám tudíž žádné informace 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

vý
šk

a 
(μ

m
)

vzdálenost (mm)

1500 ot/min
2500 ot/min
3500 ot/min
4500 ot/min
5500 ot/min



18 

 

o tloušťce vrstvy, proto byla při výpočtech průměrné tloušťky a drsnosti data do 1 mm vynechána. 
Data před tímto píkem odpovídají čistému substrátu a , tato data tedy to výpočtu také zahrnuta 
nebyla. 

Pro následující práci byly vybrány rychlosti otáčení 1500 ot/min a 4500 ot/min. Tyto otáčky byly 
vybrány z toho důvodu, že jsme chtěli získat dva typy vrstev, které se budou určitě chovat odlišně 
neboli jednu tlustou a druhou tenčí. Dále jsme byli limitováni schopnostmi spincoateru, tedy na 
méně než 1500 ot/min již přístroj nastavit nešlo. Zároveň jsme se snažili dosáhnout co nejvyšší 
konformity vrstvy, čehož nebylo při vyšších otáčkách možné dosáhnout. Následně jsme tedy 
s námi zvolenými otáčkami pokračovali přípravou dalších vzorků, tentokrát na vodivý substrát 
FTO/sklo, přičemž jeden vzorek od každé rychlosti byl zahřát v peci pro studium vlastností 
vzorků, které byly ošetřeny vysokou teplotou. 

 

Obrázek 3: Graf závislosti účinků bariérové vrstvy vyrobené při 1500 ot/min na Ip při cyklické voltametrii 
a závislosti vysoké teploty na vlastnostech bariérové vrstvy. Křivka označená jako 1500 náleží neupravené 
bariérové vrstvě, křivka 1500 ht poté vrstvě zahřáté na vysokou teplotu 
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Obrázek 4: Graf závislosti účinků bariérové vrstvy vyrobené při 4500 ot/min na Ip při cyklické voltametrii 
a závislosti vysoké teploty na vlastnostech bariérové vrstvy. Křivka označená jako 4500 náleží neupravené 
bariérové vrstvě, křivka 4500 ht poté vrstvě zahřát 

Z Obrázků 3 a 4 lze zjistit že takto připravené vzorky vykazují jistou míru bariérových schopností, 
ovšem stále vykazují jistou vodivost, a to ve všech čtyřech případech. Při bližším prozkoumání si 
lze také všimnout že v obou případech tlouštěk vrstvy dochází při pokrytí k separaci píků, což 
naznačuje, že vrstvy vykazují vodivost ve větší míře kvůli efektu elektronového tunelování než 
v důsledku nepokrytého FTO, což odpovídá spíše defektu druhého typu. Nepokryté FTO se na 
těchto elektrodách ovšem nachází a to proto, že se jedná o vrstvu asi 600 nm a tato byla pokryta 
pouze z vrchní strany, přičemž byla elektrolytu vystavena plocha mezi sklem a vrstvou TiO2. 
Pokud se podíváme na křivky odpovídající zahřátým substrátům, nepozorujeme zde žádnou 
separaci píků, proto odpovídají defekty na zahřátých substrátech spíše defektu prvního typu. 
Jedná se tedy zřejmě o praskliny mikroskopických rozměrů,  které následně umožňují přístup 
elektrolytu k vodivé vrstvě. Pro eliminaci interferencí nepokryté mezivrstvy FTO byly proto 
následně rotačním litím připraveny vzorky na substráty, které měly vodivou vrstvu porušenu 
laserem tak, aby vzniklo 6 od sebe oddělených elektrod. Díky tomuto bylo u pokrytých elektrod 
zamezeno přístupu elektrolytu k nepokrytým plochám FTO mezi sklem a vrstvou TiO2.  
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Obrázek 5: Graf cyklické voltametrie pro substrát se šesti elektrodami pokrytý rotačním litím při 1500 
ot/min. Křivka 1500 šest elektrod odpovídá voltammogramu pokrytého substrátu, křivka Čisté FTO 
odpovídá referenčnímu nepokrytému vzorku. 

Obrázek 5 nám prozrazuje, že vodivost u vzorků z Obrázků 3 a 4 byla odkrytým FTO mezi sklem 
a způsobena pouze částečně, protože i pokud vystavíme elektrolytu pouze pokrytý substrát, stále 
pozorujeme jak oxidační, tak redukční pík. Zároveň zde ale dochází k velmi výrazné separaci 
píků, což naznačuje, že dochází k excesivnímu elektronovému tunelování. To nám naznačuje že 
na vině špatných bariérových vlastností těchto vzorků je nejspíš substrát. Proto byly vypracovány 
profily těchto vzorků, pro lepší pochopení role substrátu na blokační schopnosti vrstvy.  
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Obrázek 6: Profily vrstev zhotovených rotačním litím na šestielektrodové FTO/sklo substráty. Křivka 1500 
náleží vrstvě vyrobené při 1500 ot/min, 4500 je pak profil vrstvy zhotovené při 4500 ot/min 

Po bližší prohlídce Obrázku 6 lze vyvodit důvod vodivosti vzorků nanesených na FTO. V tomto 
profilu je do vzdálenosti cca 0,5 mm pouze substrát, z jehož profilu je zřetelné že je velmi drsný. 
Právě tato drsnost je nejspíš důvodem špatných vlastností bariérových vrstev na tento substrát 
nanesených. Při pokrývání substrátu totiž dojde převážně k zakrytí nerovností na tomto substrátu, 
čímž vzniká nerovnoměrná a na některých místech velmi tenká vrstva. Tento efekt můžeme 
pozorovat právě v Obrázku 6. Při zaměření na pokryté části za vlnou vzniklou nahromaděním 
materiálu u hrany maskovací pásky můžeme sledovat rozdíl v drsnostech, konkrétně se jedná o 
hodnoty 12,0 μm pro 1500 a 13,6 μm pro 4500 (spočítáno využitím rovnice 6). Toto naznačuje 
že při spincoatingu dochází právě k vyrovnávání nerovností na substrátu, přičemž tento efekt je 
závislý na tloušťce vrstvy, tedy na rychlosti otáček. Dále lze tento efekt pozorovat na snímcích 
ze SEM (obrázky 20-24). Z toho důvodu byly podniknuty tři kroky. Prvním bylo využití jiných 
substrátů v podobě ITO PET fólie a ITO/sklo při přípravě dalších vzorků, z toho důvodu, že ITO 
není tak drsné. Druhým byla příprava vzorků rotačním litím, a to ze všech tří typů substrátu, navíc 
ale byly připraveny několikavrstevné varianty těchto vzorků. Třetím byla příprava vzorků 
(rotačním litím na FTO/sklo a ITO/sklo) které byly poté analyzovány pomocí SEM. 
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Obrázek 7: Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na FTO/sklo rotačním litím při 1500 ot/min 

 

 

Obrázek 8:Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na FTO/sklo rotačním litím při 4500 ot/min 
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Obrázek 9:Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na ITO/sklo rotačním litím při 1500 ot/min 

 

 

Obrázek 10:Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na ITO/sklo rotačním litím při 4500 ot/min 
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Obrázek 11:Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na ITO/PET rotačním litím při 1500 ot/min 

 

 

Obrázek 12:Voltammogram pro vícevrstvé vzorky zhotovené na ITO/PET rotačním litím při 4500 ot/min 
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Z těchto voltammogramů je zřejmé, že za vodivostí předchozích vzorků stojí opravdu nevhodný 
substrát. Pokud za stejných podmínek vytvoříme identické vrstvy na ITO substrátu, získáme 
mnohem lepší bariérové schopnosti. Při prozkoumání Obrázků 7 a 8 si můžeme povšimnout, že 
rozdíl mezi blokačními vlastnostmi vzorků na FTO pokrytými jednou, dvěma a třemi vrstvami je 
minimální, což bude nejspíše tím, že další vrstvy pouze zaplňují nerovnosti vrstev předchozích. 
Dále si lze všimnout nepřesnosti v křivkách pro jednu vrstvu právě v těchto grafech, která bude 
způsobena nejspíše chybou měření a díky které působí vozky jako by s další vrstvou ztratily 
schopnost blokovat elektrony. Z Obrázků 9-12 můžeme vidět, že na ITO substrátech dosahují 
vrstvy daleko lepších a od dvou vrstev dokonce uspokojivých výsledků. Na Obrázcích 8 a 10 lze 
vidět, že již první vrstva má velice dobré blokující schopnosti. Dále si lze všimnout, že ačkoliv je 
blokační schopnost vrstev na ITO substrátech výborná, stále není proud úplně nulový. Toto bude 
nejspíše v důsledku fotoelektrického proudu generovaného TiO2 v zářivkou osvícené místnosti. 
Tento proud ovšem dosahuje méně než 5 % maximální hodnoty Ip, proto lze tyto vrstvy označit 
za vynikající blokující vrstvy. Z těchto grafů bylo tedy usouzeno že na to, aby byla blokační 
schopnost dostatečná, je třeba použít jako substrát ITO pokrytý materiál a tloušťku vrstvy alespoň 
140 nm. Poté bylo vytisknuto několik zkušebních vzorků na podložní sklíčka s různými 
nastaveními pro zvolení optimálního nastavení pro následný tisk bariérových vrstev. 

 

 

Obrázek 13: Profily tištěných vícevrstvých vzorků s rozpětím kapek 40 μm 
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Obrázek 14: Profily tištěných vícevrstvých vzorků s rozpětím kapek 50 μm 

 

 

Obrázek 15: Profily tištěných vícevrstvých vzorků s rozpětím kapek 60 μm 
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Tabulka 4: Tabulka průměrných tlouštěk tištěných vrstev 

 40um 50 um 60 um 
1v 0,079696 0,092197 0,018101 
2v 0,132518 0,096292 0,06071 
3v 0,166962 0,088841 0,125434 
4v 0,281418 0,20842 0,126256 
5v 0,33977 0,24855 0,158285 

 

Tabulka 5:Tabulka drsností tištěných vrstev 

 40um 50 um 60 um 
1v 0,025319 0,030975 0,012862 
2v 0,007566 0,03279 0,034337 
3v 0,020049 0,021162 0,022537 
4v 0,020145 0,024462 0,01474 
5v 0,011507 0,011507 0,055466 

 

Profily prezentovány na obrázcích 12-14 nám ukazují povahu povrchů zhotovených 
materiálovým tiskem. U všech tří nastavení lze říci, že jednovrstevný tisk je naprosto 
nedostačující pro tisk bariérových vrstev, a to jak z důvodu tloušťky, tak z důvodu neporušenosti 
vrstev. Jak jsme se již dozvěděli při rotačním lití, pro správné fungování bariérových vrstev musí 
být vrstva zcela neporušena a jakékoliv sebemenší perforace povedou ke zvýšené vodivosti. 
Pokud se podíváme na statistiky nátisku dvou vrstev, zjistíme, že tyto mají již vlastnosti pro 
výrobu bariérových vrstev daleko příznivější. Pro další tisk byly proto vybrány vzdálenosti kapek 
40 a 50 μm pro jejich vhodnou tloušťku a relativně nízké množství defektů. Nátisky s více než 
dvěma vrstvami nejsou pro bariérové vrstvy vhodné z důvodu jejich přílišné tloušťky, což ve 
výsledku snižuje účinnost fotočlánku. Ačkoliv by se dle Tabulky 4 mohlo zdát, že bude vrstva 
vyrobená ze tří vrstev při 50 μm dostatečně tenká pro bariérovou vrstvu, v Obrázku 14 si lze 
povšimnout velké prohlubně, která výrazně ovlivnila výsledek měření. Při prozkoumání 
Obrázku 15 si také lze povšimnout, že všechny vrstvy vytvořené při rozpětí 60 μm jsou velmi 
špatné kvality, tudíž nevhodné pro výrobu bariérových vrstev. Následně byla tedy vytvořena 
finální série vzorků, které byly analyzovány pomocí cyklické voltametrie. 
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Obrázek 16: Voltammogram vzorku tištěného na FTO při rozteči 40 μm a dvou vrstvách. FTO sklo 
odpovídá vzorku, reference nepokrytému substrátu 

Obrázek 15 nám ukazuje výsledek cyklické voltametrie, který byl již částečně očekáván. Jak již 
bylo zjištěno dříve, vzorky z FTO skla vykazují velmi špatné blokační vlastnosti z důvodu velké 
drsnosti substrátu. V tomto případě ovšem pozorujeme téměř nulovou blokační schopnost. Toto 
bude nejspíše způsobeno kombinací nevhodnosti FTO jako substrátu a nerovnoměrností tisku 
vrstvy, což způsobí perforace a ztenčení vrstvy na mnoha místech na elektrodě, což má za 
následek tvorbu elektronové dvojvrstvy kolem celého povrchu elektrody. 
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Obrázek 17:Voltammogram vzorku tištěného na ITO/sklo při rozteči 50 μm a dvou vrstvách. ITO sklo 
odpovídá vzorku, reference nepokrytému substrátu 

Při tisku na ITO/sklo již lze dosáhnout výrazně lepších, ačkoliv pouze uspokojivých výsledků 
(viz. Obrázek 16). Takto tištěné vrstvy již vykazují blokační schopnost, což odpovídá předchozím 
výsledkům, při kterých bylo zjištěno, že vrstvy na ITO substrátech vykazují lepší blokační 
schopnosti než vrstvy na FTO substrátech. Nelze však mluvit o vynikajících schopnostech, což je 
nejspíše vinou samotného tisku, který je sice schopen tvořit vrstvy, které jsou na první pohled 
jednolité, ovšem stále mají schopnost propouštět elektrony. 
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Obrázek 18:Voltammogram vzorku tištěného na ITO/PET při rozteči 50 μm a dvou vrstvách. ITO PET 
odpovídá vzorku, reference nepokrytému substrátu 

Obrázek 17 nám opět potvrzuje, že vrstvy tištěné na ITO substráty mají lepší výsledky, a i při 
použití tisku mají dobré blokační vlastnosti. U ITO/PET substrátů byla nedokonalá blokační 
schopnost očekávána, z důvodu nemožnosti důkladného ošetření Neodisherem, což mělo za 
následek nižší smáčivost povrchu, a tudíž nebyla dosažena požadovaná celistvost vrstvy. 

 

Obrázek 19:Voltammogram vzorku tištěného na ITO/sklo při rozteči 40 μm a dvou vrstvách. První 
odpovídá prvnímu měření, druhý odpovídá druhému měření po důkladném opláchnutí vzorku destilovanou 
vodou a reference odpovídá nepokrytému substrátu. 
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Poslední voltammogram v podobě Obrázku 19 nám prozrazuje další neduh vrstev zhotovených 
materiálovým tiskem. Vzhledem k uspokojivým, ale nedokonalým výsledkům tisku na ITO/sklo 
při 50 μm byl zhotoven další vzorek při 40 μm pro vytvoření silnější vrstvy, která by měla lepší 
vlastnosti. Při prvním měření ovšem nebyly výsledky uspokojivé a po vyjmutí z voltametrické 
cely byl vzorek opláchnut destilovanou pro kontrolu vrstvy. Poté byl vzorek jemně osušen a 
vložen zpět do cely a změřena křivka s názvem Druhý.  

Tato křivka se ze začátku jeví jako dobrá bariérová vrstva, kolem potenciálu 0 V se ovšem začíná 
proud lineárně zvyšovat až do cca +0,9 V, kde pozorujeme oxidační pík. Poté se vzorek chová 
jako velmi dobře vodivý, a dokonce zde pozorujeme redukční pík, který se nachází ve své 
normální pozici. Dostáváme zde tedy dvě rázná chování. V oxidační části dochází k separaci píků 
a průběh je nestandardní, zatímco v redukční části separaci píků nepozorujeme a průběh je 
standardní pro nedokonale pokrytou elektrodu. Tento efekt je nejspíše způsoben vzlínáním 
elektrolytu skrze vrstvu směrem k nepokryté části elektrody, což nám napovídá, že byla vytvořená 
vrstva mírně porézní. Toto vysvětluje vodivost při prvním měření, které bylo vedeno poté, co byl 
vzorek ponořen do elektrolytu po dobu cca 5 minut. Když byl poté vzorek důkladně opláchnut 
destilovanou vodou, byl elektrolyt vymyt z prostoru ve vytisknuté vrstvě a nahrazen destilovanou 
vodou. Když byl poté vzorek osušen, destilovaná voda zůstala uvnitř vrstvy a po ponoření vzorku 
do elektrolytu začaly ionty elektrolytu vlivem koncentračního spádu pomalu zakoncentrovávat v 
pórech uvnitř vrstvy. Toto by vysvětlovalo pomalý nárůst procházejícího proudu v oxidační 
oblasti, což odpovídá pomalému sycení zvyšování koncentrace elektrolytu v pórech vrstvy, 
zatímco v redukční oblasti je již koncentrace elektrolytu uvnitř pórů stejná, jako v okolí, a tudíž 
pozorujeme standardní redukční pík. Proto lze konstatovat, že vyrobená vrstva vykazuje dobré 
blokační schopnosti, dokud není vystavena tekutému elektrolytu. 

Na závěr byly udělány fotografie z elektronového mikroskopu, a to jak pokrytých, tak 
nepokrytých povrchů FTO i ITO pro lepší pochopení chování bariérových vrstev na těchto dvou 
substrátech 
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Obrázek 20: Snímek ze SEM nepokryté FTO, zvětšeno 15000x 

 

Obrázek 21: Snímek ze SEM, vrstva TiO2 na FTO vytvořená spincoatingem při 1500 ot/min, zvětšeno 
15000x 
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Obrázek 22: Snímek ze SEM, vrstva TiO2 na FTO vytvořená spincoatingem při 4500 ot/min, zvětšeno 
15000x 

 

Obrázek 23: Snímek ze SEM, čistý ITO substrát, zvětšeno 15000x 
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Obrázek 24:Snímek ze SEM, vrstva TiO2 na ITO vytvořená spincoatingem při 1500 ot/min, zvětšeno 
15000x 

Tyto snímky ze SEM (obrázky 20-24) nám potvrdily naši teorii o vhodnosti substrátu. Při 
porovnání FTO a ITO je na první pohled zřejmé, že FTO je velmi hrubé. Pokud se poté podíváme 
na obrázky 21 a 22, zjistíme, že ačkoliv je FTO pokryté a jednotlivé krystaly jsou již těžko 
rozeznatelné, stále lze na určitých místech pozorovat krystalky, které prostupují skrz vytvořenou 
vrstvu (zvláště obrázek 3). Dále lze pozorovat, že vrstva TiO2 zarovnává hrubou FTO vrstvu, což 
vede k nerovnoměrné tloušťce vrstvy a vytváření míst, která jsou sice pokrytá, ale vrstva je příliš 
tenká na to, aby měla dobré blokující schopnosti. Na substrátu s ITO takovéto vyvýšeniny 
pozorovat nelze.  
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5 ZÁVĚR 
V této práci se nám podařilo zhotovit tenké bariérové vrstvy ze suspenze TiO2 na různých 
vodivých substrátech, a to pomocí rotačního lití a pomocí materiálového tisku. Bylo zjištěno, že 
ze substrátů, které byly použity je substrát FTO/sklo méně vhodné pro výrobu bariérových vrstev 
než substráty pokryté ITO. Toto bylo pozorováno napříč všemi experimenty a následně bylo na 
základě snímků ze skenovací elektronové mikroskopie určeno, že důvodem pro obecně špatné 
vlastnosti bariérových vrstev na FTO substrátech je vysoká drsnost samotného FTO, která 
zapříčiňuje, že usazující se částice TiO2 pouze vyrovnají nerovnosti ve vodivé vrstvě a vytvoří 
nerovnoměrnou vrstvu, která vykazuje horší schopnosti blokování elektronů. Dále byly vytvořeny 
vrstvy, které vykazovaly vynikající bariérové vlastnosti, a to konkrétně všechny vrstvy, jejichž 
tloušťka byla stanovena na alespoň 120 nm.  

V této práci bylo také zjištěno, že rotační lití je pro přípravu bariérových vrstev ze suspenze TiO2 
vhodnější, a to vzhledem k náročnosti, časové náročnosti a blokujících schopností připravených 
vrstev.  

Ze studia vrstev připravených materiálovým tiskem opět vyplynula nevhodnost použití FTO/skla, 
a bylo dokázáno, že je možné bariérové vrstvy touto metodou připravit. Konkrétně vrstva na 
ITO/skle při rozteči 40 μm bylo dosaženo dobrého blokačního účinku, který ovšem nebyl vidět 
již na první pohled, protože vrstvou vzlínal tekutý elektrolyt. Vzhledem k využití těchto 
bariérových vrstev v SSDSSC má tato vrstva tedy vynikající vlastnosti, protože její vodivost byla 
způsobena primárně elektrolytem vzlínajícím k vodivé vrstvě. Tento problém bude ale u pevných 
solárních článků odstraněn nepoužitím kapalného elektrolytu. Ostatní vrstvy vytištěné na ITO 
substráty vykazovaly také dobré bariérové vlastnosti. 
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