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ABSTRAKT 
Dizertační práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých a-CSi:H a a-CSiO:H vrstev 

připravených pomocí plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Tetravinylsilan 
(TVS) a jeho směsi s argonem a kyslíkem byly použity pro depozice vrstev jak na planární 
substráty, tak na svazky vláken. Hlavními charakterizačními technikami byla studována 
topografie vrstev, a to pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM), jejich mechanické 
vlastnosti pomocí nanoindentace a míra adheze vrstev k substrátu vrypovou zkouškou. Mezi 
další analyzované vlastnosti patřilo vnitřní pnutí či frikční koeficient. Zvláštní pozornost byla 
věnována adhezní práci a jejímu stanovení. Tyto znalosti byly dále aplikovány při přípravě 
povrchových úprav skleněných vláken a následně polymerních kompozitů. Ty byly testovány 
pomocí vytlačovacího testu a smykového testu krátkých trámečků. Na základě výsledků byly 
stanoveny vlivy depozičních podmínek a vztahy mezi studovanými vlastnostmi a veličinami. 

ABSTRACT  
The dissertation thesis deals with the preparation and characterisation of a-CSi:H and         

a-CSiO:H thin films prepared using the process of plasma enhanced chemical vapour 
deposition (PECVD). Tetravinylsilane (TVS) and its mixtures with argon and oxygen were 
used to deposit films on both planar substrates and fibre bundles. Main characterisation 
techniques were employed to study the topography of films, namely atomic force microscopy 
(AFM). Their mechanical properties were studied through nanoindentation; the nanoscratch 
test was used to assess the film adhesion to the substrate. Other analysed properties were 
internal stress and friction coefficient. The particular attention was paid to the work of 
adhesion and its determination. This knowledge was further applied to the preparation of 
surface treatments of glass fibres and, subsequently, polymer composites. Those were tested 
using the push-out test and the short beam shear test. Based on the results, the effects of 
deposition conditions and the relationships between the studied properties and quantities were 
determined. 
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vytlačovací test, adhezní práce, mechanické vlastnosti, smyková pevnost krátkých trámečků, 
smyková pevnost na rozhraní 
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1 ÚVOD 

Tenké vrstvy jsou vrstvy, které mají dva povrchy blízko sebe natolik, až právě povrch 
začne mít převládající vliv na fyzikální procesy a vlastnosti materiálu [1,2]. Řízená syntéza 
těchto vrstev (proces označovaný jako depozice) je základním krokem v široké škále aplikací. 
Pokroky v technologiích depozic v průběhu 20. století umožnily širokou škálu 
technologických průlomů a uplatnění v moderních technologiích v mnoha oblastech [1,2]. 
Tenké vrstvy připravené například pomocí PVD (fyzikální depozice z plynné fáze) nebo CVD 
(chemická depozice z plynné fáze) s řízenou adhezí či mechanickými vlastnostmi jsou 
nezbytné z důvodu zlepšení vlastností v mnoha aplikacích, jako jsou antikorozní, bariérové, 
transparentní, otěruvzdorné, bioaktivní a antireflexní povlaky nebo v nekonvenční optice pro 
povrchové úpravy materiálů za účelem dosažení dalších funkčních vlastností [3]. Nespornou 
výhodou tenkých vrstev je možnost miniaturizace, například při ukládání dat či energie, 
výrobě senzorů a MEMS zařízení. Nadějně se rozrůstajícím odvětvím je také příprava 
nanokompozitů.  

Plazmochemická depozice z plynné fáze (PECVD) patří mezi jednu z mnoha metod, které 
mohou sloužit pro přípravu tenkých vrstev. Pomocí této metody je možné deponovat vrstvy 
rozdílných vlastností při pouhé změně depozičních podmínek, jako například dodávaného 
výkonu plazmatickému výboji, procesních tlaků, průtoků prekurzorů či přidáním dalších 
pracovních (reaktivních nebo inertních) plynů [4]. 

Kompozity patří mezi pokročilé materiály, které jsou tvořené matricí a výztuží (částicovou 
nebo vláknovou); jejich výsledné vlastnosti jsou založeny právě na synergismu jednotlivých 
komponent. Pro kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi je pak nutné zajistit vysokou 
adhezi na rozhraní vlákna a matrice, aby bylo dosaženo účinného přenosu napětí právě 
z matrice do vlákna. V případě použití skleněných vláken je proto výhodné jejich povrch 
modifikovat tenkou vrstvou (popřípadě gradientní multivrstvou), což zvýší kompatibilitu 
vznikem vazeb mezi vlákny a polyesterovou matricí, čímž dochází k nárůstu adheze, a tedy 
v konečném důsledku i zlepšení vlastností výsledného kompozitu [5–7]. Této modifikace 
povrchu vláken lze unikátně dosáhnout pomocí tenkých vrstev připravených pomocí PECVD 
za použití organokřemičitého prekurzoru, konkrétně pak tetravinylsilanu (TVS) [8–10]. 

Dizertační práce je zaměřena na přípravu tenkých vrstev pomocí PECVD za použití TVS 
a jeho směsí s argonem a kyslíkem na křemíkové a skleněné substráty. Tyto vrstvy byly 
následně charakterizovány především pomocí mikroskopie atomárních sil, nanoindentace 
a vrypové zkoušky. Využitím těchto i dalších metod bylo možné dát do souvislostí depoziční 
podmínky s topografií vrstev, mechanickými vlastnostmi (modul pružnosti, tvrdost a vnitřní 
pnutí) a kritickým normálovým zatížením jakožto mírou adheze vrstev. Spolu se znalostmi 
tlouštěk a frikčním koeficientem jednotlivých vrstev byla stanovena jejich adhezní práce, 
která eliminuje vliv těchto parametrů a mechanických vlastností na rozdíl od hodnot 
kritického normálového zatížení. To je navíc ovlivněno množstvím intrinsických parametrů. 

Tyto znalosti byly následně aplikovány při přípravě kompozitních trámečků, které byly 
testovány pomocí vytlačovacího testu a smykového testu krátkých trámečků. Mezi výsledky 
těchto mikro a makromechanických testů byla nalezena souvislost, přičemž skleněná vlákna 
s povrchovou úpravou těmito vrstvami ve výsledném kompozitu dosáhla přibližně o 13 % 
vyšší hodnoty smykové pevnosti v porovnání s kompozity s komerční povrchovou úpravou. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tenké vrstvy 

Vrstva je těleso, které má jeden z jejich rozměrů podstatně menší než zbývající dva, 
přičemž klíčovým rozměrem u vrstvy je její tloušťka. Jednoduše lze vrstvu také definovat 
poměrem povrchu S ku objemu V, kdy platí, že S/V >> 6 (m-1).  

Tenká vrstva je pak tak tenká, že dochází ke změnám charakteristických fyzikálních 
vlastností ve srovnání s vlastnostmi téže látky v kompaktním stavu. Změna hodnot fyzikálních 
vlastností materiálu je způsobena faktem, že vrchní a spodní plochy vrstvy se dostanou k sobě 
tak blízko, až právě povrch začne mít převládající vliv na nejrůznější fyzikální procesy či 
vlastnosti materiálů. V tenké vrstvě je silové působení na částice odlišné od silového působení 
v objemovém materiálu. Změna struktury při povrchu má za následek změnu mechanických, 
elektrických či tepelných vlastností vrstvy oproti kompaktnímu materiálu téže látky [1,2]. 
Hranice, kdy lze považovat vrstvu za tenkou, jsou takové, kdy se začínají projevovat 
anomálie, avšak ty se pro různé fyzikální jevy liší. V praxi se vrstva považuje za tenkou, 
pokud je její tloušťka od 0,1 nm do 10 μm, v závislosti na sledovaném fyzikálního jevu.   

2.2 Polymerace v plazmatu 

Plazmová polymerace je proces tvorby tenké vrstvy přímo deponované na povrch 
substrátu. Během tohoto procesu dochází k transformaci nízkomolekulárních molekul 
(monomerů označovaných jako prekurzory) ve vysokomolekulární molekuly 
a nestechiometrické sítě (nazývané jako plazmové polymery či slitiny) v důsledku energie 
plazmatu. Technologický proces využívající plazmatu k aktivaci a štěpení monomeru za 
účelem přípravy polymerních vrstev se obvykle nazývá plazmochemická depozice z plynné 
fáze PECVD (Plasma enhanced chemical vapour deposition) [4,11]. 

Plazma, které je často označováno čtvrtým skupenským stavem, je směs elektronů, 
negativně a pozitivně nabitých iontů a radikálů, neutrálních atomů i molekul, z vnějšího 
pohledu je však elektroneutrální (pseudeoelektroneutrální). Plazmatický stav hmoty je 
považován za stav, který má extrémně vysokou hladinu energie ve srovnání s pevným, 
kapalným i plynným stavem [4,12]. Dominantní složkou plazmatu jsou elektricky nabité 
částice, které vznikají vzájemnými, energeticky dostatečně bohatými srážkami mezi 
částicemi. Tyto srážky mají za důsledek odtržení elektronů od atomových jader, čímž dojde 
k ionizaci částic. Ionizační energie je rovna energii potřebné k odtržení elektronu směrem nad 
hranu kontinua (do nekonečného prostoru). Působení intenzivní tepelné energie na molekuly 
způsobí jejich disociaci až ionizaci [11]. 

Plazmové polymery 

Rozdíl v reakčním mechanizmu mezi polymerací v plazmatu a konvenční radikálovou 
polymerací se odráží v chemických i fyzikálních vlastnostech vytvořených polymerů, i když 
byl použit stejný monomer. Velkou výhodou plazmových polymerů jsou jejich jedinečné 
vlastnosti, jako je například nerozpustnost, tepelná odolnost, výborná adheze k substrátu 
a mnohdy i chemická odolnost vůči kyselinám a zásadám. Plazmové polymery jsou většinou 
značně rozvětvené a vysoce zesíťované [4,11]. 
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Příprava vrstvy konvenčního polymeru spočívá v mnoha krocích (syntéza monomeru, jeho 
polymerace, příprava roztoku tohoto polymeru a jeho aplikace na substrát, konečné sušení 
a vytvrzení vrstvy). U plazmového polymeru jsou všechny zmíněné funkční kroky nahrazeny 
jednokrokovým procesem, pro který stačí využít poměrně jednoduchý plyn, jenž ani často 
není považován za monomer pro polymeraci. 

Proces vytváření tenké vrstvy plazmového polymeru sestává ze tří rozdílných procesů:  
1. Plazmatická aktivace molekuly prostřednictvím elektronové nárazové disociace. 
2. Transport vytvořených radikálů k substrátu. 
3. Chemická reakce vytvořených radikálů na povrchu vrstvy plazmového polymeru. 

Mechanizmus plazmové polymerace 

V chemické terminologii je plazmová polymerace velice odlišná od polymerací 
konvenčních (radikálová a iontová). Radikálová polymerace znamená, že propagační reakce 
monomeru je iniciována radikálovou částicí na konec řetězce, obdobně je tomu u iontové 
polymerace. Radikál či iont znamenají druh částic, které se účastní propagace polymerního 
řetězce. Plazma však není druh aktivní částice, plazma slouží jako zdroj energie k iniciaci 
polymerace. 

Molekuly monomeru jsou fragmentovány za vzniku aktivovaných malých fragmentů – 
aktivních radikálů, které následně rekombinují. Vlastnosti aktivovaných fragmentů jsou dány 
energetickou úrovní plazmatu a charakterem původních molekul. Z toho plyne, proč vykazují 
plazmové polymery rozdílné chemické složení, jestliže plazmová polymerace probíhá za 
různých depozičních podmínek, jako je průtok monomeru, výkon generátoru či tlak v reakční 
komoře, a to i v případě, že jsou použity stejné výchozí molekuly pro polymeraci. 

Fragmentace výchozích molekul v plazmatu je zastoupena zejména dvěma typy reakcí – 
eliminací vodíkových atomů a štěpením vazby C-C. Eliminace vodíku významně přispívá 
k tvorbě polymeru během procesu plazmové polymerace [11]. Je pravděpodobné, že atomy 
vodíku jsou pomocí plazmatu eliminovány z molekul monomerů (M) za současné tvorby 
monoradikálů (M•) a biradikálů (•M•). Indexy i, j a k označují rozdílné velikosti částic. 

Mechanizmus plazmové polymerace, jakožto proces tvorby plazmových polymerů, lze 
zapsat do dvou cyklů. V prvním cyklu adicí radikálů na monomer a rekombinací mezi dvěma 
radikály pokračuje proces tvorby velkých molekul reakcí s radikály nebo bez nich. Na 
monomer se adují mono- či biradikály. Dochází k rekombinacím mezi dvěma mono- či 
biradikály nebo mezi mono- a biradikálem. Nová neutrální molekula je pomocí plazmatu 
znovu aktivována a vzniká opět mono- a biradikál. Ve druhém cyklu pak nově vzniklé mono- 
a biradikály dále rekombinují a tvoří větší radikály, které pak mohou znovu podstoupit 
fragmentaci, viz Obr. 1 [4]. Takové stupňovité reakce jsou tedy pro plazmovou polymeraci 
typické a jsou u ní dominantní. Řetězové reakce mono- a biradikálů přes dvojnou a trojnou 
vazbu se budou vyskytovat také. Budou však jen sporadické kvůli nízké polymerační teplotě. 
Při určité polymerační teplotě Tc bude reakční systém v rovnováze mezi polymerací 
a depolymerací, kdy nad touto teplotou polymerace nebude probíhat spontánně. Tc je funkcí 
tlaku, při nízkých tlacích (1–100 Pa) používaných při plazmové polymeraci vykazuje většina 
monomerů nižší Tc než při atmosférickém tlaku [4]. 
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Obr. 1: Mechanizmus stupňovitých reakcí při tvorbě plazmových polymerů [4,13]. 

Plazmové polymery na bázi organokřemičitanů 

Monomery organokřemičitanů jsou komplexní molekuly obsahující nejméně jeden atom 
křemíku a organické skupiny. Tyto monomery využívající se pro přípravu tenkých vrstev 
PECVD technologií často obsahují více než 15 atomů, a to zejména atomy uhlíku, kyslíku, 
dusíku a vodíku. Zpravidla se dělí do tří skupin, a to siloxany, silazany a oxysilany [14].  

Konvenční polymery mají zpravidla modul pružnosti v jednotkách GPa. Vrstvy připravené 
plazmovou polymerací, které mají vyšší modul pružnosti, jsou však příliš rigidní na to, aby 
byly považovány za polymerní materiály, a tudíž termín plazmový polymer není vhodný. Pro 
takto připravené vrstvy je v takovém případě vhodnější používat termíny, jako je a-SiC:H 
vrstva nebo slitina a-SiC:H. Hydrogenované slitiny amorfního křemíku a uhlíku (a-SiC:H) se 
považují za křemíkem modifikovaný diamantu podobný uhlík (DLC). Stejně tak jako dochází 
k růstu těchto vrstev v průběhu depozic a tvorbě Si-C sítí, je možné zabudovat do těchto sítí 
dusík nebo kyslík, a to výběrem vhodného monomeru či zapouštěním par monomeru spolu 
s reaktivními plyny (kyslík, oxid dusičitý atd.). Při použití vhodného monemeru za daných 
depozičních podmínek spolu s velkým nadbytkem reaktantu způsobujícího oxidaci je pak 
možné připravit až SiO2, který obsahuje pouze rezidua organických skupin [15–17]. 

2.3 Povrchová topografie tenkých vrstev 

Pro stanovení přesné topografie povrchu vrstvy, vrypu či indentu se využívá mikroskopie 
atomárních sil. Získané topografické mapy poskytují informaci o tom, jak vypadá povrch 
připravených tenkých vrstev a zároveň slouží jako podklad pro analýzu drsnosti povrchu 
a laterálních rozměrů povrchových útvarů. V tom případě lze použít například RMS drsnost. 
Pro porovnávání laterálních rozměrů je pak možné použít autokorelační délku proložením 
autokorelační funkce či výškové korelační funkce, které se používají pro studium periodicity 
povrchů, tj. v případě, že se texturový motiv několikrát vyskytuje na daném povrchu. Dále je 
možné tyto funkce využít při studiu izotropie povrchů [18]. 
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Samotnou vrypovou zkoušku ovlivňuje množství parametrů, a proto k jejímu 
komplexnímu vyhodnocení a posouzení charakteru porušení vrstev je potřeba další podpůrné 
analýzy, např. právě AFM [19]. Studium povrchové topografie je také klíčové pro správné 
stanovení mechanických vlastností. Pomocí měření a simulací bylo dokázáno, že 
nanoindentační měření musí být prováděna na rovných površích bez přítomnosti výrazných 
zrn nebo prohlubní. V opačném případě dochází k podhodnocení nebo nadhodnocení 
získaných hodnot mechanických vlastností, a to i o více než 50 % [20]. 

2.4 Mechanické vlastnosti tenkých vrstev   

Studium a znalosti mechanických vlastností jsou velmi důležité pro rozšiřující se aplikace 
v různých průmyslových odvětvích jako například v ochranných vrstvách s vysokou tvrdostí 
a otěruvzdorností, které zvyšují odolnosti proti opotřebení.  Tenké vrstvy zcela rozmanitých 
mechanických vlastností také nacházejí využití při výrobě senzorů, mikroelektroniky či 
ukládání dat [17,21]. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev jsou rozdílné proti objemovým 
materiálům, protože mají unikátní mikrostrukturu, vysoký poměr povrchu k objemu, jeden 
rozměr podstatně menší než další dva a často také bývají ovlivněny substrátem [22]. 

2.5 Napětí ve vrstvách 

Mezi další neméně důležité mechanické vlastnosti patří napětí ve vrstvách. Při depozici 
tenkých vrstev vzniká ve vrstvě reziduální napětí (označováno také jako vnitřní pnutí). 
Reziduální napětí v tenkých vrstvách může být žádoucí a zlepšit vlastnosti těchto vrstev, 
pokud je však příliš vysoké, tak může ve vrstvě způsobit trhliny, či dokonce částečnou nebo 
úplnou delaminaci deponované vrstvy [2,23,24]. 

2.6 Adheze vrstev k substrátu 

Adheze je jednou ze základních vlastností všech povrchů mezi materiály, je velice důležitá 
pro kompaktnost materiálů, jako jsou například kompozity. Oblast materiálu při povrchu tvoří 
jen velmi malou část celkového objemu tělesa, je však předmětem vysoce asymetrických sil 
a stává se velice náchylná jak ke kontaminaci, tak i k tvorbě případných defektů. Adhezi lze 
zjednodušeně považovat za vlastnost, jak dobře spolu drží dva materiály pohromadě pomocí 
valenčních sil nebo mechanického upevnění či obou těchto variant zároveň. Měření adheze 
lze považovat za indikaci sil potřebných k oddělení těchto dvou vrstev [25,26]. Přesný 
význam definice adheze je však zcela závislý na technice měření, experimentálních a okolních 
podmínkách. Charakter měření kvality a kvantity lze určit dle množství podmínek a kritérií 
měření. Technik měření adheze bylo již popsáno velké množství, většinou se však jedná 
pouze o různé varianty nejčastěji používaných metod, mezi které patří například blister test, 
peel a tape peel testy, pull test atd. [25,27–29]. Vztahy mezi výsledky měření adheze 
získanými různými metodami nejsou stále uspokojivě objasněny [29]. 

K jednomu z nejpopulárnějších testů pro pozorování adheze tvrdých povlaků a tenkých 
vrstev patří vrypová zkouška, která se nejčastěji používá jako semikvantitativní technika. 
Vrypovou zkoušku lze považovat za rozšíření indentačního testu s přidanou funkcí, kdy 
indentor je přiložen k povrchu vzorku nebo tenké vrstvě či povlaku a postupně se posouvá 
po povrchu vzorku a dle nastavení zatěžovacího programu do něj proniká hlouběji.  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité materiály a jejich vlastnosti 

Pro přípravu tenkých vrstev pomocí plazmochemické depozice z plynné fáze byl použit 
organokřemičitý prekurzor tetravinylsilan (TVS) o molekulové hmotnosti 136,27 g·mol-1, 
jehož strukturní vzorec je Si(CH=CH2)4. Tento monomer o čistotě 97 % byl dodán firmou 
Sigma-Aldrich Co.  

Nejen pro deponování tenkých vrstev pak byly také použity další pracovní plyny, a to 
konkrétně argon a kyslík, oba od firmy Linde Gas a. s. Argon o čistotě 5.0 byl použit při 
předúpravě k aktivaci křemíkových substrátů, sloužil také jako ochranná atmosféra při 
vyhasínání volných radikálů po samotné depozici, v neposlední řadě byl použit jako směsný 
plyn s tetravinylsilanem při plazmochemických depozicích tenkých vrstev. Kyslík s čistotou 
4.5 byl použit taktéž nejen při předúpravách, ale především jako směsný plyn s monomerem 
pro depozice vrstev. 

Připravované vrstvy byly deponovány na substrát, kterým byly destičky z oboustranně 
leštěného křemíku (tzv. waferu) dodané firmou ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. se 
sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o extrinsický křemík (dotovaný, v tomto případě 
borem) s krystalografickou orientací povrchu ve směru (1 0 0), jehož průměr je 150 ± 0,2 mm 
a tloušťka 600 µm. Na povrchu tohoto waferu je nativní vrstva oxidu křemičitého. Wafer byl 
nejprve pomocí laseru nařezán a následně manuálně rozlámán na požadované vzorky 
o konečných rozměrech 10 × 10 × 0,6 mm3. Takto připravené vzorky byly před depozicí 
čištěny 15 minut ultrazvukovou lázní s 96% ethanolem (Lach-Ner, s. r. o., Neratovice), 
následně dalších 15 minut ultrazvukovou lázní s deionizovanou vodou a poté byly usušeny 
v exsikátoru.  

Dále byly tenké vrstvy také deponovány na křemíková raménka NSG-03 (NT-MDT) 
a skleněné kruhové substráty (Menzel Gläser) za účelem stanovení vnitřního pnutí. Rozměry 
křemíkového raménka byly následující: délka (135 ± 5) μm, šířka (30 ± 5)  μm a tloušťka (1,5 
± 0,5)  μm, modul pružnosti pak 169 GPa a Poissonův poměr 0,28 [30]. Dále byly použity 
skleněné kruhové substráty o průměru 10 mm, tloušťce 80–120 μm, modulem pružnosti 
70 GPa a Poissonovým poměrem 0,23 [31]. 

Po nadeponování vrstev byly substráty pro potřeby testování mechanických vlastností 
a AFM nalepeny na kruhové ocelové podložky s průměrem 12 mm (Ted Pella, Inc.) pomocí 
malé kapky rychletvrdnoucího kyanoakrylátového lepidla Loctite 495 (Henkel).  

Povrchové úpravy byly deponovány na svazky skleněných vláken bez komerční povrchové 
úpravy (E-sklo, Saint Gobain Adfors, střední hodnota průměru vláken 19 µm, jemnost 
1 200 tex, 1 600 vláken ve svazku). 

3.2 Depoziční systémy a příprava tenkých vrstev 

Depoziční systém A3 

Pro přípravu tenkých vrstev byla použita vysokovakuová aparatura A3 (Obr. 2), která je 
konstruována pro depozice vrstev na plošných substrátech metodou PECVD s kapacitně 
vázaným plazmatem (CCP). Tento depoziční systém dosahuje základních tlaků v řádu 10-5 

až 10-6 Pa, pro vlastní depozice se používá procesní tlak s hodnotami od 100 až 102 Pa. 
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K dosažení vysokého vakua slouží čerpací systém vývěv. Primární vakuum zabezpečuje 
suchá šneková pumpa (Scroll) typu Triscroll 300 od firmy Varian s čerpací rychlostí 
210 l·min-1, přičemž touto pumpou je možné dosáhnout tlaků v řádu jednotek Pa.  Vysokého 
vakua je pak dosaženo pomocí turbomolekulární vývěvy TMU 261 P od firmy Pfeiffer 
Vacuum s čerpací rychlostí 170 l·s-1. 

Hlavní část aparatury tvoří cylindrická reakční komora o průměru 250 mm a výšce taktéž 
250 mm. Uvnitř této komory se nacházejí dvě planparalelní elektrody z OFHC mědi, průměr 
dolní elektrody je 114 mm a průměr horní elektrody 135 mm, vzdálenost mezi nimi je pak 
58 mm. Uzemněná horní elektroda plní funkci takzvané sprchy, kterou proudí pracovní plyny 
(argon, kyslík a prekurzor) do reaktoru. Na spodní elektrodu tzv. pracovní (nebo také tzv. 
„živá“), která je otočná, se přivádí radiofrekvenční výkon. Tento výkon je přiváděn pomocí 
generátoru Ceasar 1310 (Dressler Advanced Energy), jehož maximální hodnota výkonu je 
1 000 W s frekvencí 13,56 MHz. 

 

Obr. 2: Schematické uspořádání vysokovakuové aparatury A3 [32]. 

Pro měření rychlosti růstu tenkých vrstev během procesu v reálném čase nebo až finální 
tloušťky vrstev je na této aparatuře nainstalován in-situ fázově modulovaný spektroskopický 
elipsometr UVISEL (HORIBA Jobin Yvon). K reakční komoře je také připojena větev 
hmotnostního spektrometru (HAL 511/3F, Hiden Analytical), pomocí kterého je možné 
sledovat fragmentaci molekul použitého monomeru způsobenou výbojem, kontrolovat čistotu 
a složení přiváděných médií nebo detekovat netěsnosti depozičního systému.  

Depoziční systém A4 

Druhým depozičním systémem, který sloužil pro přípravu tenkých vrstev pomocí PECVD 
s kapacitně vázaným plazmatem, je vysokovauková aparatura A4. Její schematické 
uspořádání je na Obr. 3. Tato aparatura slouží pro deponování tenkých vrstev jak na plošné 
substráty, tak především na dlouhé svazky vláken, a to za pomocí skleněných lodiček (plošné 
substráty) nebo skleněné růžice (svazky vláken). V tomto případě se jedná se o tzv. vsázkový 
reaktor („batch“). Touto konstrukcí je tedy aparatura mezistupněm mezi základním 
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výzkumem a přípravou tenkých vrstev na skleněná vlákna pomocí poloprovozní kontinuální 
aparatury, jako je například „roll-to-roll“ PECVD reaktor [33].  

Čerpací systém (HiCube 80 Eco, Pfeiffer Vacuum) je v tomto případě tvořen 
membránovou vývěvou Pfeiffer MVP 015 s čerpací rychlostí 12 l·min-1 zajišťující primární 
vakuum. Touto vývěvou je možné dosáhnout hodnoty tlaku až 350 Pa. Vysoké vakuum je pak 
dosaženo pomocí turbomolekulární vývěvy Pfeiffer HiPace 80 s čerpací rychlostí 66 l·s-1, 
která pracuje v rozsahu tlaků 2200 Pa až 10-5 Pa, přičemž základní tlak je přibližně 5·10-4 Pa.  
Procesní tlak pro samotné depozice se pohybuje v rozsahu tlaků od 100 do101 Pa. 

V případě této aparatury se jedná o tubulární reaktor, který je vhodný právě pro povrchové 
úpravy vláken z důvodu axiální homogenity plazmatu. Reaktorová trubice o vnitřním průměru 
40 mm vyrobená z pyrexového skla je dlouhá 1 m, přičemž tuto trubici obepíná sedm tzv. 
živých elektrod, které přivádí napětí do výboje, a šest uzemněných elektrod spolu se dvěma 
clonami na koncích skleněné trubice, které jsou také uzemněné. Tyto clony pak zabraňují 
plazmatu pronikat do bočních komor aparatury. Radiofrekvenční výboj je přiváděn na 
elektrody opět pomocí totožného generátoru Ceasar 1310.  

 

Obr. 3: Schematické uspořádání aparatury A4 [34]. 

Postup přípravy vzorků 

1) Substráty (Si wafery nebo svazky vláken) byly vloženy do komory. 
2) Aparatura byla pomocí čerpacího systému vyčerpána na základní tlak.  
3) Následovala předúprava povrchu substrátu pomocí doutnavého výboje argonu 

(aparatura A3: 5,7 Pa, 10 sccm, 5 W, 10 min) či kyslíku (aparatura A4: 5,3 Pa, 
10 sccm, 30/100 W, 10/30 min).  

4) Byly nastaveny procesní parametry – průtok monomeru či dalších pracovních 
plynů, procesního tlaku a výkonu RF generátoru. 

5) Byl zapálen výboj, minimalizaván odražený výkon a následoval růst požadované 
vrstvy. 
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6) Byl vypnut výboj a zastaveny průtoky plynů. 
7) Po dobu 1 h proudil aparaturou argon (10 sccm) za účelem vyhasínání radikálů 

a následně byly vzorky ponechány do dalšího dne v reakční komoře. 
8) Vzorky byly vytaženy z aparatury a připraveny pro další analýzy. 

Většina vzorků připravených v rámci této práce byla deponována v pulzním režimu 
výboje. V tomto případě je rozhodující veličinou efektivní výkon dodávaný výboji. Efektivní 
výkon je pak definován vztahem: 
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kde Pcelkový je celkový dodaný výkon, ton je doba jednoho pulzu, během kterého je dodáván 
výkon, a toff je doba mezi dvěma pulzy, kdy výkon dodáván není. Nejkratší možná doba 
jednoho pulzu je 0,01 ms. V kontinuálním režimu výboje je výkon dodáván plazmatu 
nepřetržitě, a tedy rozhodující je pouze hodnota Pcelkový.  

3.3 Mikroskopie atomárních sil   

Měření prováděná pomocí metody mikroskopie atomárních sil byla uskutečněna na 
přístroji NTEGRA Prima/Aura od firmy NT-MDT s ovládací elektronikou a řídícím 
počítačem se softwarem Nova P8. Jedná se o skenovací sondový mikroskop, který může měřit 
v různých módech, přičemž v této práci bylo využito metody AFM. Nespornou výhodou 
AFM je možnost měřit nejen vodivé, ale i nevodivé vzorky [35].  

Získané topografické mapy předložené v této práci byly měřeny v semikontaktním módu, 
pomocí ramének s hrotem typu NSG-03 (NT-MDT), jejichž tuhost je 0,35–6,06 N·m-1, 

rezonanční frekvence mezi 47–150 kHz a poloměr hrotu je typicky 6 nm. Nejčastěji 
používané bodové rozlišení obrázků bylo 256 × 256 bodů. 

   Pomocí AFM byly získány topografické snímky a stanovena RMS drsnost, část z nich 
byla následně zpracována pomocí softwaru Gwyddion za účelem získání autokorelační funkce 
a výškové korelační funkce pro stanovení hodnot autokorelační délky. 

RMS drsnost (Rq) lze definovat jako druhou odmocninu ze součtu čtverců výškových 
odchylek daného profilu plochy (vyvýšenin nebo prohlubní) od středové linie. Matematická 
definice RMS drsnosti je uvedena vztahem 
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kde
ijz  je výšková funkce profilu a z  je středová linie, N, respektive M značí počet sloupců 

potažmo řádků odpovídajících konkrétnímu AFM snímku [36]. 
Jednorozměrná autokorelační funkce pro náhodně drsný povrch (normální Gaussův 

povrch) pak může být definována následným vztahem: 
 ( ) 2 2 2exp( / ),x x xG Tτ σ τ= −  (3) 

kde σ  přestavuje hodnotu RMS drsnosti a T je autokorelační délka [36].  
Obdobná funkce pro výpočet autokorelační délky je výšková korelační funkce (HHCF – 

„height-height correlation function“). Jednorozměrná výšková korelační funkce se také často 
předpokládá jako Gaussovská, a tedy je dána následujícím vztahem: 
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kde σ  přestavuje hodnotu RMS drsnosti a T je opět autokorelační délka. V případě obou 

funkcí jsou pro stanovení autokorelační délky využity z AFM snímků profily získané ve 
směru rychle skenující osy [36]. 

3.4 Nanoindentace   

Jedná se o analytickou metodu, pomocí které je možné získat informace o lokálních 
mechanických vlastnostech, jako jsou modul pružnosti a tvrdost. Měření nanoindentace bylo 
prováděno na skenovacím sondovém mikroskopu NTEGRA Prima/Aura v kombinaci se 
speciální nanoindentační hlavou TriboScope TS-75 od firmy Hysitron. 

Tato hlava je zkonstruována jako vyměnitelná hlava pro skenovací sondové mikroskopy 
a využívá schopnosti in-situ zobrazování SPM za použití skenování piezokeramickým 
skenerem [37]. Z toho plyne, že orientační skenování povrchů vzorků (nejčastěji na ploše 50 
× 50 µm2) je prováděno pomocí indentačního hrotu. Tímto způsobem je získán topografický 
snímek a následně je možné vybrat vhodné místo pro provedení indentů nebo vrypů, jeho 
rozlišení je však podstatně nižší než u AFM v důsledku vyššího poloměru zakřivení hrotu. Pro 
vlastní měření byl použit diamantový hrot Berkovich s poloměrem zakřivení 50 nm.  

Při měření mechanických vlastností tenkých vrstev s přibližnou tloušťkou 1 µm byla 
využita cyklická nanoindentace, která poskytuje závislost modulu pružnosti a tvrdosti na 
kontaktní hloubce, tzv. hloubkový profil. Nedocházelo zde k úplnému odtížení jako v případě 
kvazistatické indentace, ale pouze do 80 % maximálního zatížení jednotlivých indentů, poté 
následovalo další zatížení. Zátěžová funkce byla použita s 20 cykly, každý trval 15 s. Analýza 
dat probíhá taktéž v obslužném programu, kdy horní počáteční část odtěžovací křivky ať už 
u kvazistatického, nebo cyklického měření je podrobena analýze metodou Olivera a Pharra 
[38]. Dalšími výpočty je pak také možné stanovit parametr elastického obnovení jako 
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kde Ue a Up odpovídají elastické energii a energii ztracené v důsledku plastické deformace 
[39]. Veličina doplňková k ERP, tedy (1 – ERP), se nazývá index plasticity (také nazýván 
jako „plastic work ratio“) [17].  

3.5 Analýza vnitřního pnutí 

Vnitřní pnutí bylo měřeno na vrstvách deponovaných na křemíková raménka NSG-03 
(NT-MDT) a skleněné kruhové substráty (Menzel Gläser). Detailní rozměry použitých 
substrátů a jejich mechanické vlastnosti již byly zmíněny v kapitole 3.1.  

Prohnutí ramének bylo měřeno pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), 
prohnutí kruhových skleněných substrátů pak bylo měřeno optickým profilometrem 
MicroProf FRT vybaveným optickým senzorem CHR 150 N (Fries Research & Technology 
GmbH, Německo), který využívá metodu chromatické aberace. Přístroj je uzpůsoben jak pro 
měření jednotlivých profilů, tak i 3 D topografických map povrchů [40]. 

Substráty byly proměřeny před samotnou depozicí a následně po ní s nadeponovanou 
vrstvou za účelem zjištění jejich poloměru zakřivení. Unikátní hodnoty pro daný vzorek pak 
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spolu s dalšími zmíněnými parametry, ať už se jedná o tabelované či experimentálně ověřené 
hodnoty, byly použity pro výpočet vnitřního pnutí dle Stoneyho rovnice: 
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kde σf je vnitřní pnutí vrstvy, R je poloměr kružnice a tf je tloušťka vrstvy. Vlastnosti Es, ts     
a υs jsou pak modul pružnosti substrátu, jeho tloušťka a Poissonovo číslo daného materiálu 
[41]. 

3.6 Vrypová zkouška 

Měření vrypové zkoušky bylo prováděno na mikroskopu NTEGRA Prima/Aura 
v kombinaci se zmíněnou hlavou TriboScope TS-75, která je zabudovatelná právě na 
skenovací sondový mikroskop. Tato hlava byla použita pro orientační přeskenování povrchů 
vzorků jak před vlastním provedením vrypu, tak i po něm. Detailnější topografické mapy 
vrypů byly získány pomocí AFM.  

Byla vybrána zátěžová funkce pro provedení vrypu, který je uskutečněn odspodu nahoru, 
přičemž se postupně zvyšuje normálová síla od 2 μN až po maximální nastavenou hodnotu, 
která odpovídala zpravidla 6 mN. Pro měření několika vzorků však byla použita maximální 
dosažitelná hodnota převodníku, tedy 10 mN, jelikož při maximálním zatížení 6 mN ještě 
nedošlo k selhání adheze. Maximální síly bylo dosaženo za 30 s, doba trvání celého 
experimentu pak byla 45 s. 

Pro stanovení frikčního koeficientu byla zvolena metoda ve shodném provedení zespoda 
nahoru, avšak při konstantní hodnotě normálové síly 750 μN po dobu testu. Konosférický hrot 
prostupoval vrstvou po dobu 30 s, z této oblasti měření s konstantní hodnotou normálové síly, 
a tedy i frikčního koeficientu, pak byla provedena vlastní analýza. Samotný test, který sloužil 
pro vyhodnocení frikčního testu, pak trval 54 s. 

Pro měření vrypové zkoušky byly použity dva typy hrotů, prvním byl diamantovým hrot 
konosférický o poloměru zakřivení 1,1 μm a dalšími použitými hroty byly dva hroty typu 
Berkovich s původními poloměry zakřivení 50 nm a 150 nm, nyní však přibližně s 250 nm, 
respektive 150 nm. Původně ostřejší hrot byl výrazně opotřebován. 

Vyhodnocení vrypové zkoušky bylo provedeno také v obslužném softwaru TriboScan 8.0. 
Měřením byly získány informace o změnách normálových a laterálních sil, normálovém 
a laterálním posunu a v neposlední řadě také o frikčním koeficientu, který je definován jako 
poměr mezi laterální a normálovou silou. Kritické normálové zatížení odpovídá stanovované 
míře adheze tenké vrstvy k substrátu [42–44]. Získaná hodnota kritického normálového 
zatížení je rovna kritické hodnotě normálové složky síly (lineárně se zvyšující v průběhu 
provádění vrypu), která koresponduje s první výraznou fluktuací laterální složky síly 
v zátěžových křivkách. Tato výrazná fluktuace koreluje s místem selhání adheze, což bývá 
zpravidla také ověřováno pomocí optické mikroskopie (OM), SEM [45] nebo AFM [46,47] 
v závislosti na rozměrech prováděných vrypů, tloušťkách a charakteru vrstev. V případě 
provedení vrypové zkoušky s vyhodnocením kritického normálového zatížení se jedná pouze 
o získání semikvantitativních informací o adhezi mezi vrstvou a substrátem, avšak zpravidla 
tato hodnota poskytuje dostatečné informace, které bývají využity pro srovnávací účely 
[25,44]. 
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3.7 Aplikace pro polymerní kompozity 

3.7.1 Příprava kompozitního trámečku 

V rámci této práce byly připraveny kompozitní trámečky, přičemž jejich výroba probíhala 
následujícím způsobem. Na svazek skleněných vláken bez komerční povrchové úpravy byla 
v aparatuře A4 nadeponována tenká vrstva s tloušťkou vrstvy na povrchu svazku v místě 
nejpomalejšího růstu vrstvy 0,2 µm. 

Zhomogenizovaná směs pryskyřice nenasyceného isoftalového polyesteru POLY DS 183 
B1 spolu s aditivy byla nadávkována do formy připravené z komerčního silikonového 
kaučuku Lukopren N 1522. Svazek vláken s povrchovou úpravou byl následně vložen do 
formy s pryskyřicí a důkladně prosycen. V průběhu přípravy bylo dbáno na uniaxiální 
orientaci vláken bez křížení. Takto bylo celkem pokladeno 24 svazků vláken, přičemž 
polyesterová matrice byla dle potřeby přidávána či odebírána. Následně byl vzorek 
kompozitního profilu vytvrzen, nařezán na požadovanou velikost trámečků, které byly jemně 
zbroušeny na metalografické brusce za mokra a dále už jen osušeny. Takto byly připraveny 
kompozitní vzorky s objemovým zlomkem vláken 35 %.  

3.7.2 Stanovení smykové pevnosti krátkých trámečků pomocí tříbodového ohybu  

Pro posouzení míry adheze vláknové výztuže a matrice kompozitních materiálů slouží 
jejich mechanické testování. Pro tuto studii byla vybrána makromechanická metoda testování, 
konkrétně smykový test krátkých trámečků založen na tříbodovém ohybovém namáhání 
(SBST – „short beam shear test“) [48–50]. V případě této metody se jedná v principu 
o ohybový test, avšak v důsledku velmi malého rozpětí podpěr (trnů) je omezen vliv 
deformace ohybem. Velikost síly je pak přímo úměrná smykovému napětí, přičemž 
v důsledku eliminace deformace ohybem při namáhání vzorku je možné takto stanovit 
interlaminární smykovou pevnost kompozitního materiálu (pevnost krátkých trámečků) [51]. 

Pro stanovení smykové pevnosti krátkých trámečků bylo využito univerzální testovací 
zařízení Zwick Z010/TH2A (Zwick GmbH & Co). Veškerá měření byla provedena za 
laboratorních podmínek dle normy ASTM D 2344/D 2344M [52]. Testované kompozitní 
trámečky měly následující rozměry: délka L = 18 mm, šířka b = 10 mm a tloušťka t = 3 mm. 
Bližší popis nastavení přístroje, testu a samotného měření je možné najít v předešlých studiích 
zaměřených na tuto metodu a také v již zmíněné normě [10,33,34,52]. Získané hodnoty 
maximální síly Fmax byly následně použity pro výpočet smykové pevnosti krátkých trámečků

intτ dle následujícího vztahu daného normou [52]: 
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3.7.3 Příprava tenkého disku z kompozitního trámečku pro měření pomocí 
vytlačovacího testu 

Připravený kompozitní trámeček byl připevněn na rovnou desku ve směru kolmém vůči 
orientaci vláken, následně byl přiklopen PMMA trubičkou o vnitřním průměru 7 mm, která 
byla zalita dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí Epofix (Struers Inc.). Po vytvrzení byl tento 
váleček z jedné strany broušen a leštěn. Pro tyto potřeby byla použita automatická rotační 
bruska spolu s brusnými papíry z karbidu křemíku od firmy Struers Inc. Vzorky byly 
broušeny po dobu několika hodin za využití stupňovitého broušení a leštění s brusnými papíry 
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o hrubostech až 4 000 zrn·cm-2. Z válečku byl uříznut diamantovým kotoučem inboard pily 
(Leica SP1600, Leica Microsystems) tenký disk o tloušťce přibližně 250 až 300 µm. Pomocí 
další automatické rotační mikro-brusky Exakt 400 CS (EXAKT Advanced Technologies 
GmbH), která umožňuje sledovat posun vzorku ve vertikální ose, tedy výšku 
odleštěného/zbývajícího materiálu, byl vzorek leštěn z druhé strany. Po finálním doleštění této 
strany brusným SiC papírem o hrubosti 4 000 zrn·cm-2 byl následně vyříznut vzorek 
kompozitního materiálu z tohoto disku a ten byl testován. Připravené disky pro vytlačovací 
test byly o tloušťce v rozsahu od 30 do 53 µm. 

3.7.4 Stanovení smykové pevnosti na rozhraní pomocí vytlačovacího testu 

Vytlačovací test (push-out test) je mikromechanická zkouška kompozitních materiálů [53], 
kdy je jednotlivé vlákno mechanicky vytlačováno z materiálu. Děje se tak pomocí indentoru, 
který vytlačuje vlákno z tenkého disku příčně vybroušeného kompozitního vzorku [49,50].  

Pro samotná měření smykové pevnosti na rozhraní bylo použito unikátní mikroindentační 
zařízení (BAM, Berlín). Rychlost zatěžování byla kontrolována pomocí posunu indentoru 
o konstantní rychlosti 0,4 µm·s-1). Samotné testování bylo provedeno pomocí safírového 
hrotu ve tvaru komolého kuželu, tzv. „flat punch“ o průměru 14,5 µm. Tento průměr byl 
vybrán s ohledem na průměr vláken (19 µm), respektive jeho distribuci od 16 do 21 µm tak, 
aby bylo napětí dostatečně přeneseno do vlákna, ale zároveň aby nedocházelo ke kontaktu 
hrotu s matricí a tím i ovlivnění aplikované síly. 

Jak již bylo zmíněno, principem testu je vytlačení jednotlivého vlákna z tenkého disku 
(fólie) kompozitu. Vlákno je tedy zatěžováno, dokud nedojde ke kluzu tohoto vlákna. Síla 
aplikovaná na vlákno pak způsobí kompletní porušení rozhraní matrice/vlákno a vlákno je 
vytlačeno z disku. Předpokladem při následné analýze je, že smykové napětí je konstantní po 
celé délce vlákna, a tedy průměrná smyková pevnost je rovna:  
 

s 2

P

rh
τ

π
= , (8) 

kde P je aplikované zatížení, r je poloměr vlákna a h je délka vlákna (respektive tloušťka 
tenkého kompozitního disku). V případě dosazení do předchozí rovnice hodnoty maximálního 
zatížení, kdy dochází právě k porušení vazeb rozhraní či kluzu vlákna, lze hovořit o smykové 
pevnosti na rozhraní (IFSS – „interfacial shear strength“) [49].  

Testované vlákno muselo být bez viditelného poškození nebo dokonce delaminace. Další 
podmínkou bylo, aby testované vlákno bylo bez kontaktu se sousedními vlákny. Předpoklad 
tohoto testu také je, že veškerá testovaná vlákna budou přísně kolmá vůči povrchu tenkého 
disku kompozitního vzorku. Po vlastním testu bylo pomocí optické mikroskopie 
zkontrolováno vytlačené vlákno a jeho okolí. Každému vláknu byl také změřen jeho průměr. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Povrchová topografie vrstev  
Pomocí mikroskopie atomárních sil byly získány topografické mapy charakteristické pro 

dané vrstvy, které poskytly informaci o struktuře povrchu nadeponovaných tenkých vrstev 
a také sloužily k určení drsnosti povrchu a jeho laterálních rozměrů. Studium povrchové 
topografie těchto vrstev je klíčové pro určení homogenity růstu a kontinuity vrstev, správné 
vyhodnocení a posouzení nejen mechanických vlastností [20], ale i vrypové zkoušky [44].  

Za účelem postihnutí drsnosti vrstev byla určena hodnota RMS drsnosti. Pro studium 
laterálních rozměrů pak byla použita autokorelační délka, která byla stanovena na základě 
proložení autokorelační funkce a výškové korelační funkce [36]. Samotná korelační délka 
daných vrstev pak souvisí se vzdálenostmi pravidelně se opakujících struktur, v tomto případě 
pak zrn studovaného povrchu. 

RMS drsnost tenkých vrstev 

Z výsledků RMS drsnosti stanovené na skenované ploše 5 × 5 µm2 vyplývá (Obr. 4), že 
v případě všech tří výkonových sérií připravených v pulzním režimu (TVS, TVS/Ar a TVS/O2 
– 92 % Ar nebo O2 ve směsi, 2–150 W) jsou hodnoty RMS drsnosti velice nízké. Jejich 
rozsah je od 0,2 do 1,4 nm, přičemž při takto nízkých hodnotách jsou rozdíly mezi nimi 
prakticky zanedbatelné. Ve všech případech se jedná o velmi jemnozrnnou strukturu vrstev, 
na které jsou více či méně rozeznatelná malá zrna (s maximálním průměrem do 100 nm).  
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Obr. 4: Závislost RMS drsnosti na efektivním/RF výkonu pro a-CSi:H a a-CSiO:H vrstvy. 
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V případě série deponované v kontinuálním režimu (TVS, 10–70 W) je zřejmý výrazný 
nárůst RMS drsnosti v porovnání s předchozími sériemi, a to konkrétně od 3,3 do 21,7 nm 
v závislosti na rostoucím výkonu. V případě 10 W se jedná o zrnitou strukturu se zrny 
o průměru kolem 30 až 35 nm. Pro výkony 20 a 25 W převládají zrna o stejném průměru, jen 
jsou vyšší; je zde bohatší zastoupení zrn o průměru 80–250 nm. Topografické mapy jsou 
prakticky totožné. Na vzorku připraveném při 50 W byla zřejmá nízká koncentrace zrn 
(jednotky zrn na ploše 5 × 5 µm2) o velkém průměru kolem 450 až 650 nm. Vzorek 
deponován při 70 W vykazoval nejvyšší RMS drsnost, na povrchu byl pozorován vysoký 
výskyt velkých zrn, často srostlých, tvořících aglomeráty.  Největší počet zrn byl o průměru 
350–400 nm, ale bylo možné pozorovat i zrna s poloměrem nad 500 nm, až takřka 900 nm. 

Autokorelační délka vrstev připravených v kontinuálním režimu 

Hodnoty autokorelační délky byly stanoveny pro vrstvy z výkonové série (TVS, 10–70 W) 
s nejvýrazněji zrnitou morfologií. Autokorelační délka byla stanovena jak pomocí 
autokorelační funkce (ACF), tak i výškové korelační funkce (HHCF).  

Ze získané závoslosti autokorelační délky na použitém výkonu na Obr. 5 je patrné, že tato 
veličina získaná proložením dvou různých funkcí dosahuje takřka shodných hodnot. Toto 
tvrzení platí pro obě skenované plochy, 5 × 5 µm2 a 50 × 50 µm2, kdy pro každou velikost 
skenu bylo získáno pět snímků a stanovena střední hodnota a směrodatná odchylka 
sledovaných veličin.  
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Obr. 5: Graf závislosti autokorelační délky stanovené z autokorelační a výškové korelační 
funkce na RF výkonu pro dvě různě velké skenované plochy. 
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Pro obě velikosti skenu narůstá autokorelační délka s rostoucím výkonem (z ACF i HHCF) 
až dosáhne maxima při 50 W, následuje pak mírný pokles pro 70 W vzorek. Pro výkony 10–
25 W se jedná o zrnité povrchy, které mají velice blízké hodnoty autokorelačních délek. 
U 50 W vzorku byl pozorován významný nárůst velkých zrn, avšak v poměrně malém počtu, 
a tedy velkou vzdáleností od sebe (vysokou hodnotou autokorelační délky). Zajímavostí je, že 
oblast povrchu mimo zrna vykazovala velice nízké hodnoty RMS drsnosti, kolem 0,5 nm. 
Pokles hodnoty autokorelační délky u 70 W vzorku pak souvisí se skutečností, kdy oproti 
50 W vzorku došlo k nárůstu počtu velkých i menších zrn a tvorbě aglomerátů, tedy 
vzdálenost mezi zrny poklesla. Autokorelační délka pro větší skenované plochy byla větší než 
pro malé, což pravděpodobně souvisí se saturací této hodnoty s větší skenovanou plochou. 

4.2 Mechanické vlastnosti 

Cyklická nanoindentace byla použita pro charakterizaci mechanických vlastností tenkých 
a-CSi:H a a-CSiO:H vrstev zpravidla o přibližné tloušťce 1 µm. Pro všechna cyklická 
nanoindentační měření byla zvolena maximální síla 10 mN, a to z důvodu zachování shodné 
dynamiky zatěžování/odtěžování. Takto byly získány charakteristické křivky zatížení-posuv 
pro jednotlivá měření. Metoda Olivera a Pharra [38] byla následně použita pro vyhodnocení 
jednotlivých odtěžovacích křivek všech 20 cyklů (křivek zatížení-posuv). Takto byl získán 
hloubkový profil modulu pružnosti a tvrdosti. Na každém vzorku bylo provedeno pět měření 
a hodnoty jednotlivých mechanických vlastností odpovídajících si cyklů byly zprůměrovány 
a spolu se směrodatnými odchylkami vyneseny do grafů. Následné vyhodnocení hloubkového 
profilu průměrných hodnot pro dané vrstvy bylo provedeno s ohledem na pravidlo 10 %, které 
vymezuje tloušťku vrstvy nezatíženou vlivem substrátu [54]. Toto pravidlo však může být 
částečně nahrazeno extrapolací profilu k povrchu vrstvy; nelze je však použít u jednotlivých 
kvazistatických měření. Získané střední hodnoty hloubkového profilu, vyjma prvních cca 20 
až 30 nm pod povrchem vrstvy (kvůli drsnosti vzorku a nedokonalosti kalibrace kontaktní 
plochy hrotu z důvodu nedostatečného průniku hrotu do plastické zóny materiálu atd.), byly 
následně extrapolovány do nulové kontaktní hloubky (povrch vrstvy) [54]. Extrapolace byla 
provedena pomocí polynomu, což bylo navrženo na základě modelových simulací [20]. Tímto 
postupem byly získány střední hodnoty modulu pružnosti a tvrdosti nezatížené vlivem 
substrátu. 

Ze získaných výsledků dvou tloušťkových sérií vyplynulo, že je nutné vždy velice pečlivě 
a obezřetně vyhodnocovat výsledky hloubkových profilů modulu pružnosti a tvrdosti. 
Výsledné hodnoty mohou být totiž nezanedbatelně zkresleny vlivem substrátu, a to jak 
podhodnoceny, tak i nadhodnoceny (v tomto případě až o 20 %), což naznačily výsledky. Pro 
omezení vlivu substrátu na celé škále vrstev, s nízkými i vysokými hodnotami mechanických 
vlastností, byly dále vrstvy připravovány o přibližné tloušťce 1 μm. 

Vliv self-biasu na mechanické vlastnosti – vrstvy s modulem pružnosti pod 10 GPa  

Tato studie navazuje na předchozí experimenty a výsledky související s přípravou tenkých 
vrstev s modulem pružnosti pod 10 GPa, kdy byl sledován vliv průtoku TVS a procesního 
tlaku či frekvence pulzů změnami hodnot ton a toff na výsledné mechanické vlastnosti.  

Příprava vrstev s nízkými hodnotami modulu pružnosti je vhodná především při přípravě 
povrchově upravenými vlákny vyztužených polymerních kompozitů. Cílem je totiž získat 
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modul pružnosti vrstvy (mezivrstvy) přibližně o stejné hodnotě (popřípadě i nižší), než je 
hodnota modulu pružnosti samotné polymerní matrice, což naznačily modelové simulace [5], 
přičemž konvenční a komerčně používané polymery dosahují zpravidla modulu pružnosti 
v jednotkách GPa [17,55,56].  

V rámci této studie byl studován vliv self-biasu na mechanické vlastnosti. Při vložení RF 
napětí na soustavu planparalelních elektrod dochází ke vzniku tzv. self-biasu (tj. záporného 
stejnosměrného předpětí na napájené elektrodě) v důsledku rozdílné pohyblivosti elektronů 
a iontů v plazmatu, přičemž pohyblivost elektronů je značně větší než iontů. Pro vznik 
předpětí je nezbytné, aby napájená elektroda byla připojena k RF zdroji přes blokovací 
kondenzátor, nebo musí být tato elektroda nevodivá (sama elektroda pak tvoří kondenzátor). 
Self-bias způsobuje urychlení pozitivně nabitých iontů směrem k napájené elektrodě. Substrát 
umístěný na této elektrodě je pak bombardován těmito vysokorychlostními ionty [2,57]. 

Hodnoty self-biasu pro tuto studii byly měněny od 1 do 170 V. Nejvyšší hodnota 
odpovídala 10 W (TVS, 10 W – vykazoval nejnižší mechanické vlastnosti) kontinuálně 
dodaného výkonu. Následně byl zvyšován odražený výkon, a tedy snižován self-bias až ke 
zmíněné hodnotě 1 V. 
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Obr. 6: Závislost modulu pružnosti a tvrdosti na hodnotách self-biasu.  

 
Z výsledků (Obr. 6) je patrný lineární nárust obou vlastností v celém rozsahu studovaných 

hodnot self-biasu, a to konkrétně modulu pružnosti od 4 do 18 GPa, respektive tvrdosti od 0,4 
do 2,9 GPa. V obou případech platí silná pozitivní korelace mezi těmito veličinami 
v závislosti na použitém self-biasu, jak potvrzují hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu 
[58]. Nárůst mechanických vlastností opět velice dobře odpovídá nárůstu zesítění s vyšší 
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energií dodanou plazmatu [17], a tedy s vyšší hodnotou self-biasu [59]. V rámci této série 
vzorků tedy bylo dosaženo hodnoty modulu pružnosti 4 GPa, což odpovídá hodnotám modulů 
pružnosti polymerních materiálů [56] a tedy se jedná o polymerům podobné materiály 
(„polymer-like“) [17,60,61]. 

Vliv efektivního výkonu na parametr elastického obnovení, index plasticity 

Parametr elastického obnovení byl stanoven pro a-CSi:H vrstvy připravené při různých 
výkonech v pulzním režimu výboje z TVS o přibližné tloušťce 1 μm. V případě stanovení 
parametru elastického obnovení bylo použito kvazistatického nanoindentačního měření. 
V tomto případě bylo použito takové zatížení, při kterém maximální hloubka indentu 
odpovídala vždy 200 nm. Zatížení se tedy v tom případě měnilo od 1,3 do 9,8 mN. Ze 
získaných křivek pak pomocí programu Origin byly spočítány hodnoty elastické a plastické 
energie (plochy pod příslušnými křivkami), z nichž byl následně stanoven parametr 
elastického obnovení dle rovnice (5).  

Z výsledků vyplynulo, že parametr elastického obnovení s rostoucím výkonem klesá, a to 
od 0,86 do 0,62 v daném rozsahu studovaných výkonů (2–150 W). Tato závislost byla 
lineární, přičemž Pearsonův korelační koeficient byl roven –0,92, což značí silnou zápornou 
korelaci těchto dvou veličin. Jako doplňková hodnota k parametru elastického obnovení byl 
stanoven index plasticity. Byla zjištěna lineární závislost poměru H/Er (tvrdosti ku 
redukovanému modulu pružnosti) na indexu plasticity. Tato lineární závislost koresponduje 
velice dobře s výsledky studie Chenga a kol. získaných pomocí modelování za použití metody 
konečných prvků, což také potvrdili na různých materiálech [62]. 

Vliv stárnutí na mechanické vlastnosti 

Měření vlivu stárnutí na mechanické vlastnosti byla provedena na tenkých a-CSi:H 
vrstvách deponovaných v pulzním režimu výboje (TVS, 2–150 W). Tyto vrstvy pak byly 
měřeny den po depozici, následovalo měření po dvou letech a poté po dalších čtyřech letech. 
Tyto vrstvy dosahují vyšších mechanických vlastností s rostoucím efektivním výkonem 
dodaným plazmatu; dochází k větší fragmentaci monomeru a většímu zesítění dané C-Si sítě. 
Obě tyto mechanické vlastnosti pak shodně lineárně klesají s nárůstem procentuálního 
zastoupení vodíku v deponované vrstvě [17,63]. 

Na základě získaných výsledků s přihlédnutím k směrodatným odchylkám daných měření 
a chybám nanoindentačních měření jako takových by bylo možné usoudit, že v případě obou 
sledovaných mechanických vlastností (modulu pružnosti i tvrdosti) nedošlo po dobu šesti let 
k jejich výrazným změnám. Avšak starý 2 W vzorek (v menší míře i 10 W vzorek) se choval 
plastičtěji než nový vzorek a indentační hrot pronikal hlouběji do vrstvy při použití shodné 
maximální síly. Tyto materiálové změny pak souvisely s postdepozičními oxidacemi, což 
potvrdila FTIR spektra. Došlo ke změnám jak kontaktní hloubky, tak i tuhosti, v konečném 
důsledku však modul pružnosti zůstal takřka shodný, tvrdost částečně poklesla, což odpovídá 
zmíněným změnám a souvisí se zadefinováním těchto dvou vlastností. U výkonu 25 W 
a vyšších nebyly žádné takové změny pozorovány, ale projevují se zde naopak vyšší chyby 
měření, což také naznačují směrodatné odchylky. Tyto vrstvy jsou stabilní a neprojevuje se 
zde vliv stárnutí. 
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4.3 Vnitřní pnutí 

Byla provedena studie vnitřního pnutí vybraných předkládaných a-CSi:H vrstev, jelikož 
vnitřní pnutí patří mezi další mechanické vlastnosti tenkých vrstev, které mají významný vliv 
na adhezi vrstev. Vysoké hodnoty vnitřního pnutí mohou způsobovat až samovolnou 
delaminaci vrstvy. Poloměr zakřivení systému vrstva-substrát v rámci studie reziduálního 
vnitřního pnutí ve vrstvě na křemíkových raménkách byl stanoven pomocí skenovací 
elektronové mikroskopie. Vyhodnocení vnitřního pnutí vrstev na skleněných substrátech pak 
probíhalo pomocí optické profilometrie. Stanovené hodnoty poloměrů zakřivení daných 
substrátů dále sloužily pro výpočet vnitřního pnutí dle Stoneyho rovnice (6). 

U všech studovaných vrstev bylo pozorováno reziduální tlakové napětí, což odpovídá 
výsledkům dalších autorů [61,64]. Vnitřní pnutí vrstev (TVS, 150 W) se s tloušťkou v rozsahu 
studovaných tlouštěk (58 až 2 553 nm) významně neměnilo. Střední hodnota pro jednotlivé 
série na dvou různých substrátech pak byla stanovena shodně na (–0,5 ± 0,1) GPa. 
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Obr. 7: Graf závislosti vnitřního pnutí na efektivním výkonu pro a-CSi:H vrstvy z čistého 

TVS na dvou různých substrátech (křemíkové raménko a skleněný kruhový substrát).  
 
Vnitřní pnutí a-CSi:H vrstev z čistého TVS deponovaných při výkonech od 2 do 150 W 

o přibližné tloušťce 1 μm bylo stanoveno jak na křemíkových raménkách, tak i na skleněných 
kruhových substrátech. V případě obou použitých substrátů bylo stanoveno vnitřní pnutí 
shodně v rozsahu od 0 do –0,2 GPa pro výkony 2 až 75 W. V případě 150 W vzorku je pak 
hodnota vnitřního pnutí přibližně –0,5 GPa (viz Obr. 7). Zjištěný rozsah hodnot velice dobře 
odpovídá výsledkům získaným na DLC vrstvách (o tloušťce 0,9–1,1 μm) deponovaných 
pomocí PECVD na křemíkové substráty, kdy vnitřní pnutí dosahovalo hodnot od –0,1 do       
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–0,7  GPa [65], obdobně pak vrstvy deponované ze směsi trimethylsilanu a methanu [66]. 
Výsledky získané na obou použitých substrátech spolu velice dobře korespondují. Relativně 
nízké hodnoty vnitřního napětí mohou být způsobeny přítomností křemíku v deponovaných 
vrstvách.  

4.4 Kritické normálové zatížení jakožto míra adheze 

Vrypová zkouška a její vyhodnocení, korelace s AFM, optimalizace měření 

Uprostřed každého vzorku bylo provedeno deset vrypů, ze získaných zátěžových křivek 
jednotlivých měření byla určena hodnota kritického normálového zatížení (v grafech uváděno 
pouze jako kritické zatížení) jakožto míry adheze [44], při níž nastalo přerušení spojitosti. 
Z těchto hodnot byl dále spočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka, ty pak byly 
vyneseny do předložených grafů za použití programu Origin. 

Vlastní vyhodnocení vrypové zkoušky nejen s odečtem hodnoty kritického normálového 
zatížení, ale i korelací místa selhání adheze vrstvy z naměřených zátěžových křivek a AFM 
snímku je zobrazeno na Obr. 8. Konkrétně se pak jedná o zátěžovou křivku získanou z měření 
vzorku připraveného při 2 W efektivního výkonu z čistého monomeru TVS, přičemž tloušťka 
tohoto vzorku je 92 nm a modul pružnosti této vrstvy 10 GPa. 

Jak je patrné z grafu závislosti laterální složky síly na normálové (Obr. 8), došlo zde ke 
skokovému poklesu postupně narůstající laterální síly. Právě tento bod odpovídá selhání 
vrstvy, což znamená, že v daném místě byla vrstva oddělena od substrátu. Zmíněný prudký 
pokles souvisí s náhlým kontaktem hrotu a povrchu substrátu následovaný okamžitým 
zabořením indentačního hrotu do substrátu. Po razantním poklesu laterální síly následuje růst 
této hodnoty, což souvisí se situací, kdy hrot překonává materiál, který se před ním 
nahromadil. Tyto významné změny laterální síly se v průběhu samotné vrypové zkoušky 
opakují ještě několikrát před jejím skončením. Hodnota normálového posunu, při které došlo 
k odstranění vrstvy od substrátu, je rovna 91 nm, z čehož plyne, že porušení vrstvy nastalo 
právě na rozhraní vrstva-substrát. Nedochází tedy ke koheznímu porušení ve vrstvě, ale 
dochází k poruchám na fázovém rozhraní (selhání adheze), a tudíž je možné kritické 
normálové zatížení brát jako míru adheze [46]. Výsledná hodnota Lc pro tento vzorek je pak 
1,7 mN. 

Na základě experimentů byla pro standardní měření vybrána maximální zatěžovací síla 
6 mN, která byla dosažena na dráze 10,0 μm za 30 s.  

Byly vybrány vhodné podmínky mokrého čištění (v ultrazvukové lázni s ethanolem 
a následně ve vodní ultrazvukové lázni). Předúprava povrchu substrátu byla provedena 
pomocí doutnavého výboje argonu při 5 W. 

Byla nalezena silná pozitivní korelace [58] mezi Lc a t pro dvě série (TVS, 2 a 150 W), což 
může být vysvětleno tím, že větší množství materiálu vrstvy (větší tloušťka) je důvodem pro 
vyšší sílu potřebnou pro penetraci hrotu do vrstvy. Tato závislost byla také pozorována 
dalšími autory [67–71]. Dále bylo zjištěno, že směrnice lineární regrese pro 150 W vzorek je 
větší než pro 2 W vzorek, což plyne z vyšších hodnot modulu pružnosti 150 W vzorku 
(141 GPa na rozdíl od 10 GPa pro 2 W vzorek). Toto tvrzení je pak možné podložit 
teoretickými modely adhezní práce, kdy Lc je přímo úměrné E 1/2 a tedy směrnice lineární 
regrese hodnot Lc narůstá strměji pro vzorek s vyšším modulem pružnosti [67,72–74], což 



24 
 

bylo také experimentálně ověřeno. Na základě výsledků byla pro další testy zachována 
tloušťka vrstev odpovídající 100 nm.  

Částečně bylo ověřeno, že hodnoty Lc rostou s narůstajícím poloměrem zakřivení hrotu, 
což odpovídá teoretickým předpokladům [43,71,75,76]. 

I přesto, že část vzorků vykazovala projevy stárnutí a projevila se u nich částečná 
postdepoziční oxidace materiálu [77,78], nebylo možné s jistotou pozorovat tyto vlivy na 
hodnotě Lc, spíše se jednalo o chyby měření. V průběhu stárnutí (6,5 let) byly vzorky 
skladovány v exsikátoru, kde byly vystaveny laboratorní teplotě mezi 20 °C až 25 °C, 
relativní vlhkosti vzduchu od 5 % do 45 % a atmosférickému tlaku.  

 

Obr. 8: Graf závislosti laterální síly na normálové síle, který je korelován s místem selhání 
adheze na snímku získaného pomocí AFM. 
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Kritické normálové zatížení vrstev 

Mezi další parametry ovlivňující nejen mechanické vlastnosti tenkých vrstev připravených 
PVD či CVD metodami, ale i chemické složení těchto vrstev patří výkon, který je dodáván 
plazmatu [63,79–81]. Změnou dodaného výkonu, a tedy energie dodané plazmatu, dochází 
k rozdílné míře fragmentace výchozích molekul prekurzorů, čemuž následuje tvorba vrstvy 
z těchto různě reaktivních částic.  

Byla připravena výkonová série v rozsahu výkonů od 10 W do 70 W za použití 
kontinuálního režimu výboje. V grafu (Obr. 9) je zřejmý nárůst hodnot Lc s rostoucími 
hodnotami RF výkonu, a to od 1,8 mN až do 3,9 mN, přičemž hodnota Lc odpovídající vrstvě 
připravené při 50 W a 70 W se již nemění. Tento narůst souvisí s nárůstem mechanických 
vlastností těchto vrstev s rostoucím výkonem, a to díky vyššímu zesítění vzniklého materiálu 
[17,39,47,82]. 

V případě výkonové série připravené v pulzním plazmatu je viditelný obdobný trend jako 
v případě kontinuálního režimu, kdy dochází opět k nárůstu hodnot Lc od 1,7 mN (2 W) do 
maximální hodnoty 4,6 mN, což odpovídá vzorku deponovanému při 75 W efektivního 
výkonu. Dále se tato hodnota nemění pro 150 W vzorek (4,4 mN). Tento nárůst hodnot Lc je 
opět způsoben významnými změnami modulu pružnosti. To koresponduje s teoretickými 
modely, kdy Lc je přímo úměrné E1/2 [67,72], což bylo experimentálně ověřeno. Tyto získané 
trendy spolu velice dobře korelují a odpovídají výsledkům zjištěným He a kol. na obdobných 
a-SiC:H vrstvách deponovaných na skle [83]. Saturace hodnoty Lc v případě kontinuálního 
režimu kopíruje trend závislosti modulu pružnosti na RF výkonu. V případě série připravené 
v pulzním režimu výboje je tato saturace hodnoty Lc pravděpodobně způsobena hustotou 
vazeb na rozhraní vrstva-substrát (vytvářením vazeb Si-O-Si nebo Si-O-C [84]), která 
dosahuje nasycení právě při vyšších efektivních výkonech. Tento pokles nebyl pozorován 
u mechanických vlastností této série, avšak zmíněný pokles může být částečně způsoben 
výrazně větším vnitřním pnutím u vrstvy deponované při 150 W na rozdíl od ostatních vzorků 
této série (Obr. 7). 
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Obr. 9: Graf závislosti kritického normálového zatížení na efektivním/RF výkonu pro a-CSi:H 
vrstvy připravené z čistého TVS v kontinuálním a pulzním režimu výboje a pro a-CSi:H     

a a-CSiO:H vrstvy ze směsí TVS a Ar nebo O2 připravené v pulzním plazmatu. 
 

Další studie vlivu na hodnoty Lc byla provedena na tenkých vrstvách z TVS a argonu 
(53 %, 79 % a 92 % Ar ve směsi, efektivní výkon 2–150 W). Výkonová série z TVS/Ar 
(92 %) pak dosahovala prakticky konstantních hodnot Lc; oscilovala kolem 4,0 až 4,5 mN. 
Obdobná míra adheze odpovídá hodnotě Lc pro 150 W z TVS, tomu odpovídá i složení 
materiálů dle FTIR. V případě směsi obsahující 79 % argonu dochází k poklesu hodnoty Lc 
pro vzorek deponovaný při 2 W efektivního výkonu. Pro směs obsahující 53 % argonu pak 
dochází k poklesu hodnot kritického normálového zatížení, jak pro vzorek deponovaný při 
2 W, tak i při 10 W efektivního výkonu. Lze tedy říci, že se snižujícím se obsahem argonu ve 
směsi s TVS dochází k poklesu hodnot Lc u vrstev deponovaných při nízkých výkonech (blíží 
se hodnotám stanoveným pro vrstvy z TVS). To souvisí s nižší fragmentací prekurzoru 
a sníženým efektem bombardování vrstvy energetickými ionty v důsledku nižšího obsahu 
argonu ve směsi. Mírný pokles Lc u 75 a 150 W s nárůstem argonu ve směsi odpovídá 
výsledkům snižujících se hodnot modulu pružnosti těchto vrstev, jak dokázaly výsledky 
závislosti Lc na E1/2. 

Dále byly studovány a-CSiO:H vrstvy ze směsi TVS s kyslíkem (53 %, 79 % a 92 % 
kyslíku ve směsi, 2–150 W). Bylo zjištěno, že vrstvy připravené ze TVS/ O2 (53 %) dosahují 
hodnot Lc shodných jako vrstvy připravené ze samotného TVS. To souvisí s obdobnými 
hodnotami modulu pružnosti těchto výkonových sérií. V případě směsi obsahující 79 % 
kyslíku došlo k nárůstu hodnot kritického normálového zatížení vůči předchozí směsi u všech 
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vrstev připravených v celém rozsahu výkonu. Tento nárůst může souviset s lepší 
kompatibilitou rostoucí vrstvy se substrátem v důsledku strukturní podobnosti a vhodného 
poměru fragmentů monomeru spolu s vhodnou koncentrací kyslíku v plazmatu. V případě 
směsi TVS/O2 obsahující 92 % kyslíku pak u 2 a 10 W vzorků je patrný stále ještě nárůst 
hodnot Lc související s vyšším stupněm ionizace plazmatu a větší fragmentací prekurzoru při 
depozici vrstvy, a tedy i nárůstem mechanických vlastností vrstev, v porovnání s nižšími 
výkony ostatních sérií zobrazených v tomto grafu. U vyšších výkonů (od 25 W výše) pak 
dochází k významnému poklesu kritického normálového zatížení s výkonem, kdy se hodnoty 
postupně dostávají hluboko pod hodnoty Lc vrstev z čistého TVS připravených o stejném 
výkonu. Tento jev je ovlivněn poklesem mechanických vlastností a silnou závislostí na nich. 
Vrstvy jsou deponovány ze směsi obsahující 92 % kyslíku, a tedy obsahují výrazně více       
Si-O-Si, Si-O-C či CO skupin, které snižují zesítění sítě (na rozdíl od funkčních skupin, jako 
jsou C=C, Si-C či –CHx). Obecně s přibývajícím množstvím kyslíku se zvyšuje anorganický 
charakter vrstev, se zvyšujícím se výkonem pak klesá koncentrace uhlíku ve vrstvách, naopak 
koncentrace křemíku a kyslíku roste. Modul pružnosti saturuje na hodnotách kolem 55 až 
65 GPa, což je blízké hodnotě modulu pružnosti právě SiO2. Mechanické vlastnosti jsou sice 
obdobné s těmi pro výkonovou sérii z TVS a 79 % kyslíku, avšak v tomto případě bylo 
pozorováno malé množství mikropórů se zapouzdřeným CO2 v deponovaných vrstvách. 
V případě této směsi se také přepokládá nejvyšší vnitřní pnutí z těchto sérií, především pak 
u vzorků připravených při 75 a 150 W, což může naznačovat právě mírný pokles hodnot Lc. 
To vše pravděpodobně ve výsledku vede k nižším hodnotám Lc při selhání adheze vrstvy. 

4.5 Frikční koeficient 

Mezi další významné parametry, které jsou charakterizovány u mnoha materiálů, patří 
frikční koeficient. V tomto případě se frikční koeficient rovná poměru laterální síly ku 
normálové. Měření probíhá obdobně jako vrypová zkouška, kdy hrot (v tomto případě opět 
konosférický hrot) prostupuje vrstvou s tím rozdílem, že normálové zatížení je konstantní 
v průběhu testu. Takto vždy bylo provedeno pět měření a z nich stanovena střední hodnota 
frikčního koeficientu a směrodatná odchylka daného měření, totéž pak bylo provedeno pro 
všech pět měření z daného vzorku a tyto hodnoty zaneseny do grafů.  

Na základě měření byla vybrána hodnota normálového zatížení, která by byla vhodná pro 
všechna měření frikčního koeficientu připravených vrstev, a to 750 μN.  

Byl sledován vliv dodávaného výkonu plazmatu na hodnotu frikčního koeficientu pro dvě 
výkonové série z čistého TVS, kdy byl kontinuálně dodáván výkon plazmatu v prvním 
případě, ve druhém pak ve formě pulzního plazmatu. V případě výkonové série připravené 
v kontinuálním režimu výboje (10–70 W) je možné říci, že hodnoty frikčního koeficientu 
oscilují kolem hodnoty 0,10 ± 0,02. V případě pulzního režimu výboje (2–150 W) je pak tato 
střední hodnota nepatrně vyšší, a to 0,13 ± 0,01. 

Dále byl sledován vývoj a změny frikčního koeficientu tří argonových a tří kyslíkových 
sérií (pulzní režim, 2–150 W). Jednalo se opět o a-CSi:H a a-CSiO:H vrstvy z TVS a 53 %, 
79 % či 92 % argonu nebo kyslíku. V případě argonových sérií frikční koeficient postupně 
narůstal s rostoucím efektivním výkonem, pro nejvyšší ředění pak došlo k saturaci této 
hodnoty. Pro různé koncentrace argonu docházelo s rostoucím obsahem argonu v použité 
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směsi k růstu frikčního koeficientu vždy pro daný výkon. Naopak frikční koeficient 
u kyslíkových sérií s rostoucím výkonem klesal, až docházelo k saturaci tohoto koeficientu 
u vyšších výkonů. Pro daný výkon opět nejvyšších hodnot frikčního koeficientu dosahovaly 
vrstvy s nejvyšším množstvím kyslíku ve směsi; s klesajícím obsahem kyslíku pak docházelo 
k poklesu frikčního koeficientu pro daný výkon. Zjištěný frikční koeficient pro tyto 
připravené výkonové série připravené z různých směsí TVS s argonem nebo kyslíkem je 
v rozsahu od 0,07 do 0,17. Obdobné hodnoty frikčního koeficientu byly například stanoveny 
pro a-C:H vrstvy a a-CSi:H vrstvy, konkrétně pak přibližně 0,05 až 0,15, respektive 0,05 až 
0,10 [61,85,86].    

4.6 Adhezní práce 

Jak již bylo řečeno v teoretické části této dizertační práce [67,72–74,87–90] a také bylo 
z části dokázáno množstvím měření a vlastních výsledků, tak hodnoty kritického 
normálového zatížení jsou ovlivňovány velkým počtem intrinsických a extrinsických 
parametrů [43,69]. Pro snazší analýzu a porovnávání pak byla zachovávána většina těchto 
parametrů, jako je tloušťka vrstev, rychlost zatěžování a rychlost provedení vrypu, použitý 
hrot či použitý substrát. Přesto hodnota kritického normálového zatížení je stále ovlivněna 
mnoha dalšími parametry. Z těchto důvodů je nutné eliminovat co největší počet těchto 
faktorů. Řešením se nabízí stanovit adhezní práci těchto vrstev k substrátu a postihnout i vliv 
modulu pružnosti vrstvy, její přesné tloušťky či frikčního koeficientu.  

Hodnoty adhezní práce byly stanoveny na základě teoretických modelů odvozených dle 
Bulla a kol., Burnetta a Rickerbyho [67,72–74]. Tyto zmíněné modely však využívají ve 
výpočtech kritickou hodnotu šířky dráhy vrypu, dc, která je stanovena ze snímku zbytkového 
otisku vrypu získaného pomocí AFM nebo SEM. Tato šířka stopy může být zkreslena či 
pozměněna u vrstev testovaných v této práci, a to v důsledku elastického obnovení vrstev 
nebo zahrnutím místa selhání adheze materiálem vrstvy, jejími úlomky apod. Z tohoto důvodu 
pak mohou být předchozí rovnice modifikovány do podoby [90]: 
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kde hc je hloubka dráhy při kritickém zatížení a R je poloměr hrotu. Hloubka dráhy vrypu (hc) 
je vhodnější než šířka dráhy vrypu (dc), jelikož je možné tuto veličinu zjistit z normálového 
posunu hrotu měřeného přímo při vrypové zkoušce. Hloubka dráhy pak přibližně odpovídá 
tloušťce vrstvy při dosažení hodnoty kritického normálového zatížení, a tedy místu selhání 
adheze, což bylo dokázáno. Z tohoto důvodu je pak možné hloubku dráhy nahradit 
elipsometricky stanovenou tloušťkou vrstvy t. Hodnota použitého Poissonova čísla ν pak byla 
konstantní pro všechny vrstvy, a to 0,35 [17]. Modul pružnosti E, kritické normálové zatížení 
(Lc) a frikční koeficient (µ) byly experimentálně stanoveny. Z těchto známých veličin pak 
byly vypočítány hodnoty adhezní práce dle rovnice (10) a následně vyneseny do grafů. 
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Je zde také nutno podotknout, že tento model zanedbává ve svých výpočtech vliv vnitřního 
pnutí na výslednou hodnotu adhezní práce stanovenou z vrypové zkoušky. Pro část vzorků 
byly pomocí Stoneyho rovnice stanoveny hodnoty vnitřního pnutí, které byly v rozsahu od     
–0,1 do –0,5 GPa (viz kapitola 4.3). Jelikož byly tyto získané hodnoty relativně nízké, může 
být vliv vnitřního pnutí na vyhodnocení adheze zanedbán, a tedy rovnice (10) pro výpočet 
adhezní práce může být použita.  

Výsledkem studie vlivu tloušťky na hodnoty kritického normálového zatížení bylo zjištění, 
že Lc lineárně narůstá s rostoucí tloušťkou vrstvy jak pro 2 W, tak i 150 W vzorky tenkých 
vrstev.  

Na AFM snímcích (Obr. 10) je možné pozorovat dva charakteristické typy porušení 
připravených 2 W vrstev. První z nich byl u vrstev připravených o tloušťce od 33 do 170 nm, 
druhý pak od 409 do 666 nm. V prvním případě se jedná o tzv. „recovery spallation“ [91,92] 
(štěpení/tříštění v důsledku rozdílné míry elastického obnovení vrstvy a substrátu. U tlouštěk 
409 nm a větších se u daných vrstev pak jedná o charakter porušení tzv. „wedge spallation“ 
[44,91,92] (štěpení/tříštění v důsledku tvorby „klínu“). Vrstva o tloušťce 301 nm vykazovala 
výraznou delaminaci vrstvy od substrátu ve tvaru klínu (dokonce dvou klínů), a to z důvodu 
nižší hodnoty Lc při které došlo k uštípnutí vrstvy poprvé. Okolí vrypu pak vykazovalo 
známky porušení odpovídající druhému typu. Tento charakter porušení vrstvy je tedy možné 
brát za přechod mezi dvěma režimy porušení. 

Pro tyto dvě tloušťkové série byla taktéž stanovena hodnota adhezní práce, viz Obr. 10. 
V případě 2 W vrstev je vidět, že adhezní práce je přibližně konstantní pro tloušťky do 
301 nm, následně dochází k prudkému nárůstu adhezní práce s rostoucí tloušťkou. Tento fakt 
pravděpodobně odpovídá skutečnosti, kdy při tloušťkách větších než 301 nm dochází 
k jinému charakteru porušení a štěpení vrstvy ve tvaru klínu (viz Obr. 10). V tomto případě se 
jedná o poměrně velké odštípnuté kusy vrstvy. Z tohoto grafu lze tedy usuzovat, že ve 
skutečnosti nedochází k nárůstu adhezní práce (ta by měla být stále stejná, jelikož se jedná 
o vrstvu se stále stejným složením a obdoným vnitřním pnutím na totožném křemíkovém 
substrátu), která odpovídá energii nutné k odstranění vrstvy od substrátu. Ve skutečnosti je 
však potřeba mnohem více energie na odštípnutí tohoto klínu vrstvy a odlétnutí mimo 
vrypový kanál, jelikož pro tyto procesy je nutná další kinetická energie, a také zde dochází 
k disipaci tepla. V případě 150 W vrstev je pak evidentní, že pro tyto hodnoty tlouštěk je 
hodnota adhezní práce opět přibližně konstantní. Důvodem je, že tloušťka vrstev je poměrně 
malá (maximálně 155 nm) a nedochází zde tedy k tříštění vrstev ve formě klínu, na což by 
byla potřeba větší energie, než je pouze energie potřebná k delaminaci vrstvy. U vrstvy o větší 
tloušťce (280 nm) už nebylo možné stanovit míru adheze. 
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Obr. 10: Stanovené hodnoty adhezní práce pro dvě tloušťkové série (a-CSi:H vrstvy, 

připravené při 2 a 150 W efektivního výkonu). 

Pro vrstvy z výkonové série z čistého TVS deponované jak v pulzním, tak v kontinuálním 
režimu a pro dvě série připravené ze směsi TVS s argonem nebo kyslíkem (92 %) byla 
stanovena adhezní práce. Ze získaných výsledků (Obr. 11) vyplývá, že pro všechny čtyři 
studované série hodnota adhezní práce klesá s rostoucím výkonem, a to přibližně od 0,5 do 
0,1 J·m-2. Pouze vzorek připraven ve směsi TVS s argonem při 150 W efektivního výkonu 
dosahuje takřka 0,4 J·m-2. To však může být způsobeno vyšší hodnotou směrodatné odchylky, 
ta je zpravidla kolem 10 až 15 %, výjimečně však může být i vyšší.  

I přes výrazné změny kritického normálového zatížení či mechanické vlastnosti 
jednotlivých vzorků dosahují vzorky připravené při stejném výkonu obdobných hodnot 
adhezní práce a není zde možné pozorovat velké rozdíly mezi nimi. Na základě těchto 
výsledků je tedy možné tvrdit, že adhezní práce je vhodnější veličinou charakterizující adhezi 
tenkých vrstev k substrátu na rozdíl od kritického normálového zatížení. Jeho hodnota je totiž 
ovlivněna množstvím parametrů, jak bylo v této práci dokázáno, a je tedy velice obtížné tyto 
výsledky srovnávat, obzvláště liší-li se významně některé z materiálových vlastností vrstev, 
popřípadě i substrátů.  

Stanovené hodnoty adhezní práce odpovídají velice dobře výsledkům získaným pro vrstvy 
SiO2 a SiN1,3 na polykarbonátu, jak publikovali Rats a kol. [71]. Obdobné hodnoty pak byly 
také stanoveny dalšími týmy pro rozhraní SiCN vrstvy na porézním SiOCH povrchu [93,94]. 
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Obr. 11: Graf závislosti adhezní práce na efektivním/RF výkonu pro a-CSi:H/a-CSiO:H 

vrstvy.  

4.7 Studie míry adheze systémů vrstva-substrát a kompozitních materiálů jakožto 
finální aplikace 

Experimentální a modelové výsledky naznačily souvislost mezi adhezí mezivrstvy 
a smykovou pevností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny [8,95]. Tato 
studie se zabývala mírou adheze jak samotných vrstev na plošných křemíkových substrátech, 
tak následně i adhezí reálných kompozitních materiálů povrchově upravených skleněných 
vláken v polymerní matrici (GFRC – „glass-fiber reinforced composites“). Jelikož na povrchu 
křemíkového substrátu je vrstva nativního SiO2 (o tloušťce několika nanometrů), je možné 
brát adhezi vrstvy k tomuto substrátu za shodnou s adhezí ke skleněnému substrátu [8], a tedy 
i skleněnému vláknu, což bylo dříve dokázáno [90]. Znalosti z rovinných substrátů je pak 
možné aplikovat pro přípravu kompozitních materiálů a následně provádět adhezní testy 
finálních profilů. 

4.7.1 Kritické normálové zatížení 

Vzorky pro tuto studii byly připraveny v aparatuře A4, jež byla popsána v kapitole 3.2.3. 
Tato aparatura umožňuje deponovat jak na planární substráty, tak i na svazky vláken, čehož 
bylo v této studii úspěšně využito. V rámci této studie byly připraveny dvě série vzorků, a to 
v pulzním plazmatu při 2 W efektivního výkonu a 30 W v kontinuálním režimu výboje. 
V případě obou těchto a-CSi:H/a-CSiO:H sérií byl měněn obsah kyslíku ve směsích s TVS 
použitých pro depozice od 0 do 71 %.  Takto bylo nadeponováno šest vzorků na křemíkové 
substráty pro každou tuto sérii připravenou při různém výkonu (celkově tedy 12 vzorků) 
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o tloušťce 93 až 112 nm. Tyto vzorky byly následně podrobeny vrypové zkoušce. Výsledky 
získané měřeními jsou pak zobrazeny v grafu na Obr. 12.   
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Obr. 12: Graf závislosti kritického normálového zatížení na koncentraci kyslíku ve směsi 

s TVS pro dva různé výkony  [10]. 

Na Obr. 12 jsou zobrazeny závislosti kritického normálového zatížení na procentuálním 
zastoupení kyslíku v použité směsi s prekurzorem pro depozici tenkých vrstev pro zmíněné 
dvě série (každá připravena při jiném výkonu). Výsledky naznačují, že hodnota kritického 
normálového zatížení pro 30 W vzorky je vyšší (1,7–2,2 mN) než pro 2 W vzorky (1,5–
1,3 mN). Přesto s ohledem na vyšší směrodatné odchylky u posledních měření, či směrodatné 
odchylky zobrazené v předešlých grafech této práce, je možné usuzovat, že míra adheze 
těchto vrstev k substrátu bude přibližně stejná a je zde takřka nemožné hledat další trendy.  

4.7.2 Smyková pevnost krátkých trámečků 

Pro stanovení hodnot smykové pevnosti byly použity trámečky kompozitního materiálu 
o již zmíněných rozměrech (viz kapitola 3.7.1) dle normy, které byly připraveny 
z polymerní matrice a povrchově upravených vláken s a-CSi:H/a-CSiO:H vrstvami 
připravenými při 2 W efektivního výkonu, či 30 W RF výkonu dodaného plazmatu (stejné 
depoziční podmínky jako pro stanovení kritického normálového zatížení v předchozí kapitole 
4.7.1). Pro přípravu upravených vláken je nezbytné, aby byla veškerá vlákna povrchově 
upravena, a proto tedy byla na základě experimentů zvolena tloušťka vrstvy na povrchu 
svazku v místě nejpomalejšího růstu vrstvy 0,2 µm. 

Ze získaných hodnot maximální síly a dalších parametrů dle rovnice (7) byly stanoveny 
výsledné střední hodnoty smykové pevnosti krátkých trámečků spolu se směrodatnými 
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odchylkami, a to vždy pro 8 až 10 měření. V grafu (viz Obr. 13) je souhrnně zobrazena 
smyková pevnost v závislosti na koncentraci kyslíku ve směsi s TVS pro dvě připravené série 
(2 W a 30 W).  
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Obr. 13: Graf závislosti smykové pevnosti na koncentraci kyslíku ve směsi s TVS pro dva 

různé výkony  [10,96]. 

V případě kompozitních trámečků připravených z vláken s mezivrstvou deponovanou 
z čistého monomeru při 2 W efektivního výkonu je zřejmé, že smyková pevnost dosahuje 
stejné hodnoty jako u trámečků s vlákny s 30 W a-CSi:H mezivrstvou, tj. 32,0 MPa, 
respektive 31,3 MPa. V případě směsí TVS s kyslíkem (33–71 % kyslíku) dochází u série 
připravené při 2 W efektivního výkonu k nárůstu smykové pevnosti oproti mezivrstvě 
z čistého TVS, přičemž tyto hodnoty oscilují v řádu desetin kolem hodnoty 44,0 MPa. Tento 
nárůst proti mezivrstvě bez přítomnosti kyslíku je dán zvýšeným počtem kovalentních vazeb 
mezi substrátem a matricí, což odpovídá vyšší přítomností skupin Si-O-Si a Si-O-C, jak 
dokazují FTIR spektra [10]. U 30 W série je možné říci, že s postupným nárůstem obsahu 
kyslíku ve směsi s TVS dochází k poklesu smykové pevnosti od 31,3 MPa (0 % kyslíku) 
postupně až po hodnotu 24,2 MPa (71 % kyslíku). Tento pokles pak může být vysvětlen 
skutečností, kdy se v materiálu vrstvy vytváří více skupin C=O, čímž se snižuje počet 
kovalentních vazeb mezi substrátem a matricí jako nežádoucí vedlejší účinek. V případě 
nižšího výkonu (2 W) obsahují vrstvy větší množství vinylových skupin na povrchu, které 
jsou zodpovědné za tvorbu kovalentních vazeb s polyesterovou pryskyřicí během procesu 
vytvrzování, což způsobuje vyšší pevnost rozhraní mezivrstva/matrice [97]. V grafu (Obr. 13) 
je šipkou zobrazena hodnota smykové pevnosti odpovídající komerční povrchové úpravě 
(39,2 MPa). Z výsledků je pak zřejmé, že přibližně o 13 % vyšší smyková pevnost byla 

Komerční 
úprava 
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stanovena pro všechny kompozitní trámečky, které byly připraveny při 2 W ze směsi TVS 
s kyslíkem v celém studovaném rozsahu koncentrací (33–71 % kyslíku). 

4.7.3 Smyková pevnost na rozhraní 

Z kompozitních trámečků připravovaných taktéž pro testování smykové pevnosti krátkých 
trámečků byly připraveny tenké disky (kapitola 3.7.3). Jednalo se shodně o polymerní 
kompozit vyztužený povrchově upravenými vlákny a-CSi:H/a-CSiO:H vrstvami připravenými 
při 2 W efektivního výkonu nebo 30 W RF výkonu dodaného plazmatu. Pro stanovení 
smykové pevnosti na rozhraní bylo použito vytlačovacího testu pomocí mikroindentačního 
přístroje, čímž byly získány zátěžové křivky (síla vs. posuv). Z nich byly stanoveny hodnoty 
maximální síly, při které došlo k porušení rozhraní mezi vláknem s povrchovou úpravou 
a matricí, přičemž může docházet v různé míře k porušení rozhraní vlákna a tenké mezivrstvy 
nebo rozhraní mezivrstvy a modifikované matrice. Následně s využitím znalostí dalších 
veličin, a to poloměru vláken a tloušťky tenkého disku získaných pomocí optického 
mikroskopu (Carl Zeiss AG) a konfokálního laserového skenovacího mikroskopu (Color 3 D 
CLSM VK-9710, Keyence), byla dle rovnice (8) stanovena smyková pevnost na rozhraní pro 
obě série (2 W a 30 W). Výsledky středních hodnot smykové pevnosti na rozhraní spolu se 
směrodatnými odchylkami jsou dále zobrazeny souhrnně v grafu na Obr. 14. 
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Obr. 14: Graf závislosti smykové pevnosti na rozhraní na koncentraci kyslíku ve směsi s TVS 
pro dva různé výkony. 

V případě a-CSiO:H mezivrstev (ze směsí TVS s kyslíkem o obsahu 33 až 71 %) 
připravených při 2 W efektivního výkonu došlo k nárůstu smykové pevnosti na rozhraní 
kompozitního vzorku ve srovnání s a-CSi:H mezivrstvou (z čistého TVS), kdy hodnoty IFSS 
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se pohybují v rozsahu 46,0 až 59,4 MPa pro směsi na rozdíl od vrstvy z čistého TVS 
dosahujícího pouze 26,0 MPa. V případě mezivrstev připravených při 30 W je pro vzorek 
z čistého TVS smyková pevnost na rozhraní 34,1 MPa, což opět přibližně odpovídá 2 W 
mezivrstvě z čistého TVS. Při vyšších koncentracích kyslíku dochází k poklesu IFSS proti 
tomuto vzorku a hodnoty pak oscilují v rozsahu 15,2 až 23,8 MPa. Tyto trendy je pak možné 
vysvětlit stejně jako v předchozím případě smykové pevnosti krátkých trámečků, viz kapitola 
4.7.2. Na rozdíl od těchto hodnot však dosahují stanovené hodnoty smykové pevnosti na 
rozhraní vyšších směrodatných odchylek. Ty se v průměru pohybují kolem 30 % střední 
hodnoty. Takto vysoké hodnoty jsou pravděpodobně zapříčiněny nezbytnou, avšak poměrně 
dlouho dobou leštění obou povrchů ve vodě, která může částečně porušovat rozhraní (a to 
i přesto, že materiál je postupně odstraňován – broušením a leštěním). Na tyto vyšší 
směrodatné odchylky může mít také do jisté míry vliv zacházení a manipulace se vzorky, 
které musí být z důvodu rozměrů tenkého disku připraveného k testování velice opatrné 
a precizní, aby nedocházelo k jeho ohýbání a prohýbání, a tím k indukci mechanických napětí 
ve vzorku. 

Je také nutné brát v potaz to, že při vytlačovacím testu jsou vytlačována jednotlivá vlákna 
(mikromechanický test), přičemž průměrná hodnota provedených měření přibližně odpovídá 
průměrné hodnotě makromechanického testování pomocí SBST, kdy je testováno velké 
množství vláken naráz.  

Z těchto výsledků je pak evidentní, že výsledky stanovené interlaminární smykové 
pevnosti a smykové pevnosti na rozhraní spolu velice dobře korelují a dosahují obdobných 
trendů pro obě tyto výkonové série připravené z TVS a jeho směsí s kyslíkem o různých 
koncentracích. Z těchto důvodů byla vynesena závislost smykové pevnosti na rozhraní 
v závislosti na smykové pevnosti krátkých trámečků. Soubor získaných hodnot byl následně 
proložen přímkou, přičemž získaná hodnota Pearsonova korelačního koeficientu r, 
udávajícího sílu lineární závislosti mezi dvěma veličinami, je v tomto konkrétním případě 
rovna hodnotě 0,96. To může naznačovat, že obě smykové pevnosti jsou na sobě silně závislé 
a sobě přímo úměrné. Je však nutné brát v úvahu, že směrodatné odchylky jsou významné 
v případě hodnot smykové pevnosti na rozhraní a celkově je nutné brát v potaz malou velikost 
výběrového souboru. Tato studie by tudíž potřebovala pro ověření větší množství dat. 
Navzdory tomu je možné říci, že mikromechanický test kompozitního materiálu (vytlačovací 
test) a makromechanický test (tříbodový ohybový test krátkých trámečků) poskytují obdobné 
výsledky a jsou v dobré shodě.  

Pevnost výsledného kompozitu při smykovém namáhání je závislá na smykové pevnosti 
jednotlivých komponent, přičemž z modelových simulací distribuce smykového napětí napříč 
mezifází vyplývá, že slabým místem kompozitu je rozhraní mezi vláknem a mezivrstvou [8]. 
Adheze nadeponované tenké vrstvy (mezivrstvy) k substrátu je tedy stěžejním parametrem. 
Výsledky obou těchto adhezních testů kompozitních materiálů přesto nekorespondují s trendy 
kritického normálového zatížení. Jedním z důvodů je významná změna mechanických 
vlastností u těchto testovaných vrstev, jako je například modul pružnosti či frikční koeficient. 
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4.7.4 Adhezní práce 

Jak bylo zmíněno, adhezní práce může být vhodnější veličinou charakterizující adhezi 
vrstvy k substrátu, jelikož eliminuje vliv dalších mechanických a tribologických vlastností na 
hodnoty kritického normálového zatížení, a tedy míru adheze. 

Nejprve byly stanoveny mechanické a tribologické vlastnosti zmíněných dvou sérií. 
V případě vrstev připravených při 30 W byl zřejmý nárůst modulu pružnosti od 10 do 28 GPa 
s rostoucí koncentrací kyslíku ve směsi s TVS. Naopak u 2 W vrstev došlo k minimálnímu, až 
zanedbatelnému poklesu modulu pružnosti ze 4,0 na 3,0 GPa s rostoucí koncentrací kyslíku 
ve směsi.  

V případě všech zmíněných a-CSi:H/a-CSiO:H vrstev připravených při 2 W však bylo 
úspěšně dosaženo modulu pružnosti významně pod hodnotu 10 GPa a zároveň hodnoty 
odpovídající modulu pružnosti polyesterové pryskyřice, která je používána při přípravě 
kompozitních vzorků. Tyto vrstvy byly tedy vybrány pro přípravu kompozitů, jelikož se 
zároveň jedná o nejnižší hodnoty modulu pružnosti vrstev připravených v rámci těchto studií. 
Použitím těchto vrstev byl totiž splněn teoretický předpoklad dle modelových simulací [5], 
kdy je vhodné připravit tenkou mezivrstvu o přibližně shodné či nižší hodnotě modulu 
pružnosti, než je tato hodnota samotné polymerní matrice (≈ 4 GPa [56]), a získat tedy 
výsledný kompozitní materiál vykazující (nej)vyšší mechanické vlastnosti. 

Za účelem stanovení adhezní práce byla taktéž určena hodnota frikčního koeficientu. Ten 
pro 30 W vzorky osciloval kolem hodnoty 0,25, pouze vzorek připravený ze směsi TVS/O2 
obsahující 71 % kyslíku dosahoval hodnoty 0,34. V případě 2 W série pak frikční koeficient 
fluktuoval kolem hodnoty 0,19 a 0,20. 
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Obr. 15: Graf závislosti adhezní práce na koncentraci kyslíku ve směsi s TVS pro dva různé 
výkony. 
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Na základě hodnot kritického normálového zatížení (Obr. 12) a mechanických 
a tribologických vlastností spolu se stanovenou tloušťkou vrstvy byla vypočítána adhezní 
práce pro studované tenké vrstvy. Získané hodnoty adhezní práce jsou pak vyneseny pro dvě 
série připravené při rozdílném výkonu v grafu na Obr. 15. 

Zjištěné výsledky mohou do jisté míry naznačovat obdobný trend jako grafy smykové 
pevnosti a smykové pevnosti na rozhraní v závislosti na koncentraci kyslíku pro dvě 
připravené série. Tyto výsledky nastiňují, že i adhezní práce je pro 2 W vzorky vyšší než pro 
30 W, což velice dobře odpovídá výsledkům získaným pomocí mikro a makromechanických 
testů již výsledných kompozitů. Přesto je potřeba být velice obezřetný, jelikož i tato veličina 
(adhezní práce) má směrodatnou odchylku zpravidla kolem 10 až 15 %, ojediněle však 
dokonce až blížící se k 30 %. Navzdory tomu byla pro tento poměrně malý soubor dat 
vynesena smyková pevnost a smyková pevnost na rozhraní v závislosti na adhezní práci.  

Z tohoto grafu bylo zřejmé, že hodnota Pearsonova korelačního koeficientu značí silnou 
pozitivní korelaci smykové pevnosti kompozitního trámečku a smykové pevnosti na rozhraní 
určené pomocí vytlačovacího testu na stanovené adhezní práci mezi tenkou vrstvou 
a křemíkovým substrátem.  

Získané hodnoty adhezní práce opět nastínily a částečně potvrdily, že se jedná o vhodnější 
veličinu charakterizující adhezi tenké vrstvy k substrátu na rozdíl od kritického normálového 
zatížení, především pokud se jedná o vrstvy s významnými rozdíly mechanických či 
tribologických vlastností. 

Tyto výsledky rovněž naznačují, že stanovená adhezní práce může být také vhodným 
měřítkem pro výběr vyhovujících depozičních podmínek za účelem přípravy mezivrstvy 
(povrchové úpravy skleněných vláken) při přípravě kompozitních trámečků. 
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5 ZÁVĚR 
Dizertační práce se zabývá problematikou tenkých vrstev a jejich přípravy pomocí PECVD 

za použití tetravinylsilanu. Dále je v rešerši nastíněna problematika plazmatu a polymerace 
v plazmatu. Následují teoretická pozadí analytických metod sloužících pro charakterizaci 
tenkých vrstev. Konkrétně se pak jedná o mikroskopii atomárních sil, která poskytuje 
informace o povrchové topografii vrstev a vrypů. Pro získání informací o mechanických 
vlastnostech je práce zaměřena na nanoindentaci spolu s teoretickými metodami pro 
vyhodnocování indentačních měření. Prohnutí substrátů bylo stanoveno pomocí skenovací 
elektronové mikroskopie a optické profilometrie dle typu substrátu za účelem posouzení 
vnitřního pnutí. V neposlední řadě pak práce předkládá studii týkající se adheze vrstev 
k substrátu, vrypové zkoušky a modelů pro výpočet adhezní práce z této zkoušky. Obdoba 
vrypové zkoušky pak byla použita pro stanovení frikčního koeficientu. Na základě získaných 
znalostí byla připravena povrchově upravená skleněná vlákna s využitím tenké vrstvy jako 
mezivrstvy při přípravě polymerních kompozitů. Ty byly následně testovány pomocí 
vytlačovacího testu a smykového testu krátkých trámečků. 

• V dizertační práci byly připraveny série tenkých vrstev a-CSi:H a a-CSiO:H pomocí 
PECVD z TVS a jeho směsí s argonem a kyslíkem.  

• Pomocí AFM byla stanovena RMS drsnost těchto vrstev připravených v pulzním 
režimu výboje v rozsahu od 0,2 do 1,4 nm. 

• V případě vrstev připravených v kontinuálním režimu pak byla RMS drsnost 
v rozsahu 3,3 až 21,7 nm, vrstvy vykazovaly výrazné zrnité útvary; autokorelační 
délka rostla s výkonem od 150 do 300 nm, pro nejvyšší výkon klesla na 250 nm (pro 
plochy 50 × 50 µm2). Obdobný trend byl pozorován i pro menší skenované plochy. 

• Pomocí nanoindentace byl určen modul pružnosti a tvrdost v rozsahu 4–18 GPa, 
respektive 0,4–2,9 GPa pro sérii vrstev připravených za použití zvyšujícího se self-
biasu. Lineární nárůst obou vlastností pak souvisí s vyšším zesítěním materiálu vrstvy. 

• S rostoucím výkonem byl sledován pokles parametru elastického obnovení a-CSi:H od 
0,86 do 0,62. Poměr H/Er pak lineárně klesal s rostoucí hodnotou indexu plasticity. 

• Bylo stanoveno vnitřní pnutí pro dané vrstvy pomocí Si ramének a skleněných 
kruhových substrátů. Pomocí obou substrátů byly stanoveny obdobné hodnoty, kdy 
s tloušťkou od 60 nm do 2,6 µm bylo vnitřní pnutí přibližně –0,5 ± 0,1 GPa.  

• Dále pak bylo zjištěno, že pro nižší výkony (2–75 W) bylo vnitřní pnutí pro 1,0 µm   
a-CSi:H vrstvy v rozsahu 0 až –0,2 GPa, pro výkon 150 W pak –0,5 GPa. 

• Pomocí vrypové zkoušky byly vybrány vhodné podmínky čištění a předúpravy 
substrátů; byla ověřena reprodukovatelnost vrypové zkoušky i samotných depozic. 

• Bylo zjištěno, že Lc lineárně narůstá s tloušťkou, což odpovídá teoretickým 
předpokladům. Stejně tak byla částečně potvrzena závislost Lc na použitém poloměru 
zakřivení testovacího hrotu. 

• Hodnota Lc výkonové série pro vrstvy z TVS (pulzní režim) narůstala v rozsahu od 
1,7 mN až do 4,6 mN, pro nejvyšší výkon pak zůstala neměnná (4,4 mN). Obdobný 
trend byl sledován pro vrstvy připravené v kontinuálním režimu výboje. 

• Hodnota Lc vrstev připravených ze směsi TVS a Ar (92 %) oscilovala kolem 4,0 až 
4,5 mN; se snižující se koncentrací Ar ve směsi se nižší výkony přibližovaly postupně 



39 
 

hodnotám Lc získaným pro vrstvy z čistého TVS. Hodnoty Lc u vyšších výkonů 
s rostoucí koncentrací Ar pak postupně klesaly pod hodnoty Lc vrstev z čistého TVS. 

• Vrstvy TVS/O2 (53 %) vykazovaly obdobné hodnoty Lc jako ty z čistého TVS, vysoké 
míry adheze dosahovaly pak vrstvy připravené při 79 % kyslíku, vyšší koncentrace 
kyslíku ve směsi u vyšších výkonů však zapříčinila výrazný pokles hodnot Lc. 

• Frikční koeficient těchto testovaných vrstev byl v rozsahu od 0,07 do 0,17. 
• Přibližně po dobu šesti let nebyly zaznamenány výrazné změny míry adheze či 

mechanických vlastností, avšak tato studie by potřebovala další výzkum. 
• Bylo zjištěno, že stanovená adhezní práce čtyř výkonových sérií shodně klesá 

s rostoucím výkonem, a to v rozsahu přibližně od 0,5 do 0,1 J·m-2. 
• Výsledky naznačily, že adhezní práce je vhodnějším parametrem charakterizujícím 

adhezi než kritické normálové zatížení. To je významně ovlivněno tloušťkou vrstvy, 
mechanickými či tribologickými vlastnostmi. Bylo potvrzeno, že Lc je silně závislé na 
E1/2. Neméně důležité je také sledovat charakter porušení vrstev či frikční koeficient.  

• V případě tubulárního reaktoru bylo zjištěno, že je zde méně významný vliv výkonu, 
či procesního tlaku na výsledné mechanické vlastnosti a míru adheze vrstev. 

• V případě dvou sérií vzorků a-CSiH/a-CSiO:H vrstev připravených při 2 a 30 W byla 
měněna koncentrace kyslíku ve směsi s TVS od 0 do 71 %. 

• Hodnoty Lc byly pro 30 W vzorky (nárůst 1,7–2,2 mN s rostoucí koncentrací O2 ve 
směsi) nepatrně vyšší než pro 2 W vzorky (pokles 1,5–1,3 mN). 

• Tyto vrstvy byly následně nadeponovány na skleněná vlákna a ta byla použita při 
přípravě polymerních kompozitních trámečků a z nich pak tenkých disků. 

• Byla stanovena smyková pevnost kompozitů pomocí testu krátkých trámečků, dále 
pak byla stanovena smyková pevnost na rozhraní vytlačovacím testem. Oba tyto testy 
naznačily obdobné trendy, což potvrdila jejich vzájemná silná korelace.  

• Vzorky s mezivrstvami z čistého TVS dosahovaly obdobných hodnot; všechny 2 W 
mezivrstvy obsahující kyslík ve směsi pak dosahovaly výrazně lepších výsledků než 
30 W, a to přibližně dvakrát. V případě smykové pevnosti krátkých trámečků pak tytéž 
2 W vrstvy vykazovaly 13% nárůst oproti komerční povrchové úpravě. 

• Tyto smykové pevnosti pak s určitou nejistotou také korelují s adhezní prací 
(eliminující vliv mechanických a tribologických vlastností) stanovenou mezi vrstvou 
a planárním substrátem, což odpovídá teoretickým předpokladům. Výsledky i v tomto 
případě naznačily, že adhezní práce je na rozdíl od kritického normálového zatížení 
vhodnějším parametrem charakterizujícím adhezi. 

Analýza připravených vrstev pomocí zmíněných metod dopomohla k pochopení spojitostí 
mezi změnami depozičních podmínek a studovanými vlastnostmi připravených a-CSi:H      
a a-CSiO:H vrstev. Tyto znalosti byly dále aplikovány při přípravě polymerních kompozitních 
materiálů. Pomocí makro a mikromechanických testů kompozitních trámečků pak byla 
nalezena souvislost mezi oběma stanovenými smykovými pevnostmi a stejně tak adhezní 
prací, která se zdá být vhodnějším parametrem charakterizujícím adhezi. Získané výsledky je 
pak dále možné korelovat se znalostmi optických či chemických vlastností těchto vrstev 
a použít právě při přípravě kompozitních materiálů bez ostrého rozhraní za použití multivrstev 
či gradientních vrstev s rozdílnými vlastnostmi, což bude předmětem dalších studií. 



40 
 

6  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1] L. Eckertová, Fyzika tenkých vrstev, 1. vyd., SNTL, Praha, 1973. 
[2] M. Ohring, Materials science of thin films, 2nd Ed., Academic Press, San Diego, 2002.  
[3] T. Plichta, M. Branecky, V. Cech, Characterization of a-CSi:H films prepared by 

PECVD in terms of adhesion, Surf. Coatings Technol. 385 (2020) 1–9.  
[4] N. Inagaki, Plasma surface modification and plasma polymerization, 1st Ed., 

Technomic Publishing Company, Lancaster, 1996. 
[5] V. Cech, Plasma polymer films: from nanoscale synthesis to macroscale functionality, 

in: S. Zhang (Ed.), Nanostructured Thin Film. Coatings Mech. Prop., 1st ed., CRC 
Press, Boca Raton, 2010: pp. 481–527. 

[6] N. Ichinose, M. Ishikawa, K. Morimoto, Effect of stress transfer between fiber and 
matrix on toughness of polymer composite, Polym. Compos. 32 (2011) 1617–1624.  

[7] J. Houdkova, M. Branecky, T. Plichta, P. Jiricek, J. Zemek, V. Cech, Chemical depth 
profile of layered a-CSiO:H nanocomposites, Appl. Surf. Sci. 456 (2018) 941–950.  

[8] E. Palesch, A. Knob, T. Plichta, V. Cech, Functional interlayers with controlled 
adhesion developed for polymer composites, Thin Solid Films. 656 (2018) 37–43.  

[9] V. Cech, A. Knob, H.-A. Hosein, A. Babik, P. Lepcio, F. Ondreas, L.T. Drzal, 
Enhanced interfacial adhesion of glass fibers by tetravinylsilane plasma modification, 
Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. 58 (2014) 84–89.  

[10] M. Zvonek, V. Sirjovova, M. Branecky, T. Plichta, J. Skacel, V. Cech, Plasma 
nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites, Polymers 
(Basel). 11 (2019) 1188. 

[11] H. Yasuda, Plasma polymerization, 1st Ed., Academic Press, Orlando, 1985. 
[12] F.F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, 3. vyd., Academia, Praha, 1984. 
[13] H. Yasuda, C.R. Wang, Plasma polymerization investigated by the substrate 

temperature dependence, J. Polym. Sci. Part A. 23 (1985) 87–106.  
[14] Y. Segui, Plasma deposition from organosilicon monomers, in: R. D’Agostino, P. 

Favia, F. Fracassi (Eds.), Plasma Process. Polym., Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, Netherlands, 1997: pp. 305–319. 

[15] K. Schmidt-Szalowski, Z. Rżanek-Boroch, J. Sentek, Z. Rymuza, Z. Kusznierewicz, M. 
Misiak, Thin films deposition from hexamethyldisiloxane and hexamethyldisilazane 
under Dielectric-Barrier Discharge (DBD) conditions, Plasmas Polym. 5 (2000) 173–
190. 

[16] B. Ulejczyk, L. Karpiński, M. Scholz, M.A. Ekwińska, Z. Rymuza, T. Opalińska, E.A. 
Żukowska, K. Schmidt-Szałowski, Deposition of silicon oxide film from 
tetraethoxysilane using a pulsed dielectric barrier discharge, Czechoslov. J. Phys. 56 
(2006) B1383–B1390. 

[17] V. Cech, J. Lukes, E. Palesch, T. Lasota, Elastic modulus and hardness of plasma-
polymerized organosilicones evaluated by nanoindentation techniques, Plasma Process. 
Polym. 12 (2015) 864–881. 

[18] R. Leach, ed., Characterisation of areal surface texture, Springer Berlin Heidelberg, 
Berlin, Heidelberg, Heidelberg, 2013. 

[19] V. Mironov, Fundamentals of scanning probe microscopy, The Rusian Academy of 
Sciences Institute for Physics of Microstructures, Nizhniy Novgorod, 2014. 

[20] V. Cech, T. Lasota, E. Palesch, J. Lukes, The critical influence of surface topography 
on nanoindentation measurements of a-SiC:H films, Surf. Coatings Technol. 261 
(2015) 114–121. 

[21] X. Chen, B.L. Kirsch, R. Senter, S.H. Tolbert, V. Gupta, Tensile testing of thin films 
supported on compliant substrates, Mech. Mater. 41 (2009) 839–848. 

[22] P.S. Alexopoulos, T.C. O’Sullivan, Mechanical properties of thin films, Annu. Rev. 



41 
 

Mater. Sci. 20 (1990) 391–420. 
[23] E. Chason, A kinetic analysis of residual stress evolution in polycrystalline thin films, 

Thin Solid Films. 526 (2012) 1–14. 
[24] A.A. Navid, E. Chason, A.M. Hodge, Evaluation of stress during and after sputter 

deposition of Cu and Ta films, Surf. Coatings Technol. 205 (2010) 2355–2361.  
[25] R. Lacombe, Adhesion measurement methods, 1st ed., CRC Press, Boca Raton, 2005.  
[26] Martinu Ludvik, Plasma deposition and testing of hard coatings on plastics, in: R. 

D’Agostino, P. Favia, F. Fracassi (Eds.), Plasma Process. Polym., Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1997: pp. 247–272. 

[27] K.L. Mittal, Adhesion measurement of thin films, Electrocompon. Sci. Technol. 3 
(1976) 21–42. 

[28] K.L. Mittal, ed., Adhesion aspects of thin films, Volume 1, 1st Ed., VSP BV, 
Netherlands, 2001. 

[29] K.L. Mittal, ed., Adhesion measurement of films and coatings, Volume 1, VSP - An 
imprint of BRILL, 1995. 

[30] C.-H. Cho, Characterization of Young’s modulus of silicon versus temperature using a 
“beam deflection” method with a four-point bending fixture, Curr. Appl. Phys. 9 
(2009) 538–545. 

[31] M. Haldimann, A. Luible, M. Overend, I.A. for Bridge, S. Engineering, Structural use 
of glass, International Association for Bridge and Structural Engineering, 2008.  

[32] L. Hoferek, Příprava vrstevnatých struktur technologií PE CVD., Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta chemická, 2008. 

[33] V. Cech, A. Marek, A. Knob, J. Valter, M. Branecky, P. Plihal, J. Vyskocil, 
Continuous surface modification of glass fibers in a roll-to-roll plasma-enhanced CVD 
reactor for glass fiber/polyester composites, Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. 121 
(2019) 244–253. 

[34] A. Knob, Povrchové úpravy skleněných vláken pro polymerní kompozity, Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. 

[35] NT-MDT Spectrum Instruments, NTEGRA, (2020). 
[36] D. Nečas, P. Klapetek, Gwyddion: an open-source software for SPM data analysis, 

Open Phys. 10 (2012). 
[37] Hysitron Inc., TriboScope user manual, (2006). 
[38] W.C. Oliver, G.M. Pharr, An improved technique for determining hardness and elastic 

modulus using load and displacement sensing indentation experiments, J. Mater. Res. 7 
(1992) 1564–1583. 

[39] S. Ligot, E. Bousser, D. Cossement, J. Klemberg-Sapieha, P. Viville, P. Dubois, R. 
Snyders, Correlation between mechanical properties and cross-linking degree of ethyl 
lactate plasma polymer films, Plasma Process. Polym. 12 (2015) 508–518.  

[40] M. Ohlidal, K. Palenikova, Možnosti optického profilometru MicroProf FRT při 3D 
hodnocení kvality povrchu, Jemná Mech. a Opt. (2004) 251–255. 

[41] G.G. Stoney, C.A. Parsons, The tension of metallic films deposited by electrolysis, 
Proc. R. Soc. London. Ser. A, Contain. Pap. a Math. Phys. Character. 82 (1909) 172–
175. 

[42] S.J. Bull, Failure modes in scratch adhesion testing, Surf. Coatings Technol. 50 (1991) 
25–32. 

[43] P.A. Steinmann, Y. Tardy, H.E. Hintermann, Adhesion testing by the scratch test 
method: The influence of intrinsic and extrinsic parameters on the critical load, Thin 
Solid Films. 154 (1987) 333–349. 

[44] S.J. Bull, E.G. Berasetegui, An overview of the potential of quantitative coating 
adhesion measurement by scratch testing, Tribol. Interface Eng. Ser. 51 (2006) 136–



42 
 

165. 
[45] K. Lee, K.P. Marimuthu, C.-L. Kim, H. Lee, Scratch-tip-size effect and change of 

friction coefficient in nano / micro scratch tests using XFEM, Tribol. Int. 120 (2018) 
398–410. 

[46] R.A. DiFelice, J.G. Dillard, D. Yang, Chemical and nanomechanical properties of 
plasma-polymerized acetylene on titanium and silicon, Int. J. Adhes. Adhes. 25 (2005) 
342–351. 

[47] K. Bazaka, M. V Jacob, Nanotribological and nanomechanical properties of plasma-
polymerized polyterpenol thin films, J. Mater. Res. 26 (2011) 2952–2961.  

[48] V. Cech, Glass fibers: plasma modification for improved interfacial adhesion, in: J.L. 
Shohet (Ed.), Encycl. Plasma Technol. - Two Vol. Set, 1st ed., CRC Press, Boca Raton, 
2016: pp. 502–516. 

[49] M.C. Medina, J.M. Molina-Aldareguía, C. González, M.F. Melendrez, P. Flores, J. 
LLorca, Comparison of push-in and push-out tests for measuring interfacial shear 
strength in nano-reinforced composite materials, J. Compos. Mater. 50 (2016) 1651–
1659. 

[50] L. Zhang, C. Ren, C. Zhou, H. Xu, X. Jin, Single fiber push-out characterization of 
interfacial mechanical properties in unidirectional CVI-C/SiC composites by the nano-
indentation technique, Appl. Surf. Sci. 357 (2015) 1427–1433.  

[51] D.F. Adams, Test methods for mechanical properties, in: A. Kelly, C. Zweben (Eds.), 
Compr. Compos. Mater., 1st Ed., Pergamon, 2000: pp. 113–148. 

[52] ASTM D2344 / D2344M-13, Standard test method for short-beam strength of polymer 
matrix composite materials and their laminates, ASTM International, West 
Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org. 

[53] A. Battisti, D. Esqué-de los Ojos, R. Ghisleni, A.J. Brunner, Single fiber push-out 
characterization of interfacial properties of hierarchical CNT-carbon fiber composites 
prepared by electrophoretic deposition, Compos. Sci. Technol. 95 (2014) 121–127.  

[54] A.C. Fischer-Cripps, Nanoindentation, 3rd ed., Springer New York, New York, 2011.  
[55] J.H. Koo, Basics of polymer matrices and composites, in: Fundam. Prop. Appl. Polym. 

Nanocomposites, Cambridge University Press, Cambridge, 2016: pp. 109–129.  
[56] D. Hull, T.W. Clyne, An introduction to composite materials, 2nd ed., Cambridge 

University Press, Cambridge; New York, 1996.  
[57] M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg, Principles of plasma discharges and materials 

processing, 2nd Ed., Wiley-Interscience, Hoboken, N.J, 2005. 
[58] J. Shao, Mathematical statistics, 2nd ed., Springer-Verlag New York Inc., 2003.  
[59] W. Kasper, H. Böhm, B. Hirschauer, The influence of electrode areas on radio 

frequency glow discharge, J. Appl. Phys. 71 (1992) 4168–4172.  
[60] F. Pawlak, C. Dufour, A. Laurent, E. Paumier, J. Perrière, J.P. Stoquert, M. 

Toulemonde, Carbon sputtering of polymer-like amorphous carbon by swift heavy 
ions, Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 
151 (1999) 140–145. 

[61] B.D. Beake, T.W. Liskiewicz, Nanomechanical characterization of carbon films, in: A. 
Tiwari, S. Natarajan (Eds.), Appl. Nanoindentation Adv. Mater., John Wiley & Sons, 
2017: p. 704. 

[62] Y.T. Cheng, C.M. Cheng, Scaling, dimensional analysis, and indentation 
measurements, Mater. Sci. Eng. R Reports. (2004).  

[63] M. Branecky, N. Aboualigaledari, V. Cech, Plasma nanotechnology for controlling 
chemical and physical properties of organosilicon nanocoatings, Mater. Today 
Commun. 24 (2020) 101234.  

[64] Y. Pauleau, Residual stresses in DLC films and adhesion to various substrates, in: 



43 
 

Tribol. Diamond-like Carbon Film., Springer US, Boston, MA, MA: pp. 102–136.  
[65] K. Holmberg, H. Ronkainen, A. Laukkanen, K. Wallin, S. Hogmark, S. Jacobson, U. 

Wiklund, R.M. Souza, P. Ståhle, Residual stresses in TiN, DLC and MoS2 coated 
surfaces with regard to their tribological fracture behaviour, Wear. 267 (2009) 2142–
2156.  

[66] S. Takeuchi, A. Tanji, H. Miyazawa, M. Murakawa, Synthesis of thick DLC film for 
micromachine components, Thin Solid Films. 447–448 (2004) 208–211.  

[67] P.J. Burnett, D.S. Rickerby, The scratch adhesion test: An elastic-plastic indentation 
analysis, Thin Solid Films. 157 (1988) 233–254. 

[68] P.A. Steinmann, H.E. Hintermann, Adhesion of TiC and Ti(C,N) coatings on steel, J. 
Vac. Sci. Technol. A. 3 (1985) 2394–2400. 

[69] A.J. Perry, Scratch adhesion testing of hard coatings, Thin Solid Films. 107 (1983) 
167–180. 

[70] S. Roy, E. Darque-Ceretti, E. Felder, F. Raynal, I. Bispo, Experimental analysis and 
finite element modelling of nano-scratch test applied on 40–120 nm SiCN thin films 
deposited on Cu/Si substrate, Thin Solid Films. 518 (2010) 3859–3865.  

[71] D. Rats, V. Hajek, L. Martinu, Micro-scratch analysis and mechanical properties of 
plasma-deposited silicon-based coatings on polymer substrates, Thin Solid Films. 340 
(1999) 33–39. 

[72] S.J. Bull, D.S. Rickerby, A. Matthews, A. Leyland, A.R. Pace, J. Valli, The use of 
scratch adhesion testing for the determination of interfacial adhesion: The importance 
of frictional drag, Surf. Coatings Technol. 36 (1988) 503–517.  

[73] S.J. Bull, D.S. Rickerby, New developments in the modelling of the hardness and 
scratch adhesion of thin films, Surf. Coatings Technol. 42 (1990) 149–164.  

[74] P.J. Burnett, D.S. Rickerby, The relationship between hardness and scratch adhession, 
Thin Solid Films. 154 (1987) 403–416. 

[75] J. Ahn, K.L. Mittal, R.H. MacQueen, Hardness and adhesion of filmed structures as 
determided by the scratch technique, in: K.L. Mittal (Ed.), Adhes. Meas. Thin Film. 
Thick Film. Bulk Coatings ASTM Spec. Tech. Publ. 640, American Society for 
Testing and Materials, Philadelphia, Pa, 1978: pp. 134–157. 

[76] H. Ichimura, Y. Ishii, Effects of indenter radius on the critical load in scratch testing, 
Surf. Coatings Technol. 165 (2003) 1–7. 

[77] F. Deku, S. Mohammed, A. Joshi-Imre, J. Maeng, V. Danda, T.J. Gardner, S.F. Cogan, 
Effect of oxidation on intrinsic residual stress in amorphous silicon carbide films, J. 
Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. 107 (2019) 1654–1661.  

[78] V. Cech, S. Lichovnikova, R. Trivedi, V. Perina, J. Zemek, P. Mikulik, O. Caha, 
Plasma polymer films of tetravinylsilane modified by UV irradiation, Surf. Coatings 
Technol. 205 (2010) S177–S181. 

[79] Q. Zheng-bing, Z. Wu, D. Zhang, B. Wei, J. Wang, Z. Wang, Effect of sputtering 
power on the chemical composition, microstructure and mechanical properties of CrN 
x hard coatings deposited by reactive magnetron sputtering, Vacuum. 145 (2017).  

[80] W.H. Kao, Y.L. Su, J.H. Horng, C.C. Yu, Effects of pulse power and argon flux flow 
rate on mechanical and tribological properties of diamond-like carbon coatings 
prepared using high power impulse magnetron sputtering technology, Thin Solid Films. 
(2019) 137712.  

[81] D. Bussey, V. Perina, F.R. Jones, V. Cech, Effect of chemical modification on the 
mechanical properties of plasma-polymerized organosilicones, Prog. Org. Coatings. 
119 (2018) 85–90. 

[82] L. Hoferek, J. Mistrik, R. Trivedi, K.S. Chen, V. Perina, V. Cech, Multilayer and 
functionally gradient films of plasma polymers intended as compatible interlayers for 



44 
 

hybrid materials, Surf. Coatings Technol. 254 (2014) 49–53.  
[83] J.L. He, M.H. Hon, L.C. Chang, Properties of amorphous silicon carbide film deposited 

by PECVD on glass, Mater. Chem. Phys. 45 (1996) 43–49.  
[84] B. Cechalova, M. Branecky, P. Klapetek, V. Cech, Optical properties of oxidized 

plasma-polymerized organosilicones and their correlation with mechanical and 
chemical parameters, Materials (Basel). 12 (2019) 539.  

[85] L. Thomas, L. Maillé, J.M. Badie, M. Ducarroir, Microwave plasma chemical vapour 
deposition of tetramethylsilane: correlations between optical emission spectroscopy 
and film characteristics, Surf. Coatings Technol. 142–144 (2001) 314–320.  

[86] C. Donnet, A. Erdemir, Tribology of diamond-like carbon films: fundamentals and 
applications, Springer US, 2007. 

[87] M.T. Laugier, Adhesion of TiC and TiN coatings prepared by chemical vapour 
deposition on WC-Co-based cemented carbides, J. Mater. Sci. 21 (1986) 2269–2272.  

[88] M.T. Laugier, The development of the scratch test technique for the determination of 
the adhesion of coatings, Thin Solid Films. 76 (1981) 289–294.  

[89] M.T. Laugier, An energy approach to the adhesion of coatings using the scratch test, 
Thin Solid Films. 117 (1984) 243–249. 

[90] E. Palesch, V. Cech, Characterization of interlayer adhesion on single glass fibers and 
planar glass using the nanoscratch test technique, Thin Solid Films. 636 (2017) 353–
358. 

[91] S.J. Bull, Failure mode maps in the thin film scratch adhesion test, Tribol. Int. 30 
(1997) 491–498. 

[92] ASTM C1624-05(2010), Standard test method for adhesion strength and mechanical 
failure modes of ceramic coatings by quantitative single point scratch testing, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2010, www.astm.org. 

[93] S.-Y. Chang, H.-C. Tsai, J.-Y. Chang, S.-J. Lin, Y.-S. Chang, Analyses of interface 
adhesion between porous SiOCH low-k film and SiCN layers by nanoindentation and 
nanoscratch tests, Thin Solid Films. 516 (2008) 5334–5338.  

[94] H.-C. Tsai, Y.-S. Chang, S.-Y. Chang, Effect of plasma treatments on interface 
adhesion between SiOCH ultra-low-k film and SiCN etch stop layer, Microelectron. 
Eng. 85 (2008) 1658–1663. 

[95] V. Cech, A. Knob, T. Lasota, J. Lukes, L.T. Drzal, Surface modification of glass fibers 
by oxidized plasma coatings to improve interfacial shear strength in GF/polyester 
composites, Polym. Compos. 40 (2019) E186–E193. 

[96] V. Širjovová, Optimalizace plazmatických povrchových úprav skleněných vláken, 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. 

[97] V. Cech, S. Lichovnikova, J. Sova, J. Studynka, Surface free energy of silicon-based 
plasma polymer films, in: K.L. Mittal (Ed.), Silanes and Other Coupling Agents, Vol. 
5, 1st ed., VSP, CRC Press, Leiden, The Netherlands, 2009: pp. 333–348. 

 
  



45 
 

7  PUBLIKACE 
Články v impaktovaných časopisech 

 
PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-CSi:H films prepared by 
PECVD in terms of adhesion. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 385, č. 1, s. 1-9. 
ISSN: 0257-8972. 
 
M. ZVONEK, V. ŠIRJOVOVÁ, M. BRÁNECKÝ, T. PLICHTA, J. SKÁCEL, V. ČECH, 
Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites. 
Polymers, 2019, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4360. 
 
J. HOUDKOVÁ, M. BRÁNECKÝ, T. PLICHTA, P. JIŘÍČEK, J. ZEMEK, V. ČECH, 
Chemical depth profile of layered a-CSiO:H nanocomposites. Applied Surface Science, 2018, 
roč. 456, č. 10, s. 941-950. ISSN: 0169-4332. 
 
E. PÁLESCH, A. KNOB, T. PLICHTA, V. ČECH, Functional interlayers with controlled 
adhesion developed for polymer composites. Thin Solid Films, 2018, roč. 656, č. 6, s. 37-43. 
ISSN: 0040-6090. 
 
Abstrakty ve sbornících 
 
ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; ČECH, V. Controlled 

modification of interphase and its influence on shear strength of polymer composites. 6th 
Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2019) Bangkok, Thajsko. 
Bangkok: 2019. 
 
PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Interpretation of the nanoscratch test 

measurements for evaluation of adhesion demonstrated on a-SiCxOy:H films. Praha: 2019. 
 
PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and Mechanical Properties of a-CSi:H 

Thin Films Prepared from Tetravinylsilane Monomer by Plasma Polymerization. 7th Meeting 
on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 127-127. ISBN: 978-80-214-5488-0. 
 
ČECH, V.; MAREK, A.; KNOB, A.; VALTER, J.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; 
PLÍHAL, P.; VYSKOČIL, J. Roll-to-roll plasma equipment for surface modification of fibers. 

In Proc. 16th Int. Conf. Plasma Surface Engineering. 2018. 
 
PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-SiC:H thin films prepared 

by PECVD from the point of adhesion. In Proc. 16th Int. Conf. Plasma Surface Engineering. 

2018. 
 
AMBERG, M.; PLICHTA, T.; LEUTENEGGER, D.; RUPPER, P.; HEGEMANN, D. 
Advanced Fibers by Plasma-Deposited multilayers. In Proc. 16th Int. Conf. Plasma Surface 

Engineering. 2018. 
 



46 
 

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and mechanical properties of a-CSi:H 

and a-CSiO:H thin films prepared by PECVD. 2018. 
 
PÁLESCH, E.; PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Plasma-deposited interlayers 

with controlled adhesion to glass fibres. International Plasma Chemistry Society, 2017. s. 1-2 
 
PLICHTA, T.; ČECH, V.; HEGEMANN, D. Adhesion evaluation of a-SiC:H thin films on 

silicon wafers using the nanoscratch testing technique. Zürich, Switzerland: ADAG PRINT, 
2017. s. 76-76. 
 
PLICHTA, T.; ČECH, V. Nanoscratch Testing of Thin Films Prepared by Plasma 

Polymerization from the Vapour Phase of Tetravinylsilane Monomer. Sborník abstraktů. 
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 
91 (1 s.)ISBN: 978-80-214-5488- 0. 
 
PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Nanoscratch testing of a-SiC: H films on silicon 

wafers deposited by PECVD. 2017. s. 10-10. 
 
PLICHTA, T.; ČECH, V. Adhesion of a-SiC:H and a-SiOC: H films deposited on silicon 

wafers by PECVD. In Proc. 15th Int. Conf. Plasma Surface Engineering. 2016. 
 
ČECH, V.; KNOB, A.; PÁLESCH, E.; KUCHARČÍK, J.; PLICHTA, T. Plasma Processing 

of Glass- Fiber Reinforcements for Polymer Composites. Kerala, India: 2014. s. 1 (1 s.). 
 
ČECH, V.; PÁLESCH, E.; KUCHARČÍK, J.; KYLIÁN, O.; MAREK, A.; KNOB, A.; 
PLICHTA, T.; CHEN, K. Surface modification for medical materials using carbon- based 

isotropic and anisotropic films synthesized by plasma nanotechnology. Taiwan: 2014. s. 1 
(1 s.). 
 
 
 
  



47 
 

8  ŽIVOTOPIS 
Vzdělání 
6/2016–doposud – Doktorské studium, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně. 
Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. 
 
6/2014–6/2016 – Magisterské studium – prospěl s vyznamenáním, Fakulta chemická, 
Vysoké učení technické v Brně. Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. 
 
9/2014–1/2015 – Program Erasmus plus, Univerzita v Lisabonu – Instituto Superior 
Técnico, Lisabon, Portugalsko. Obor: Materiálové inženýrství. 
 
9/2011–6/2016 – Bakalářské studium – prospěl s vyznamenáním, Fakulta chemická, 
Vysoké učení technické v Brně. Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. 
Dosažené ocenění: Cena děkana – za mimořádné výsledky během studia a při SZZ. 

 
Pracovní zkušenosti a zahraniční stáže 
7/2019 – doposud – Technický specialista výzkumné infrastruktury, Výzkumná infrastruktura 
CEITEC Nano, CEITEC VUT v Brně. 
 
6/2019 – Hostující Ph.D. student, BAM – Federální institut pro výzkum a testování 
materiálů, Berlín, Německo. 
 
1/2018–5/2018 – Aplikační inženýr a výzkumný pracovník, NenoVision s.r.o., Brno. 
 
1/2016–12/2018 – Technický pracovník pro povrchovou analýzu, FCH VUT v Brně, Ústav 
chemie materiálů. 
 
10/2017–12/2017 – Hostující výzkumný pracovník, Empa – Švýcarské federalní laboratoře 
pro materiálové vědy a technologie, St. Gallen, Švýcarsko. 
 
8/2015 – Hostující výzkumný pracovník, Univerzita v Sheffieldu, Ústav materiálových věd 
a inženýrství, Sheffield, Anglie. 
 
7/2011–12/2015 – Technický pracovník pro plazmovou technologii, FCH VUT v Brně, 
Ústav chemie materiálů. 
 
7/2014–8/2014 – Technický pracovník – Univerzita Karlova v Praze – 
Matematickofyzikální fakulta. 

 
Pedagogická práce 
2017–2019 – Výuka předmětu Praktikum z anorganické chemie I. 
2018–2019 – Konzultant bakalářské a diplomové práce. 
 

 


