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ABSTRAKT: 

Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 

a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri 

detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy TiO2 QDs, resp. Au QDs, bola zvolená kontrolovaná 

anodizácia Ti s použitím Al2O3 masky, pripravenej anodizáciou Al, resp. galvanická depozícia Au cez 

Al2O3  masku na vopred pripravené TiO2 QDs alebo substrát s jamôčkovou štruktúrou. Skúma sa tiež 

vplyv anodizačných, resp. depozičných podmienok na výslednú štruktúru QDs a ich emisné 

spektrum. 

ABSTRACT: 

This work deals with fabrication and examination of optical properties of self-ordered TiO2 

and Au quantum dots array and its potential usage in medicine as optical sensor for biomolecules 

detection. Controlled anodization of Ti through Al2O3 template was chosen as a fabrication method 

for TiO2 QDs, in case of Au galvanic deposition through Al2O3 template onto beforehand prepared 

TiO2 QDs or substrate with dimple structure. The influence of anodization and deposition conditions 

on the final structure of QDs and their emission spectrum is also examined. 
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

QDs Quantum Dots (kvantové bodky) 

TiO2 oxid titaničitý 

PVD Physical Vapour Deposition ( fyzikálna depozícia z plynnej fáze) 

CVD Chemical Vapour Deposition (chemická depozícia z plynnej fáze) 

TiN nitrid titanu 

H3PO4 kyselina trihydrogénfosforečná 

Al2O3 oxid hlinitý 

H2SO4 kyselina sírová 

SWNT Single Wall Nanotubes (jednostenné nanotrubičky) 

MWNT Multi Wall Nanotubes (viacstenné nanotrubičky) 

FWHM Full Width at Half Maximum (plná šírka v polovici maxima) 

UV ultra violet (ultra fialové) 

NIR near infrared (blízko infračervené) 

ITO cínom dotovaný oxid inditý 

SEM Scanning Electron Microscopy (skenovacia elektrónová mikroskopia) 

AFM Atomic Force Microscopy (mikroskopia atomárnych sil) 

TEM Transmission electron microscopy (transmisná elektrónová mikroskopia) 

RTG Röntgen 

NIL nanoimprint litography 

CCD charge-coupled device 

XPS X-ray photoelectron spectroscopy (RTG fotoelektrická spektroskopia) 
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 Úvod 

V súčasnej dobe rapídne stúpa záujem o nanotechnológie, z dôvodu ich širokého spektra 

možných aplikácií. Využitie nachádzajú v medicíne, biológii, elektronike, optike, chémii a mnohých 

ďalších oboroch. Cieľom tejto práce je práve skúmanie vlastností a využitia nanoštruktúr v oblasti 

medicíny. Oproti ostatným oborom, v medicíne treba prihliadať na fakt, že používané nanoštruktúry 

budú prichádzať do kontaktu so živými organizmami, je teda nevyhnuté zaručiť ich biokompatibilitu.  

V tejto práci sú pripravované TiO2 a Au QDs. TiO2 sa radí medzi jeden z najdôležitejších 

oxidov prechodného kovu s využitím v oblasti fotokatalýzy, detekcie plynov a antireflexných 

povlakov. Au nanočastice taktiež nachádzajú aplikácie vo viacero oblastiach vďaka svojim 

elektronickým, optickým a magnetickým vlastnostiam. Pre aplikácie v medicíne sú ideálne z dôvodu 

svojej biokompatiblity. U nanočastíc dostatočne malých rozmerov oboch materiálov sa taktiež 

uplatňuje kvantový jav, vďaka ktorému možno podľa potreby škálovať optické, chemické 

a elektronické vlastnosti pripravených QDs. 

Metód výroby nanoštruktúr existuje veľké množstvo, v súčasnej dobe sa stáva zaujímavou 

anodická oxidácia, počas ktorej anodizáciou Al vrstvy vzniká pórovitá Al2O3 maska do ktorej 

následne rastú nanoštruktúry kopírujúce tvar a rozmiestnenie pórov v maske. Táto metóda je oproti 

alternatívam, ako sú epitaxné alebo litografické metódy, jednoduchšia na realizáciu, lacnejšia 

a pritom stále spoľahlivá a presná. 

 

 

  



 

-2- 

 

1. Nanoštruktúry a ich príprava 

Nanoštruktúry sú objekty, ktorých aspoň jeden rozmer sa pohybuje v škále 1-100 nm. 

Elektróny, diery, prípadne excitóny sa v tomto rozmere nemôžu voľne pohybovať. Jeden z možných 

spôsobov klasifikácie nanoštruktúr je podľa počtu rozmerov spĺňajúcich podmienku nanoštruktúry, 

resp. smerov, v ktorých sa elektrón (excitón) nemôže voľne pohybovať: 

 kvantová jama (quantum well) – elektróny sa môžu voľne pohybovať v 2D; 

 kvantové drôtiky (quantum wires) – elektróny sa môžu voľne pohybovať v 1D; 

 kvantové bodky (quantum dots, QDs) – elektróny sa nemôžu voľne pohybovať 

v žiadnom smere. 

Svojim vlastnosťami sú nanoštruktúry unikátne, či už voči kompaktným materiálom alebo 

jednotlivým atómom, resp. molekulám. Ak uvažujeme napríklad Cu drôt o dĺžke 1 meter, jeho 

intrinzické fyzikálne vlastnosti, ako napríklad hustota, konduktivita, atď., sú v podstate nezávislé 

na jeho dĺžke. Ak ho budeme deliť na menšie kúsky, ich vlastnosti budú identické. Ak by sme toto 

delenie opakovali dostatočne dlho, až na jednotlivé atómy Cu, dôjde k rapídnej zmene spomínaných 

vlastností. Nanoštruktúry, sú z tohto hľadiska prechodný rozmerový interval, medzi kompaktným 

materiálom a jednotlivými atómami, v ktorom dochádza k významnej zmene vlastností materiálu, 

napr. optických, chemických a elektrických,  v závislosti na rozmere nanoštruktúr. 

Medzi javy, ktoré závažne ovplyvňujú výsledné vlastnosti nanoštruktúr patria: 

 kvantové uväznenie (quantum confinement) – ktoré bolo už vyššie spomenuté, 

kde v dôsledku malých rozmerov štruktúry dochádza k obmedzeniu voľnosti 

elektrónov, čo má za následok kvantovaniu energetických stavov; 

 kvantová koherencia (quantum coherence) – v dôsledku fázových posunov medzi 

vlnovými funkciami elektrónov musíme brať do úvahy interferenciu týchto vĺn; 

 povrchové javy (surface effects) – veľké množstvo, prípadne až väčšina atómov 

v nanoštruktúre sa nachádza na alebo pri povrchu, tieto atómy sa môžu veľmi líšiť 

svojimi termodynamickými, elektrickými, optickými a chemickými vlastnosťami 

od vnútorných atómov. 

 

V dnešnej dobe existuje viacero metód ako pripraviť nanoštruktúry rôznych zložení, žiadanej 

veľkosti, tvaru a usporiadania. Práve schopnosť vytvoriť nanoštruktúry s pravidelným usporiadaním 

je často potrebné pre zaistenie ich správnej funkcie. Jednotlivé typy nanoštruktúr vrátane 

materiálov, z ktorých sú vyrobené, zhŕňa Tabuľka 1.  
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Tabuľka 1 Klasifikácia materiálov, z ktorých možno pripraviť jednotlivé typy nanoštruktúr [1] 

   

Nanoštruktúry Veľkosť Materiál 

Klastre, nanokryštalické 

kvantové bodky  

Polomer, 1–10 nm Izolanty, polovodiče, kovy, magnetické 

materiály 

Iné nanočastice Polomer, 1–100 nm Keramické oxidy 

Nanobiomateriály, 

Fotosyntetické reakčné centrá 

Polomer, 5–10 nm Membránové bielkoviny 

Nanodrôtiky Priemer, 1–100 nm Kovy, polovodiče, oxidy, sulfidy, nitridy 

Nanotrubičky Priemer, 1–100 nm Uhlík, vrstvené chalkogenidy, BN, GaN 

Nanobiotrubičky Priemer, 5 nm DNA 

Dvojrozmerné polia nanočastíc Plocha, jednotky nm2-

m2 

Kovy, polovodiče, magnetické 

materiály 

Povrchy a tenké vrstvy Hrúbka, 1–100 nm Izolanty, polovodiče, kovy, DNA 

Trojrozmerné supermriežky Jednotky nm v každej osi Kovy, polovodiče, magnetické 

materiály 

 

Pre oblasť nanotechnológií je typický rýchly vývin nových a efektívnejších metód príprav 

nanoštruktúr. Pomocou chemických alebo fyzikálnych metód boli vo veľkom množstve vyrobené 

nanočastice z rôznych keramických materiálov. Došlo k významnému pokroku v príprave 

nanokryštálov z kovových, polovodičových a magnetických materiálov pomocou koloidných 

chemických metód. Taktiež, od objavenia uhlíkových nanotrubičiek boli vylepšené metódy prípravy 

jedno a viac stenových nanotrubičiek (SWNT a MWNT). Medzi typické metódy prípravy SWNT 

patrí oblúkový výboj medzi uhlíkovými elektródami s vhodným katalyzátorom, laserové 

odparovanie a pyrolýza prekurzorov. Zaujímavou variantov nanotrubičiek sú nanotrubičky v tvare Y, 

u ktorých bolo zistené hradlové správanie podobné tranzistoru. [1] 

Spomedzi ďalších metód príprav nanoštruktúr možno spomenúť metódu sol-gel, prípadne 

litografické metódy, ktoré napriek tomu, že je nimi možné vytvoriť relatívne presne štruktúry, 

vyžadujú drahé zariadenie a sú časovo náročné. 

V tejto práci budú využívané prevažne metódy prípravy nanoštruktúr pomocí masky, 

tzv. template based metódy, a to konkrétne na výrobu optického senzoru na základe vysoko 

usporiadaného pola QDs. Jadrom tejto práce je teda elektrochemická príprava TiO2 a Au QDs 
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s využitím nanoporéznej masky a ďalej skúmanie možného využitia týchto QDs v biomedicíne 

na detekciu prítomnosti rôznych biomolekúl. 

1.1 Metódy prípravy nanoštruktúr pomocou masky 

Ide o elektrochemické nelitografické metódy, kde sa najprv anodickou oxidáciou vhodného 

kovového materiálu vytvorí šablóna (maska), do ktorej následne rastú požadované nanoštruktúry 

vo forme oxidov iného kovu, ktorý bol deponovaný pod šablónou. Inou možnosťou je galvanická 

depozícia kovových iónov z roztoku cez masku, eventuálne  použitie masky s inými metódami 

(epitaxný rast nanoštruktúr, reaktívne iónové leptanie, sol-gel).  

Medzi najbežnejší materiál používaný ako maska patrí Al2O3 pripravená anodickou 

oxidáciou Al. Využíva sa tu veľmi zaujímavá vlastnosť, ktorú okrem Al má napríklad Ti, a síce 

pri procese tzv. kontrolovanej anodickej oxidácii vznikajú oxidy (keramika) s veľmi pravidelnou 

hexagonálnou poréznou štruktúrou. Experimentálne bolo zistené, že je výhodnejšie použiť 

dvojkrokovú, prípadne až trojkrokovú anodizáciu kovu pre dosiahnutie maximálnej usporiadanosti 

pórov v maske. [2]  

Obrázok 1 zobrazuje práve dvojkrokovú anodizáciu Al a anodickú oxidáciu Ta. Analogicky by 

proces vyzeral pri použití vrstvy Ti namiesto Ta, produktom by boli TiO2 nanoštruktúry. Celý proces 

pozostáva z nasledujúcich krokov: 

a) v prvej fáze dochádza k anodickej oxidácii vrstvy Al, vzniká porézny Al2O3, u ktorého vidno 

veľmi slabú usporiadanosť pórov; 

b) následne je vhodným selektívnym leptadlom oxidová vrstva odstránená; 

c) v ďalšom kroku dochádza k druhej anodizácii hliníku, ktorej výsledkom budú vysoko 

pravidelné póry; 

d) v poslednej anodizačnej fáze druhého kroku sa póry prehlbujú až k rozhraniu Al vrstva–

Ta vrstva (utopená vrstva) a sú oddelené tzv. bariérovou vrstvou; 

e) po tom, čo bariérová vrstva dosiahne povrch Ta vrstvi, vznikajú zárodky, ktorých priemer 

je väčší ako priemer pórov. Pri ukončení anodizácie  v tomto kroku vznikajú kvantové bodky 

(QDs); 

f) Pokiaľ anodizácia pokračuje,  vertikálne štruktúry ďalej rastú, vyplňujú póry a vytvárajú sa 

napr. nanotyčinky. 
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Obrázok 1 Postup pri dvojkrokovej anodizácii hliníku a vytvorenie Ta2O5 nanodrôtikov [3] 

Obrázok 2 detailne zobrazuje proces vzniku zárodku nanoštruktúry, ktorý nastáva 

v momente, keď sa beriérová vrstva dostane až k povrchu substrátu. Vidíme, že zárodok najprv 

rastie aj do šírky a až po istej dobe začne vypĺňať pór. Tento fakt treba brať do úvahy hlavne 

pri tvorbe QDs, pretože daný zárodok v poslednej fáze IV (Obrázok 2) je vlastne výsledná QD. Počas 

anodizácie dochádza k difúzii iónov kovu a kyslíku cez oxidovú vrstvu. Rýchlosť tohto procesu je 

silne závislá na sile elektrického poľa vyvolaného priloženým napätím, s jeho zvyšovaním dochádza 

k exponenciálnemu nárastu rýchlosti oxidácie vrstvy.  

Priemer a usporiadanie nanopórov v maske možno ovplyvniť anodizačnými podmienkami, 

konkrétne anodizačným napätím, dobou anodizácie, teplotou a vlastnosťami elektrolytu. Treba 

ale podotknúť, že anodizačné podmienky silne závisia na šírke vrstvy Al, resp. masky. U tenkých 

vrstiev Al je vhodnejšie použiť nižšie anodizačné napätie, silne elektrické pole spôsobí rýchly rozklad 

vytvoreného Al, prípadne Al2O3. Všeobecne platí, že pri použití nižšieho napätia dosiahneme menší 

priemer pórov a väčšiu homogenitu a hustotu pórov. [4] 

Voľbou elektrolytu taktiež možno ovplyvniť veľkosť pórov a typ výsledných nanoštruktúr. 

Najbežnejšie elektrolyty pri výrobe Al2O3 masky sú kyseliny sírová, fosforečná a šťaveľová. 

Najmenšie póry sa dosahujú pri kyseline sírovej pri relatívne nízkom napätí 5–30 V voči kyseline 

šťaveľovej, kde býva napätie až 30–60 V. Dôležité je uvedomiť si, že pre proces vytvárania 

nanoštruktúr je kritická voľba všetkých anodizačných parametrov. Po vytvorení žiadaných 

nanoštruktúr treba ešte odleptať Al2O3 masku. Výhodné je použiť selektívne leptadlo, ktoré 
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efektívne odleptá vrstvu Al2O3, ale nepoškodí nanoštruktúry. Existuje viacero zlúčenín ktoré sa dajú 

použiť ako selektívne leptadlo Al2O3, napríklad BCl3, zmes HF a NH4F, zmes H3PO4 s CrO3 alebo zmes 

NH4OH a H2O2.  

 

Obrázok 2 Detail vzniku zárodku Ta2O5 nanobodky anodickou oxidáciou Ta cez nanoporéznu masku [5] 

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu výsledných štruktúr je taktiež kvalita Al2O3 

masky, resp. každá drsnosť, ryha či iná nehomogenita povrchu negatívne ovplyvní pravidelnosť 

usporiadania štruktúry. S tým priamo súvisí metóda akou bola pripravená vrstva Al. Najčastejšie 

využívané, sú metódy stručne popísane v nasledujúcej kapitole, ako napríklad vákuové 

naprašovanie alebo magnetronové naprašovanie. [6] 

V tejto práci budú taktiež využívané substráty z W vrstvy s modifikovaným povrchom, 

na ktorom je stále prítomná Al2O3 maska. Na povrchu W vrstvy sú vytvorené jamôčky (angl. 

dimples). Tieto substráty boli vytvorené treťou stranou, a to Dr. A. Mozalevom. Postup prípravy 

ukazuje Obrázok 3 a spočíva v anodizácii Al/W substrátu. Po vytvorení WO3 nanobodiek je 

anodizácia prerušená a selektívnym leptadlom sú nanobodky odstránené. Výsledkom je teda 

jamôčkový povrch, na ktorom je prítomna porézna maska. 
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Obrázok 3 Postup prípravy povrchu W modifikovaného jamôčkami [2] 

1.2 Ďalšie metódy príprav nanoštruktúr 

 Sol-gel 1.2.1

Sol-gel sa v nedávanej dobe vyvinula v metódu so širokým využitím v oblasti prípravy 

anorganických materiálov. Podstatou metódy je hydrolýza roztoku prekurzora žiadanej molekuly, 

v tomto prípade TiO2, tzv. sol. Prvým medzi produktom je gél, čo je porézna trojrozmerná pevná 

štruktúra v kvapalnom prostredí. Následným vysušením gélu dostaneme xerogél. Nakoniec už len 

žíhaním dostaneme výsledný produkt. Obrázok 4 graficky zobrazuje sledy jednotlivých krokov pri 

výrobe vrstiev alebo práškov metódou sol-gel. Pri vytváraní vrstiev máme na výber, či na substrát 

nanesiem materiál spin-coatingom alebo dip-coatingom. Pri spin-coatingu je potrebné množstvo 

solu kvapnuté na substrát, väčšinou vákuovo uchytený na vysokootáčkovej podložke a rotáciou 

distribuované po ploche substrátu. Dip-coating spočíva v jednoduchom ponorení substrátu do solu. 

Rozdiel vo výsledkoch je zjavný, a síce pri spin-coatingu je získame materiál na jednej strane 

substrátu, kdežto pri dip-coatingu na oboch stranách. 
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Obrázok 4 Postup krokov pri vytváraní (a) vrstiev alebo (b) práškov metódou sol-gel [7] 

Ponorením vhodnej šablóny, napríklad poréznej Al membrány, do roztoku môžeme získať 

TiO2 nanoštruktúry. Pracovný roztok vyplní póry v šablóne a po spomínanom vysušení a vypálení 

získame napríklad nanotrubičky alebo nanotyčinky. V prípade, že šablónu ponoríme na relatívne 

krátky čas, roztok priľne na stenách pórov a výsledkom budú nanotrubičky. Fixácia častíc solu 

na stenách sa deje prostredníctvom elektrostatických síl, častice solu majú kladný náboj, steny póru 

naopak záporný. Predlžovaním doby ponoru získame nanotrubičky s hrubšími stenami, až po istej 

čase ponoru vzniknú nanotyčinky. Dôležitým faktorom vplývajúcim na rast štruktúr je teplota solu. 

V pokuse uskutočneným Lakshmi a spol. bolo pozorované, že pri teplote použitého solu 5 °C aj 

pri relatívne dlhej dobe ponoru (60 s) vznikli tenkostenné nanotrubičky. Napriek tomu pri teplote 

20 °C vznikli celistvé nanotyčinky už pri dobe ponoru 5 s. Kontrolovaním týchto podmienok teda 

ovplyvňujeme, aké štruktúry pripravíme. [8] 

 Litografické metódy 1.2.2

Princípom fotolitografických metód je vystavenie vhodného materiálu 

elektromagnetickému žiareniu (UV alebo RTG), ktoré vnesie do materiálu (fotorezist) motív, ktorý 

sa bude líšiť od zvyšku materiálu (zvyčajne rozpustnosťou) v dôsledku chemických zmien 

v molekulárnej štruktúre. Tento motív je následne vyvolaný a výsledkom je reliéfová štruktúra. 
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Alternatívne metódy založené na vytváraní motívu dopadom časticového zväzku (elektróny alebo 

ióny) zvyčajne dosiahnu podobných výsledkov. Prenesenie motívu je zvyčajne dosiahnuté vložením 

masky medzi zdroj (žiarenia alebo častíc) a materiál alebo skenovaním povrchu sústredeným lúčom. 

Pri použití masky prenesieme na materiál identický motív ako je na maske, prípadne v zmenšenej 

veľkosti. Pri použití skenovacej sondy dochádza k lokálnej zmene vo fotoreziste, možno teda 

vytvoriť ľubovoľný motív. 

Existuje veľké množstvo konkrétnych litografických metód, ktoré sa líšia presným 

spôsobom, akým je na fotorezist prenesený motív. Montelius a spol. pripravili biosenzor 

s nanoelektródami s využitím nanoimprint litography (NIL). Pri NIL dôjde k zatlačeniu matice 

s motívom do rezistu a následne je teplom alebo žiarením dodaná energia na vytvrdenie. [9] 

Xie a spol. demonštrovali ďalšiu litografickú metódu, a síce laser interference litography. Detailný 

fyzikálny popis metódy je relatívne obsiahly, v podstate ale spočíva v konštruktívnej interferencii 

2 vĺn laserového žiarenia. [10]  

 

Obrázok 5 Príprava gélových mikročastíc litografickými metódami [11] 
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Obrázok 5 vykresluje kroky rôznych typov litografií, používaných na výrobu mikročastíc, 

narozdiel od reliéfového povrchu. Otlačová litografia spočíva vo vyplnení formy gélom, odstránení 

prebytku gélu a ožiareniu formy UV žiarením, čo má za následok zosieťovanie a polymerizáciu gélu. 

Častice sú nakoniec odstránené z formy. Princíp fotolitografie je identický s už popísanou variantou 

využívajúcou fotorezist. Osvietením vrstvy gélu na substráte cez masku dôjde k opäť lokálnemu 

ožiareniu vybraných sektorov. Nie príliš často používanou metódou je toková litografia, kde sú 

osvetľované kanály v ktorých preteká gél. Vytvorené častice sú odplavené tokom gélu. [11] 

 Epitaxné metódy 1.2.3

Epitaxia je proces, pri ktorom na substráte dochádza ku usporiadanému kryštalickému rastu 

novej vrstvy. Podľa toho či sa materiál substrátu a deponovanej vrstvy zhodujú, delíme epitaxiu 

na homoepitaxiu a heteropitaxiu. Homoepitaxia je nevyhnutný proces pri výrobe Si čipov, 

kde dochádza k rastu Si vrstvy na Si substráte, pričom nová vrstva má identickú kryštalografickú 

orientáciu a väčšiu čistotu ako substrát. Pri heteroepitaxnej depozícii sa deponovaná vrstva 

materiálovo nezhoduje so substrátom. Existuje obmedzený počet kombinácií materiálov, ktoré 

takto možno pripraviť, nakoľko pre elektronické účely potrebujeme mriežkové konštanty substrátu 

a deponovaného materiálu čo najpodobnejšie. Pri rozdielnych mriežkových konštantách (angl. 

lattice-mismatch) dochádza k pnutiu medzi substrátom a vrstvou, čoho býva v elektronike 

nežiaduce, ale môže byť využité na prípravu nanoštruktúr. Depozícia najčastejšie prebieha z plynnej 

fáze, možno ale použiť aj depozíciu z tekutej fáze. 

Podľa veľkosti pnutia medzi substrátom a vrstvou môžu nastať 3 spôsoby rastu: 

 

 Frank Van der Merve rast nastáva, ak je súčet povrchovej voľnej energie epitaxnej 

vrstvy s a voľnej energie rozhrania substrát-vrstva s/f menší ako povrchová voľná 

energia substrátu f. Energeticky najvýhodnejšie je potom klasický 2D rast vrstva 

po vrstve, napriek tomu musí epitaxná vrstva poňať isté pnutie, ktoré rastie 

s hrúbkou vrstvy. Po prekročení kritickej hrúbky epitaxnej vrstvy vznikajú 

na rozhraní substrát-vrstva dislokácie. Tento rast je typický pre malé rozdiely 

mriežkových konštánt. 

 Stranski-Krastanow rast nastáva, ak je súčet s a s/f približne rovnaký ako f, 

nezhoda mriežkových konštánt býva rádovo jednotky %. Rast najprv prebieha v 2D 

forme, lineárne narastá pnutie a po prekročení istej kritickej hodnoty nastáva 3D 

rast a vznikajú 3D ostrovčeky na 2D vrstve. 
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 Volmer-Weber rast nasátava, ak je súčet s a s/f väčší ako f, nezhoda mriežkových 

konštánt býva väčšia ako 10 %. V tomto prípade je energeticky najvýhodnejšie aby 

bol substrát vystavený pare (kvapaline), z ktorej prebieha depozícia, skôr 

ako samotnej deponovanej vrstve. Z tohto dôvodu dochádza k rastu 3D klastrov 

na povrchu. 

 

Obrázok 6 Schematické znázornenie rastových techník heteroepitaxie, Frank Van der Merve (vľavo), Stranski-
Krastanow (v strede) a Volmer-Weber (vpravo) [12] 

Predchádzajúce 3 metódy popisovali prípravu nanovrstvy a nanobodiek, prípade QDs, 

taktiež možno epitaxne pripraviť nanodrôtiky. [12]  

1.3 Príprava tenkých vrstiev na výrobu masky a nanoštruktúr 

Existuje veľké množstvo metód, pomocou ktorých môžeme na substráte vytvoriť tenké 

vrstvy žiadaného zloženia. Takéto vrstvy je najlepšie pripraviť metódami PVD (Physical Vapour 

Deposition) alebo CVD (Chemical Vapour Deposition).  

 Chemická depozícia z plynnej fáze (CVD) 1.3.1

Hlavným principiálnym rozdielom oproti PVD metódam je, že depozícia prebieha vďaka 

chemickej reakcii. Substrát je za vysokej teploty vystavený tzv. prekurzorom v plynnej fázi, ktoré 

sú vháňané do pracovnej komory. Pri kontakte so substrátom dochádza k ich rozkladu alebo 

vzájomnej reakcii a vzniká teda žiadaná vrstva. Počas celého procesu vznikajú aj vedľajšie produkty, 

ktorých prítomnosť v komore je nežiaduca, plynná fáza musí teda stále prúdiť. Existuje viacero 

konkrétnych CVD metód, ako napríklad: 

 Plasma Enhanced CVD (PECVD) na inicializáciu reakcií využíva energiu elektrického 

pola namiesto energie tepelnej. Výhodou je, že depozícia môže prebiehať za nižších 

teplôt, čo je vhodné pre tepelne citlivé substráty; 

 Atomic Layer Deposition (ALD) je variant CVD, kde sú plynne prekurzory vháňané 

do komory sekvenčne v istom poradí. Medzi jednotlivými naplneniami komory 

prekurzormi je komora vždy prečistená inertným plynom, celý dej prebieha výlučne 

pri teplote nižšej ako je teplota rozkladu kov obsahujúcich prekurzorov. 
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Výhodou takto vyrobených vrstiev je vysoká odolnosť voči opotrebeniu a silná adhézia 

vrstiev, ekonomická výhodnosť, možno vytvoriť vrstvy aj v neprístupných dutinách. Nevýhodou 

sú vysoké pracovné teploty a relatívne dlhé pracovné cykly, z čoho pramení energetická náročnosť. 

Vo vrstvách môže taktiež vznikať ťahové pnutie v dôsledku rozdielnych koeficientov tepelnej 

roztiažnosti. Použité plynné zmesi sú často ekologicky nevyhovujúce. 

 Fyzikálna depozícia z plynnej fáze (PVD) 1.3.2

PVD opäť zahŕňa viacero metód, pomocou ktorých možno vytvárať tenké vrstvy. Materiál 

je fyzikálne odstraňovaný zo zdroja (terčík) buď odparovaním alebo odprašovaním, transportovaný 

cez vákuum, resp. čiastočné vákuum a dopravený k substrátu. V prípade použitia atmosféry 

obsahujúcej reaktívny plyn možno vytvárať vrstvy nitridov, oxidov, prípadne iných zlúčenín. Medzi 

najbežnejšie PVD metódy patria: 

 reaktívne naparovanie založené na odparovaní materiálu vo vákuu a následnej 

kondenzácii jeho pár na substráte. Odparovanie terča môže byť zabezpečované 

použitím laseru, elektrónovým zväzkom, oblúkovým výbojom alebo iným ohrevom 

terča. Terč a substrát musia byť blízko, najlepšie menej ako je stredná voľna dráha 

odparovaných častíc; 

 reaktívne naprašovanie založené na odprašovaní terča, ktorý ma záporný potenciál 

(katóda). Pracovným plynom môže byť interný plyn, najčastejšie Ar alebo zmes 

inertného a reaktívneho plynu. Po prekročení zápalného napätia plynu pri danom 

tlaku a vzdialenosti elektród dôjde k jeho ionizácii, záporne nabitý terč priťahuje 

kladné ióny pracovného plynu, ktoré do neho narážajú a odprašujú jeho atómy, ktoré 

za zachytávajú na substráte; 

 magnetronové naprašovanie, což je vylepšené katódové naprašovania, 

kde pôsobením magnetického poľa dochádza k zakriveniu trajektórie elektrónov 

do špirály. Tím sa zvyšuje počet zrážok elektrónov s časticami pracovného plynu 

a teda stupeň ionizácie plynu. V praxi najčastejšie využívané typy sú jednosmerné 

(DC), pulzné alebo vysokofrekvenčné (RF) magnetronové naprašovanie. 

1.4 Kvantové bodky  

Kvantové bodky sú nanokryštály najčastejšie tvorené polovodičovým materiálom ako sú 

napríklad chalkogenidy kovov – selenidy, teluridy či sulfidy kadmia, olova a zinku (např. CdTe, CdSe, 

CdS, ZnSe, ZnS, PbS, PbSe, PbTe, SnTe). Medzi kvantové bodky taktiež patria nanokryštály vzácnych 

prvkov, ako je zlato a striebro. Ďalej možno spomenúť kvantové bodky tvorené prvkami skupín III-V, 
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najčastejšie fosfidy a nitridy india, galia a arsenu. Polomer týchto častíc býva bežne v rozmedzí od 

2 do 10 nm a záleží vždy na chemickom zložení. 

Ako už bolo zmienené, vo veľmi malých polovodičových kryštáloch, ako sú kvantové bodky, 

možno pozorovať kvantový jav,  resp. efekt kvantového obmedzenia (quantum confinement effect), 

ktorý ovplyvňuje lineárne aj nelineárne optické vlastnosti. Tento efekt nastáva v prípade, že veľkosť 

štruktúry je porovnateľná alebo menšia ako Fermiho vlnová dĺžka F určená vzťahom 

 

   
  

  
 , (2.1) 

 

kde je kF je Fermiho vlnový vektor. Uvedený vzťah platí u polovodičov, keď je polomer štruktúry 

porovnateľný s Bohrovým polomerom excitónu, čo je vzájomne viazaný pár elektrón–diera, ktorý je 

určený vzťahom 
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kde    je permitivita vákua,   je redukovaná Planckova konštanta,   
    

  sú efektívne hmotnosti 

elektrónu a diery,   je elementárny náboj. U polovodičov nám teda Bohrov polomer excitónu udáva 

rozmer, pod ktorý sa musíme dostať aby bola štruktúra považovaná za QD. U kovov je 

pre analogické určenie hraničného rozmeru relevantná Fermiho vlnová dĺžka elektrónu. V takomto 

prípade dochádza k „uväzneniu“ excitónu, prípadne elektrónu, resp. ich vlnovej funkcie 

v nanoštruktúre. [13] 

Uvažujme trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém, v ktorom je umiestnená 

uvažovaná štruktúra. V prípade, že ani jeden z rozmerov nespĺňa podmienku kvantového javu, 

je funkcia hustoty stavov  ( ) úmerná √ , kde   sú možné energetické stavy. V 2D štruktúre 

(nanofilm), ktorej hrúbka spĺňa podmienku kvantového javu dôjde k zmene priebehu  ( ). Tak isto 

v 1D štruktúre (nanotyčinky), kde 2 rozmery spĺňajú podmienku kvantového javu, dochádza 

k postupnému rozštiepavaniu energetických pásov. Tento proces vrcholí pri 0D štruktúre (QDs), 

kde je excitón, prípadne elektrón, „uväznený“  v smere všetkých troch osí a v idealizovanom 

prípade dochádza k vzniku diskrétnych energetických hladín. V reáli nejde o presne diskrétne 

hodnoty, ale o veľmi úzke intervaly. Spomínané závislosti  ( )  zobrazuje Obrázok 7. [14-16] 

Vďaka malým rozmerom QDs sa u nich uplatňuje už spomínaný kvantový jav. V dôsledku 

tohto javu majú unikátne, rozmerovo škálovateľné optické a elektrické vlastnosti, ktoré sú výrazne 

odlišné od vlastností kompaktného materiálu. Jednou z týchto vlastností je schopnosť emisie 
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ľudským okom viditeľného fotónu po ožiarení UV žiarením. Ide teda o jav luminiscencie, ktorý bude 

detailnejšie rozobraný v nadchádzajúcej kapitole.  

 

Obrázok 7 Funkcia hustoty stavov pre rôzne rozmery [17] 

1.5 Optické vlastnosti materiálov 

V predchádzajúcej kapitole už bolo spomenuté, že vlastnosti nanoštruktúr závisia na ich 

rozmeroch. V tejto práci budú dôležitú úlohu hrať optické vlastnosti QDs. Ak sú nanoštruktúry 

dostatočne malé (QDs), dochádza u nich k javu nazývanému luminiscencia. 

 Luminiscencia je emisia svetla z akejkoľvek látky spôsobená excitovanými elektrónmi. 

Delenie luminiscencie je relatívne obsiahle a početné, podľa faktora ktorý spôsobil excitáciu 

elektrónov. Pre pokusy v tejto práci bude relevantná tzv. fotoluminiscnecia. Ide o emisiu fotońu 

svetelného žiarenia v dôsledku predchádzajúcej absorpcie fotónu. Tá sa ešte delí na fluorescenciu 

a fosforescenciu, podľa stavu, do akého sa dostane elektrón po excitácii.  

U fluorescencie sa uplatňuje preskok zo singletového stavu. Prakticky všetky stabilné 

molekuly majú v základnom elektrónovom stave všetky elektróny spárované, ide o singletový stav. 

Excitácia fotónom vedie do excitácie v singletovom stave, elektrón si zachováva svoj pôvodný spin, 

celkový moment hybnosti zostáva nula. Každá sústava sa ale snaží mať čo najmenšiu celkovú 

energiu, tento excitovaný stav je teda nestabilný.  Stredná doba života excitovaného singletu je 10-9 

až 10-7 s. Potom elektrón prejde do pôvodného základného stavu, pričom spin elektrónu sa nijak 

nemení. Jedná sa o proces fluorescencie, ktorý je veľmi rýchly a vlnová dĺžka emitovaného fotónu 

je približne podobná vlnovej dĺžke absorbovaného fotónu. Fluorescencia je často pozorovaná u 

molekúl s aromatickým jadrom, látky schopné fluorescencie sa nazývajú fluorofory. Jeden z 

najrozšírenejších fluoroforov je chinín, obsiahnutý v tonikovej vode. Po ožiarení UV svetlom emituje 
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chinín pri relaxácii modré svetlo o vlnovej dĺžke 450 nm. Práve u roztoku chinínu bola prvý krát 

pozorovaná fluorescencia v roku 1845. 

Druhá varianta priebehu excitácie je oveľa menej pravdepodobná, ale napriek tomu 

nastáva. Podstatou je, na rozdiel od fluorescencii, preskok elektrónu z tripletového stavu. 

Interkombinačným prechodom môže excitovaný elektrón zmeniť svoj spin na opačný. V tejto 

situácii nastáva problém, elektrón sa nemôže jednoducho vrátiť do základného stavu. Z hľadiska 

kvantovej fyziky je proces návratu elektrónu do základného stavu komplikovaný. Jednoducho 

povedané, elektrón musí svoj spin zmeniť na pôvodný. Deje sa to tak, že najprv prechádza na inak 

zakázanú energetickú hladinu a až z nej do základného stavu. To má vplyv na strednú dobu života 

tripletového stavu a energiu výsledného fotónu. Nakoľko proces návratu elektrónu na základnú 

hladinu, je tak isto ako jeho excitácia, málo pravdepodobný, stredná doba života tohto stavu 

je dlhšia, rádovo 10-3 až 100 s. Proces zmeny spinu elektrónu pri zostupe je sprevádzaný stratami 

energie a tak aj výsledná energia fotónu je menšia ako pôvodného absorbovaného. [18, 19] Tento 

typ deexcitácie je spojený s procesom fosforescencie. Fosforescencia nie je príliš pozorovaná 

u roztokov látok za pokojovej teploty, prebieha tú príliš veľa nežiarivých relaxačných procesov. 

Taktiež sa stáva, že hranica medzi fluorescenciou a fosforescenciou nie je presne daná. Napríklad 

komplexné zlúčeniny prechodových kovov s organickými ligandmi vykazujú zmiešaný singlet-triplet 

stav so strednou dobou života rádovo 10-6 s. [20] 

 

Obrázok 8 Porovnanie singletového a tripletového stavu, smer šípky značí orientáciu spinu [21] 

 Jablonského diagram 1.5.1

Jablonského diagram, pomenovaný po poľskom fyzikovi Aleksandrovi Jabłońskom, 

je diagram ktorý zobrazuje stavy elektrónov v molekule a prechody medzi nimi. Stavy S0, S1 a S2 

sú energetické hladiny singletových stavov, pričom každý z nich ma viacero vibračných 

energetických stavov. Stav T1 je tripletový energetický stav. Po absorpcii fotónu o vlnovej dĺžke  

dôjde k excitácii elektrónu zo základného stavu na stav s vyššou energiou, pričom tento energetický 

prírastok je daný vzťahom 

   
 

 
 ,    (2.3) 
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Elektrón samozrejme nemôže byť excitovaný na hladinu s ľubovoľnou energiou, ale práve 

na hladinu S1, S2 alebo vyššiu. Fotón, ktorý spôsobil excitáciu musí mať vlnovú dĺžku z istých 

uzavretých intervalov, nazývaných absorpčné pásy. V prípade vyššej energie fotónu sa prebytočná 

energia prejaví vo forme vibračnej, či rotačnej energie elektrónu. Bezprostredne po absorpcii 

fotónu nastane viacero dejov, každý s rôznou pravdepodobnosťou. Najpravdepodobnejším je 

tzv. vnútorná konverzia, resp. vibračná relaxácia. Ide o proces zobrazený žltými šípkami, počas 

ktorého elektrón klesá do stavu S1 na vibračnú hladinu 0, či už bol v stave S2 alebo v S1 na vyššej 

vibračnej hladine. Dôležité je, že počas tohto procesu nie je vyžiarený fotón, energia sa premieňa 

na teplo absorbované susednými molekulami. Až zo stavu S1, z vibračnej hladiny 0 preskočí elektrón 

do stavu S0 za vyžiarenia fotónu. Práve existencia viacerých vibračných hladín, teda istý interval 

energii na ktoré môže elektrón spadnúť, vytvárajú istý interval vlnových dĺžok, ktoré môžu byť 

emitované. Ako bolo povedané, opísaný proces je len jeden z možných, ktorý má ale najvyššiu 

pravdepodobnosť výskytu. Energia elektrónu v excitovanom stave môže byť vyžiarená aj vo forme 

tepla alebo tzv. medzisystémovým prechodom na najnižší tripletový stav T1. Ako už bolo 

spomenuté, prechod z T1 do S0 sa považuje za zakázaný, resp. pravdepodobnosť jeho nastania 

je veľmi malá, čo zvyšuje dobru trvania tohto deja. 

 

Obrázok 9 Jablonského energetický diagram [22] 

 Optické vlastnosti kvantových bodiek 1.5.2

QDs sa teda vyznačujú unikátnymi fotofyzikálnymi vlastnosťami, ako sú široké excitačné 

a úzke emisné spektrá, rozmerovo nastaviteľná fluorescencia, vysoká fotostabilita a dlhá doba 

trvania fluorescencie. Presnosť s akou vieme pri výrobe kontrolovať veľkosť QDs nám umožňuje 
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určiť vlnovú dĺžku emitovaného fotónu a teda farbu akú ľudské oko vidí. QDs teda môžu byť 

„nastavené“ aby emitovali prakticky ľubovoľnú vlnovú dĺžku, nie len z viditeľného spektra, 

ale od UV až po NIR (400–1350 nm). Schopnosť „nastaviť“ vlnovú dĺžku emitovaného fotónu 

sa často nazýva „size quantisation effect“ (efekt rozmerovej kvantizácie). Čím je QD menšia, tým 

je vlnová dĺžka bližšie k modrému koncu spektra, fotón má teda väčšiu energiu. Väčšie QDs majú 

emitovanú vlnovú dĺžku naopak bližšie smerom k červenému koncu spektra. [20] Tento jav 

zobrazuje Obrázok 10. Vďaka týmto vlastnostiam spojených s možnosťou prípravy vo vode 

rozpustných QDs, sú tieto stále viac používané ako sondy v biologických systémoch, ako dokazuje 

množstvo vedeckých publikácií. [23-25] V súčasnosti sa taktiež ukázalo, že je dôležité zamieriť 

výskum na prípravu deponovaných kvantových bodiek, ktoré môžu slúžiť ako fluorescenčné 

senzorové pole na detekciu biologicky významných látok ako sú napríklad nukleové kyseliny 

či proteíny.  

 

Obrázok 10 Závislosť maximálnej emitovanej vlnovej dĺžky na veľkosti QD [26] 

Luo a spol. sa zaoberali skúmaním rozmerovej závislosti UV luminiscencie TiO2 nanobodiek. 

Nanobodky boli pripravené samousporiadaním v dôsledku fázovej separácie a ich rozmery 

sa pohybovali v škále 48–93 nm. Materiál substrátu bol buď kremeň alebo kremík, podľa vhodnosti 

na jednotlivé vykonané merania. Bola pozorovaná silná UV luminiscencia, ktorej energia narastala, 

resp. vlnová dĺžka maxima klesala, so zmenšujúcim sa rozmerom nanobodky. Vzorky boli taktiež 

žíhané pri 500 °C po dobu 2 hodín, z výsledkov röntgenovej difrakcie (XRD) bola zistená fáza TiO2 

v nanobodkách, a síce anatas. Vzorky boli excitované žiarením 300 nm, výsledné spektrá zobrazuje 

Obrázok 11. [27] 
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Obrázok 11 Rozmerová závislosť UV luminiscencie anatásových TiO2 nanobodiek [27] 

 Abdelhalim a spol. sa zaoberali optickými vlastnosťami Au nanočastíc rôznych rozmerov, 

a síce 10, 20 a 50 nm. Častice boli komerčné (MK Impex Corp) a rozpustené vo vodnom roztoku 

s výslednou koncentráciou 0,01 % Au nanočastíc. Pri excitácii častíc vlnovou dĺžkou 308 nm 

nadobudli fluorescenčné spektrá, ktoré zobrazuje Obrázok 12. Vidíme, že maximum je lokalizované 

pri 423 nm a jeho intenzita je závislá na rozmere častice, konkrétne nepriamo úmerná. Pík je 

symetrický a jeho šírka taktiež klesá s rastúcim rozmerom nanočastíc. [28] 

 

Obrázok 12 Rozmerová závislosť luminiscencie Au nanočastíc [28] 

  



 

-19- 

 

1.6 Bioaplikácie kvantových bodiek 

QDs sa vďaka svojej chemickej stabilite a výborným fluorescenčným vlastnostiam stávajú 

výbornou alternatívou k súčasným diagnostickým a zobrazovacím, prípadne aj liečebným metódam 

v medicíne. QDs môžu byť obsiahnuté v roztoku, tzv. koloidné alebo fixované na pevnom substráte. 

U koloidných sú možné aj aplikácie in vivo, zatiaľ sú ale testované len na zvieratách, z dôvodu 

možnej toxicity nanočastíc. U QDs na pevnom substráte predpokladáme využitie len in vitro, resp. 

in situ. [29] 

V oblasti detekcie ide o relatívne jednoduchý princíp, a síce, že samotné QDs, prípadne QDs 

modifikované biomolekulami ako sú napríklad proteíny, nukleové kyseliny alebo protilátky, majú 

po ožiarení isté emisné spektrum, ktoré bude zmenené prítomnosťou hľadanej zlúčeniny. Môže ísť 

napríklad o vírus chrípky, keď po kvapnutí vzorky odobranej z telesnej tekutiny pacienta 

podozrivého na obsah hľadaného vírusu. Hlavnou výhodou by bola prakticky okamžitá detekcia 

prítomnosti vírusu v krvi. 

Polovodičové koloidné QDs (cQDs) z materiálov ako CdSe, CdTe, InAs, InP a iné nanočastice 

ako Au, Ag a FeO, ktoré sú schopné prepojenia s biologickými systémami pritiahli veľkú pozornosť 

ako in vivo luminiscenčné sondy. Ich vážnym nedostatkom je ich prerušovaná fotoluminiscencia, 

tzv. blikajúci efekt. Tento a ďalšie problémy cQDs v oblasti biodetekcie riešia napríklad epitaxné 

QDs (eQDs). Bioaplikácie deponovaných QDs na substráte, nie len epitaxne, sú stále neprebádanou 

oblasťou, v ktorej bolo publikovaných len malé množstvo vedeckých článkov. Metódy príprav QDs 

zvolené v tejto práci, anodická oxidácia a galvanická depozícia, sú v danej oblasti jedinečné 

a súčasnej dobe neboli publikované články iných autorov využívajúcich podobné metódy. 

 

Obrázok 13 Schematické znázornenie biosenzora na bázi deponovaných kvantových bodiek [30] 

Obrázok 13 schematicky znázorňuje biosenzor pozostávajúci z InAs eQDs  fixovaných 

na GaAs substráte. Na povrchu sú zachytené protilátky (antibody) A a B, nad nimi príslušné vírusy 

A a B. Modifikácia povrchu protilátkami a prítomnosť vírusu spôsobí zmenu emisného spektra 

eQDs, ktorá je ešte závislá na type protilátok a vírusu. [30] 
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Ďalšou možnosťou je využitie koloidných QDs na lokalizáciu tumoru v živom organizme. 

V experimente, ktorý uskutočnili Chen a spol. sa zaoberali biokompatibilitou QDs pri cielenom 

zobrazovaní ľudského metastatického hepatocelulárneho karcinómu. Experiment spočíval 

v príprave rakovinových buniek, ktoré boli vstreknuté do tela nahej myši. Ďalej bolo treba pripraviť 

QDs biologické sondy. Použité QDs pozostávali z CdSe jadra zaobaleného ZnS, ktorých emisné 

spektrum má maximum pri 590 nm, čo zodpovedá oranžovej farbe. QDs boli následne 

zreagované myšacími monoklonálnymi alfa-fetoproteínovými protilátkami, výsledným produktom 

boli tzv. QD-AFP-Ab sondy. Optické charakteristiky QD-AFP-Ab nie sú príliš odlišné od samotných 

QDs. Po vstreknutí QD-AFP-Ab sond do tela myši došlo k ich naviazaniu na nádorové bunky. 

Po následnom sledovaní tela myši v spektrofluorometri bolo vidno oranžovú oblasť, ktorou bol 

práve sledovaný nádor, viz Obrázok 14. [31] 

 

Obrázok 14 In vivo lokalizácia tumoru pomocí koloidních kvantových bodiek [31] 

Jedným s najväčších problémov je častá toxicita nanočastíc pre živý organizmus. 

Problémom u QDs určených pre medicínu je teda práve biokompatibilita. Častý výskyt iónov Cd 

v QDs, ktoré je vysoko toxické, vytvára problém vo využití QDs v medicíne. Možnosťou je buď použiť 

netoxický materiál na prípravu QDs, ako napríklad TiO2 alebo pokryť toxické QDs biokompatibilnou 

vrstvou, napríklad SiO2 alebo ako vo vyššie popísanom prípade, ZnS.  

 



 

-21- 

 

1.7 Au kvantové bodky 

Za posledné desaťročie rapídne stúpol záujem o Au nanočastice, hlavne z dôvodu ich 

možného využitia v biomedicíne a bioanalýze, kde môžu slúžiť predovšetkým ako sondy na optickú 

detekciu biomolekúl, cielené doručovacie systémy liekov  a monitorovanie vybraných typov chorôb. 

Hlavnými prednosťami Au nanočastíc je ich teplotná stabilita a malá veľkosť vyplývajúca 

z unikátnych elektrických a intrinzických optických vlastností, čo z nich robí vhodných kandidátov 

pre fluorescenčné zobrazovanie. Ich pomer plocha/objem je dostatočne vysoký na zachytenie 

veľkého množstva biokomponentov, čo zvyšuje citlivosť pri detekcii. Ďalšou prednosťou je ich 

netoxicita a biokompatibilita, možno ich teda použiť na in vivo zobrazovanie. 

Kovové nanočastice možno rozmerovo klasifikovať na veľké nanočastice, malé nanočastice 

a klastre. Pri veľkých nanočasticiach ich optická odozva na vonkajšie elektromagnetické pole závisí 

na ich veľkosti a hustote voľných elektrónov, ale ich správanie je stále podobné kompozitnému 

materiálu. Ak sa veľkosť častíc klesne až k strednej voľnej dráhe elektrónu (cca 50 nm pre Au), 

nastáva silná rozmerová závislosť a parametre ako index lomu sa výrazne menia. Z kvantitatívneho 

hľadiska je napríklad absorpčná frekvencia nepriamo úmerná polomeru nanočastice. 

Ak sa približujeme až k rozmerom porovnateľnými s Fermiho vlnovou dĺžkou elektrónu (cca 0,5 nm 

pre Au), dochádza k ešte dramatickejšej zmene optických, elektrických a chemických vlastností, v 

tomto prípade už klastrov. Ich vlastnosti sú výrazne odlišné od oboch predchádzajúcich typov. 

Na atomárnej úrovni sa toto správanie vysvetľuje zmenami nastávajúcimi v elektrónovom obale 

atómov Au. V prípade štruktúry zloženej len z niekoľkých desiatok atómov Au, nastáva zväčšovanie 

energetického rozdielu medzi 5d a 6s orbitálom, nakoľko 5d je silnejšie viazaný jadrom. 

To spôsobuje spomínané zväčšovanie absorpčnej frekvencie, ale aj fakt, že elektrická vodivosť 

klastru je určená výhradne štruktúrou vodivostného pásu tvoreného 6s orbitálom. [32]  

Možnosti prípravy Au nanočastíc sú rôznorodé. Príklad syntézy Au nanoštruktúr 

elektrodepozíciou zobrazuje Obrázok 15. [33]  

El-Deab a spol. použili elektrolýzu s krokovaním potenciálu na deponovanie Au nanočastíc 

na sklenenú uhlíkovú elektródu z elektrolytickej vane zloženej z NaAuCl4 a H2SO4, pričom vytvorili 

častice o veľkosti cca 100 nm. [34] Ma a spol. použili cyklickú voltametrickú techniku na depozíciu 

Au na cínom dotovaný oxid inditý (ITO), pričom vytvorené štruktúry mali rozmery 20–60 nm. [35] 

Wang a spol. sa podarilo na skle pokrytom ITO syntetizovať 20–35 nm častice taktiež 

elektrodepozíciou. [36] Ďalšou možnosťou, je pripraviť kompozity z Au nanočastíc a vodivých 

polymérov tvorené Au jadrom a polymérovým obalom. Rapecki a spol. pripravili elektrodepozíciou 

častice na grafitovom disku, kde polymérom bol polypyrol. [37] Ting pripravil taktiež 

elektrodepozíciou častice s polyanilínovou vrstvou o hrúbke 30 nm na Au jadre s veľkosťou 250–
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300 nm na ITO substráte. [38] Yu a spol. vyrobili potenciostatickou elektrodepozíciou čisté Au 

nanočastice o priemere 10 nm na Au substráte, za prítomnosti biopolyméru chistosanu. [39] 

Zaujímavou alternatívou je využitie dendrimerov. Vďaka svojmu pravidelnému usporiadaniu slúžia 

ako šablóna a stabilizátor pre Au nanočastice. [40] 

 

Obrázok 15 Au nanočastice pozorované SEM pripravené elektrodepozíciou pri 0,5 V po dobu 240 s v 5 mM 
HAuCl4 roztoku s pH a) 2, b) 3, c) 4, d)5, e) 6, merítko 500 nm [33] 

1.8 TiO2 kvantové bodky 

TiO2 nanoštruktúry vzbudili veľký záujem vďaka svojim širokým možným aplikáciám ako 

heteroprechodové solárne články, palivové články, fotokatalytické zariadenia, lítium-iónové batérie, 

zariadenia na fotolýzu vody a molekulárnu filtráciu. V tejto práci sa ale riešia jeho potenciálne 

aplikácie v biomedicíne ako fluorescenčný senzor biomolekúl. TiO2 je na tieto aplikácie ideálny 

vďaka svojej spomínanej netoxicite a biokompatibilite. V prípade splnenia rozmerovej podmienky 

efektu kvantového obmedzenia TiO2 vykazuje absorpčné a následne fluorescenčné optické 

vlastnosti. Absorpčné spektrum sa pohybuje v škále 200 až 400 nm, fluorescenčné od 330 do 500 

nm. [41] 
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TiO2 ma 3 kryštalické fáze, rutil, anatás a brookit. Rutil je termodynamicky stabilný, anatas 

a brookit sú metastabilné fáze. Anatás je fáza, o ktorú je z komerčného hľadiska najväčší záujem, 

napriek tomu v prírode sa vyskytuje zriedkavo. Na vytvorenie anatasovej fáze je potrebné žíhanie 

pri 400–600 °C. Aj pri žíhaní vo vákuu, resp. za zníženého tlaku dôjde k istej oxidácii vytvorených 

nanoštruktúr, či už na povrchu alebo čiastočne v objeme. Hraničné rozmery pre QDs sú rôzne pre 

každú TiO2 fázu. 

 

Obrázok 16 SEM snímok poľa TiO2 nanobodiek pripravených anodickou oxidáciou [42] 

Príprava TiO2 QDs môže byť pomocou v úvode popísanej anodickej oxidácie. Drbohlavová 

a spol. pripravili TiO2 QDs pomocou anodickej oxidácie Al vrstvy. Vhodne zvolenou kombináciou 

anodizačných parametrov pripravili QDs, prípadne nanobodky, o veľkosti 8–30 nm. Po vyžíhaní 

sledovali zmeny emisného spektra po kontakte QDs s molekulami slepačej DNA a kravského 

sérového albumínu (angl. bovine serum albumin). [43] Chen a spol. pripravili dvojkrokovou 

anodizáciou nanobodky o veľkosti 60 nm. Na Si substráte bol naprášený TiN o hrúbke 30 nm, potom 

bol naparený Al o hrúbke 6 m. Povrch bol ešte elektrochemicky leštený v roztoku HClO4 a C2H5OH. 

Prvý krok anodizácie bol podniknutý v 0,3 M roztoku kyseliny šťaveľovej pri 21 °C a napätí 40 V po 

dobu 30 minút. Asi 2 m z Al vrstvy bolo premenených na Al2O3 poréznu masku, ktorá bola 

odleptaná v roztoku H3PO4 s CrO3 pri 60 °C. Druhý krok, ktorý pri bol uskutočnený pri rovnakých 

anodizačných podmienkach, trval 40 minút. [42] 
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1.9 Metódy analýzy kvantových bodiek 

 Spektrofluorometria 1.9.1

Florescenčná spektroskopia, inak nazývaná spektrofluorometria je analytická metóda 

z kategórie elektromagnetických spektroskopií, ktorá analyzuje fluorescenciu z vzorky. Proces 

merania vyžarovaného spektra spočíva v ožiarení vzorky, najčastejšie UV žiarením, ktoré excituje 

elektróny v molekulách vzorky a následnému emitovaniu žiarenia, ktoré môže ale nemusí byť 

v oblasti viditeľného spektra.  

Schematické usporiadanie komponentov spektrofluorometru znázorňuje Obrázok 17. Zdroj 

budiaceho žiarenia by mal byť schopný produkovať žiarenie vysokej intenzity, resp. veľké množstvo 

fotónov, aby bolo exitovaných čo najviac molekúl. Najprv je zväzok nasmerovaný na filter alebo 

monochromátor, ktorý prepustí jednu konkrétnu vlnovú dĺžku a ostatné čo najviac potlačí. 

Tak máme zaručenú jednu dominantnú vlnovú dĺžku budiaceho žiarenia. Emisné žiarenie je 

sledované pod uhlom 90 ° voči budiacemu zväzku. Taktiež býva sledované až potom, ako prejde 

filtrom alebo monochromátorom. Detekciu emisného žiarenia, môže zabezpečovať fotodióda, CCD 

snímač alebo podobné zariadenie schopné konvertovať elektromagnetické žiarenie na elektrické 

impulzy. 

 

Obrázok 17 Blokové usporiadanie spektrofluorometra 

Výstupom merania na spektrofluorometri je graf závislosti intenzity emitovaného žiarenia 

na vlnovej dĺžke, resp. ako silno sú jednotlivé vlnové dĺžky vyžarované. Jedným z parametrov 

vhodným na popis tvaru spektra, je tzv. FWHM (angl. full width at half maximum). Jeho význam 

zobrazuje Obrázok 18, ide o šírku píku meranú v polovici maxima píku. 

 



 

-25- 

 

 

Obrázok 18 Význam FWHM [44] 

 Skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) 1.9.2

V oblastí nanotechnológií vzniká problém s optickou kontrolou pripravených vzoriek. 

Z dôvodu miniatúrnych rozmerov pripravených štruktúr ich nie je možno rozlíšiť voľným okom. 

Vznikla teda potreba vytvoriť zariadenie schopné zobraziť tvar povrchu a štruktúr na ňom 

prítomných. Jednou z možností je použitie elektrónového mikroskopu. Od roku 1931, kedy bol 

vyvinutý prvý elektrónový mikroskop, bolo vyvinutých viacero rôznych typov pracujúcich na rôznych 

princípoch.  

SEM využíva zaostrený lúč vysoko energetických elektrónov na generovanie signálov 

pri povrchu snímaného vzorku. Signály, ktoré vznikajú interakciou elektrónov a vzorku udávajú 

informácie o morfológii povrchu, chemickom zložení a kryštalickej štruktúre materiálu vzorku. 

Medzi tieto signáli patria sekundárne elektróny, spätne rozptýlené elektróny, difraktované spätne 

rozptýlené elektróny, krátkovlnné fotóny, viditeľné fotóny a teplo. Práve na základe sekundárnych 

elektrónov sa produkuje SEM obraz vzorku, konkrétne topológia a morfológia povrchu. Spätne 

rozptýlené elektróny sú dôležité pre ilustráciu kontrastu pri meniacom sa zložení vzorku. 

Krátkovlnné fotóny, resp. fotóny RTG žiarenia vznikajú ako dôsledok neelastických zrážok 

elektrónov v lúči s elektrónmi v orbitáloch atómov vo vzorke. Elektróny v obale atómov sú 

excitované dopadajúcim lúčom a počas deexcitácie dôjde k vyžiareniu fotónu RTG žiarenia, ktoré sú 

charakteristické pre každý prvok, ktorý bol vo vzorke excitovaný. [45] 

Komponenty SEM: 

 Zdroj elektrónov 

 Elektrónové šošovky 

 Priestor so vzorkou 

 Detektory relevantných signálov 

 Zobrazovač výstupných dát 
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Pre zaistenie správneho fungovania SEM je potrebný vhodný zdroj napätia, vákuový systém 

a chladiaci systém. SEM je citlivý na vibrácie a na vonkajšie elektromagnetické polia. 

 Obrázok 19 zobrazuje usporiadanie komponentov v SEM. Elektrónový lúč produkovaný 

elektrónovým delom prechádza najprv šošovkami kondenzoru, ktoré ho fokusujú. Následne je 

deflektorom usmernený a šošovkou objektívu zameraný na vzorku.  

 

Obrázok 19 Usporiadanie komponentov v SEM 

 Röntgenová difrakcia (XRD) 1.9.3

Röntgenová difrakcia je rýchla analytická technika používaná hlavne na určenie fáze 

kryštalického materiálu a môže poskytnúť taktiež informácie a rozmeroch mriežky. Jej podstatou je 

fakt, že kryštalická mriežka so vzdialenosťou rovín v mriežke, podobnej vlnovej dĺžke RTG žiarenia, 

sa voči RTG žiareniu správa ako difrakčná mriežka.  

 

Obrázok 20 Difrakcia na kryštalickej mriežke 

RTG fotóny sú generované bombardovaním terča (Cu, Fe, Mo, Cr) urýchľovanými 

elektrónmi. Po ožiarení sledovanej vzorky monochromatickým RTG žiarením dôjde teda 
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jeho difrakcii (ohybu) a následnej konštruktívnej interferencii. Tieto výsledné fotóny sú 

zaznamenávané a vyhodnocované. Konštruktívna interferencia dopadajúcich lúčov nastane ak je 

splnená podmienka Braggovho zákona 

 

         , (2.4) 

 

kde  je vlnová dĺžka RTG žiarenia, d je vzdialenosť rovín mriežky a  je difrakčný uhoľ. 

Skenovaním vzorky v škále 2 pokryjem všetky možné kombinácie interferencií. 

 Energeticky disperzná röntgenová spektroskopia (EDX , EDS,  XEDS) 1.9.4

EDX je chemická mikroanalytická technika používaná v spojení so SEM alebo TEM. Pri EDX 

sú detekované RTG lúče emitované z analyzovanej vzorky ako dôsledok bombardovania vzorky 

elektrónovým lúčom. Cieľom je charakterizovať prvkové zloženie analyzovaného objemu vzorky.  

Bombardovaním vzorky elektrónovým lúčom zo SEM dôjde k vyrážaniu elektrónov z atómov 

na povrchu vzorky. Vzniknuté elektrónové vakancie sú zapĺňané elektrónmi z vyšších energetický 

stavov za generácie fotónu RTG žiarenia. [46] Tento princíp zobrazuje Obrázok 21. Vlnová dĺžka 

fotónu vo vzťahu k jeho energii, je určená Rovnicou 2.3. Práve vlnová dĺžka, resp. energia RTG 

fotónu je typická pre každý prvok a podľa nej sme schopný určiť, prvok akého atómu emitoval tento 

fotón.  

EDX systém ďalej obsahuje nevyhnutný komponent, a síce detektor RTG fotónov. Detektor 

zaznamenáva relatívny počet emitovaných RTG fotón voči ich energii. Dopadajúci fotón vytvorí 

nábojový pulz v detektore, ktorý je úmerný energii RTG fotónu. Nábojový pulz je konvertovaný 

na napäťový a následne predaný analyzátoru na vyhodnotenie. 

 

Obrázok 21 Princíp generovania RTG fotónov pri EDX [47] 
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EDX poskytuje viacero informácií o vzorke. 

 Kvalitatívna analýza — zaznamenané hodnoty energií fotónov sú porovnávané 

so známymi hodnotami zodpovedajúcimi jednotlivým prvkom. EDX je schopné 

detekovať prvky s atómovým číslom od 4 (berýlium) po 92 (urán). Minimálny 

detekčný limit je 0,1 až jednotky % atómov daného prvku vo vzorke. 

 Kvantitatívna analýza — kvantitatívne výsledky dosahujeme relatívnym počtom 

detekovaných RTG fotónov konkrétnej energie, resp. percentuálne zastúpenie 

jednotlivých detekovaných energií, ktoré zodpovedajú jednotlivým prvkom. 

Jeden zo závažných problémov EDX je prekrývanie píkov rôznych materiálov. Táto situácia 

môže nastať  pri generovaní RTG fotónov pri prechodoch medzi rôznymi hladinami (K, L, M), 

viz Obrázok 21. Vidíme že existuje viacero možností, kedy môže dôjsť ku generácii RTG fotónu. 

 Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS) 1.9.5

XPS je jedna z najpoužívanejších povrchových analytických techník vďaka svojej relatívnej 

jednoduchosti používania a interpretácie dát. Fyzikálnym princípom XPS je fotoelektrický jav, 

pri ktorom sú z materiálu emitované elektróny v dôsledku absorpcie energie dopadajúceho 

elektromagnetického žiarenia. Analyzovaná vzorka je ožiarená RTG lúčmi konkrétnej energie 

a následne dochádza k emisii elektrónov z povrchu vzorky. Nevyhnutnou súčasťou XPS zariadenia je 

detektor schopný určiť energiu emitovaných elektrónov. Z tejto energie sme schopný určiť z akého 

prvku pochádza detekovaný elektrón a z množstva elektrónov konkrétnej energie sme schopný 

určiť množstvo daného prvku vo vzorke. XPS analyzuje zloženie vzorky do hĺbky 1—10 nm. Pre 

správnu funkciu zariadenia je nevyhnutné ultra vysoké vákuum. [48] 

 

Obrázok 22 Schematické znázornenie zariadenia na XPS [49]   
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2. Experimentálna časť 

2.1 Zoznam použitých chemikálií 

Pri príprave TiO2 QDs anodickou oxidáciou bola používaná 1 M, 2 M a 3 M H2SO4.  

Selektívne odleptanie Al2O3 masky prebiehalo vo vodnom roztoku H3PO4 (50 ml/l) a CrO3 (30 g/l). 

Elektrodepozície Au boli realizované z vodného roztoku K[Au(CN)2] (6 g/l) a H3BO3 (2,32 g/l). 

Prípadné selektívne odleptávanie Al prebiehalo v 1 % roztoku NaOH. Pri testovaní vzoriek po 

funkcionalizácii biomolekulami bol použitý vodný roztok tripeptidu glutationu (GSH) 

s koncentráciou 10 g/ml, kuracej DNA (DNA) s koncentráciou 30 g/ml alebo peptidového 

fragmentu tymopoietinu (TM) s koncentráciou 100 g/ml. 

2.2 Príprava vrstiev pre výrobu masky a nanoštruktúr 

Základom experimentu bol Si wafer s N prímesou (antimón) s SiO2 vrstvou, na ktorom bola 

naprášená vrstva Ni (100 nm) spolu s naparenou vrstvou Al (1000 nm) alebo W (43 nm) 

s naprášenou vrstvou Al (185 nm). Ti vrstva bola pri prvých experimentoch s TiO2 QDs, popísaných 

v kapitole 3.1, naprášená a jej hrúbku v kombinácii s hrúbkou Al vrstvy zobrazuje Tabuľka 2. Vzorky 

využívané pri príprave TiO2 QDs na následnú depozíciu Au, popísané v kapitole 3.2.2, mali obe 

vrstvy naparené. 

Tabuľka 2 Hrúbky požívaných vrstiev Ti a Al a spôsoby ich prípravy 

  Ti (nm) Al (nm) 

 naprášené 20 500 naparené 

naprášené 150 250 naparené 

naparené 50 100 naparené 

 

Naprašovanie Ti prebiehalo v komerčnom magnetronovom naprašovacom zariadení 

Leybold Heraeus Z 550 s vysokofrekvenčným generátorom o výkone 500 W (13,56 MHz). 

Bolo vybavené Ti terčom PK150 o čistote 99% a priemere 150 mm, čerpané dvojicou rotačná 

a turbomolekulárna výveva na tlak 7 10-4 Pa. Následne bola komora naplnená Ar o čistote 99,999% 

na tlak 0,85 Pa. Naparovanie Al a Ti prebiehalo na naparovačke U311B Tesla Opočno. Al bol 

odparovaný z wolframového drôtového odparovadla pri tlaku 2,1 10-4 Pa. 

Vrstvy boli po príprave charakterizované profilometrom s cieľom určiť ich drsnosť a priebeh 

výškových zmien vrstiev. 
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2.3 Výroba masky pre depozíciu nanoštruktúr 

Wafer s deponovanými vrstvami kovu bol diamantovým perom narezaný na menšie časti 

z dôvodu jednoduchšej manipulácie.  Následne boli kontrolovanou anodizáciou vytvorené póry v Al 

vrstve, ktorá bola súčasne transformovaná na Al2O3.  

Pred samotným spustením anodizácie bolo kritické nastavenie 3 anodizačných parametrov: 

anodizačné napätie, teplota elektrolytu a koncentrácia elektrolytu. Zvolené hodnoty boli 5 V, 3 

molárna H2SO4 a teplota 11 °C  alebo 20 V, 1 molárna H2SO4 a teplota 23 °C. Bolo vyskúšaných 

viacero kombinácií a tieto hodnoty sa ukázali ako spoľahlivé na vytvorenie TiO2 QDs, prípadne 

nanobodiek. Z dobre overenými anodizačnými parametrami sa mohlo pristúpiť k samotnej 

anodizácii. Všetky experimenty prebiehali v móde konštantného napätia. Počas celého procesu bol 

monitorovaných prúd medzi anódou a katódou.  

Aparatúru zobrazuje Obrázok 23. Pozostávala z obvodu, v ktorom prúdil elektrolyt, 

resp. z čerpadla, hadičiek a tepelného výmenníku v ktorom bola uložená fľaštička s elektrolytom. 

Pre zaistenie žiadanej teploty substrátu bol do chladiaceho obvodu zapojený aj kovový blok pod 

substrátom. Na substrát bola veľmi tesne pritlačená teflonová hlava s nerezovou elektródou 

trubicového tvaru, v ktorej neustále prúdil elektrolyt a nedochádzalo teda k žiadnej kumulácii iónov 

v blízkosti waferu. Priemer otvoru v hlave a teda plochy na ktorej prebiehala anodizácia bol 3 mm, 

prípadne neskôr 5 mm. Elektrolyt pritekal z boku hlavy a bol odsávaný kovovou elektródou, 

z nerezovej ocele. Kovová elektróda v hlave bola katóda, bola teda pripojená na záporný potenciál. 

Hrotová Au elektróda bola priložená na Al vrstvu, išlo o anódu. DC zdroj v tomto prípade 

zabezpečoval dodávku konštantného napätia. 

 

Obrázok 23 Schéma anodizačnej aparatúry 
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Substrát bol položený na kovovú podložku, ktorá zabezpečovala homogénnu distribúciu 

tepla po celom povrchu substrátu. Teflonová hlava bola schopná pohybu vo vertikálnom smere. 

Po správnom umiestnení substrátu bola na neho hlava zhora pritlačená. Po obvode dolnej časti 

hlavy sa nachádzal gumový prstenec, ktorý zlepšoval tesnenie medzi hlavou a substrátom. 

Pred jeho zavedením často dochádzalo k vytekaniu elektrolytu a jeho roztekaniu po substráte. 

Po zaistení hlavy bola spustená cirkulácia elektrolytu. Elektrolyt bol chladiacim obvodom udržovaný 

na konštantnej teplote. Na substrát bola priložená hrotová Au elektróda spojená s kladným pólom 

zdroja. Pre zaistenie kontaktu bol hrotom elektródy mierne poškriabaný substrát, nakoľko 

na povrchu mohli byť nečistoty alebo oxidy. Na kovovú elektródu v hlave bol krokosvorkou 

pripojený záporný pól zdroja. Nakoniec bolo potrebné overiť zapojenie obvodu, aktivitu prístrojov, 

a síce PC, multimetra a DC zdroja. Ak bolo všetko v poriadku, na PC v obslužnom programe 

v LabView, sa nastavili parametre časového priebehu napätia, ktoré bude zdroj dodávať a bolo 

možné spustiť anodizáciu. 

2.4 Príprava TiO2 a Au kvantových bodiek  

Vzorky TiO2 QDs boli pripravované kontrolovanou anodizáciou kovových vrstiev Ti/Al. 

Ako už bolo vysvetlené v úvode, pri anodizácii Al vrstvy dochádza k jej pretransformovávaniu na 

porézny Al2O3. Táto transformácia prebieha od povrchu Al vrstvy a postupuje smerom k Ti vrstve. 

Výhodou prípravy TiO2 QDs, oproti napríklad Au QDs, je že anodizácia popísaná v predchádzajúcej 

kapitole nemusí byť prerušená a v momente kedy sa rozhranie Al/Al2O3 (bariérová vrstva) dostane 

k vrstve Ti, dochádza k poklesu anodizačného prúdu a vzniku TiO2 zárodku. Ďalej za relatívne 

malého prúdu, oproti prúdu tečúcemu pri anodizácii Al vrstvy, dochádza k rastu TiO2 zárodku až 

do požadovaných rozmerov. V experimentálnej časti tejto práce boli použité anodizačné podmienky 

20 V, 1 M H2SO4, 23 °C a 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C. U TiO2 QDs bol sledovaný aj vplyv zmeny kryštalickej 

fáze TiO2 na luminiscenčné vlastnosti, vzorky boli teda žíhané v peci pri dostatočnej teplote. 

Vybrané vzorky boli žíhané buď vo vákuovej peci pri 500 °C alebo 600 °C alebo v nevákuovej peci 

pri  800 °C po dobu 1 hodiny. Pri 600 °C pravdepodobne dôjde len k vzniku fáze anatás, pri 800 °C 

by malo dôjsť k vytvoreniu fáze rutil, pričom anatás bude stále vo vzorke prítomný, ale v menšom 

podiele. Au QDs boli pripravené elektrodepozíciou do pórov vopred vytvorenej Al2O3 masky 

pri podmienkach optimálnych pre vytvorenie čo najmenších pórov, tj. 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C . 

V snahe nájsť najvhodnejší substrát bola testovaná depozícia na Si wafri:  

1. s vrstvou niklu s čistotou 99,7 %, na ktorom by mali mať Au QDs dobrú adhéziu,  

2. s TiO2 QDs  

3. s W vrstvou s jamôčkovou štruktúrou.  



 

-32- 

 

Na Ni vrstve bola naparená vrstva Al. Jedno, prípadne dvojkrokovou anodizáciou bola 

vytvorená Al2O3 maska s pórmi. Výhodou použitia dvojkrokovej anodizácie, resp. odleptania 

prvotnej Al2O3 vrstvy, je dosiahnutie tenšej výslednej Al2O3 masky. Týmto predídeme vytvoreniu Au 

nanotyčiniek.  Následne boli v póroch vytvorené Au nanoštruktúry. TiO2 QDs boli vytvorené pri 5 V, 

3 M H2SO4, 11 °C a pred odleptaním masky bola vykonaná depozícia Au. Substráty s modifikovaným 

W povrchom boli vytvorené Dr. A. Mozalevom potenciodynamickou anodizáciou. Depozícia Au bola 

realizovaná elektrochemicky zo zlatiaceho vodného roztoku obsahujúceho 0,6 g  K[Au(CN)2] 

a 0,232 g  H3BO3 na 100 ml.  

Na odleptanie Al2O3 masky po vytvorení oboch typov QDs je možné použiť zmes H3PO4 

(50 ml /l) s CrO3 (30 g/l) vyhriatu na 60 °C, na zvýšenie leptacej rýchlosti, po dobu 10 minút. 

Pri depozícii na Ni bola využitá depozícia konštantným prúdom, pri TiO2 a W bola zamenená 

za unipolárnu pulznú depozíciu. Depozícia konštantným prúdom je síce jednoduchšia, ale pre naše 

účely má viacero nedostatkov. Počas depozície dôjde k distribúcii všetkého prúdu do pórov 

a elektrolyt v póre sa začne silne zahrievať, nemôžeme teda uvažovať nami nastavenú teplotu 

elektrolytu ako reálnu teplotu elektrolytu v póroch. Druhým problémom je fakt, že pór je kanál 

s veľmi malým pomerom šírka ku dĺžke, a dochádza k vzniku koncentračného gradientu v smere 

od dna póru k jeho vrcholu. Pulzná depozícia rieši do istej miery oba spomenuté problémy, nakoľko 

v čase medzi pulzami, tzv. relaxačná doba, má elektrolyt, prípadne substrát čas teplotne 

a koncentračne zregenerovať. To má za následok homogénnejšie pokrytie. [50] 

 

Obrázok 24 Pulzná depozícia a jej parametre [51] 

Obrázok 24 ukazuje dôležité parametre pulznej depozície, a síce ide o: 

 výšku pulzu 

 šírku pulzu (Ton) 

 relaxačnú doba (Toff) 

 počet pulzov 
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Obrázok 25 Schéma aparatúry na depozíciu Au 

Pulzná depozícia bola realizovaná zariadením obsahujúcim prepínacie relé ovládané 

generátorom obdĺžnikových pulzov. Prípravok mal nasledujúce vlastnosti: 

 vstup a výstup majú spoločnú referenčnú svorku GND (zem) 

 výška pulzu (voči zemi) je určená signálom na vstupných svorkách +IN a -IN 

 riadiaci generátor pulzov nastavuje parametre Ton, Toff a počet pulzov 

 relé je riadené 5 V pulzmi na svorkách +GEN a –GEN 

 na svorky +IN a –IN možno zapojiť zdroje rôznych prúdov (napätí), ktoré bude relé 

striedavo pripájať na výstup OUT, prípravok je teda schopný aj bipolárnej depozície 

Použitý DC zdroj bol rovnaký ako pri anodizácii. Pracoval ale v prúdovom režime, kde bol 

nastavený žiadaný prúd a napäťový limit. Nakoľko bola požadovaná unipolárna depozícia, vstupné 

svorky GND a –IN boli skratované. Pri zapnutí DC zdroja sa na vstupe objaví stanovený napäťový 

limit a zdroj bude dodávať nulový prúd, nakoľko vo východiskovom stave relé skratuje vstup –IN 

na výstup OUT. Pri každom spínacom pulze z generátora, relé skratuje +IN svorku na výstup OUT 

a prebehne depozícia. Výstup OUT je pripojený na elektródu v teflonovej hlave, namiesto nerezovej 

je použitá Au elektróda. GND je pripojená na hrotovú elektródu. Vhodným zapojením svoriek 

osciloskopu bolo možné zmerať reálny depozičný prúd a napätie na substráte. 

 SEM charakterizácia TiO2 a Au QDs  2.4.1

Veľkosť TiO2 a Au nanoštruktúr bola odhadnutá pomocou SEM MIRA II MLU (Tescan) 

pri podmienkach: pracovná vzdialenosť 2,5 nm, vysoko vákuový mód (10-3 Pa), napätie 15–20 kV 

a veľkosť stopy zväzku 2,4 nm. Pri sledovaní bol kladený dôraz hlavne na veľkosť pórov v maske 

a samotných QDs po odleptaní masky, homogenitu rozloženia QDs, prípadne povrchové nerovnosti 

a nehomogenity jednotlivých vrstiev (Ti, W, Al, Ni). V SEM je prítomný aj EDX Oxford Instrument X-
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Max 50, s 50 mm Peltierovým článkom chladeným detektorom s integrovaným FET tranzistorom, 

riadeným softwarovou platformou AZTEC, prvkové rozlíšenie na úrovni Be - Am s rozlíšením lepším 

ako 136 eV definovaným na Mn K čiarách, ktorým je možné určiť prvkové zloženie vzoriek, resp. 

ich čistotu. 

 Spektrofluorometrická charakterizácia TiO2 a Au QDs  2.4.2

Fotoluminiscenčné vlastnosti TiO2 a Au QDs boli skúmané fluorescenčným spektroskopom 

Horiba Jobin Yvon Fluorolog 3 s laserovou diódou produkujúcou UV žiarenie od 270 do 420 nm 

a fotonásobičovým detektorom (T1 PMT). Šírka štrbiny, cez ktorú bola vzorka ožarovaná, bola 

2,5 nm, pri 3D skene 5 nm a  polarizátory boli nastavené na 90 °. Meranie prebiehalo na Fakulte 

chemickej VUT Brno a bolo vykonané Ing. Terezou Halasovou.  

Analýzy doby života boli merané fluorescenčným korelačným spektroskopom. 

Toto zariadenie je založené na systéme Microtime 200, PicoQuant GmbH. Tento systém obsahuje 

epifluorescenčný mikroskop so suchým, vodným a olejovo imerzným objektívom (Olympus), 4 

lavínové fotodiódy (2x τ-SPAD, 2x MPD) pre rôzne spektrálne oblasti, spektrograf a CCD kameru 

(Andor). Ako excitačné zdroje sú používané pikosekundové laserové hlavice s excitačnými vlnovými 

dĺžkami 375, 405, 440, 470, 510 a 640 nm. Ďalšia možnosť excitácie zahŕňa použitie infračerveného 

femtosekundového laseru (1030 nm) pre dvoj fotónovú excitáciu (Menlo GmbH). Pretože 3 

laserové hlavice sú zdvojené s rôznou polarizáciou (470, 510 a 640 nm), tak na týchto vlnových 

dĺžkach môžeme merať dvojfokusovú fluorescenčnú korelačnú spektroskopiu. Meranie prebiehalo 

na Fakulte chemickej VUT Brno a bolo vykonané Ing. Filipom Mravcom Ph.D. 

 XPS analýza vzoriek 2.4.3

XPS analýzy boli vykonané v komore s ultra vysokým vákuom s použitím komerčného 

prístroja zloženého z Omicron DAR400 RTG zdroja a EA125 elektrónového spektrometra. Všetky 

merania boli vykonané pri izbovej teplote používajúc Al Ka žiarenie a emisný uhol 50 °. Meranie 

prebiehalo na Fakulte strojného inžinierstva VUT Brno a bolo vykonané Ing. Josefom Polčákom Ph.D 

a Ing. Janom Čechalom Ph.D. 

XPS analýzy s využitím odprašovania boli vykonané XPS spektrometrom Kratos Ultra DLD. 

Toto meranie prebiehalo na Fakulte chemickej VUT Brno a bolo vykonané Ing. Lukášom Kalinom 

Ph.D. 
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3. Výsledky a diskusia 

3.1 TiO2 kvantové bodky 

 Príprava vrstiev pre výrobu masky a nanoštruktúr 3.1.1

Pred samotnou prípravou Al2O3 masky a následne TiO2 QDs boli pomocou SEM 

charakterizované použité vrstvy. Pri prvých experimentoch bola naprášená vrstva Ti o hrúbke 20 nm 

(150 nm) pred naparením Al, následne aj spomínaná vrstva Al o hrúbke 500 nm (250 nm). 

Pri posledných experimentoch boli vrstvy pripravované výhradne naparovaním, pričom hrúbky boli 

Ti 50 nm a Al 100 nm.  

Tabuľka 3 Hrúbky požívaných vrstiev Ti a Al a spôsoby ich prípravy 

  Ti (nm) Al (nm) 

 naprášené 20 500 naparené 

naprášené 150 250 naparené 

naparené 50 100 naparené 
 

Vrstva Ti bola skúmaná na profilometri. Obrázok 26 zobrazuje výstup tohto merania. 

Hodnota Pt udáva maximálny rozdiel vo výške povrchu, pričom 2,03 nm na spodnom grafe je stále 

dostačujúca.  

 

Obrázok 26 Výstupy z merania Ti vrstvy na profilometri 
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Z dôvodu nevyhnutnosti vysokej čistoty vrstiev bola vykonaná XPS analýza povrchového 

zloženia vrstiev Ti (50 nm) a Al (100 nm) po naparení. Cieľom bolo zistiť mieru kontaminácie vrstiev 

nečistotami, hlavné podozrenie smerovalo k obsahu C vo vrstvách. Výsledkom XPS merania je 

spektrum od 0—1300 eV. Obrázok 27 a Obrázok 28 zobrazujú detaily spektier jednotlivých vrstiev 

Al (100 nm) a Ti (50 nm). U Al vrstvy bol zistený obsah Al a Al2O3 (68 %), zvyšok prináležal C (32 %). 

Vo vrstve Ti bol zistený veľký obsah C (52 %); Ti a TiO2 (24,9 %). Zvyšok prislúchal Al (6,6 %), Na (5,8 

%), Ca (4,1 %) a Si (6,6 %). Z týchto výsledkov je zjavné, že vrstvy obsahujú nezanedbateľné 

množstvo nečistôt, hlavne u vrstvy Ti má nečistota C vyšší obsah ako samotný Ti. Bola teda 

vykonaná ešte jedna séria XPS analýz pre obe vrstvy, cieľom ktorej bolo zistiť, či je prítomnosť 

uhlíku obmedzená na povrch alebo je prítomný v celom objeme vrstvy vo forme karbidov. Pred 

každým meraním bolo ale z vrstvy odprášený niekoľko nanometrov materiálu. Výsledkom bol 

priebeh obsahu jednotlivých prvkov vo vrstvách v závislosti na hĺbke vo vrstve. 

 

Obrázok 27 Detail XPS spektra Al (100 nm) vrstvy s píkmi pre Al2O3 a Al (vľavo) a píkom pre C (vpravo) 

 

Obrázok 28 Detail XPS spektra Ti vrstvy (50 nm) s píkmi pre TiO2 a Ti (vľavo) a píkom pre C (vpravo) 

Obrázok 29 a Obrázok 30 ukazujú výsledky jednotlivých XPS analýz vrstiev Al (100nm) a Ti 

(50 nm) po postupnom odprašovaní materiálu vrstvy. Vidíme, že povrchové koncentrácie sa značne 

líšia od koncentrácií v hĺbke vrstvy už niekoľko jednotiek nanometrov. V hĺbke 10 nm už sú 
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koncentrácie prakticky ustálené a totožné s požadovanými, a síce materiál vrstvy má majoritný 

podiel v zložení vrstvy. Nakoľko vrstvy neboli pripravované v čistých priestoroch, kontaminácia 

uhlíkom vznikla pravdepodobne pri manipulácia so vzorkami vo voľnej atmosfére a je lokalizovaná 

na povrchu vrstiev. Nejedná sa teda o objemovú kontamináciu karbidmi. 

 

Obrázok 29 Závislosť obsahu jednotlivých prvkov vo vrstve Al (100 nm) v závislosti na hĺbke vo vrstve 

 

Obrázok 30 Závislosť obsahu jednotlivých prvkov vo vrstve Ti (50 nm) v závislosti na hĺbke vo vrstve 
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Snímky vrstiev Ti a Al zo SEM zobrazuje Obrázok 31, kde je vidieť, že vrstva Ti je bez väčších 

nehomogenít a drsností. Občasne sa tu objavujú zrná o veľkosti cca 100 nm, ich výskyt je ale 

ojedinelý. Vrstva Al má taktiež výbornú kvalitu, zrná majú podobnú veľkosť a nevyskytujú sa tu 

žiadne makroskopické výbežky z povrchu. 

  

Obrázok 31 SEM snímok naparených vrstiev Ti 50 nm (vľavo) a Al 100 nm (vpravo) na Si wafri 

 Príprava masky a TiO2 QDs 3.1.2

Známym faktom je, že výsledná veľkosť pórov v maske ovplyvňuje veľkosť a usporiadanie 

kvantových bodiek. Pri skúmaní vhodnej hodnoty anodizačného napätia, teploty a koncentrácie 

elektrolytu bolo zistené, že najmenší veľkosť pórov v maske vzniká pri kombinácii podmienok: 5 V, 

3 M H2SO4 a 11 °C, ako ukazuje Obrázok 32. Pri nízkej koncentrácii elektrolytu a nízkom napätí, 

tj. 1 M H2SO4 a 5 V, nedošlo k vytvoreniu TiO2 nanoštruktúr, nakoľko nezačala ani anodizácia. 

Zvýšenie koncentrácie na 2 M H2SO4 bolo stále nedostatočné, až pri 3 M H2SO4 vznikli žiadané 

TiO2 QDs po kontakte bariérovej vrstvy s vrstvou Ti. Rýchlosť rastu pórov, resp. transformácie Al na 

Al2O3 závisí na prúdovej hustote prechádzajúcej transformovanou plochou. Po vytvorení QDs je ešte 

treba odstrániť masku. K tomuto účelu bolo použité selektívne leptadlo obsahujúce kyselinu 

fosforečnou a oxid chrómový, ohriate na 60 °C po dobu 10 minút. 

Vplyv jednotlivých podmienok na veľkosť TiO2 nanoštruktúr prehľadne uvádza  Tabuľka 4. 

Povrch prvej vzorky pripravenej s anodizačnými podmienkami 5 V, 3 M H2SO4 o teplote 11 °C je 

zobrazený pri zväčšenia 400 000 (400 k), 100 000 (100 k) a 40 000 (40 k). Pri 40 k už je 

problematické rozlíšenie QDs, nakoľko sú príliš malé. Vidíme totiž, že hustota QDs je tu oveľa väčšia 

ako v prípade vzorky pripravenej pri 20 V, 1 M H2SO4 o teplote 23 °C. Na snímkach je okrem 

TiO2 QDs vidno oválne útvary väčších rozmerov ako samotné QDs, ide o zrná Ti. Vrstva Ti teda 
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nebola dokonale hladká, kvalita ale zodpovedá zvolenej metóde prípravy vrstvy. Ak by sme 

požadovali kvalitnejšiu vrstvu, bolo by treba použiť inú metódu jej prípravy, napr. ALD, ktorá je ale 

menej dostupná a finančne nákladnejšia. 

 

 

Obrázok 32 SEM snímok Al2O3 masky po vytvorení nanopórov pri 5 V, 3 M H2SO4 a 11 °C 

Pri sledovaní kinetiky procesu anodizácie možno sledovať niekoľko odlišných etáp. Počas 

prvej časti bol prúd relatívne vysoký, pre anodizačné podmienky 5 V, 3 M H2SO4 a 11 °C dochádzalo 

k vytvoreniu pórov v Al vrstve za prúdu 0,2 mA. Pri 20 V, 1 M H2SO4 a 23 °C prúd rástol až po 1,8 A. 

V momente, keď dôjde ku kontaktu dna póru, tzv. bariérovej vrstvy, s Ti vrstvou, prúd rapídne 

klesne na niekoľkokrát menšiu hodnotu a začínajú rásť nanoštruktúry. Pre 5 V, 3 M H2SO4 a 11 °C 

proces prebiehal pri 5 nA, zatiaľ čo pri 20 V, 1 M H2SO4 a 23 °C až pri 20 nA. Po 5 minútach sú bodky 

dostatočne veľké a anodizácia môže byť ukončená. Obrázok 33 a Obrázok 34 porovnávajú priebehy 

prúdu počas anodizácie pre rozdielne anodizačné podmienky. Vidíme, že pri 20 V boli póry 

vytvorené relatívne rýchlo (cca 90 s) za rastúceho prúdu, pri 5 V išlo o pomalšie vytváranie pórov 

(cca 13 min) z relatívne konštantného prúdu. 
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Tabuľka 4 Porovnanie nanobodiek, prípadne QDs pri rôznych anodizačných podmienkach pre rôzne zväčšenia 
v SEM (Ti 20 nm, Al 500 nm) 

zväčšenie 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C 

400k 

  

100k 

  

40k 
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Obrázok 33 Priebeh anodizačného prúdu pre 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C (Ti 20 Al 500) 

 

 

Obrázok 34 Priebeh anodizačného prúdu pre 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C (Ti 20 Al 500) 
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Následne boli vybrané vzorky vyžíhané po dobu 1 hodiny vo vákuovej peci skonštruovanej 

na Ústave fyzikálneho inžinierstva, FSI VUT v Brne za teploty 500 °C, v nevákuovej peci pri 800 °C 

alebo v odlišnej vákuovej peci pri 600 °C a analyzované v spektrofluorometri, pričom výstupom boli 

jednotlivé emisné spektrá. 

 

 Spektrofluorometrická charakterizácia TiO2 QDs 3.1.3

TiO2 QDs vyžíhané pri 500 °C  po dobu 1 hodiny vo vákuovej peci, nevyžíhané TiO2 QDs 

a vrstvy Al, Ti a TiO2  boli analyzované na spektrofluorometri Fluorolog. Obrázok 36 ukazuje 

priebehy emisných spektier pre vrstvy Al, Ti a TiO2, Obrázok 37 znázorňuje rozdiel emisných 

spektier vyžíhaných a nevyžíhaných TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C. V oboch 

prípadoch bola excitačná vlnová dĺžka 350 nm. Vidíme, že v spektrách vrstiev nie je prítomný 

charakteristický úzky pík odpovedajúci emisii QDs a spektrálna čiara nie je hladká. Napriek tomu 

sú pozorovateľné 2 lokálne maximá, prve v oblasti 425—440 nm a druhé v oblasti 625 nm. 

Podstatné ale je, že maximálna intenzita vyžarovania je u vrstiev približne o jeden rád menšia ako 

u vyžíhaných QDs. Nevyžíhané QDs majú podobné emisné spektrum ako kovové vrstvy. 

U nevyžíhaných QDs a vrstiev nemá veľký zmysel zaoberať sa maximálnou emitovanou vlnovou 

dĺžkou a FWHM parametrom, práve z dôvodu príliš chaotického priebehu, nakoľko vidíme nízky 

pomer signál/šum. Lepšie výsledky by bolo možné dosiahnuť pri znížení teploty merania emisného 

spektra, kde dôjde k nárastu intenzity emisie ako to pozorovali Haynes a spol. alebo Shi a spol. [52, 

53] Vyžíhané QDs pripravené pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C majú FWHM parameter 62 nm a  dosahujú 

maximum intenzity približné pri 425 nm, čo zodpovedá fialovej farbe.  

 

Obrázok 35 Analýza doby života excitovaných stavov, oblasti ktoré nie sú čierne sú opticky aktívne (TiO2 QDs) 

Obrázok 35 zobrazuje doby života excitovaných stavov na sledovanej vzorke s TiO2 QDs. 

Svetlejšie oblasti sú opticky aktívne, čierne oblasti nie sú opticky aktívne. Vieme teda potvrdiť, že 
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pripravené TiO2 QDs sú opticky aktívnejšie ako substrát. Podľa farebného odtieňa sa dá odhadnúť 

doba života, maximálne 10 ns.  

 

 

Obrázok 36 Emisné spektrá vrstiev Al, Ti a TiO2 a nevyžíhaných TiO2 QDs 

 

Obrázok 37 Emisné spektrá vyžíhaných a nevyžíhaných TiO2 QDs (Ti 20nm, Al 500 nm) 
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3.2 Au kvantové bodky 

 Depozícia na Ni substrát 3.2.1

Základom prípravy Au QDs bol opäť Si wafer, tento krát ale s naprášeným Ni o hrúbke 

100 nm, na ktorý bol naparený Al o hrúbke 500 nm. Snímky týchto vrstiev zo SEM opäť umožnili 

analyzovať ich kvalitu. Obrázok 38 ukazuje, že kvalita vrstvy Ni je výborná, nie sú na nej viditeľné 

známky  defektov a nehomogenít. Tak isto aj vrstva Al mala dobrú kvalitu, v porovnaní s Al vrstvou 

pripravenou na výrobu TiO2 QDs, sú na nej ale vidieť menšie výstupky z povrchu o veľkosti 200–300 

nm. Ni vrstva bola zvolená z dôvodu dobrej adhézie Au na Ni. 

  

Obrázok 38 SEM snímok vrstiev Ni (100nm, vľavo) a Al (500 nm, vpravo) na Si wafri 

Vychádzajúc už zo skúseností z prípravy TiO2 QDs, boli zvolené anodizačné podmienky 5 V, 

3 M H2SO4, 11 °C v snahe vytvoriť čo najmenšie póry. Najprv bolo ale potrebné sledovať kinetiku 

procesu anodizácie, ktorá bola odlišná od anodizácie v prechádzajúcej kapitole. Anodizácia Al vrstvy 

prebiehala prakticky identicky. Rozdiel bol ale v tom, že u Ti vrstvy bol kontakt bariérovej vrstvy 

sprevádzaný poklesom anodizačného prúdu, u Ni to bolo presne naopak. Pri kontakte bariérovej 

vrstvy s Ni, došlo k jej prierazu a teda prudkému nárastu anodizačného prúdu, čo negatívne 

vplývalo na vrstvu Ni. Veľkým prúdom dochádzalo k rozpúšťaniu Ni vrstvy, čo znížilo adhéziu Al2O3 

masky a zapríčinilo jej následnú delamináciu. Obrázok 39 je SEM snímka ešte nepoškodenej Al2O3 

masky. Póry majú požadované rozmery 10—15 nm a dobrú homogenitu rozloženia.  

Obrázok 40 ukazuje už masku po delaminácii. V pravej časti vidíme pohľad na celú vzorku 

kde vidíme chýbajúce oblasti masky o veľkosti v milimetroch. V ľavej časti vidíme detail na miesto, 
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kde sa maska už odtrhla. Z oboch obrázkov je zjavné, že v snahe úspešne pripraviť Au QDs týmto 

spôsobom, vyriešiť práve problém prípravy kvalitnej masky s dobrou adhéziou bolo nevyhnutné. 

 

Obrázok 39 SEM snímok Al2O3 masky na vrstve Ni pripravenej pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C 

  

Obrázok 40 SEM snímok Al2O3 masky na vrstve Ni v mieste, kde dochádza k jej delaminácii (vľavo) a celkový 
pohľad na vzorku po anodizácii (vpravo) 

Obrázok 41  zobrazuje už vyššie rozoberaný priebeh anodizácie Al vrstvy na Ni vrstve. 

V okolí desiatej minúty vidíme moment, kedy dôjde k nárastu prúdu a rozpúšťaniu Ni vrstvy. Ako 

logické riešenie sa ponúka zníženie napätia v čase, v ktorom dochádza k prierazu bariérovej vrstvy. 

To zobrazuje Obrázok 42, kde sa v ôsmej minúte začalo lineárne znižovať napätie. Týmto mala byť 

eliminovaná degradácia Ni vrstvy a zabezpečená dobrá adhézia masky. 
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Obrázok 41 Priebeh anodizačného prúdu pre 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C (Ni 100 nm, Al 500 nm) 

 

 

Obrázok 42 Priebeh anodizačného prúdu 5V, 3 M H2SO4, 11 °C (modrá krivka) a s poklesom napätia na konci 
anodizácie (červená krivka) (Ni 100 nm, Al 500 nm) 
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Napriek spomínaným problémom s prípravou Al2O3 masky boli na Ni pozorovateľné isté 

deponované štruktúry. V miestach, kde mala maska slabú adhéziu, boli vytvorené Au nanoštruktúry 

sférického tvaru vo forme aglomerátov. Vidíme, že pokrytie nebolo ešte po celej ploche Ni, ale len 

približne na 50 % plochy, pričom štruktúry mali tendenciu rásť aj do výšky, ktorú je ale z tohto 

pohľadu problém, odhadnúť. V miestach, kde bola maska totálne delaminovaná, vyrástli 

nanokryštály Au o dĺžke až 500 nm, pokrytie bolo po celej Ni ploche a rast štruktúr taktiež smeroval 

nahor, nakoľko nebol obmedzovaný maskou. 

  

Obrázok 43 SEM snímok Au nanoštruktúr deponovaných v mieste slabej adhézie Al2O3 masky k vrstve Ni 
(vľavo) a v mieste kompletnej delaminácie masky (vpravo); oba depozície realizované konštantným prúdom 

0,5 mA po dobu 10 s z vodného roztoku K[Au(CN)2] a H3BO3 

    

Obrázok 44 Detailné SEM snímky prvých prierazov bariérovej vrstvy na rôznych vzorkách (Ni 100 nm 

Al 500 nm), stred kruhovej plochy je miesto kde nastal prieraz a následná delaminácia masky, ktorá radiálne 

postupovala smerom od miesta prierazu  

Obrázok 44 ukazuje oblasti na 3 rôznych vzorkách, kde došlo k prierazu (tmavšie oblasti), napriek 

tomu, že ani jedna z týchto vzoriek nebola vystavená veľkej prúdovej hustote. Poškodené oblasti 
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majú charakter kruhovej plochy a navzájom diametrálne odlišné rozmery. V strede každej poškodenej 

oblasti je relatívne malé rozlíšiteľné miesto, ide o oblasť kde nastal prieraz a následná delaminácia 

masky, ktorá radiálne postupovala smerom od miesta prierazu. 

 Depozícia na TiO2 QDs 3.2.2

V ďalšej časti bol Ni substrát zamenený za už dobre známe TiO2 QDs. TiO2 je síce polovodič, 

a depozícia na neho by teda nemala byť možná kvôli príliš veľkému odporu. Pri TiO2 QDs sme ale 

schopný kvantovým tunelovaním dosiahnuť nenulový prúd pri depozícii a teda aj nadeponovať Au 

štruktúry. TiO2 QDs boli vytvorené pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C, mali teda cca 10 nm ako to 

ukazuje Obrázok 45. 

  

Obrázok 45 SEM snímok TiO2 QDs (vľavo) a Al2O3 masky (vpravo), pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C, 
pred depozíciou Au na TiO2 QDs 

Prvé depozície mali za účel preskúmať kinetiku pulznej depozície. Boli nastavené parametre 

100 ms šírka pulzu, 5 s relaxačná doba a 1 mA výška pulzu. K jedinej zmene dochádzalo v počte 

pulzov. Vybrané hodnoty boli 3, 6, 12, 20 a 40 pulzov.  
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Tabuľka 5 Porovnanie vytvorených Au štruktúr deponovaných na TiO2 QDs rôznym množstvom pulzov (1 mA, 
100 ms, 5 s) 

3 pulzy 6 pulzov 

  

12 pulzov 20 pulzov 

  

 

Pri 40 pulzoch už došlo k prekrytiu masky, póry boli kompletne zaplnené Au  až po povrch 

masky, kde došlo k vytváraniu agregátov. Tabuľka 5 obsahuje SEM snímky, z ktorých vidíme, že 

3 a 6 pulzov má za následok príliš malé pokrytie TiO2 QDs zlatými QDs. Rozhodne najlepšie výsledky 

z hľadiska pokrytia a veľkosti Au nanočastíc boli dosiahnuté pri 12 a 20 pulzov. Ideálna by bol počet 

pulzov v rozmedzí medzi nimi, napríklad 15 pulzov. SEM snímok vzorky pripravenej pri 15 pulzoch 

o výške 1 mA, šírke pulzu 100 ms a relaxačnej dobe 1 s zobrazuje Obrázok 47. 

Počas pokusov bolo zistené správanie zdroja prúdu, ktoré zobrazuje Obrázok 46. Zdroj 

vykazoval veľké oneskorenie čo sa týka schopnosti nastaviť žiadanú hodnotu prúdu. Experimentálne 
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bolo zistené, že tento fakt súvisí s napäťovým limitom zdroja. Pred zahájením depozície bol zdroj 

v počiatočnom stave 50 V a za 100 ms sa nestihol ešte dostať na ustálenú hodnotu napätia na 

vzorke, resp. dodávaného prúdu. Testovaním dlhších pulzov bolo zistené že zdroju trvá asi 150 ms 

nadobudnúť ustálenú hodnotu dodávaného prúdu. Nakoľko množstvo vydeponovaného materiálu 

súvisí s preneseným nábojom počas pulzu, ktorý je daný časovým integrálom prúdu počas doby 

pulzu, pričom vidíme, že plocha reálneho priebehu dodávaného prúdu je viac ako 6-krát vyššia 

oproti ideálnemu 1 mA pulzu nemôžeme zanedbať toto správanie. Znižovaním napäťového limitu až 

k 6 V bolo možné dosiahnuť skoro obdĺžnikového pulzu. Pri týchto podmienkach nedošlo skoro 

k žiadnej depozícii Au na TiO2 QDs.  

 

Obrázok 46 Reálny (modrý) vs. požadovaný (červený) prúdový depozičný pulz, nastavené parametre: 1 mA 
výška pulzu, 100 ms šírka pulzu, napäťový limit zdroja 50 V 

Ukázalo sa teda, že zistené správanie zdroja, je pre depozíciu v konečnom dôsledku 

pozitívne. Bolo potrebné ale brať do úvahy aj maximálnu hodnotu prúdu, nakoľko príliš veľká 

prúdová hustota môže poškodiť Al2O3 masku. 

 

Obrázok 47 Au QDs pripravené pri 15 pulzoch, 1 mA, 100 ms šírka pulzu a 1 s relaxačná doba na TiO2 QDs 
pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C 
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 Depozícia na W vrstvu s jamôčkovou štruktúrou 3.2.3

Posledným variantom substrátu pre depozície Au bola W vrstva s prímesou Ti s jamôčkovým 

povrchom. Ako už bolo spomenuté, tieto vzorky a ich SEM snímky boli poskytnuté treťou stranou 

(Dr. A. Mozalev). Na Si wafri bolo naprášených najprv 42 nm W s prímesou Ti a následne 185 nm Al. 

Obrázok 48 zobrazuje snímky použitých vrstiev W a Al. Vidíme, že vrstva W má malú povrchovú 

drsnosť, je bez nehomogenít a väčších zŕn. Vrstva Al ma taktiež výbornú kvalitu, zrná majú 

pravidelnú veľkosť 100—150 nm a taktiež sa tu nevyskytujú nehomogenity a výbežky.  

   

Obrázok 48 SEM snímok vrstiev W 42 nm (vľavo) a Al 185 nm (vpravo) na Si wafri 

 

Obrázok 49 SEM snímok Al2O3 maska po vytvorení nanopórov potenciodynamickou metódou, veľkosť 20 –
 30 nm je ekvivalentná 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C 
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Obrázok 49 zobrazuje masku používanú pri väčšine depozícií Au na W vrstvu s jamôčkouvou 

štruktúrou. Veľkosť pórov je ekvivalentná s pórmi  vytvorenými anodizáciou pri 20 V, 1 M H2SO4, 

23 °C. Maska bola pripravovaná tzv. potenciodynamickou metódou, anodizáciou W vznikli WO3 

nanobodky, ktoré boli selektívne odleptané a výsledkom bol jamôčkový povrch. Posledná sada 

depozícií bola realizovaná cez masku s pórmi s veľkosťou ekvivalentnou s pórmi pripravenými pri 

anodizácii pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C. Maska bola taktiež pripravená potenciodynamickou metódou.  

Obrázok 50 sú SEM snímky zobrazujúce W jamôčkový povrch prislúchajúci maske 

s veľkosťou pórov ekvivalentnou s pórmi vytvorenými anodizáciou pri 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C. 

Na ľavej snímke vidíme, že veľkosť jamôčiek je približne 20—40 nm. Na pravej snímke vidíme 

pohľad pod uhlom 35° od kolmice, kde je v hornej časti zobrazené rozhranie po ktoré bola 

odleptaná maska. 

   

Obrázok 50 SEM snímok W povrchu s jamôčkami prislúchajúcemu maske s veľkosťou pórov ekvivalentnej 
20 V, 1 M H2SO4, 23 °C, pohľad zhora (vľavo) a pod uhlom 35° od kolmice (vpravo) 

Tak isto ako v predchádzajúcej kapitole, kde bolo Au deponované na TiO2 QDs cez 

nanoporéznu masku, aj tu je depozícia realizovaná v pulznej forme. Bolo realizovaných viacero 

pokusov s rôznymi kombináciami parametrov depozície. Prúdové pulzy mali rovnaký priebeh, 

tj. exponenciálny pokles ako pri depozícii Au na TiO2 QDs. V ojedinelých prípadoch sa vyskytli 

poruchy masky, jej celková či čiastočná delaminácia, pravdepodobne v dôsledku veľkej prúdovej 

hustoty prechádzajúcou pórmi. Tabuľka 6 obsahuje SEM snímky najlepších výsledkov. Vidíme, 

že osamotené Au štruktúry o veľkosti 25—30 nm sú dosiahnuté pri menšom množstve pulzov 

(5 pulzov) a dlhšej dobre pulzu (250 ms). Pri 15 pulzoch o dĺžke 100 ms sa už začali Au QDs 
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umiestnené v jamôčkach spájať. Pri zachovaní 15 pulzov, ale zdvojnásobení doby pulzu došlo k ešte 

výraznejšiemu rastu Au QDs. Vidíme, že veľkosť Au častíc ostáva približne rovnaká. 

Tabuľka 6 Porovnanie vytvorených Au štruktúr deponovaných na W vrstve s jamôčkami prislúchajúcemu 
maske s pórmi ekvivalentnou veľkosťou 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C pri rôznych parametroch depozície 

5 pulzov, 1 mA, 250 ms, 1 s 15 pulzov, 1 mA, 100 ms, 1 s 

  

15 pulzov, 1 mA, 200 ms, 1 s 
 

 
 

 

Použitie masky s menšími pórmi malo negatívny vplyv na homogenitu distribúcie Au QDs 

a napriek testovaniu viacerých kombinácií depozičných podmienok, nebola homogenita 

porovnateľná s depozíciami cez masku s pórmi s veľkosťou ekvivalentnou s pórmi  vytvorenými 

anodizáciou pri 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C. Veľkosť jamôčiek klesla na 20—25 nm a spolu s ňou aj 

veľkosť Au štruktúr klesla na 15—20 nm, ako to zobrazuje Obrázok 51. 
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Obrázok 51 Au QDs deponované na W vrstve s jamôčkami prislúchajúcemu maske s pórmi s veľkosťou 
ekvivalentnou s pórmi pripravenými anodizáciou pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C pri podmienkach depozície 

7 pulzov, 1 mA, 100 ms, 5 s  

 Spektrofluorometrická charakterizácia kovových vrstiev a Si 3.2.4

V tejto kapitole budú prezentované všetky fluorescenčné spektrá vzoriek obsahujúcich 

Au QDs. Z experimentov na Ni substráte nevzišli funkčné vzorky z dôvodu už popisovanej 

delaminácie masky. Príprava na TiO2 QDs bola úspešná a bolo pripravené veľké množstvo vzoriek. 

Všetky TiO2 vzorky boli pripravené pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C a na nich deponované Au QDs pri 15 

pulzoch, 3 mA, 100 ms šírka pulzu a 1 s relaxačná doba. Zvýšenia prúdu z 1 mA na 3 mA bolo 

vykonané z dôvodu použitia teflonovej hlavy s väčším priemerom, resp. 5 mm priemer namiesto 3 

mm, kde bolo treba kompenzovať zvýšenie plochy, ktorou prechádzal depozičný prúd, aby bola 

zachovaná konštantná prúdová hustota. Depozícia na W vrstvu s jamôčkovou štruktúrou bola 

taktiež úspešná a vzišlo z nej viacero vzoriek.  

Taktiež bol testovaný vplyv žíhania na fluorescenčné spektrum vzoriek. Ako bolo zistené, 

vzorky s Au QDs nemožno vystavovať teplotám, pri ktorých sú žíhané TiO2 QDs, tj. 500—800 °C, 

nakoľko dôjde k ich zhlukovaniu do väčších častíc a klastrov. TiO2 QDs boli ale žíhané, tento krát 

vo vákuovej peci pri 600 °C alebo v nevákuovej peci pri 800 °C. Emisné spektrum každej vzorky bolo 

zmerané v širokej škále excitačných vlnových dĺžok, a síce od 280—420 nm s krokovaním po 10 nm. 

Na začiatku každého nameraného spektra sa objavila zostatková emisia z excitačnej diódy. Pri 

dvojnásobku excitačnej vlnovej dĺžky sa objavil ďalší prudký nárast intenzity fluorescencie, išlo 

o druhú harmonickú zložku excitačného žiarenia diódy. Obe tieto časti v zobrazených spektrách nie 

sú obsiahnuté aby neprekrývali vlastné emisné krivky vzoriek.  
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Obrázok 52 Emisné spektrá použitého Si waferu (dopovaného Sb) pre excitácie 280 —320 nm 

 

Obrázok 53 Emisné spektrá použitého Si waferu (dopovaného Sb) pre excitácie 330 —420 nm 

V ďalšej fáze boli tak isto premerané ďalšie používané substráty, resp. Si wafer s vrstvami Ti, 

W a Ti/Al (Al na povrchu). Meranie opäť prebehlo v celej škále 280—420 nm excitačných vlnových 

dĺžok. Nakoľko priebehy emisných spektier pre jednotlivé excitácie boli analogické s emisným 
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spektrom Si waferu a líšili sa len v absolútnych hodnotách, vyhodnocovanie bude realizované pre 

excitácie 300 nm, kde je v spektre prítomný najintenzívnejší pík. Obrázok 54 ukazuje, že vrstvy Ti 

a W majú mierne menšiu intenzitu ako samotný Si wafer. Pravdepodobne teda čiastočne utlmujú 

jeho emisiu. Naopak vrstva Al ma o viac ako 50 % väčšiu maximálnu intenzitu fluorescencie. FWHM 

parametre jednotlivých píkov sú 60 nm pre Si wafer, 67 nm pre Ti vrstvu na Si wafri, 64 nm pre W 

vrstvu na Si wafri a 67 nm pre Al vrstvy na Ti vrstve na Si wafri. Všetky vzorky s vrstvami na Si wafri 

majú teda podobné FWHM šírky píkov a širšie ako samotný Si wafer. 

 

Obrázok 54 Emisné spektrá Si waferu, Ti vrstvy, W vrstvy a Ti/Al vrstvy pri excitácii 300 nm 

Vysoká intenzita emisie Al vrstvy je pravdepodobne spôsobená výbornými luminiscenčnými 

vlastnosťami Al. Al vykazuje až o 2 rády vyššiu luminiscenčnú efektivitu ako Au. [54] Napriek faktu, 

že polarizátor medzi excitačnou diódou a testovanou vzorkou a polarizátor medzi testovanou 

vzorkou a fotodektorom sú navzájom o 90° otočené, a teda by nemalo dochádzať k detekcii 

odrazeného svetla od vzorky, bola zmeraná odrazivosť jednotlivých vzoriek.  

Meranie prebehlo na svetelnom mikroskope, kde bol okrem okuláru umožnený ďalší 

optický výstup, na ktorý bolo pripojené optické vlákno. Toto vlákno bolo ďalej pripojené 

na detektor s CCD čipom, ktorý realizoval funkciu fotodetektoru. Výstupom merania sú závislosti 

odrazenej energie ako funkcie vlnovej dĺžky vztiahnuté voči referencii. Ako bolo zistené počas 

merania odrazivosti, Al má najväčšiu odrazivosť a všetky merania sú vztiahnuté voči nemu. Každý 

graf udáva percentuálnu odrazivosť jednotlivých vlnových dĺžok voči Al. Meranie prebehlo 
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pre vlnové dĺžky 400—850 nm, pri vlnovej dĺžke menšej ako 400 nm nebol fotodetektor schopný 

detekcie. 

 

Obrázok 55 Odrazivosť Si waferu a vrstiev Ti a W voči referencii Al 

Obrázok 55 ukazuje, že každá vrstva má menšiu odrazivosť ako Al. Najmenšiu odrazivosť má 

vrstva Ti, ktorá len minimálne odráža svetlo (4 % voči Al), u Si (25—45 % z Al) a W (50—60 % z Al) sú 

už hodnoty vyššie. 

 Spektrofluorometrická charakterizácia Au QDs 3.2.5

Na Obrázok 56 vidíme emisné spektrá vzoriek s Au QDs pripravených na W vrstve 

s jamôčkovou štruktúrou. Vidíme, že intenzita píku pri 362 nm je najväčšia pre vzorku 

so štruktúrami pripravenými pri 5 pulzoch, 1 mA, 250 ms, 1s. Obe vzorky so štruktúrami pripravený 

pri 15 pulzoch majú približne rovnakú maximálnu intenzitu a aj celý priebeh spektra. Vzorka 

s najmenšími QDs pripravenými pri 7 pulzoch, 1 mA, 100 ms, 5s má najmenšiu maximálnu intenzitu 

a taktiež sa toto maximum posúva až k 370 nm. Hodnoty FWHM parametrov jednotlivých píkov 

prislúchajúcim vzorkám s Au QDs sú veľmi podobné, čo zodpovedá podobnosti píkov. 

Tabuľka 7 FWHM parametre vzoriek s Au QDs 

Vzorka 
5 pulzov, 1 mA, 

250 ms, 1s 
 (20—25 nm póry) 

15 pulzov, 1 mA, 
100 ms, 1 s 

 (20—25 nm póry) 

15 pulzov, 1 mA, 
200 ms, 1 s  

(20—25 nm póry) 

7 pulzov, 1 mA, 
100 ms, 5 s  

(cca 10 nm póry) 

FWHM (nm) 66 65 67 63 
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Obrázok 56 Emisné spektrá Si waferu a vzoriek s Au QDs deponovaných na W vrstvu s jamôčkovou 
štruktúrou, pripravených pri rôznych depozičných podmienkach a cez masky s rôzne veľkými pórmi pri 

excitácii 300 nm 

 

Obrázok 57 Emisné spektrá Si waferu a vzoriek s TiO2 QDs žíhaných, nežíhaných a nežíhaných, na ktorých boli 
deponované Au QDs pripravené pri uvedených podmienkach pri 300 nm excitácii 

Obrázok 57 zobrazuje emisné spektrá vzoriek nežíhaných TiO2 QDs, TiO2 QDs žíhaných pri 

800 °C v nevákuovej peci a nežíhaných TiO2 QDs, na ktorých boli deponované Au QDs pri excitácii 
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300 nm žiarením. Všetky spomenuté TiO2 QDs boli pripravené pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C, depozícia 

Au QDs prebehla pri podmienkach 15 pulzov, 3 mA, 100 ms, 1s. Ako už bolo spomenuté v kapitole 

3.2.4, žíhanie ma negatívny vplyv na Au QDs a dochádza k zhlukovaniu Au QDs do väčších častíc, 

vzorky s nimi teda nemohli byť žíhané v peci. Opäť majú všetky 3 vzorky menšiu maximálnu 

intenzitu emisie ako Si wafer. U vzorky s nežíhanými TiO2 QDs dochádza len k útlmu emisie, kdežto 

u vzorky s vyžíhanými TiO2 QDs dochádza pri tejto excitačnej vlnovej dĺžke k rozdeleniu jedného 

píku na dva. Poloha týchto píkov je 355 a 400 nm. Správanie vzoriek TiO2 QDs pri excitácii 350 nm je 

identické ako v kapitole 3.1.3, výskyt tohto dvojitého píku je obmedzený na nižšie excitačné vlnové 

dĺžky. Dôvodom existencie tohto dvojitého píku je pravdepodobne existencia viacerých 

kryštalických fáz TiO2 v TiO2 QDs. Po nadeponovaní Au QDs na už existujúce nevyžíhané TiO2 QDs 

dôjde k ešte vyššiemu zníženiu intenzity emisie TiO2 QDs. FWHM parameter Au QDs deponovaných 

pri 15 pulzoch, 3 mA, 100 ms, 1 s deponovaných na nežíhaných TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 3 M 

H2SO4, 11 °C je 79 nm, u samotných nežíhaných TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C je 

65 nm. 

3.3 Funkcionalizácia vzoriek roztokmi biomolekúl 

V poslednej sérii experimentov bol sledovaný vplyv biomolekúl na emisné spektrum vzoriek. 

Biomolekuly boli obsiahnuté vo vodnom roztoku. Medzi použitými biomolekulami boli tripeptid 

glutation (GSH), kuracia DNA (DNA) a peptidový fragment tymopoietin (TM). Koncentrácie 

použitých roztokov s príslušnými biomolekulami uvádza Tabuľka 8. Presný objem konkrétneho 

roztoku, a síce 18 l bol kvapnutý na vzorku a vysušený v peci pri 60 °C po dobu 30 minút. 

Tabuľka 8 Koncentrácie biomolekúl v jednotlivých vodných roztokoch 

biomolekula GSH DNA TM 

koncentrácia (g/ml) 10 30  100 

 

Emisné spektrá samotných roztokov biomolekúl zobrazuje Obrázok 58. Spektrá roztokov 

majú v celom meranom rozpätí vlnových dĺžok o jeden až dva rády nižšiu intenzitu oproti vzorkám 

s TiO2 a Au QDs. Všetky 3 roztoky biomolekúl mali spoločný emisný pík 334 nm približne rovnakej 

intenzity. Obrázok 59 ukazuje pôvodné spektrum vzorky s Au QDs pripravenými pri 7 pulzoch, 1 

mA, 100 ms, 5 s (cca 10 nm póry v maske pri depozícii) a jeho zmena po funkcionalizácii vzorky 18 l 

roztoku obsahujúceho GSH. Po funkcionalizácii došlo k viac ako 15 násobnému nárastu maximálne 

intenzity emisie vzorky, pričom maximum sa posunulo z 370 nm k 358 nm. Vzrast maximálne 

intenzity luminiscencie by mohol byť vysvetlený pasiváciou defektov QDs alebo prenosom energie 

z biomolekúl do QDs. Podobných výsledkov, a teda zvýšenie intenzity emisie pozorovali aj Singh 
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a spol., ktorí pri po vytvorení konjugátu CdS QDs/PEG (polyetylénglykol)/BSA (kravský sérový 

album) pozorovali narastanie intenzity luminiscencie s rastúcou koncentráciou BSA. [55] FWHM 

parameter sa zmenil z 63 nm na 58 nm, došlo teda k zníženiu šírky píku. 

 

Obrázok 58 Emisné spektrá použitých vodných roztokov biomolekúl GSH, DNA a TM  

 

Obrázok 59 Emisné spektrá Si waferu a vzorky s Au QDs pripravenými pri 7 pulzoch, 1 mA, 100 ms, 5 s (cca 

10 nm póry) pred a po funkcionalizácii 18 l roztoku GSH 
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Obrázok 60 ukazuje emisné spektrum vzorky s TiO2 QDs pripravenými pri 5 V, 3 M H2SO4, 

11 °C vyžíhaných pri 800 °C v nevákuovej peci. Už pred funkcionalizáciou roztokom GSH spektrum 

tejto vzorky vykazoval 2 píky spôsobené pravdepodobne prítomnosťou 2 fáz, anatásu a rutilu, v TiO2 

QDs. Pomer pôvodnej maximálnej intenzity a intenzity po funkcionalizácii 18 l GSH nie je rovnaký 

pre oba píky. Pík pri 355 nm vykazuje až 13 násobné zvýšenie, kdežto pík pri 400 nm vzrástol len 5-

krát. Píky po funcionalizácii vykazujú deformáciu, objavuje sa tu viacero kmitov. 

 

Obrázok 60 Emisné spektrá Si waferu a vzorky s TiO2 QDs pripravenými pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C a následne 

vyžíhanými pri 800 °C v nevákuovej peci pred a po funkcionalizácii 18 l roztoku GSH 

Obrázok 61 ukazuje emisné spektrum vzorky s nežíhanými TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 

3 M H2SO4, 11 °C. Po funkcionalizácii 18 l TM došlo opäť k nárastu maximálne intenzity emisie 

vzorky na viac ako 4 násobnú hodnotu. Vlnová dĺžka maxima sa posunula z 367 nm na 355 nm. 

FWHM parameter zostal konštantný, a síce 65 nm. Obrázok 62 ukazuje emisné spektrum vzorky s 

nežíhanými TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C na ktorých boli ešte deponované Au 

QDs pri podmienkach 15 pulzov, 3 mA, 100 ms, 1 s. Pred funkcionalizáciou 18 l TM má vzorka 

menej ako polovičnú maximálnu intenzitu ako vzorka samotných nežíhaných TiO2 QDs pripravených 

pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C. Po funkcionalizácii došlo k viac ako 14 násobnému zvýšeniu maximálnej 

intenzity na hodnotu vyššiu ako je hodnota maximálnej intenzity emisie funkcionalizovaných 

TiO2 QDs pripravených pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C.  Toto maximum sa taktiež posunulo z 368 nm na 

353 nm. FWHM parameter sa zmenil z 79 nm na 62 nm, došlo k zúženiu píku. 
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Obrázok 61 Emisné spektrá Si waferu a vzorky s TiO2 QDs pripravenými pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C pred a po 

funkcionalizácii 18 l roztoku TM 

 

Obrázok 62 Emisné spektrá Si waferu a vzorky s TiO2 QDs pripravenými pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C, na ktoré 

boli deponované Au QDs pri 15 pulzoch, 3 mA, 100 ms, 1 s pred a po funkcionalizácii 18 l roztoku TM 
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4. Záver 

Cieľom tejto práce bolo pripraviť samousporiadané polia TiO2 QDs kontrolovanou 

anodizáciou a Au QDs elektrodepozíciou do vopred vytvorenej poréznej masky a sledovať ich 

luminiscenčné vlastnosti, prípadne zmenu týchto vlastností po žíhaní. 

V prvej kapitole, resp. teoretickej časti boli popísané metódy príprav nanoštruktúr 

s dôrazom na metódy využívajúce nanoporéznu masku. Ďalej bol vysvetlený princíp 

fotoluminiscencie, čo je dôležité pre pochopenie procesov, ktoré sa dejú v QDs počas testovania ich 

luminiscenčných vlastností v spektrofluorometri. Nakoniec boli spomenuté bioaplikácie QDs, ktoré 

využívajú práve luminiscenčné vlastnosti QDs a stručný prehľad výsledkov viacerých autorov, 

zaoberajúcich sa problematikou prípravy TiO2 a Au QDs, nie len metódami použitými v tejto práci. 

V závere teoretickej časti boli popísané metódy analýzy nanoštruktúr. 

V druhej kapitole boli zadefinované použité substráty a vrstvy spolu s ich parametrami 

prípravy. Ďalej boli detailne popísané pracovné postupy a použitá aparatúra pri príprave TiO2 a Au 

QDs. Nakoniec boli popísané metódy analýzy nanoštruktúr používané v tejto práci vrátane 

konkrétnych prístrojov a ich parametrov.  

V tretej kapitole boli zobrazené výsledky prípravy a charakterizácií pripravených QDs. Prvá 

časť sa venuje TiO2 QDs. Na Si wafer bola naprášená, prípadne naparená vrstva Ti a na ňu následne 

naparená vrstva Al. Bola vykonaná detailná analýza vstupných vrstiev vrátane merania drsnosti na 

profilometri a úrovne čistoty vrstiev XPS analýzou. Jednotlivé vrstvy boli taktiež charakterizované 

pomocou SEM. Následne bola realizovaná anodizácia Al/Ti dvojvrstvy pri dvoch kombináciách 

anodizačných parametrov. TiO2 QDs pripravené pri 5 V, 3 M H2SO4, 11 °C mali priemer cca 10 nm a 

vzdialenosť stredov cca 20 nm. Pre podmienky 20 V, 1 M H2SO4, 23 °C už nešlo o QDs, ale o 

nanobodky s priemerom cca 20–30 nm a vzdialenosťou stredov cca 50 nm. Nižšie anodizačné 

napätie malo za následok menšie QDs s oveľa väčšou hustotou QDs, ale za cenu dlhšej doby 

prípravy. Pripravené vzorky boli taktiež podrobené analýze na fluorescenčnom spektroskope 

Fluorolog pri excitačnej vlnovej dĺžke 350 nm. Jednotlivé vrstvy Al, Ti a TiO2 mali spektrum bez píkov 

charakteristických pre QDs. Podobné správanie sme mohli sledovať aj pri nevyžíhaných TiO2 QDs. 

Až po vyžíhaní došlo k vytvoreniu kryštalickej štruktúry v TiO2, ktorá je nevyhnutná pre zaistenie 

žiadaných optických vlastností QDs. Priebeh spektra už bol plynulý s jedným výrazným maximom 

pri 425 nm a FWHM parametrom 62 nm. 

V druhej časti je popísaná príprava Au QDs depozíciou na 3 rôzne substráty. 

Elektrodepozícia prebiehala vždy cez nanoporéznu masku. Prvé pokusy boli realizované na Ni vrstve 

naprášenej na Si wafri. Tieto experimenty sa potýkali s problémom straty adhézie nanoporéznej 
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masky na Ni vrstve a jej následnej delaminácie. Z týchto experimentov nevzišli vzorky s Au QDs. Ako 

druhý možný substrát pre depozíciu Au, opäť cez nanoporéznu masku, boli zvolené TiO2 QDs. 

Testovaním viacerých podmienok depozície boli nakoniec zvolené podmienky 15 pulzov, 1 mA 

(3 mA pre väčšiu teflonovú hlavu), 100 ms, 1 s ako najvýhodnejšie. Rozmery deponovaných Au 

štruktúr boli 20—40 nm a pokrytie bolo pre naše účely dostačujúce. Posledným substrátom bola W 

vrstva naprášená na Si wafri, ktorej anodizáciou a odleptaním vzniknutých WO3 nanobodiek bol 

získaný povrch s jamôčkovou štruktúrou. Veľkosť jamôčiek bola 20—40 nm. U pokusov s týmto 

substrátom boli dosiahnuté praktický úplné pokrytia jamôčiek zlatými QDs. Testovaných bolo 

viacero kombinácií depozičných parametrov. Bez ohľadu na použitý depozičný substrát bolo 

zistené, že Au QDs nemožno vystaviť žíhaniu ako u TiO2 QDs. Zatiaľ čo u TiO2 QDs žíhanie spôsobí 

prechod z amorfného stavu TiO2 do kryštalického stavu anatas alebo rutil, u Au QDs spôsobí 

zhlukovanie Au QDs do väčších štruktúr a klastrov. 

V poslednej časti sú sledované luminiscenčné vlastnosti pripravených TiO2 a Au QDs. 

Merania prebiehali pre excitačné vlnové dĺžky 280—420 nm. Bolo zistené, že samotný Si wafer 

vykazuje nezanedbateľnú luminiscenciu, ktorá sa vyskytovala v spektrách všetkých vzoriek. 

Maximum dosahovala pri 300 nm excitácii, kde bol viditeľný symetrický pík pri 362 nm. Na tomto 

píku bolo možné pozorovať zmenu intenzity luminiscencie jednotlivých vzoriek, preto všetky 

zobrazené spektrá zodpovedali 300 nm excitácii. Prítomnosť Au QDs a TiO2 QDs na vzorke mala za 

následok zníženie intenzity emisie píku pri 362 nm, často aj jeho posun k vyšším vlnovým dĺžkam. 

Pripravené vzorky podstúpili poslednú fázu testovania, a síce sledovanie zmeny 

luminiscencie po funkcionalizácii biomolekulami obsiahnutými v roztoku. Funkcionalizácia mala 

vždy za následok nárast intenzity luminiscencie vzorky, často sprevádzaná posuvom maxima 

luminiscencie k nižším vlnovým dĺžkam. Vzrast maximálne intenzity luminiscencie by mohol byť 

vysvetlený pasiváciou defektov QDs alebo prenosom energie z biomolekúl do QDs.   
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