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ABSTRAKT 

 
Předkládaná disertační práce je motivována hledáním alternativy k pájení bez použití olova 

s pomocí nanočástic kovů a jejich slitin. Tato problematika je aktuálně řešena používáním pájek 

bez olova, jejichž vlastnosti však nejsou zcela ekvivalentní vlastnostem slitin na bázi olova a cínu. 

Teoretická část práce nejprve shrnuje poznatky o současném vývoji bezolovnatých slitin 

aktuálně používaných k pájení v elektrotechnickém průmyslu a srovnává tyto pájky s dříve 

používanými slitinami na bázi Pb-Sn. Druhý oddíl teoretické části je věnovaný nanotechnologiím, 

které nabízejí možná řešení problémů, spojených s používáním bezolovnatých pájek. Text 

obsahuje i popis vlastností nanokrystalických materiálů ve srovnání s vlastnostmi jejich 

kompaktních slitin stejného chemického složení. Jsou popsány možnosti přípravy nanočástic  

a nanostruktur a možné problémy spjaté s malými rozměry částic. 

Úvod experimentální části je zaměřen na přípravu nanočástic čistých kovů a slitin chemickou  

a fyzikální cestou a také na přístrojovou techniku pro jejich pozorování a analýzu. Pozornost je 

soustředěna zejména na stříbro v nanočásticové formě, které vykazuje nízkoteplotní sintrační 

efekt, který je tepelně aktivován rozkladem oxidické obálky pokrývající Ag nanočástice. Tento 

faktor je rozhodující pro nízkoteplotní sintraci a tím i možné budoucí aplikace. Tepelné efekty při 

sintrovacím procesu byly studovány metodami termické analýzy. Tvorba spojů Cu/Ag-nano/Cu 

byla realizována jak in-situ tak za působení atmosférického kyslíku. Obojí při různých režimech 

tepelného zpracování. Metalografické příčné řezy připravených spojů byly následně použity pro 

analýzu lokálních mechanických vlastností vzniklé stříbrné vrstvy, pro chemickou analýzu složení 

vzniklých vrstev spoje a pro studium mikrostruktury. Pevnostní charakteristiky jsou 

reprezentovány testováním smykové pevnosti jednotlivých spojů.  
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Pájení, nanočástice stříbra, termická analýza, nanosintrační efekt, nanoindentace, chemická 

syntéza, laserová ablace  



 

 

 

ABSTRACT 

The present dissertation is motivated by the search for alternatives of lead-free soldering by 

nanoparticles of metals and their alloys. The research focuses on the possibility of replacing  

lead-free solders by nanoparticles. This issue is currently being addressed by the use of lead-free 

solders but their properties are not entirely equivalent to properties of lead-tin based alloys.  

The theoretical part of the dissertation first summarizes up-to date knowledge on the 

development of lead-free alloys currently used for soldering in the electronics. The work compares 

these lead-free solder candidates with previously used Pb-Sn alloys. The second section of the 

theoretical part is devoted to nanotechnology that offers possible solutions of problems associated 

with the use of lead-free solders. The text contains a description of the properties of 

nanocrystalline materials in comparison with those of compact alloys having the same chemical 

composition.  The possibility of preparation of nanoparticles and potential problems associated 

with small particle sizes are also presented. 

Introduction of the experimental part focuses on the preparation of nanoparticles of pure metals 

and alloys by chemical and physical ways as well as on an instrumentation for characterisation and 

analysis. Attention is focused on the silver in nanoparticle form that exhibits the low temperature 

sintering effect, which is thermally activated by decomposition of oxide envelope covering the Ag 

nanoparticles. This factor is critical for low-temperature sintering and thus also for possible future 

applications. The thermal effects of the low sintering process were studied by methods of thermal 

analysis. The preparation of the Cu / Ag nano / Cu joints was carried out in-situ in inert 

atmosphere and under the action of atmospheric oxygen. In both cases varying conditions of 

thermal treatment were used. The cross sections of the prepared joints were then used for the 

metallographic analysis of the local mechanical properties of the resulting silver layer, for the 

chemical composition evaluation of the resulting layers of the joint, and for the microstructure 

study. Strength characteristics are represented by testing shear strength of individual joints. 

 

KEYWORDS 

Soldering, silver nanoparticles, thermal analysis, nanosintering effect, nanoindentation, 

chemical synthesis, laser ablation 
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1  ÚVOD 

Elektrotechnický průmysl je v posledních desetiletích jedním z nejrychleji se rozvíjejících 

odvětví. Dynamický rozvoj elektrotechniky má celou řadu charakteristických rysů, jež vycházejí 

jednak z neustálého vývoje nových technologií, ale i ze snahy vyhovět požadavkům trhu 

[1].Vstupem České republiky do EU bylo nutno akceptovat řadu nejen legislativních změn  

v oblasti elektronického průmyslu. Přetrvávající obavy týkající se otázky znečišťování životního 

prostředí se zásadním způsobem promítly i do technologie pájení [2]. Na základě legislativy  

EU - WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) a RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances) bylo nutné k 1. 7. 2006 přejít na používání bezolovnatých pájek a stažení těch 

produktů z trhu, jež obsahují větší než povolené množství některé nebezpečné látky [3][4]. 

Vyloučení pájek na bázi olova z procesů výroby pozitivně přispívá ke zlepšení životního prostředí. 

Elektricky vodivé spoje jsou nejčastější součástí integrovaných obvodů. Realizace těchto spojů 

se provádí buď mechanicky (konektory, pérové kontakty), nebo metalurgicky (pájení, svařování 

spojovaných částí). Pájení má celou řadu výhod oproti konkurenčním metodám spojování 

materiálu, zejména díky tvorbě spoje velmi jednoduchou technologií nazývanou smáčení [4][5]. 

Přechod na bezolovnaté pájky se sebou přináší nezanedbatelný zásah do technologického 

procesu pájení. Mezi základní cíle výzkumu patří vývoj vhodné pájecí slitiny, která bude 

konkurence schopná klasické olovnaté pájce co do mechanických a technologických vlastností. 

V současné době se používá celá řada bezolovnatých pájek, které jsou schopny nahradit klasické 

pájky ve specifických aplikacích, nicméně rovnocenná alternativa za Pb-Sn zahrnující univerzální 

využití v elektronickém průmyslu není doposud vyvinuta. Současný výzkum je zaměřen na slitiny 

kovů s nízkou toxicitou, např. Sn, Bi, Ag, Au, Cu, Zn a In. Důležitým aspektem je dostupnost 

těchto prvků na světových trzích, která přímo ovlivňuje jejich výkupní cenu. Pájky jsou 

nakupovány na základě hmotnosti a nikoli objemu, proto je nezbytné implementovat do finální 

prodejní ceny faktor hustoty kovu, protože většina kandidátských slitin má mnohem menší hustotu 

než Pb-Sn. Zvýšená cena materiálu je tedy výrazně kompenzována rozdílnými faktory hustoty, 

protože pájený spoj nezbytně vyžaduje stejný objem pájky nezávisle na tom, zda se pájka skládá 

z olověného odpadu nebo bezolovnaté pájky [6]. 

Nanotechnologie jsou moderní a perspektivní technologie, které se zabývají studiem a použitím 

nanomateriálů ve všech odvětvích lidské činnosti. Pojem nanomateriál je možné vymezit 

z několika úhlů pohledu, přičemž velmi často je používána definice prostřednictvím velikostního 

faktoru, která říká, že rozměry strukturních prvků nanomateriálu (částice, clustery, dutiny) by 

neměly v globálním měřítku překračovat hodnotu 100 nm nejméně ve dvou rozměrech. 

O nanomateriálech lze hovořit i tehdy, pokud vykazují řadu odlišných kvalitativních  

i kvantitativních vlastností oproti kompaktnímu („bulk
1
“) materiálu. Velikostně závislé  

nano-efekty se odehrávají spontánně při překročení určité dimenze. U nanokrystalických materiálů 

byly pozorovány nejen změny mechanických vlastností (pevnost, tvrdost, tažnost, superplasticita 

atd.), ale také změny vlastností magnetických, elektrických, optických a řady dalších 

[7][8][9][10][11]. Tyto změny jsou důsledkem charakteristické malé velikosti nanostruktur, 

případně vyplývají z jejich vysoké uspořádanosti či prostorové orientace [9]. 

                                                 
1
 Bulk materials – materiály s velikostí zrna v  desítkách mikrometrů 
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2  VÝVOJ A CHARAKTERIZACE PÁJEK 

Pájení lze charakterizovat jako metalurgický proces, při kterém jsou dvě nebo více částí 

spojovány roztavenou slitinou (pájkou), která má teplotu tání nižší než spojované materiály [5,12]. 

Základním aspektem tohoto procesu je teplota pájení, proto můžeme pájení rozdělit na tzv. pájení 

na měkko (do 450 °C) a pájení na tvrdo (nad 450 °C) [6].  

Fenomén tvrdého pájení byl pravděpodobně objeven již v době 4000 let př. n. l. v primitivní 

peci. V době 3000 let př. n. l. používali Sumerové tvrdé pájení k výrobě mečů a tato technologie se 

velmi rychle rozšířila do celého světa. Objev měkkých pájek byl zaznamenán v době 1900 př. n. l., 

kdy byla pravděpodobně poprvé použita slitina na bázi Pb-Sn. Velkým milníkem historie pájek je 

rok 1936, kdy byl objeven tištěný spoj rakouským inženýrem Paulem Eislerem. Tento objev 

odstartoval průmyslové využití tištěných spojů, které byly postupem času stále více rozměrově 

minimalizovány pro účely moderních elektronických zařízení (počítače, mobilní telefony) 

[4][6][13]. Pájky obsahující olovo byly používány v elektronickém průmyslu po mnoho dekád. 

Počátkem 90. let 20. století se začal výzkum v oblasti pájení zabývat možností nahrazení 

olovnatých pájek pájkami bezolovnatými. Hlavním cílem bylo nahradit toxické olovo jinými 

prvky při zachování dobrých vlastností pájky.  

 

2.1 SROVNÁNÍ OLOVNATÉ A BEZOLOVNATÉ PÁJKY 

Pájky jsou zpravidla tvořeny binárními nebo ternárními slitinami kovů. Pájený spoj je tvořen 

přibližně 75% pájky, zbylých 25% tvoří povrch pájecí plochy a vývod součástky. Je zřejmé, že 

pájka hraje v procesu pájení nejdůležitější roli a proto je třeba věnovat jejímu výběru náležitou 

pozornost. Podle [6][14] jsou rozhodujícími kritérii při volbě pájky: 

 

- cena a dostupnost; 

- odpovídající mechanické vlastnosti; 

- šetrnost k životnímu prostředí; 

- dostatečná elektrická a tepelná vodivost; 

- přijatelná teplota tání a provozní teplota; 

- pájitelnost v daném procesu. 

 

Donedávna byl základem většiny měkkých pájek binární systém Pb-Sn, jež má rovnovážný 

diagram eutektického typu (Obr. 1) [4]. Tyto pájky byly široce používány v elektrotechnickém 

průmyslu kvůli nízké ceně, dobré pájitelnosti, nízké teplotě tání a uspokojivým mechanickým 

vlastnostem [15]. Teplota tání Pb-Sn je dostatečně nízká, čímž nedochází k porušení jak 

komponent, tak laminátových materiálů (např. FR-4), které jsou obvykle používány u PCB 

(Printed Circuit Board). Ve všech používaných Pb-Sn slitinách nevystupuje olovo jako 

metalurgicky aktivní prvek a nevznikají tak nežádoucí intermetalické sloučeniny obsahující olovo. 

Přítomnost olova nicméně ovlivňuje například kinetiku růstu tuhé fáze Sn-Cu intermetalických 

sloučenin [6]. 

Bezolovnatá pájka je zpravidla tvořena minimálně 60% Sn a zbytek je doplňován drahými kovy 

(Ag, Au, In…) a mědí. Dnes se na trhu vyskytuje široké spektrum bezolovnatých pájek. Jejich 
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vlastnosti a způsob použití v porovnání s klasickými Pb-Sn pájkami jsou však ve většině případů 

rozdílné [1]. 

 

 
Obr. 1: Binární rovnovážný diagram Pb-Sn [16]. 

 

1) TEPLOTA TÁNÍ 

Zásadním rozdílem mezi olovnatou a bezolovnatou pájkou je bod tání pájkové slitiny, který je  

u bezolovnatých pájek vyšší. Olovo výraznou měrou snižuje teplotu tání slitin obsahujících cín. 

Typická eutektická pájka (63 hm%Sn - 37 hm%Pb) má bod tání 183 °C, zatímco u převážné 

většiny bezolovnatých pájek nastává tání slitiny v rozmezí teplot (195 - 230) °C, v závislosti na 

jejím složení (Tab. 1) [4][6][14][16]. 

 

Tab. 1: Výběr bezolovnatých pájek [14]. 

Pájka Oblast tání (°C) Využití v průmyslu 

Slitiny s vysokým bodem tání (>215 °C) 

Sn-Cu 227 Telekomunikace 

Sn-Ag 221 Nepříliš používaná 

Sn-Ag-Cu 217 Automobilový 

Sn-In-Ag 217 Nepříliš používaná 

Slitiny s bodem tání v rozsahu (180 - 215) °C 

Sn-Ag-Bi 206-213 Letecký 

Sn-Zn 199 Spotřebitelský 
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2) SMÁČENÍ POVRCHŮ 

Smáčení (schopnost stát se mokrým) je specifická interakce mezi tekutou pájkou a tou částí 

tuhého povrchu, který má být spájen. Pojem smáčení je předchůdcem pájitelnosti, která popisuje 

schopnost pájky vytvářet pájený spoj na PCB. Tvorba spoje zahrnuje také aspekty jako je kapilární 

tok pájky požadovaný k vyplnění dutin nebo mezer [6].  Proces smáčení tuhého povrchu substrátu 

tekutou pájkou je možný jen tehdy, je-li smáčecí úhel menší nežli 20°. Toto je naplněno, pokud 

povrchová energie substrátu je výrazně vyšší nežli povrchová energie pájky v roztaveném stavu 

[4][18]. Pájky na bázi slitin Pb-Sn mají vynikající smáčivost, jelikož olovo snižuje povrchové 

napětí cínu. Bezolovnaté slitiny mají podstatně větší povrchovou energii ve srovnání s Pb-Sn, 

proto je smáčení rozdílných kovových povrchů obtížnější [6][18]. 

Dobrým příslibem pro oblast bezolovnatého pájení je stříbro, které zvyšuje smáčivost mědi, 

nebo prvky vzácných zemin (RE) [19][20]. Přidáním Ce nebo La docílíme snížení kontaktního 

úhlu a tím následného zlepšení smáčivosti. Obr. 2 ukazuje závislost mezi obsahem prvků RE  

a kontaktním úhlem pro slitinu Sn-3,5Ag-REx. Minimální hodnota kontaktního úhlu, která je 

v oblasti kolem 0,5 hm% RE se pozitivně projevuje i na pevnostních charakteristikách [20]. 

Je zřejmé, že příznivý vliv na smáčivost pájky má snížení hodnoty povrchového napětí, čehož 

lze dosáhnout změnou chemického složení pájky a vhodnými podmínkami pájení [17].  

 

  
Obr. 2: Závislost mezi obsahem prvků vzácných zemin (RE) a kontaktním úhlem a mezi RE  

a pevností. Srovnej: hodnota kontaktního úhlu Pb-Sn je 17 °C, Sn-2,5Ag-0,8Cu-0,58Sb je 44°  

a pro Sn-3,5Ag-0,5RE je 32° [4][20]. 

 

3) VLASTNOSTI PÁJEK A PÁJENÉHO SPOJE 

Olovnatá pájka eutektického složení dosahuje z hlediska mechanických vlastností nejvyšší 

pevnosti v tahu (Rm = 47 MPa) a nejvyšší tvrdosti (cca 17 HB), naproti tomu hodnota tažnosti je 

minimální (cca 20 %) [4][6]. Výše zmíněné pevnostní charakteristiky bezolovnatých pájek jsou 

výrazně závislé na chemickém složení konkrétní slitiny. Pevnost v tahu olovnaté a bezolovnaté 

pájecí slitiny roste se zvyšujícím se obsahem cínu a snižuje se s klesající rychlostí deformace  

a s nárůstem teploty [6][21]. Houževnatost a odolnost proti creepu Sn-Ag-Cu (SAC) pájky je 

podstatně lepší, než u konvenční PbSn [21][22]. Odolnost proti creepu lze výrazně zlepšit 

legováním bezolovnaté slitiny prvky vzácných zemin. Přítomnost ceru v bezolovnaté slitině SAC 
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prodlužuje životnost pájeného spoje z hlediska creepového porušení až devítinásobně [23][24].  

Mechanické vlastnosti pro různé složení pájky SAC jsou v Tab. 2.  

 

Tab. 2: Mechanické vlastnosti pájecích slitin [6]. 

Chemické složení slitiny TT[°C] Rm [MPa] E [GPa] 

Sn Cu Ag Pb - - - 

95,4 1,5 3,1 - 216-217 49 47 

94,9 1,5 3,1 0,5 217-218 47 45 

95,2 1,5 3,1 0,1 216-217 55 43 

95,3 1,5 3,1 0,1 216-217 54 44 

63 - - 37 183 47 27 

 

Legováním eutektické slitiny Sn-Ag jedním procentem zinku jsme schopni získat dobrou 

rovnováhu mezi optimální pevností a minimální ztrátou houževnatosti [6]. Pevnost v tahu 

bezolovnaté pájky na bázi cínu a zinku, která má relativně nízkou teplotu tání lze zvýšit přidáním 

bismutu [25]. 

Spolehlivost spojů vytvořených pájkou silně závisí na únavových a creepových vlastnostech 

pájkové slitiny. Pájené spoje jsou vystaveny tepelné únavě, která je vyvolána v důsledku rozdílné 

tepelné roztažnosti mezi jednotlivými komponentami v provozu. Šíření únavové trhliny je jedním 

z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje životnost jednotlivých pájených spojů [26]. Bismut 

v případě slitiny Sn-3,5Ag-1Bi výrazně prodlužuje únavovou životnost oproti Pb-Sn a při jeho 

vyšších obsazích (Sn-3,5Ag-4,7Bi) dochází k podstatnému zvýšení pevnostních charakteristik ve 

srovnání s olovnatou nebo eutektickou slitinou Sn-Ag. Slitiny Sn-Ag s obsahem bismutu a india 

(90Sn-3,3Ag-3Bi-3,7In) mají mimořádnou odolnost vůči creepu, protože precipitáty Bi a In 

lokálně brání dislokačnímu pohybu a rovněž snižují difúzi vakancí. Indium a zinek ve slitinách  

Sn-Ag podporují rovněž snížení teploty tání a podobně jako bismut také indium prodlužuje 

životnost z hlediska únavy [6]. Obr. 3 zobrazuje logaritmickou závislost únavové životnosti  

a rozsahu plastické deformace. Záznam ukazuje, že při všech úrovních rozsahu plastické 

deformace jsou křivky únavové životnosti dvou bezolovnatých pájek delší než v případě Pb-Sn. 

Sn-3,5Ag má ze všech tří křivek nejvyšší odolnost proti únavě, protože přídavek mědi tuto 

hodnotu snižuje [27]. Bezolovnaté pájky (zejména pak slitina Sn-Ag) navíc vykazují lepší korozní 

odolnost v agresivních prostředích (NaCl), než pájky olovnaté [28].   
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Obr. 3: Log-log graf křivek únavového života [27]. 

 

2.2 POŽADAVKY NA BEZOLOVNATÉ PÁJKY 

Kvůli požadavku legislativy, týkající se toxicity olova je velmi důležité vyvinout bezolovnatou 

alternativu, která bude mít srovnatelné, nebo dokonce lepší vlastnosti, než klasická Pb-Sn pájka. 

Rozmanitost materiálů je dnes větší, než dříve a objevují se nové druhy materiálů určených 

k pájení [17][23][29]. Mnohé z nich ale způsobují potíže při spojování materiálů v důsledku 

rozdílů v jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Nejdůležitějšími aspekty při návrhu 

nového typu pájky jsou smáčivost, dostatečná mechanická pevnost a v neposlední řadě teplená  

a elektrická vodivost [17]. Z ekonomického hlediska je nutné zajistit přijatelnou cenu pájky, která 

se odvíjí zejména od obsahu legujících prvků ve slitině a jejich dostupnosti na mezinárodním trhu 

[17][23]. Srovnání důležitých vlastností bezolovnatých pájek s konvenční Pb-Sn je na Obr. 4. 

Cílem je dosažení ideálního tvaru polygonu, který v obrázku ilustruje klasická pájka Pb-Sn. 

 

 
Obr. 4: Srovnání vlastností různých typů bezolovnatých pájek s Pb-Sn [4]. 
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Zásadním rozdílem mezi olovnatou a bezolovnatou pájkou je bod tání pájkové slitiny, který je 

ve většině případů vyšší. Vzhledem k tomu, že proces přetavení bezolovnaté pájky probíhá 

v daleko užším rozsahu teplot, než je tomu u olovnatých pájek, musí být neustále pod kontrolou. 

To vyžaduje, aby pájecí vlny či pece pro pájení přetavením umožňovaly mnohem přesnější 

nastavení teploty, než je tomu u olovnatých pájek. Optimální teplotní profil (závislost průběhu 

teploty na čase) je takový, který zajistí maximální jakost a životnost pájeného spoje. Doporučený 

teplotní profil, včetně doby a rychlosti ohřevu, pro bezolovnaté slitiny pájek je na Obr. 5 [4][14]. 

 

 
Obr. 5: Doporučený teplotní profil pro bezolovnaté slitiny [14]. 

 

Bezolovnaté pájky dosahují plně tekutého stavu v rozmezí teplot (225 - 235) °C, v závislosti na 

jejich složení. Maximální přípustná teplota substrátu tištěného spoje se pohybuje v teplotním 

rozmezí (240 - 250) °C, tudíž teplotní rezerva ΔT je pouze (15 - 25) °C.  

 

2.3 ŽIVOTNOST PÁJENÝCH SPOJŮ 

Životnost pájených spojů je doba, po kterou po kterou bude zaručena spolehlivá funkce spoje. 

Všechny slitiny bezolovnatých kandidátů obsahující Sn mají vyšší povrchové napětí a jsou 

chemicky agresivnější ve srovnání s pájkami obsahující olovo. Tyto faktory způsobují tvorbu 

nežádoucích intermetalických sloučenin při interakci se základním kovem. Během přítomnosti 

roztavené pájky zahrnují mezifázové reakce proces tání základního kovu nebo jeho narušení stejně 

jako tvorbu intermetalických sloučenin. Rozsah tání závisí na složení základního kovu, přičemž 

nižší obsah cínu ve slitině snižuje rozsah tání základního kovu. Stárnutí pájených spojů je 

zásadním způsobem ovlivněno tvorbou intermetalické vrstvy vytvořené na rozhraní cínu  

a základního materiálu (Au, Ag, Pd, Pt, Ni, Cu). Roztavená pájka může bezprostředně reagovat se 

základním kovem za vzniku intermetalických sloučenin MxSny. Intermetalická vrstva může 

narůstat i po ztuhnutí pájeného spoje, kdy složky pájky (Sn) difúzně reagují se složkami 

základního kovu [6].  
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V případě měděného základního kovu precipituje roztavená Cu na příznivé intermetalikum 

Cu6Sn5 tvořící zónu částic přiléhajících k sousední intermetalické vrstvě. Při redukci obsahu cínu 

pájecí slitiny na přibližně 27 hm%Sn se složení vrstvy intermetalické sloučeniny obohacuje Cu 

a vniká Cu3Sn. Cu3Sn vrstva se ve skutečnosti vyvíjí z počáteční Cu6Sn5 subvrstvy (Obr. 6). 

Počáteční tloušťka interemtalické vrstvy pohybující se v rozmezí (0,5 – 1,5) µm může postupem 

času narůstat až na několik desítek mikrometrů. Působení zvýšených teplot tento proces značně 

urychluje a postupem času může spoj přestat plnit požadovanou funkci [6][19][30]. 

Bezolovnatým pájecím procesem dochází vlivem vyšší pájecí teploty, delší době pájení  

a vysokému obsahu cínu k vytvoření silnější intermetalické vrstvy ve srovnání s olovnatou pájkou. 

Spolehlivost spoje s bezolovnatou pájkou však nemusí být menší než u slitiny Pb-Sn, v případě 

pájky SAC dochází dokonce k nárůstu pevnosti spoje [18]. 

 

  
Obr. 6: Snímek optické mikroskopie generovaný na mezifázovém rozhranní Sn-Pb/Cu. 

(a) t = 5 sek, (b) t = 900 sek [6]. 

Intermetalická vrstva Cu6Sn5 

Měď Měď 

Vrstva 

Zóna částic 
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3  ÚVOD DO NANOTECHNOLOGIÍ 

Nanotechnologie je rychle se rozvíjející interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem  

a technologickým vývojem na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni. 

Rozhodujícím aspektem je výskyt nových struktur, zařízení a systémů, které mají v důsledku 

svých malých rozměrů nové funkce a vlastnosti. Mnoho doposud známých nano-efektů se 

odehrává v rozměrové škále od 1 nm do 100 nm. Oblast nanotechnologie je příslibem pro celé 

spektrum lidských činností, počínaje elektronikou a konče například využitím při ochraně 

životního prostředí [7][8][31]. 

 

3.1 VÝVOJ NANOTECHNOLOGIÍ 

Počátky nanotechnologie jsou datovány již od 4. století našeho letopočtu odkud pochází  

tzv. Lykurgovy poháry. Nanočástice zlata a stříbra způsobují změny zbavení poháru v závislosti na 

umístění zdroje světla. Průkopníkem nanotechnologie se jako první stal Richard P. Feynman, který 

svoji vizi o tomto oboru naznačil v roce 1959 přednáškou nazvanou „There is Plenty of Room at 

the Bottom“ (Tam dole je spousta místa). V 70. letech 20. století navázal na Feynmanovy 

myšlenky Eric Drexler, který novou technologii označoval jako „molekulární technologii“ [9]. 

Cestu do „nanosvěta“ otevřeli v roce 1981 Gerd Binig a Heinrich Rohrer, kteří stáli u zrodu 

rastrovací tunelovací mikroskopie (STM), která umožňovala pozorovat jednotlivé atomy  

a molekuly a dokonce s nimi manipulovat [32]. Japonský fyzik Sumio Iijima je považován za 

vynálezce uhlíkových nanotrubiček, které objevil v roce 1991 během výzkumu fullerenu C60. 

V současné době především nanomateriály již v mnoha případech opustily laboratoře a staly se 

předmětem praktického využití. Existuje řada názorů na nanotechnologii a na výhody a problémy, 

které může přinést její rozvoj [31]. Přívrženci nanotechnologie poukazují na její budoucí 

ekonomický a sociální užitek, naproti tomu se řada institucí zaměřuje na současný vývoj a oponují 

rozvoji nanotechnologie [8]. 

 

3.2 VLASTNOSTI NANOKRYSTALICKÝCH MATERIÁLŮ 

Obecně lze říci, že o vlastnostech materiálů rozhoduje nejen chemické, ale i strukturní složení. 

V případě, že je alespoň jeden rozměr struktury daného materiálu v rozměrové škále 10
-9

 – 10
-7

 m, 

dochází k významným změnám vlastností tohoto materiálů v porovnání s hrubozrnným 

materiálem [9]. Protože je velikost krystalického zrna redukována do nanometrické škály, hodnota 

objemového podílu rozhraní může být až 50 %. Dominantní podíl hranic zrn může výrazně 

pozměnit fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti nanostrukturovaných materiálů ve srovnání 

s materiálem složeným ze struktur větší velikosti [33][34][35].  

Testování mechanických vlastností nanokrystalických materiálů je charakterizováno rysy, které 

jsou odlišné od určování mechanických charakteristik hrubozrnných protějšků. Komplikace 

nastávají již při přípravě nanokrystalického materiálu, protože jeho vyprodukované množství 

dostupnými metodami přípravy je mnohdy velmi malé a proto je velmi obtížné zhotovit kompaktní 

vzorek s nanokrystalickou strukturou pro potřebné analýzy. Chování nanokrystalických materiálů 

(pevnost, houževnatost, creep, superplastický tok atd.) je velmi citlivé na způsob přípravy, kvůli 

jejich termodynamické nestabilitě. Má-li nanokrystalický materiál připravený odlišnými metodami 
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stejné chemické složení, stejnou strukturu a srovnatelnou velikostní distribuci zrna tak i přesto 

může vykazovat naprosto odlišné mechanické vlastnosti [36]. 

 

3.2.1 Mechanické vlastnosti nanokrystalických materiálů 

a) Mez kluzu nanokrystalických materiálů 

 

Mnoho odborných článků poukazovalo na fakt, že je možné v případě nanokrystalických 

materiálů dosáhnout (2 – 10)x vyšší meze kluzu a mikrotvrdosti ve srovnání s hrubozrnným 

polykrystalickým materiálem stejného chemického složení [35]. 

Závislost meze kluzu na velikosti zrna pro konvenční (velikost zrna je nad 1µm) kovový 

polykrystalický materiál je interpretována Hallovým-Petchovým vztahem - (Rov. 1): 

 

              
    ,     (1) 

 

kde σy je mez kluzu, σo je napětí potřebné pro překonání Peierlsova-Nabarrova třecího napětí 

mřížky, odporu rozpuštěných cizích atomů, odporu precipitátů rozpuštěných v matrici a defektů 

krystalové struktury, k je konstanta, která je měřítkem střihového napětí potřebného pro uvolnění 

nahromaděných dislokací a d je velikost zrna. Z rovnice je patrné, že mez kluzu bulk materiálu 

roste s klesající velikostí zrna [34][37][38][39]. Zjemněním zrna z oblasti mikrometrické škály, 

přes ultrajemnozrnnou oblast až do nanostrukturního režimu dochází v určitém okamžiku 

k zastavení nárůstu meze kluzu. Hallův-Petchův sklon se stává negativním, je-li dosaženo jisté 

kritické velikosti zrna (dc), která odpovídá přibližně (10 - 15) nm. Oblast pod kritickou velikostí 

zrna bývá mnohými autory nazývána inverzním Hallovým-Petchovým vztahem (Obr. 7) [40][41]. 

 

 

 
Obr. 7: Schematické zobrazení změny velikosti meze kluzu jako funkce velikosti zrna  

u mikrostrukturných („bulk material“), ultrajemnozrnných („microscale material“)  

a nanostruktruních („nanoscale material“) tvořených kovy a jejich slitinami [40]. 
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Hlavními mechanismy plastické deformace hrubozrnných polykrystalických kovů jsou 

mřížkový skluz dislokací a dvojčatění. Odporem vůči mobilitě dislokací lze zvyšovat pevnostní 

vlastnosti kovů. Mechanismus dislokačního skluzu se uplatňuje i u zrn mající ultrajemnozrnnou 

velikost zrna. 

U nanokrystalických materiálů se v prvních studiích předpokládalo, že vysoké hodnoty meze 

kluzu souvisí s nárůstem hranic zrn, které tvořily další překážky v pohybu mřížkových dislokací. 

V současné době existuje mnoho teoretických modelů shodujících se s experimentálními daty 

popisující neobvyklé chování nanokrystalického materiálu, které je v rozporu s H-P vztahem. 

Hlavní pozornost je zaměřena na dva deformační mechanismy nanokrystalických materiálů 

[35][38]: 

 

- pokluzy po hranicích zrn spolu s rotací zrn; 

- difúzní creep po hranicích zrn a v oblasti trojných styků. 

 

Deformační mechanismus založený na pokluzech po hranicích zrn předpokládá omezení 

dominantního vlivu dislokačního skluzu na průběh plastické deformace na úkor difuze po 

hranicích zrn. Stejně jako u hrubozrnných materiálů i zde hraje při určitých velikostech zrna  

(10 - 100 nm) roli dislokační pile-up, ale s podstatně menším množstvím dislokací uvnitř zrna. 

V oblasti pod kritickou velikostí zrna (10 nm a méně) se vytrácí dislokační aktivita (rozpad 

dislokačního pile-up(u) – Obr. 8) a pevnostní vlastnosti se stávají zcela nezávislé na velikosti zrna. 

V limitním případě, kdy se dislokačního pile-up(u)účastní pouze jediná dislokace vlivem extrémně 

malého zrna, není možný další nárůst meze kluzu. Snímky TEM potvrzují sníženou hodnotu nebo 

dokonce absenci dislokací v nanokrystalických materiálech s velmi malým průměrem zrna 

[33][35][41][42]. 

 

 
Obr. 8: Rozpad dislokačního pile-up(u) (a) mikrokrystalický režim, (b) nanokrystalický režim 

[33]. 

 

b) Houževnatost nanokrystalických materiálů 

 

Vědecká komunita očekávala v raném stádiu studia mechanických vlastností nanokrystalických 

materiálů unikátní kombinaci vysoké pevnosti a houževnatosti [42].     

U „bulk“ materiálů vede snížení velikosti zrna obvykle k nárůstu pevnosti a houževnatosti. Jak 

již bylo zmíněno, s klesající velikostí zrna nanokrystalických materiálů je potlačena role dislokací 

a úlohu deformačního mechanismu přebírá vlivem velkého podílu hranic zrn difúze.  Experimenty 
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potvrzují, že pro většinu materiálů s nanozrny (velikost pod 25 nm) je tahová houževnatost velmi 

nízká (1 %).   

Snížení houževnatosti nanokrystalických materiálů se odehrává v důsledku těchto příčin [43]: 

 

- vznik pórů a jiných artefaktů během přípravy nanokrystalického materiálu; 

- předčasný lom související s nukleací trhlin a s nestabilitou růstu trhliny; 

- nestabilita plastické deformace související s tvorbou skluzových pásů a utvořením krčku. 

 

Potlačení smykových pásů může být dosaženo nárůstem deformačního zpevnění a/nebo 

citlivosti k rychlosti deformace, zatímco nukleace trhliny je potlačena pokud nejsou generovány 

nebezpečné zdroje napětí (defekty tvořící vysoká lokální napětí) během plastické deformace. Podle 

[43] kombinovaný účinek pokluzů po hranicích zrn spolu s difúzí je schopný potlačit plastickou 

nestabilitu a tím smykové pásy a zúžení (krček) u materiálu bez výrobních vad. Pokluzy po 

hranicích zrn způsobují deformační zpevnění, které potlačuje plastickou nestabilitu související se 

smykovými pásy a zúžením. Přesněji řečeno, pokluzy po hranicích zrn napříč trojným stykem 

hranic zrn způsobují tvorbu defektů v blízkosti těchto styků. Vzniklé defekty na hranicích zrn jsou 

dislokace (souvisejí s deformační nekompatibilitou) a dipóly hranových disklinací (rotační defekty 

související s nekompatibilitami v orientaci krystalové mřížky). Obr. 9 ukazuje tvorbu 

disklinačních dipólů způsobenými pokluzy po hranicích zrn v nanokrystalickém materiálu. Dipóly 

hranových disklinací způsobují během pokluzů deformační zpevnění a nárůst houževnatosti [43]. 

Existují také experimentální pozorování o nárůstu houževnatosti v nanokrystalických kovech 

indukovaném přítomností velké hustoty růstových dvojčat ve struktuře [33][44]. 

 

 
Obr. 9: Nanokrystlalický vzorek pod tahovou plastickou deformací. V detailu je vidět tvorba 

dipólů hranových disklinací v důsledku pokluzů po hranicích zrn. Pohyb hranice z AD do pozice 

BE vede k tvorbě opačných disklinací v bodech A a B. Pokluz po hranicích zrn je doprovázený 

emisí mřížkových dislokací z trojného styku A[43]. 
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c) Creep nanokrystalických materiálů 

 

Difúzní creep je jeden z nejběžnějších deformačních mechanismů vyskytujících se 

v hrubozrnných materiálech. První myšlenka objasnění plastického toku byla představena 

v pracích  Nabarra a Herringa a později byla rozšířena Coblem. Bylo zjištěno, že při velmi malých 

napětích a malých velikostech zrna přebírají vůdčí úlohu při tvorbě creepové deformace vakance 

na úkor dislokací. Deformace creepovým mechanismem se uskutečňuje prostřednictvím difuzního 

transportu vakancí objemem jednotlivých zrn (Harring-Nabaro) a/nebo podél hranic zrn (Coble) 

zatíženého polykrystalu [33][36][39][45]. Difúze objemem zrn probíhá za působení nižšího napětí  

a při zvýšené teplotě, naproti tomu difuze po hranicích zrn je aktivována při použití nižšího napětí 

a nižší teplotě.  Pro dané aplikované napětí σ  a velikost zrna d lze rychlost creepu dε/dt podle 

Nabarra a Herringa vyjádřit rovnicí (Rov. 2) [36][39]: 

 

  ̇     
   

  
(
 

 
)
  

 
,     (2) 

kde D je difuzivita mřížky, ANH je bezrozměrná konstanta, G modul ve smyku, k Boltzmannova 

konstanta, T je absolutní teplota a b je Burgesův vektor. Pro Cobleho creep platí rovnice (Rov. 3): 

 

  ̇     
     

  
(
 

 
)
  

 
,     (3) 

 

kde Dgb je koeficient difuze vakancí po hranicích zrn. 

 

Nabbarův-Herringův a Cobleho creep jsou dva navzájem nezávislé mechanismy, přičemž 

rychlejší proces kontroluje creepové chování materiálu. Cobleho creep se stává dominantním, je-li 

splněna podmínka (Rov. 4):  

 

(
 

 
)
   

 
 

   

   
.      (4) 

 

Tato podmínka platí při nízkých homologických teplotách a velmi malých velikostech zrna. Na 

základě této podmínky lze očekávat, že při nanokrystalické velikosti zrn bude při nízkých 

teplotách dominantní vliv Cobleho creepu. V řadě studií je Cobleho creep navržen jako hlavní 

mechanismus deformace za pokojové teploty a tím i hlavním původcem inverzního H-P vztahu 

[35]. 

Mikrostruktura nanokrystalického materiálu může být obecně rozdělena do dvou částí: zrno  

a fázové rozhraní. Pokud se velikost zrna pohybuje v blízkosti 10 nm, lze mezifázové rozhraní 

rozdělit na hranice zrn a trojný styk. Při takto malé velikosti zrna je objemový podíl trojných styků 

relativně velký a hraje důležitou roli v hodnotě meze kluzu [34]. Podle [34] je vztah mezi velikostí 

zrna a mezí kluzu nanokrystalického materiálu určen mezí kluzu trojných styků a mezí kluzu 

hranic zrn (Obr. 10). Pokud je mez kluzu trojných styků větší než mez kluzu hranic zrn má  

H-P závislost pozitivní charakter, v opačném případě dochází k inverzi H-P. Vliv trojných styků  

u zrn s velikostí nad 20 nm je zanedbatelný. 
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Obr. 10: Dvojdimenzionální model struktury nanokrystalické látky [34]. 

 

Na základě experimentálních pozorování nárůstu difuze v okolí trojných styků, byla rovnice 

difuzního creepu modifikována na tvar (Rov. 5) [39]:  

 

  ̇  
        

  

    
,      (5) 

 

kde KTL konstanta závislá na geometrii a podmínkách na hranicích, DTL je difuzní koeficient 

trojných styků, Ω je atomový objem a δ je šířka hranice zrna. 

 

d) Únava a lomová mechanika nanokrystalických materiálů 

 

S-N odezva (závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do porušení) ultrajemnozrnných kovů na 

cyklické zatěžování je lepší, než u jejich bulk protějšků, zejména z důvodu zvýšené meze kluzu 

před kritickou velikostí zrna. Studia uvádějí vyšší rychlosti růstu trhliny da/dN při cyklickém 

zatěžování nanokrystalických kovů, což je přisuzováno jemnější škále lomu, který umožňuje 

plynulejší dráhu pro šíření trhliny [37]. Nárůst objemového podílu hranic zrn v nanokrystalických 

kovech způsobuje šíření trhliny přednostně po hranicích zrn. Experimentálně je prokázáno, že 

vzorky obsahující menší podíl dutin a pórů vykazovaly před selháním vyšší houževnatost [46]. 

Nanokrystalické materiály disponují nízkou lomovou houževnatostí, která omezuje strukturní 

aplikace těchto materiálů. Nízká lomová houževnatost byla jasně prokázána experimentálními 

studiemi na materiálech s FCC mřížkou, které potvrzovaly přechod ke křehkému chování 

s klesající velikostí zrna. Kovy s mřížkou s FCC v hrubozrnné formě jsou známy svojí dobrou 

houževnatostí způsobenou emisí mřížkových dislokací z trhlin, která zapříčiňuje účinné otupení 

trhlin a poté potlačení jejich růstu. Rozdíl v lomovém chování mezi konvenčním  

a nanokrystalickým materiálem se stejnou mřížkou může tedy spočívat zejména v rozdílné roli 

skluzu mřížkových dislokací při deformačním procesu. S poklesem velikosti zrna do nanometrické 

škály je skluz mřížkových dislokací omezen nebo dokonce úplně potlačen, protože hranice zrn 

zabraňují skluzu mřížkových dislokací. Navíc je kvůli velikostnímu efektu potlačováno generování 

mřížkových dislokací z obvyklých zdrojů (Frankův-Readův zdroj) [47].  

 

zrno 

hranice zrna  

trojný styk 
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3.2.2 Fyzikálně-chemické vlastnosti nanokrystalických materiálů 

Nanokrystalické materiály vykazují kromě odlišných mechanických vlastností i změny 

charakteristických teplot fázových transformací včetně teploty tání. Příčinou poklesu teploty tání 

ve srovnání s objemovým materiálem je vzrůstající podíl atomů na povrchu objektu vzhledem 

k celkovému počtu atomů s klesajícím rozměrem objektu a tím vyšší hodnotou příspěvku 

povrchové energie ke Gibbsově energii nanočástice o daném objemu [48]. 

Kromě experimentálních studií byla navržena řada modelů, ze kterých lze odvodit vzájemné 

vztahy mezi teplotou tání a rozměry sférických nanočástic. Všechny modely vycházejí ze stejného 

principu, podle kterého jsou povrchové atomy v pevné látce vázány menším počtem kratších  

a pevnějších vazeb, což v případě částic s velkým počtem atomů na povrchu způsobuje snížení 

hodnoty kohezní energie částice a zvýšení průměrné amplitudy tepelných vibrací atomů a tím  

i zvýšení průměrného tlaku uvnitř částice. Tyto změny způsobují snížení teploty tání nanočástic 

[48].    

Rov. 6 ukazuje závislost poklesu bodu tání sférických nanočástic na jejich průměru v porovnání 

s kompaktními („bulk“) materiály,       

 

     
       ( )  

   
    

  
       

[     (
  

  
)

 

 
],  (6) 

 

kde r označuje průměr částic,   
     a    teplotu tání„bulk“ materiálu a nanočástice,   

     je 

změna entalpie při tání kompaktního materiálu, σ značí volnou povrchovou energii a ρ hustotu 

tuhé respektive tekuté fáze. Závislost teploty tání na velikosti částic olova je demonstrována na 

Obr. 11. 

 

 

Obr. 11: Závislost teploty tání nanočástic olova na jejich průměru. 
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3.3 ANALYTICKÉ NÁSTROJE NANOTECHNOLOGIÍ 

Možnost charakterizovat nanomateriály z hlediska jejich strukturních parametrů a schopnost 

měřit jejich vlastnosti je neodmyslitelnou součástí jejich výzkumu, vývoje a výroby [49]. 

Elektronová mikroskopie a některé z variant mikroskopie s rastrovací sondou jsou silnými nástroji 

pro strukturní analýzy při studiu nanoobjektů.  

 

3.3.1 Rastrovací elektronová mikroskopie 

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) využívá pohyblivého svazku elektronů, který bod po 

bodu rastruje povrch zkoumaného preparátu. Sekundární elektrony jsou přitahovány vhodným 

potenciálem na detektory, které vytváří signály, z nichž je sestaven obraz. SEM poskytují snímky 

zachycující povrchovou strukturu preparátu s poměrně vysokou hloubkou ostrosti.  

Pozorování nanoobjektů pomocí SEM skýtá několik překážek, které nelze pominout. Pro 

optimální dosažení deklarované úrovně rozlišovací schopnosti mikroskopu je zapotřebí precizní 

vycentrování mikroskopu, optimální nastavení jeho parametrů, kvalifikovanou obsluhu a vzorek 

s dobrou elektrickou vodivostí, který je malý a má optimální krystalickou strukturu. Sekundární 

elektrony by měly být v ideálním případě generovány z co nejtenčí povrchové vrstvy a tedy při 

použití nízkého urychlovacího napětí, což by ale negativně ovlivnilo dostatečný výtěžek 

sekundárních elektronů a kvalitní rozlišení, které roste právě s velikostí urychlovacího napětí. 

Možnost eliminování těchto negativních jevů za cenu zvýšení cenových nákladů nabízí náhrada 

konvenční W katody nekonvenčním zdrojem elektronů FEG (Field Emission Gun) [49]. 

 

3.3.2 Transmisní elektronová mikroskopie 

Subnanometrické rozlišení TEM je ideálním nástrojem pro analýzu nanometrických částic. 

Konvenční elektronový mikroskop využívá k zobrazení difrakčního kontrastu, který vzniká na 

defektech krystalografické mřížky. Tento fakt může znesnadňovat analýzu částic, protože 

nanokrystalická zrna neobsahují ve svém vnitřním objemu defekty. TEM analýzou lze zjistit 

informace o velikostní distribuci nanočástic, jejich chemickém složení (EDX) a elektronovou 

difrakcí i krystalografický typ jejich mřížky. Zejména pak elektronová mikroskopie s vysokým 

rozlišením (HRTEM) umožňuje prostřednictvím fázového kontrastu poskytnout údaje o vnitřní 

struktuře nanoobjektů [49][50]. 

 

3.3.3 Mikroskopie skenující sondou 

Mikroskopie skenující sondou (SPM) umožňuje studovat struktury povrchu s atomárním 

rozlišením a v téměř reálném čase sestrojovat 3D obrazce povrchu. Hlavní částí mikroskopu je 

sonda, která bod po bodu snímá povrch zkoumaného povrchu.  

Hlavní výhodou SPM oproti elektronové mikroskopii je absence externího zdroje částic, 

nevýhodou pak velké množství přítomných artefaktů.  

Mezi odvozené mikroskopické techniky se skenující sondou patří např. skenovací tunelová 

mikroskopie (STM), mikroskopie atomárních sil (AFM), mikroskopie laterálních sil (LFM), 

teplotní skenovací mikroskopie (SThM) aj.   
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3.3.4 Dynamický rozptyl světla (DLS) 

Dynamický rozptyl světla (DLS), známý též jako fotonová korelační spektroskopie (PCS) nebo 

kvazielastický rozptyl světla (QELS) je velmi účinná technika pro měření velikostní distribuce 

molekul a částic obvykle v submikronové oblasti a s využitím nových technologií  

i k charakterizaci částic pod 1 nm. Aplikace DLS je orientovávána zejména na měření velikosti 

částic a molekul rozptýlených nebo rozpuštěných v kapalině[51]. Schéma systému DLS je ukázáno 

na Obr. 12a 

 

 

 

Obr. 12: (a) Aparatura systému DLS (b)Tvary autokorelačních funkcí pro různě velké částice. 

 

Ozářením částice nebo molekuly laserovým zdrojem dochází ke vzniku konstantního množství 

rozptýleného světla. Částice disperzní fáze podléhají Brownovu pohybu, čímž dochází 

k interferenčnímu zeslabování a zesilování rozptýleného světla. Metodou DLS je měřena fluktuace 

intenzity rozptýleného světla pocházejícího z laserového zdroje okolo její průměrné hodnoty. 
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Okamžitou hodnotu fluktuace intenzity rozptýleného světla v čase τ popisuje autokorelační funkce 

(Obr. 12b), která je pro monodisperzní systém definována vztahem (Rov. 7) [52][53]: 

 

 ( )     [     ],      (7) 

 

kde τc je relaxační čas (doba návratu fluktuace k průměrné hodnotě intenzity rozptýleného světla). 

Důležitým rysem Brownova pohybu pro DLS je vyšší rychlost pohybu malých částic oproti větším 

z čehož plyne vzájemný vztah mezi relaxační čas a difuzní koeficient (Rov. 8). 

 

       
 ,      (8) 

 

kde Q značí vlnový vektor, jehož hodnota je funkcí vlnové délky světelného paprsku (λ) a úhlu 

pod kterým je měřena intenzita rozptýleného světla (θ) – Rov. 9. 

 

  (    )    (   ).     (9) 

 

Na základě Stokesovy-Einsteinovy rovnice lze z hodnoty difúzního koeficientu získat 

hydrodynamický poloměr rozptylujících částic (Rov. 10). 

 

  (      )    ,       (10) 

kde k je Botzmannova konstanta a η je viskozita disperzního prostředí.  

 

Pro polydisperzní materiály je tvar autokorelační funkce vlivem příspěvků od různě velkých 

částic komplikovanější. 

Metoda DLS je oproti elektronové mikroskopii méně časově náročná a je schopna analyzovat 

distribuci velikosti částic globálně v celém roztoku v jediném okamžiku.  
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3.3.5 Indukčně vázané plazma ve spojení s hmotnostní spektrometrií  

(ICP-MS) 

Pro analýzu vzorků různého skupenství je vhodným nástrojem kombinace metody indukčně 

vázaného plazmatu a optickou ( ICP-OES) nebo hmotnostní spektrometrií (ICP-MS).  

Základními konstrukční prvky, které obsahuje aparatura ICP-MS jsou systém zamlžování 

vzorků, hlavice ICP, odběr iontů z plazmatu, iontový filtr a iontový detektor (Obr. 13). Jemný 

aerosol je generován nejčastěji z kapalného roztoku pomocí zmlžovacího zařízení. Nosný plyn 

transportuje aerosol do indukčně vázaného plazmového zdroje generovaného v proudu pracovního 

plynu (Ar). Závity indukční cívky zajišťují vysokofrekvenční magnetické pole a tím přísun 

potřebné energie volným elektronům. Částice aerosolu původního vzorku jsou v ICP vysušeny, 

odpařeny, atomizovány a ionizovány. V ICP vznikají jak kladně tak záporně nabité ionty, nicméně 

elementární složení vzorku se ve většině případů určuje pouze z kladně nabitých iontů. Průchodem 

plazmatu otvory dvou kónusů je iontový paprsek usměrněn optikou do iontového filtru, který je 

v přístroji zabudován jako kvadrupólový analyzátor. Vhodnou volbou střídavého a stejnosměrného 

napětí tyčí projdou analyzátorem jen ionty se specifickou hodnotou m/z. Kation dopadající na 

citlivou vrstvu vyrazí jeden nebo více sekundárních elektronů, jejichž počet je znásoben 

elektronovým násobičem. Výsledkem je diskrétní puls obsahující asi 10
8
 elektronů [54][55][56].  

 

 
Obr. 13: ICP-MS aparatura [56]. 
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4  MOŽNOSTI PŘÍPRAVY NANOČÁSTIC A 

NANOSTRUKTUR 

Obecně lze říci, že „výroba“ je přeměna surového materiálu na hotový výrobek, který je dále 

určen k prodeji. Tento termín je již řadu staletí součástí naší civilizace a bývá používán zejména 

v souvislosti s  průmyslem (strojírenský, chemický elektrotechnický, atd.). V posledních letech, 

především díky velkému rozmachu nanotechnologie nabývá tento výraz nepatrně jiného významu 

[57]. 

Ve světě nanotechnologií existují dva základní přístupy k výrobě nanočástic. První způsob 

využívá organizaci nanoobjektů tzv. „ze spodu-nahoru“ (bottom up), kde je k vytvoření větších 

částic nebo struktur zapotřebí menších stavebních bloků (atomy, molekuly). Naproti tomu se 

můžeme setkat s nanotechnologiemi využívajícími postupného zmenšování daného objektu až do 

dosažení nanometrových rozměrů. Tuto technologii souhrnně nazýváme „z hora-dolů“ (top down) 

[57][58][59]. 

 

4.1 METODY „BOTTOM UP“ 

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, pro metodu „bottom up“ je charakteristická 

syntéza větších objektů z menších. Mezi tento typ nanotechnologií lze zařadit celou řadu 

chemických syntéz (depoziční techniky, sol-gel metody), které se využívají k tvorbě nanočástic, 

nanopovrchů nebo nanostrukturovaných materiálů [58][60]. 

Velké množství užitných vlastností kovů a slitin je určeno stavem povrchu, kde hrají důležitou 

roli tenké vrstvy. Tenká vrstva je materiál o dané tloušťce (od desítek nanometrů až po několik 

milimetrů), který je vytvořen na základním materiálu tj. substrátu [61]. Výběr specifické 

technologie pro depozici vrstev závisí na mnoha podmínkách. Mezi účinné a ověřené postupy 

nanášení materiálu patří metody fyzikální (Physical Vapor Deposition – PVD) a metody chemické 

(Chemical Vapor Deposition – CVD).        

 

4.1.1 Příprava koloidních nanočástic 

Koloidní chemie je rozsáhlým vědním oborem zahrnujícím systémy, které lidstvo využívá od 

nepaměti. Jedná se o odvětví chemie zabývající se možnosti přípravy a využití soustav, ve kterých 

je jedna látka velmi jemně rozptýlena ve druhé. Takové soustavy netvoří ani homogenní směsi, ale 

ani řádně se chovající vícefázové soustavy. Aby mohl být systém označen jako koloidní, musí 

splňovat podmínku, že velikost částic disperzní fáze se pohybuje v rozsahu od 1 nm do přibližně  

1 µm. Nanosystémy představují specifický typ koloidně disperzních soustav, které obsahují částice 

disperzní fáze v rozsahu velikostí od 1 do 100 nm [62]. Připravit koloidní částice lze těmito dvěma 

základními metodami: 

 

1) Dispergačními metodami (např. laserová ablace, viz „Top Down“ metody). 

2) Kondenzačními metodami. 

 

Podstatou kondenzačních metod je skládání jednotlivých atomů do částic o finální velikosti 

jednotek či desítek nanometrů. V současné době se pro přípravu nanočástic touto metodou nejvíce 
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využívá chemické nebo elektrochemické redukce solí kovů a kontrolovaný rozpad metastabilních 

organometalických sloučenin [63]. 

Typickým příkladem přípravy metodou „bottom-up“ je přípravě nanostříbra. Stříbro v běžné 

kompaktní formě („bulk“) se vyznačuje jednou z nejlepších vodivostí elektrického proudu a tepla. 

Techniky přípravy nanočástic Ag (Ag-NPs) se jevily jako snadné, proto na ně byla zaměřena 

největší pozornost. Nejpoužívanějšími kondenzačními metodami přípravy nanostříbra jsou 

redukce stříbrné soli za pomoci chemických redukčních činidel, ultrazvuku, γ záření a UV záření 

[64]. Použitím vhodných stabilizátorů (polymery, ligandy), které brání agregaci částic jsme 

schopni připravit monodisperzní nanočástice požadovaných velikostí řádově v gramových 

množstvích. Nanočástice získané původním Tollensovým postupem (redukce amoniakálního 

komplexního kationty [Ag(NH3)2]
+
 redukujícími cukry) dokumentuje snímek z transmisního 

elektronového mikroskopu (Obr. 14). 

 

 
 

Obr. 14: TEM snímek nanočástic připravených Tollensovou metodou [64]. 

 

4.2 METODY „TOP DOWN” 

Strategie výroby metodou „top down“ spočívá v postupném rozrušování bulk materiálu na 

částice nanometrických velikostí. Částice vzniklé metodami „top down“ mají velkou variabilitu 

průměrů a nejsou reprodukovatelně připravitelné.     

 

4.2.1 Mechanické mletí bulk materiálu 

Vysokoenergetické mletí, v současnosti považované za cestu k syntéze nanočástic bylo 

původně vyvinuto v práškové metalurgii jako prostředek k přípravě disperzních oxidů 

zpevňujících tuhou látku. Postupem času byla aplikace zaměřena na přípravu amorfních slitin, 

supravodivých materiálů, superplastických slitin a intermetalických sloučenin. Navíc bylo zjištěno, 

že tato technika může být využita pro vyvolání chemických reakcí v práškových směsích při 
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pokojové teplotě, nebo při mnohem nižších teplotách, kterých je zapotřebí při syntéze čistých kovů 

[65].      

Nejběžněji používanými typy mlýnů pro přípravu nanočástic jsou kulový vibrační a kulový 

planetový mlýn (Obr. 15). K rozpojování materiálu dochází prostřednictvím mlecích těles 

v rotujícím válci, které drtí vsázku a také vzájemným třením jednotlivých kuliček [66]. 

 

 
Obr. 15: Schéma pohybů pracovních částí a kuliček v planetovém mlýnu [66]. 

 

4.2.2 Laserová ablace 

V poslední době je mnoho fundamentálních studií zaměřeno na chemické metody syntézy 

nanočástic kovů a slitin. Použití těchto metod ovšem ve většině případů zahrnuje kontaminaci 

vzniklých částic zbylými ionty obsaženými v redukčních činidlech.  Jednou z možností přípravy 

nanočástic bez použití chemických reaktantů je technika laserové ablace [67][68]. 

Laserová ablace je dominantní technologií pro přímé vzorkování tuhých látek v analytické 

chemii. Podstatou laserové ablace je explozivní interakce zaostřeného vysokoenergetického 

laserového paprsku se zkoumaným materiálem. Vlivem této interakce dochází k odpaření 

materiálu, odštěpení atomů, iontů, molekul a fragmentů molekul z povrchu vzorku (Obr. 16). To 

vše je doprovázeno rázovou vlnou, vznikem a expanzí laserového mikroplazmatu, které obsahuje 

kromě částečně ionizovaného okolního plynu také atomy a ionty ablatovaného vzorku [69]. Výše 

zmíněné děje jsou ovlivňovány nejen optickými a tepelnými vlastnostmi zkoumaného materiálu, 

ale i vlastnostmi laserového paprsku. Je-li hustota zářivého výkonu laseru (<10
6
 W/cm

2
), 

převládají při interakci laserového záření se vzorkem termické procesy (odpařování). 

K netermickým procesům (ablace) dochází při vyšších hodnotách zářivého výkonu laseru a při 

kratší době trvání pulsu (nanosekunda a kratší). Délka pulsu zaujímá vedoucí roli v parametru, 

který nejvíce ovlivňuje tvorbu roztaveného materiálu v místě ablace [70][71]. Použití různých 

délek pulsů (nanosekundový-ns a femtosekundový-fs) vede k různým rozptylům energie. Stejně 

jako u ns tak i u fs laseru je závislost mezi růstem hloubky kráteru a počtem pulsů lineární, ale při 

stejném počtu pulsů je ablatovaný kráter dvakrát hlubší při použití fs laseru [72]. 
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Laserová ablace ve spojení s hmotnostní nebo optickou spektrometrií s indukčně vázaným 

plazmatem (LA-ICP-MS/OES) a spektroskopií laserem buzeného plazmatu (LIBS) jsou vhodnými 

analytickými metodami pro elementární analýzy složení pevných látek.  

 

 
Obr. 16: Interakce laserového paprsku s materiálem[56]. 

 

4.2.3 Litografické metody 

Litografie je obecný název pro přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu  

a následné vytvoření velmi jemných struktur. Pro zhotovení integrovaného obvodu se pro 

přenesení navržené struktury na povrch polovodiče využívá interakce elektromagnetického záření 

se světlocitlivou složkou vymezené části fotorezistu naneseného na povrch substrátu. Vlastní 

technologický postup se skládá z těchto kroků [73]: 

 

 odstranění nečistot z povrchu substrátu; 

 nanesení vlastního rezistu; 

 tvorba masky s vlastním vzorem; 

 ozáření fotosenzitivního povlaku přes masku se vzorem (expozice); 

 odstranění fotorezistu.  
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5  STABILITA KOVOVÝCH NANOČÁSTIC 

Koloidní nanočásticové systémy jsou dispergované fáze s rozsahem velikostí částic 1 - 100 nm, 

které jsou tvořeny stabilním systémem dvou fází (emulze: dvě nemísitelné kapalné fáze, suspenze: 

jemně rozptýlená tuhá fáze v kapalné fázi). Tato konfigurace vede k existenci velmi vysoké 

mezifázové plochy povrchu, která v závislosti na měrné mezifázové povrchové energii, 

povrchovém náboji, podílu rozptýlené fáze a podílu rozptýlených částic silně ovlivňuje fyzikální 

vlastnosti systému [74]. 

Koloidní nanočástice vykazují v disperzním prostředí Brownův pohyb. Tento pohyb je 

způsoben molekulami disperzního prostředí, které díky tepelným pohybům narážejí do nanočástic 

koloidního systému a mění jejich rychlost a směr. Při dostatečně krátkých vzdálenostech mezi 

jednotlivými objekty může docházet ke vzájemnému přitahování nanočástic van der Waalsovými 

silami z důvodu absence repulzívních sil [74][75].    

Stabilita koloidních nanočástic je tedy určena zejména vzájemným působením mezi 

nanočásticemi při vzniklé srážce vyvolané Brownovým pohybem. K zajištění stability je nutné 

dosáhnout vzájemného odpuzování nanočástic. 

 

5.1 MOŽNOSTI STABILIZACE KOLOIDNĆH NANOČÁSTIC 

Stabilitu koloidních nanočástic lze účinně docílit elektrostatickou a stérickou stabilizací. 

 

5.1.1 Elektrostatická stabilizace 

Elektrostatická stabilizace je založena na principu odpuzování podobně nabitých povrchů 

nanočástic v roztoku (Obr. 17). Efektivní cestou, jak se vyrovnat van der Waalsově atrakci je 

udělit nanočásticím Coulombickou repulzi. Aby byla zachována elektro neutralita, obklopuje 

stejné množství protiontů koloidní nanočástici za vzniku elektrické dvojvrstvy. Při zmenšování 

rozestupu nanočástic dochází k desorpci iontů, nárůstu Gibbsovy energie systému a vzniku 

odpudivé síly mezi částicemi, které se v důsledku tepelného pohybu od sebe vzdálí [74][75][76].  

Nevýhodou této stabilizace je její použitelnost pouze v polárních kapalinách, které mohou 

rozpouštět elektrolyty a citlivost na jakékoliv vlivy rušící elektrickou dvojvrstvu [74].  

 

 
Obr. 17: Schéma elektrostatické stabilizace [63]. 

E 

r 
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5.1.2 Stérická stabilizace 

Stérické stabilizace koloidních nanočástic je dosaženo navázáním silně adsorbujících 

makromolekul na povrch nanočástice, což může vést k odpudivým interakcím (Obr. 18). Tento 

druh stabilizace poskytují zejména aminy, thioly, xantháty nebo polymery. Při přibližování 

nanočástic ve vhodně zvoleném rozpouštědle se vzniklé adsorbované vrstvy brání vzájemnému 

pronikání a tím i možnosti koagulace [74][75]. 

Na rozdíl od elektrostatické stabilizace je možné stérickou stabilizaci použít jak ve vodných tak 

v nevodných disperzních médiích. Polymerní řetězce také nevykazují citlivost k přítomnosti 

elektrolytu [74]. 

 

 
Obr. 18: Schéma stérické stabilizace [74]. 

 

Kombinací elektrostatické a stérické stabilizace je elektrostérická stabilizace, která vznikla 

s cílem stabilizovat kovové nanočástice v roztoku. Zdrojem elekrostatické složky může být 

výsledný náboj na povrchu částice, nebo náboje vyskytující se v okolí polymerních řetězců 

[63][74]. 

 

5.2 ELEKTROKINETICKÝ POTENCIÁL 

Elektrická dvojvrstva vyskytující se v blízkém okolí povrchu nanočástice obsahuje vnitřní 

Sternovu vrstvu, kde působí adsorbční síly a vnější difúzní vrstvu, kde lze tyto adsorbční síly 

zanedbat. Uvnitř difúzní vrstvy existuje hranice (pohybové rozhraní), v které částice a ionty tvoří 

stabilní entity. V důsledku pohybu nanočástice oproti roztoku dochází k rozdělení difúzní vrstvy  

a k pohybu iontů uvnitř pohybového rozhraní spolu s nanočásticí, zatímco zbylá část iontů mimo 

pohybové rozhraní se pohybuje spolu s kapalinou. Potenciálový rozdíl mezi objemem kapaliny  

a tenkou vrstvou protiiontů přitahovanou k povrchu nanočástice se nazývá zeta potenciál (ζ)  

- Obr. 19 [77]. 

Velikost zeta potenciálu (ζ), který odpovídá náboji difúzní části dvojvrstvy, poskytuje údaj  

o potenciálové stabilitě koloidního systému. Hodnoty zeta potenciálu (ζ) jsou získané měřením 

elektrokinetických jevů (elektroforéza, elektroosmóza, proudový potenciál, sedimentační 

potenciál).  Nejdůležitějším faktorem ovlivňující zeta potenciál je hodnota pH suspenze [77][78]. 
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Obr. 19: Schematické rozložení iontů kolem nabité částice [77]. 
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6  OXIDACE NANOČÁSTIC 

Výzkum vlastností nano částic kovů ve formě koloidních roztoků a snaha „kontrolovat“ jejich 

povrchovou chemii prošel dlouhým vývojem. Ačkoli je dostupné velké množství stabilizačních 

prostředků, řada z nich se sebou přináší nedostatky.   

Reaktivita kyslíku, který je součástí zemské atmosféry a jako rozpuštěný se nachází ve vodě  

i všech kapalinách vystavených přirozené atmosféře, je příčinou degradačních změn mnoha 

materiálů včetně nano. Oxidace je významný proces, jenž podstatně ovlivňuje vlastnosti a tím  

i následné použití  nanočástic. Oxidace nanočástic a snižování jejich reaktivity je nežádoucím 

jevem v době od přípravy suspenze až po její aplikaci [79][80].  

Rychlá oxidace způsobuje změny chemického složení povrchových vrstev nanočástic. 

V některých případech působí jako ochrana před shlukováním jednotlivých částic a vznikem 

nežádoucích aglomerátů. Tyto oxidační změny významně mění chování nanočástic, což vede ke 

ztrátě jejich specifických vlastností. Oxidaci nanočástic lze eliminovat zamezením jejich kontaktu 

s atmosférou nebo v jejich uchováváním v kapalné nosné fázi. Výběr kapalin je však omezený, 

neboť prakticky v každé kapalině je rozpuštěno určité množství kyslíku.  

 

6.1 PROSTŘEDÍ BEZ KYSLÍKU 

Jednou z analytických metod elektrochemie, kde je nutné odstranit kyslík z roztoku je 

polarografie. Tento vědní obor se zabývá vyhodnocováním závislosti elektrického proudu na 

napětí přivedeném na dvojici elektrod, ponořených do elektrolyzovaného vzorku. Přítomnost 

kyslíku v roztoku negativně ovlivňuje naměřené polarizační křivky.  

Roztok obsahující kyslík je před vlastní analýzou probubláván inertním plynem (dusík, argon), 

dokud není získán elektrolyt, z něhož je kyslík zcela vytěsněn [81]. Alternativně se používá  

i chemického odstraňování kyslíku z kapalin přítomností látek aktivně vázající kyslík (např. 

siřičitany, sulfidy aj.)  
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7  TERMICKÁ ANALÝZA 

Termická analýza je soubor experimentálních metod zabývajících se složením a studiem 

fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich změn v závislosti na teplotě, přičemž zkoumaná 

látka je vystavena kontrolovaným teplotním změnám. Stanovení termodynamických vlastností 

pomocí termické analýzy je nebytné pro pochopení chování materiálu při různých rychlostech 

ohřevu a ochlazování pod inertní, redukční nebo oxidační atmosférou a při rozdílných hodnotách 

tlaku plynu. Termická analýza zahrnuje široký rozsah termoanalytických metod mezi které patří 

např. termogravimetrie (TG), diferenční termická analýza (DTA), diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC), termomagnetometrie, termooptická analýza aj. [82][83].  

 

7.1 DIFERENČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA 

Diferenční termická analýza (DTA) je dynamickou, tepelně analytickou metodou, která studuje 

rozdíly teploty vzorku a standardu vystavenými stejnému teplotnímu programu. Jako standard se 

používá taková látka, která nepodléhá v daném teplotním intervalu fázovým přeměnám a má 

podobnou tepelnou kapacitu a tepelnou vodivost jako látka studovaná (např. korund) [83].  

Chemické a fyzikální změny zkoumané látky, které probíhají za určitých teplot, vedou 

k uvolňování nebo spotřebovávání tepla vůči standardu. Toto lze pozorovat v grafickém záznamu 

DSC, který je charakterizován křivkou s ostrými maximy nebo minimy. Schematický nákres DTA 

aparatury je na Obr. 20.  

 

 
Obr. 20: Schéma zapojení termočlánků u DTA [82]. 
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Získané termické křivky se registrují a prezentují sjednoceným způsobem. Příklad DTA křivky 

s exotermickým dějem je ukázán na Obr. 21. 

 

 
Obr. 21: Příklad DTA křivky. 

 

7.2 DIFERENČNÍ SKENOVACÍ KALORIMETRIE 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je termoanalytická metoda, která studuje množství 

energie potřebné pro udržení stejné teploty studovaného vzorku a inertního standardu v rámci 

stejného teplotního programu v závislosti na teplotě. Zjednodušeně lze říci, že DSC technikou je 

měřen rozdíl příkonů potřebných na ohřev vzorku a referenční látky v závislosti na teplotě [83].  

Při změně jedné krystalové modifikace v druhou dochází k pohlcování nebo odebírání tepla  

a tím k samovolnému ohřevu nebo ochlazení vzorku. Jestliže chceme udržet stejnou teplotu vzorku 

a referenční látky, musíme snížit (zvýšit) ohřívací příkon zkoumané látky, čímž nám vznikne 

charakteristický záznam na DSC křivce.  

V diferenční skenovací kalorimetrii se používají dva typy kalorimetrů a to DSC s tepelným 

tokem a DSC s kompenzací výkonu. 

 

a) DSC s tepelným tokem 

 

V případě DSC s tepelným tokem neměříme přímý rozdíl příkonů, ale tato veličina je odvozena 

z teplotního rozdílu zkoumané a referenční látky, které jsou umístěny ve společné peci (Obr. 22). 

Teplotní rozdíl je úměrný změně tepelného toku (příkon za jednotku času) [82][84]. 
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Obr. 22: Schéma zapojení DSC s tepelným tokem. 

 

b) DSC s kompenzací příkonu 

 

U tohoto typu kalorimetru se měří přímo rozdíl příkonů za podmínky udržení stejné teploty 

vzorku a referenční látky, které jsou umístěny v oddělených měřících celách (Obr. 23) [82][84]. 

 

 

Obr. 23: Schéma zapojení DSC s kompenzací výkonu [82]. 
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8  CÍLE DISERAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je přispět získanými experimentálními výsledky k hlubšímu porozumění 

nanotechnologií. Předkládaná práce klade důraz zejména na využití nanočástic kovů a slitin jako 

potenciálních kandidátů v oblasti bezolovnatého pájení. Hlavní cíle disertační práce lze rozdělit do 

následujících bodů: 

 

 Příprava koloidních roztoků nanočástic kovů a jejich slitin. 

 

 Charakterizace připravených nanočástic pomocí metod DLS, TEM, HRTEM, EDX, SEM, 

ICP-MS. 

 

 Termická analýza (TA) nanočástic pomocí DSC, TG. 

 

 Příprava sendvičů Cu/nano Ag/Cu in-situ (DSC).   

 

 Příprava modelových spojů Cu/nano Ag/Cu v peci při působení atmosférického kyslíku. 

 

 Měření mechanických charakteristik sendvičů a modelových spojů Cu/nano Ag/Cu.  

 

Práce vznikla v rámci projektu GAČR 106/09/0700 „Termodynamika a mikrostruktura 

nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí“. 

 

Experimentální část práce byla realizována na pracovištích Ústavu chemie Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu materiálových věd a inženýrství na FSI VUT 

v Brně a Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně. 
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9  PŘÍRAVA NANOČÁSTIC KOVŮ A SLITIN 

Příprava nanomateriálů byla volena tak, aby byly zahrnuty obě základní strategie  

(„bottom up“ a „top down“) k vytvoření struktury splňující definici pro nanočástice.  

V předkládané práci reprezentují přístup „bottom up“ mokré chemické syntézy spočívající  

v řízené redukci soli daného kovu pomocí chemických činidel. Nukleací a růstem zárodku nové 

fáze vznikají jednotlivé nanočástice s požadovanými rozměry. Laserová ablace je metoda určená 

pro vzorkování tuhého materiálu intenzivním laserovým zářením („top down“). Interakcí 

kovového terčíku s laserovým paprskem dochází k rozrušování kompaktního materiálu na malé 

strukturní objekty - nanočástice.  

Komerční sféru produkce nanočástic zastupovala firma Sigma-Aldrich, která dodala 

nanoprášky čistých kovů (Sn, Ag, Cu). 

 

9.1 KOMERČNĚ DODANÉ NANOČÁSTICE (SIGMA-ALDRICH) 

Sigma-Aldrich je americká firma spadající do kategorie High Technology Company s hlavní 

centrálou sídlící v St. Louis. Její chemické a biochemické produkty jsou široce používány na 

vědeckých pracovištích zabývajících se např. genotypovým výzkumem, biotechnologií  

a farmacií [85].  

Materiál dodaný českou pobočkou byl ve formě nanoprášků. Hlavním cílem byla analýza 

nanočástic kovů, které tvoří v kompaktní formě ternární systém Sn-Ag-Cu, což je běžně používaná 

bezolovnatá pájka (SAC) využitelná při pájení za vyšších teplot. 

 

9.2 NANOČÁSTICE PŘIPRAVENÉ CHEMICKOU SYNTÉZOU 

Nanoprášky čistých kovů dodané firmou Sigma-Aldrich byly postupně nahrazeny vlastní 

laboratorní produkcí. Pozornost byla postupem času zaměřena výhradně na nanostříbro, jehož 

nanočásticová forma skýtá širší možnosti potencionálního využití v oblasti pájení ve srovnání  

s ostatními nano-kovy. 

Nanočástice stříbra byly připraveny termickou reakcí dusičnanu stříbrného s dodecylaminem 

v acetonitrilu. Při reakci, jež je vykonána pod inertní atmosférou dochází k solvotermálnímu 

rozložení komplexu, z kterého lze redukcí získat nanostříbro. Chemická reakce byla provedena ve 

dvou po sobě jdoucích krocích. 

 

1. Krok - příprava komplexu dusičnanu stříbrného a dodecylaminu - (Rov. 11) 

 

                
     
→    [  (         ) ]   .   (11) 

 

2. Krok - rozložení komplexu za zvýšené teploty - (Rov. 12) 

 

[  (         ) ]    
             
→            (    )                  . (12) 
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Vzniklý produkt byl izolován jako pevná fáze a jako suspenze v toluenu. Výše popsanou 

metodou bylo vyrobeno několik dávek vysoce koncentrovaného koloidního roztoku s cílem 

maximálně optimalizovat výrobní proces a získat jednotnou velikostní distribuci částic. 

Nanočástice slitiny Ag-Sn (Ag – 3,5 hm%Sn) byly připraveny mokrou syntézou z  dusičnanu 

stříbrného a etylhexaonátu cínatého redukcí s NaBH4 v teplotním rozmezí 0 až – 20 °C v metanolu 

pod dusíkovou atmosférou. Jako detergent byl použit 1,10 – fenantrolin. Čištění nanočástic bylo 

provedeno promytím v metanolu a následná separace odpařením rozpouštědla a jiných těkavých 

látek pod vakuem.  

 

9.3 NANOČÁSTICE PŘIPRAVENÉ LASEROVOU ABLACÍ 

Top down přístup zahrnuje při přípravě nanočástic kromě jiných i vysokoenergetické metody, 

které pracují na bázi vysokého přísunu energie ať už ve formě tepla, elektřiny nebo solární energie. 

Laserová ablace, jejíž podstatou je explozivní interakce zaostřeného laserového paprsku se 

zkoumaným materiálem nám umožňuje tvorbu koloidních nanočástic bez použití redukčních 

činidel.    

Pro generování aerosolu byl použit Nd:YAG laser (Quantel, Brilliant, France) pracující na 

základní vlnové délce 1064 nm s délkou pulsu 4,2 ns a opakovací frekvencí 10 Hz (Obr. 24). 

Laserový paprsek byl fokusovaný skleněnými čočkami s ohniskovou vzdáleností 175 mm.   

Experimentálním materiálem, z něhož byly ablatovány částice byl tuhý terčík ze slitiny  

Sn – 3,8 hm%Ag – 0,7 hm%Cu (SAC pájka). Vzorek slitiny byl umístěn do ablační komory  

o objemu 15 ml. Aerosol vzniklý při ablaci byl unášen proudem argonu a zachytáván na 

membránovém filtru umístěném v držáku a ponořeném do roztoku etanolu. Separace jednotlivých 

částic z filtru byla provedena v ultrazvukové třepačce. 

 

 

 

 

Obr. 24: Schéma aparátu určeného pro laserovou ablaci. (a) ablační komora (b) laser. 

a) 

b) 
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10  ANALÝZA NANOČÁSTIC 

Experimentální techniky použité pro analýzu nanočátic nebo vedlejších produktů vzniklých 

jejich aplikací (tenká vrstva) lze rozdělit do následujících skupin. 

 

10.1 ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

Informaci o lokální distribuci velikosti nanočástic, jejich chemickém složení poskytuje 

elektronové mikroskopie.  

Roztok nanočástic byl nanesen na uhlíkový film vyztužený měděnou mřížkou a studovaný 

transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) typu Philips CM12 STEM. Zdrojem elektronů 

daného modelu TEM je žhavená wolframová katoda a přístroj pracuje s urychlovacím napětím 

v rozmezí (20 – 120) kV. Součástí mikroskopu je i EDX pro určení prvkového složení. Podrobný 

rozbor jednotlivých nanočástic na úrovni atomárního rozlišení byl proveden ve výzkumném 

pracovišti v Řeži pomocí transmisního mikroskopu s vysokým rozlišením JEOL JEM 3010  

(HR-TEM) se zdrojem elektronů LaB6 pracujícího při urychlovacím napětí 300 kV. 

K pozorování a hodnocení mikrostruktury tenkých vrstev vytvořených pomocí nanočástic 

stříbra byly použity tři rastrovací elektronové mikroskopy (SEM). Analýzy na přístrojích Philips 

XL 30 a JEOL JSM 6460 byly postupně nahrazeny pozorováním na novém typu rastrovacího 

mikroskopu typu TESCAN LYRA 3 MXU využívajícího nekonvenčního zdroje elektronů FEG. 

Přístroj pracuje při urychlovacím napětí v rozmezí (0,2 - 30) kV a dosahuje vynikající rozlišovací 

schopnosti. Analýzou EDX byla zjišťována koncentrace prvků v různých místech vzniklé vrstvy 

(Obr. 25). 

 

 
Obr. 25: Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN LYRA 3 MXU. 
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10.2 TERMICKÁ ANALÝZA 

Termická analýza byla provedena na přístroji typu Netzch STA 409 CD/3/403/5/G. Zařízení 

umožňuje použití následujících instrumentálních metod: diferenční skenovací kalorimetrie 

s tepelným tokem (DSC), diferenční termickou analýzu (DTA) a KC/MS. Interval dosažitelných 

teplot v peci pro ohřev vzorku je (25 – 1400) °C, rychlost ohřevu a ochlazení vzorku je v rozmezí 

(0,1 – 25) K.min
-1

. V závislosti na sledovaném systému byly použity různé kelímky pokryté 

ochrannými vrstvami. Popis experimentálního zařízení je ukázán na Obr. 26.  

 

 

1. PEC (25-1450 °C 

             (0,1-20) K.min
-1

 

2.QMS 

 

3.TURBOMOLEKULÁRNÍ 

   PUMPA 

 

4.ZÁKLADNÍ ŘÍDÍCÍ   

   JEDNOTKA 

 

5.OVLÁDÁNÍ VAKUA 

 

6.OVLÁDÁNÍ QMS 

 

7.ČISTÍCÍ KOLONA 

Obr. 26: Experimentální zařízení Netzch STA 409 CD/3/403/5/G. 

 

10.3 DYNAMICKÝ ROZPTYL SVĚTLA 

Velikost nanočástic byla zjišťována na přístroji Zetasizer Nano ZS. Jedná se o sofistikovaný 

systém se schopností stanovit velikostní distribuci nanočástic i u koloidních roztoků s širokým 

rozsahem velikostí částic. Koloidní analyzátor je schopen detekovat průměr nanočástic v rozmezí 

od 0,3 nm do 10 µm. Měření velikosti nanočástic je pouze jednou z dílčích funkcí přístroje. 

Zetasizer Nano ZS umožňuje rovněž charakteristiku koloidní disperze z hlediska molekulové 

stability a schopnost určit celkovou elektrostatickou stabilitu systému.  

Teorie pro dynamický rozptyl světla říká, že vztah mezi velikostí částice a její rychlostí 

v důsledku Brownova pohybu je definovaný Stokesovou-Einsteinovou rovnicí. Zetasizer využívá 

pro výpočet velikosti částice signál intenzity rozptylu zachycený na detektoru, který prochází na 

korelátor umístěný uvnitř přístroje, jež srovnává podobnost dvou signálů intenzity rozptylu po 

určité době. Finální informaci o velikosti naměřených částic vyhodnocuje software v počítači 

(Obr. 27). 
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Obr. 27: Aparatura systému ZETASIZER využívající DLS [51]. 

 

10.4 ICP-MS 

Agilent 7500 (Obr. 28) je hmotnostní spektrometr s kvadrupólovým analyzátorem vybavený 

kolizní celou a elektronovým násobičem jako detektorem. Používá se jak pro roztokovou analýzu, 

tak pro spojení s laserovou ablací. 

 

 
Obr. 28: ICP-MS spektrometr Agilent 7500 [86]. 

 

10.5 MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI 

Mikrotvrdost a ostatní mechanické charakteristiky sintrované vrstvy byly měřeny 

prostřednictvím instrumentální indentační techniky na experimentálním zařízení Fischerscope 

H100 (Obr. 29). Pro měření byl použit Berkovichův diamantový hrot. Technické parametry 

použitého přístroje jsou uvedeny v Tab. 3.  
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Tab. 3: Technické parametry přístroje Fischerscope H100. 

Minimální zátěž 0,4 mN 

Maximální zátěž 1000 mN 

Maximální hloubka vysunutí indentoru 700 µm 

Zátěžová citlivost 0,04 mN 

Hloubková citlivost ±1 nm 

Doba zatěžování a odtěžování volitelná v rozsahu 1 – 300 s  

 

 
Obr. 29: Mikrotvrdoměr Fischerscope H100 [87]. 
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11  VÝPOČET FÁZOVÝCH DIAGRAMŮ METODOU 

CALPHAD 

Účinným nástrojem pro simulaci fázových diagramů a výpočet termodynamických vlastností 

materiálů je metoda CALPHAD. Metoda umožňující predikovat typ fází a jejich stav z hlediska 

termodynamické rovnováhy nachází své využití i v oblasti nanotechnologií. CALPHAD poskytuje 

zejména řešení předpokládaných poklesů teplot fázových přeměn v binárních a ternárních 

soustavách nanočátic kovů. Pokles transformačních teplot je patrný při srovnání vypočteného 

fázového diagramu kompaktního vzorku („bulk“) binární soustavy Ag-Sn a soustavy obsahující 

nanočástice s průměrnou velikostí 40 nm (Obr. 30) [88]. 

 

  
Obr. 30: CALPHAD simulace „bulk“ fázového diagramu Ag-Sn (vlevo) a diagramu obsahující 

nanočástice totožné slitiny. Transformační teploty jsou označeny červeně [88]. 
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12  EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

Experimentální výsledky zahrnují snímky a analýzy nanočástic kovů a slitin pořízené výše 

zmíněnými metodami s cílem objasnit základní rozdíly v chování nanočástic a kompaktních 

materiálů. Největší pozornost byla zaměřena na nanočástice stříbra, které svými vlastnostmi  

a chováním nabízí největší možnosti využití v oblasti pájení.      

Tepelný rozklad oxidické obálky (AgOx) a následná nízkoteplotní agregace nanočástic stříbra 

představují zajímavou alternativu namísto klasického pájení při tvorbě plošných spojů. 

Experimentálně bylo zjištěno, že nanočástice stříbra žíhané nad teplotu dekompozice oxidické 

obálky vytváří tenkou stříbrnou vrstvu na měděné podložce. Pro bližší analýzu z hlediska 

mechanických charakteristik byly připraveny modelové spoje na bázi Cu/Ag-nano/Cu (Obr. 31). 

 

 
Obr. 31: Vznik modelového spoje Cu /Ag-nano/ Cu. 

 

12.1 NANOPRÁŠKY DODANÉ FIRMOU SIGMA ALDRICH 

12.1.1 Charakterizace nanoprášků metodami elektronové mikroskopie 

Snímky nanočástic cínu před a po žíhání jsou ukázány na Obr. 32. Singulární částice 

v některých případech koagulovaly do větších shluků již za pokojové teploty. Žíháním na teplotu 

200 °C bylo pozorováno zjemnění velikostní distribuce ve srovnání s původním stavem před 

žíháním. 

 

  
Obr. 32: TEM snímky nanočástic Sn. Vlevo před žíháním, vpravo po žíhání na 200 °C. 
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Na Obr. 33. je uveden snímek částice mědi pokryté vzniklým eutektikem Cu-O 

(Tm = 1067 °C, Cu - 0,4 hm%O) vytvořeným během termické analýzy vzorku Cu-nano. 

 

 
Obr. 33:Částice Cu (fotoaparát Nicon) vytvořená během tuhnutí. 

 

Nanočástice stříbra na Obr. 34 vykazovaly známky sintračního procesu. Je zřejmé, že 

nanoprášky všech tří kovů nebyly stabilizovány a tím docházelo k jejich neřízené agregaci. 

 

  

Obr. 34: TEM snímky nanočástic Ag a SEM snímek agregovaných částic za nízkých teplot. 

 

12.1.2 Termická analýza nanoprášků kovů (Cu, Sn, Ag) in-situ 

Metody termické analýzy jsou efektivním nástrojem pro studium chování nanokrystalických 

materiálů. Zvládnutí problematiky termické stability vzniklých nanočásticových komplexů  

a meziproduktů jejich termického rozkladu je nosným pilířem dalšího využití nanočástic.  

Hlavním cílem experimentu bylo studium efektu snížení teploty tání nanočástic kovů a jejich 

slitin včetně sledování povrchových dějů, které významně ovlivňujívlastnosti a potencionální 

využití nanočástic. Obr. 35 ukazuje srovnání DSC křivek kompaktního cínu a cínu 

v nanočásticové formě. 
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Obr. 35: DSC křivky ohřevu a chladnutí pro kompaktní („bulk“) Sn a Sn-nano. Snížení bodu tání 

je přibližně o 15 °C. 

 

DSC křivka ohřevu kompaktního cínu je charakterizována endotermickým píkem, který 

odpovídá teplotě tání čistého cínu. K exotermické reakci na křivce chladnutí dochází vlivem 

zahájení nukleačního procesu zárodků tuhé fáze cínu. DSC křivka ohřevu pro nanoprášek Sn 

naznačuje, že k endotermické reakci dochází při teplotě asi o 15 °C nižší než u kompaktního cínu.  

Obecně lze říci, že všechny kovy v kompaktní formě vyjma ryzího zlata podléhají při kontaktu 

se vzduchem oxidačnímu procesu. Problematika oxidace kovů se přenáší i do nanometrické škály. 

Bylo zjištěno, že počáteční stav povrchu jednotlivých nanočástic z hlediska oxidace hraje 

významnou roli při snížení bodu tání kovů nebo slitin. Rozhodujícím faktorem je velikost afinity 

jednotlivých prvků ke kyslíku, která je určující pro tvorbu více či méně stabilní oxidické obálky 

kolem individuálních nanočástic. Díky této spojitosti lze stabilitu oxidových povrchových vrstev 

studovaných nanomateriálů určit i z fázových diagramů pro kompaktní materiály kovů a slitin 

(Obr. 36). Binární diagram Sn-O ukazuje, že již stopové množství kyslíku má za následek masivní 

oxidaci povrchu nanočástic Sn a vytvoření pevné oxidické obálky, která je stabilní i za vysokých 

teplot. Tento fakt potvrzuje i vysoká hodnota volné energie SnO2. 

Průběh DSC křivky ohřevu nanoprášku Sn má do endotermické reakce plochý charakter. 

Vzhledem k vysoké teplotní stabilitě oxidické obálky nedochází k jejímu narušení a nanocín si 

zachovává vlastnosti nanomateriálu, následkem čehož pozorujeme pokles teploty tání 

Sn-nanočástic. Mělký a široký pík na ochlazovací křivce naznačuje tuhnutí zoxidovaných částic 

různé velikostní distribuce.   
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Obr. 36: Binární diagram Sn-O. Teplota tání „bulk“ cínu je přibližně 232 °C. 

 

V případě Cu-nano dochází rovněž k tvorbě oxidické vrstvy na povrchu částic, viz fázový 

diagram Cu-O (Obr. 37).  

 

 
Obr. 37: Binární diagram Cu-O. Teplota tání „bulk“ mědi je 1083 °C. 

 

Křivka DSC ohřevu Cu-nano (Obr. 38) má stejný počáteční průběh jako u Sn-nano. Pokles 

teploty tání zde ovšem není zapříčiněn přítomností oxidické obálky, ale jedná se o eutektickou 

teplotu soustavy Cu-O. Při ochlazování dochází v první fázi ke koagulaci jednotlivých nanočástic 

z důvodu nestabilní oxidické vrstvy na jejich povrchu. Následný strmý exotermický pík na křivce 

chladnutí potvrzuje chování typické pro kompaktní materiál.  
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Obr. 38: DSC křivky ohřevu a chladnutí pro Cu-nano. Vznik eutektika CuO. 

 

Nanostříbro se projevovalo na rozdíl od předchozích kovů poněkud odlišným chováním. 

Binární diagram Ag-O (Obr. 39) dokládá absenci oxidické vrstvy na povrchu nanočástic za 

vyšších teplot, což naznačuje potenciální tvorbu kompaktního materiálu již pod teplotou tání 

kompaktního stříbra.  

 

 
Obr. 39: Binární diagram Ag-O. Teplota tání „bulk“ stříbra je 962 °C. Rozkladná teplota AgO je 

cca 250 °C. 
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Křivka DSC ohřevu Ag-nano má opačný sklon než křivky v předchozích případech a teplota 

tání nanoprášku Ag je prakticky shodná s „bulk“ materiálem (Obr. 40).  

 

 
Obr. 40: DSC křivky ohřevu a chladnutí nanoprášku Ag. 

 

Téměř shodný průběh křivky kompaktního a nanopráškového stříbra inicioval podrobnější 

analýzu chování Ag-nano za nižších teplot prostřednictvím termické analýzy (DCS, TG). 

Nanoprášek Ag byl žíhán na tři různé teploty a bylo zjištěno, že DSC křivka prvního ohřevu se 

výrazně lišila od zbylých dvou křivek (Obr. 41). První ohřev nanoprášku Ag odhaluje 

nízkoteplotní exotermický efekt, který lze rozdělit do dvou stádií; před a po teplotě přibližně  

220 °C. Při překročení této teploty dochází k rozkladu oxidické vrstvy obalující jednotlivé 

nanočástice a k následné koagulaci nanočástic Ag, čímž se vytvoří kompaktní materiál stříbra, 

který již nedisponuje vlastnostmi spjatými s nanočásticovým stavem. Výrazný signál zjištěný při 

320 °C patří exotermnímu rozkladu oxidické složky přítomné v prášku již před vlastní analýzou. 

Tento jev je v souladu s průběhem křivky 2 a 3, na kterých nebyl při ohřevu pozorován žádný 

tepelný efekt. Teplota tání byla ve všech případech detekována v blízkém okolí 960 °C, což 

potvrzuje aglomerovaný stav jednotlivých nanočástic.     
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Obr. 41: DSC křivka nanoprášku Ag. Ohřev stejného vzorku na teplotu 450 °C, 780 °C a  

1000 °C. 

Strmý nárůst křivky TG dokládá oxidaci jednotlivých nanočástic, naproti tomu prudký pokles 

po konstantním průběhu ukazuje ztrátu hmotnosti a počátek dezoxidačního kroku (Obr. 42). 

Detailnějším měřením bylo zjištěno, že počátek tvorby kompaktního materiálu byl u stříbra 

pozorován již v okolí teploty 200 °C. Tepelný rozklad poslední oxidické vrstvy při teplotě asi  

240 °C zahájil masivní agregaci a sintrování nanočástic, což způsobuje na křivce DSC rozsáhlý 

exotermický efekt.  

 

 
Obr. 42: DSC (červeně) a TG (čárkovaně) křivka nanočástic Ag. 

 

D
S

C
/(

m
W

/m
g
) 

T [° C] 

T [° C] 

 

 

 

Ag nanoprášek 

Dekompozice oxidu  

Agregace 



EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

 

 
46 

 

12.1.3 Interakce nanoprášku stříbra s měděným substrátem in-situ 

Měděné plíšky o průměru 5,5 mm a čistotě 99,9 hm% byly naleptány v roztoku sestávajícího se 

z 0,5 ml 98 hm% H2SO4 a 100 ml 95 hm% etanolu při 60 °C. Finální krok, zahrnující promytí 

v čistém etanolu při 60 °C vedl k odstranění zbytkových oxidů z povrchu mědi. Vrstva nanoprášku 

Ag byla rovnoměrně rozprostřena na povrch jednoho z plíšků a po nanesení nanostříbra přikryta 

druhým měděným diskem. Vzniklý sendvič byl vložen do hliníkového kelímku opatřeným víčkem 

a žíhán v pícce (systém Netzch STA 409) při různých teplotních režimech (200, 250, 300 a 400) 

°C v časovém intervalu (30 – 360) min při působení vertikálního tlaku asi 10 kPa. Experiment 

probíhal na vzduchu a in-situ v kelímku v Ar6N. Vzorek byl ohřát na finální teplotu rychlostí  

10 K/min.  

Pro charakterizaci vzniklé stříbrné vrstvy byly provedeny příčné metalografické výbrusy. 

Obr. 43 ukazuje SEM snímek stříbrné vrstvy vzniklé agregací jednotlivých nanočástic stříbra při 

různých časech. Vzorek žíhaný po dobu 60 minut obsahoval větší množství pórů než vzorky 

žíhané v delších časech, u kterých se vytvořila kompaktní vrstva bez pórů. 

 

  
Obr. 43: SEM mikrosnímek vzniklé stříbrné vrstvy žíhané při 250 °C. a) 60 min (vlevo) b) 180 min 

[89]. 

 

Vyšší teplota a doba žíhání a vedla k tvorbě mezivrstvy, což je detailně vidět na Obr. 44. EDX 

analýza přes rozhraní potvrzuje zvýšený obsah kyslíku, jehož atomy nadifundovaly pórovitou 

strukturou na povrch mědi a vytvořily daný oxid po celé délce vrstvy. 
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Obr. 44: SEM mikrosnímek vzniklé stříbrné vrstvy žíhané při 400 °C po dobu 180 min. EDX 

analýza v oblasti přechodu mezi Cu – Ag (vpravo)[89]. 

 

12.1.4 Indentační testy vzniklé stříbrné mezivrstvy 

Indentační testy byly provedeny na příčném řezu sendvičového vzorku. Rozsah testovacího 

zatížení (2 - 10) mN byl volen tak, aby velikost plastické zóny kolem indentoru byla 

několikanásobně menší než tloušťka sintrované vrstvy. Indentační zkoušky byly ve všech 

případech vykonány uprostřed sintrované stříbrné vrstvy, aby se předešlo vlivu okolních 

měděných plíšků (Obr. 45). 

 

 
Obr. 45: Snímek indentačních vtisků pořízených SM. Aplikované zatížení 5 mN  

(menší trojúhelníkové vrypy) a 10 mN (větší trojúhelníkové vrypy). 

 

Zatěžovací a odlehčovací křivky poskytly přesné informace o tvrdosti vzniklé vrstvy Ag  

a mezivrstvě na bázi Cu-O (Obr. 46). Doba zatížení a odlehčení byla 20 s. 
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Obr. 46: Zatěžovací a odlehčovací křivky indentačních testů naměřené v různých režimech žíhání. 

T = 400 °C, doba žíhání 60 min (záznam vlevo) a 180 min (záznam vpravo)[89]. 

 

Číselné hodnoty indentačních tvrdostí a Youngových modulů jednotlivých vrstev jsou shrnuty 

v Tab. 4. Nejvyšší tvrdost byla zjištěna u vzniklé oxidické mezivrstvy Cu2O. Delší výdrž na žíhací 

teplotě způsobila další nárůst hodnoty indentační tvrdosti. 

 

Tab. 4: Mechanické parametry daných vrstev po žíhání při 400 °C [90]. 

Vzorek Vrstva HIT [MPa] E [GPa] 

400 °C / 60 min Cu 980 ± 80 130 ± 10 

Cu2O 3550 ± 150 35 ± 5 

Ag 525 ± 100 30 ± 7 

400 °C / 180 min Cu 890 ± 70 120 ± 10 

Cu2O 4300 ± 250 40 ± 5 

Ag 570 ± 100 25 ± 6 
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12.2 NANOČÁSTICE – MOKRÁ SYNTÉZA I. 

12.2.1 Charakterizace nanočástic Ag metodami elektronové mikroskopie 

Nanočástice vzniklé v prvním produktu syntézy Ag-nano (Ag-nano Ia) dávce lze rozdělit podle 

velikosti do dvou kategorií (Obr. 47).  

 

a) sférické nanočaśtice s průměrem mezi 10 - 25 nm; 

b) krystalické nanočástice s rozměry mezi 100 - 200 nm. 

 

  

  
Obr. 47: TEM snímky Ag nanočástic připravených mokrou syntézou. Polydisperzita nanočástic je patrná. 

 

Na snímku je patrná bimodalita nanočástic. Část suspenze stříbrných nanočástic byla 

charakterizována pomocí vysokorozlišovací elektronové mikroskopie (Obr. 48).  
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Obr. 48: HR-TEM snímek vybrané nanočástice Ag. 

 

Nanočástice stříbra vzniklé druhou syntézou (Ag-nano Ib) na Obr. 49 se vyznačovaly 

přítomností sférických částic s distribuční velikostí v rozmezí 10 – 50 nm. Výskyt shluků byl 

pouze lokální vlivem působení tepla, jehož zdrojem je elektronový svazek.  

 

  
Obr. 49: TEM snímky nanočástic Ag. Opakování syntézy. 

 

Rentgenová prášková difraktografie poskytla spolehlivé výsledky v identifikaci fázového 

složení částic. Majoritní píky RTG difraktogramu na Obr. 50 jsou tvořeny difrakcí na rovinách 

krystalové mřížky Ag. 
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Obr. 50: RTG difraktogram nanočástic Ag [91][92]. 

 

12.2.2 Charakterizace nanočástic Ag-Sn metodami elektronové mikroskopie 

Struktura Ag-Sn nanoslitiny připravená syntézou při 0 °C je demonstrována na Obr. 51. Oba 

mikrosnímky ukazují z velké části aglomeráty s příležitostným výskytem jednotlivých částic. 

 

  
Obr. 51: TEM (vlevo) a SEM snímek nanoslitiny Sn-Ag připravené při 0 °C. 

 

S klesající teplotou syntézy dochází k patrnému zjemnění jak dílčích tak aglomerovaných částic 

nanoslitiny (Obr. 52). 
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Obr. 52: TEM (vlevo) a SEM snímek nanoslitiny Sn-Ag připravené při - 20 °C. 

 

12.2.3 Termická analýza slitiny Sn-Ag in-situ 

Nanoslitina na bázi Ag-Sn (Ag - 3,5 hm%Sn) připravena mokrou syntézou za různých teplot 

byla zvolena jako vhodný reprezentant pro termickou analýzu. Částice připravené syntézou za 

teploty – 10 °C tvořily na většině plochy agregáty s občasnou přítomností jednotlivých částic 

s průměrnou velikostí 60 nm. Eutektická teplota „bulk“ slitiny Ag – Sn daného složení je přibližně 

222 °C, zatímco v případě nanočástic je asi o 6 °C nižší (Obr. 53). Hodnota deprese teploty tání je 

v dobré shodě s výsledkem zjištěným metodou CALPHAD.    

 

 
Obr. 53: DSC křivky ohřevu a ochlazení pro nanoslitinu Ag-Sn připravenou při -10 °C. 
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12.2.4 Interakce nanostříbra s měděným substrátem in-situ 

Koloidní nanočástice Ag (Ag-nano Ib) připravené mokrou syntézou byly nakápnuty na povrch 

měděného plíšku ve stanoveném množství. Experimentální postup byl téměř identický s postupem 

zvoleným v případě nanoprášků Ag. Vzniklý sendvič byl žíhán při teplotách 200, 250, 300 a  

350 °C po dobu 180 min v peci LAC1200. SEM mikrosnímky jsou shrnuty na Obr. 54. Vývoj 

mikrostruktury v závislosti na žíhací teplotě byl velmi podobný jako u komerčně získaných 

nanoprášků Ag. Mikrostruktura vzorku žíhaného při teplotě 200 °C obsahovala v mikrostruktuře 

drobná neagregovaná zrna původních nanočástic a zvýšený podíl pórů. Sendviče žíhané za teplot 

250, 300 a 350 °C se vyznačovaly kompaktní stříbrnou vrstvou mezi plíšky mědi a poklesem 

množství pórů ve struktuře. Počátek výskytu oxidické mezivrstvy byl zaznamenán při teplotě  

250 °C, přičemž její tloušťka se zvyšovala s dalším nárůstem teploty. 

 

  

  
Obr. 54: SEM snímky vývoje stříbrné vrstvy při různých teplotách žíhání a) 200 °C, b) 250 °C, 

 c) 300 °C, d) 350 °C [93]. 

 

Ke sledování tepelných efektů doprovázející opakovaný ohřev a ochlazení vzorku byly 

sendviče umístěny v různých ochranných atmosférách (dusík, syntetický vzduch (80 vol%N2,  

20 vol% O2). SEM mikrosnímky (Obr. 55) ukazují příčný řez sendvičovými vzorky připravenými 

při teplotách 200 °C a 350 °C po dobu 90 min. Sintrovaná stříbrná vrstva obsahovala v obou 

případech jistý podíl pórů, jejichž velikost a množství jsou silně závislé na teplotě ohřevu vzorku. 
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Velikost pórů a jejich frakce je podstatně vyšší při nižších teplotách přípravy vzorku (200 °C). 

Naproti tomu vyšší teplota ohřevu vzorku urychluje difúzi kyslíku po hranicích, v pórech i ve 

vakantní mřížce Cu (O, Va)2 a vytváří silnější oxidickou mezivrstvu na rozhraní Cu – Ag. 

Mezivrstva Cu2O je patrná při teplotách ohřevu nad 250 °C a její přítomnost dokládá EDX analýza 

příslušného sendviče (Obr. 55 dole).  

 

  

 
Obr. 55: SEM mikrosnímek vzniklé stříbrné vrstvy žíhané při T= 200 °C a 350 °C po dobu  

90 min. EDX analýza vzorku žíhaného na 350 °C [94]. 

 

Závislost elektrického odporu na čase a teplotě daného žíhacího režimu byla zjištěna vložením 

vzorku mezi dvě elektrody, z nichž jedna elektroda obsahovala termočlánek. Celý systém pro 

měření odporu byl umístěn do hliníkového kelímku, který byl následně zahřátý z pokojové teploty 

na teplotu pracovní (200 – 350) °C. Rychlost ohřevu vzorků na 110 °C proběhla v intervalu  

(15 - 5) °C/min. V tomto prvním kroku tepelného zpracování dochází k nárůstu elektrického 

odporu vzorků. Druhý krok je charakterizován strmým exponenciálním pádem křivky odporu 

všech vzorků. Nárůst elektrického odporu na hodnotu přibližně 0,1 Ω byl pozorován u vzorků 

připravených při teplotách 300 a 350 °C. Zjištěné závislosti jsou na Obr. 56. 
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Obr. 56: Elektrický odpor Cu/ Ag-nano/Cu sendviče při různých teplotách pece [94]. 

 

Křivky TG a DSC na Obr. 57 zaznamenávají tepelné efekty, které doprovázejí vznik sendviče 

Cu/Ag-nano/Cu uvnitř přístroje STA 409 pod 6N argonovou atmosférou. Vrchol endotermického 

píku, který odpovídá počátku spotřebovávání tepla k odpaření toluenu je přibližně 98 °C. 

Odpařením nosné fáze toluenu je zahájen tepelný rozklad ochranné obálky tvořené 

dodecylaminem v důsledku čehož dochází k vzájemnému přibližování povrchů nanočástic. 

Sintrační proces jednotlivých Ag nanočástice je zahájen. Maximální uvolněné teplo je v intervalu 

teplot (170 - 175) °C.  Následný exotermický efekt byl pozorován v teplotním rozmezí  

(120 – 200) °C. Kalorimetrické metody nám umožňují zjistit celkové teplo, které je uvolněné 

během exotermické reakce. Bylo zjištěno, že na 1 mg nanočástic se uvolní přibližně (60 ± 15) J 

tepla. Řízené ochlazování sendvičového vzorku v kalorimetru nevykazuje žádnou tepelnou reakci, 

která by se projevila viditelným pikem.  

Změna inertní atmosféry N2 za syntetický vzduch vedla k exotermickému DSC píku, jehož 

počátek byl zaznamenán při teplotě asi 200 °C. Křivka TG ukazuje masivní ztrátu hmotnosti, která 

končí na bodu varu toluenu (105 °C). Tepelná destrukce obálky tvořené dodecylaminem způsobí 

zahájení oxidace jednotlivých nanočástic, což dokumentuje nárůst hmotnosti v teplotním intervalu 

(110 - 160) °C. Organická ochranná obálka je nahrazena stříbrnou oxidickou obálkou. 

Exotermický sintrační efekt v případě inertní atmosféry, který se vyskytuje na DSC křivce 

v teplotním rozmezí (110 - 200) °C zde neexistuje. DSC signál ukazuje zahájení exotermického 

píku při 200 °C, kdy je zahájen rozklad oxidické obálky a počátek agregace jednotlivých 

nanočástic Ag.   
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Obr. 57: Tepelné účinky během přípravy sendviče v inertní atmosféře N2 a v syntetickém vzduchu 

[94].  

 

12.2.5 Indentační testy vzniklé stříbrné vrstvy 

Spoje vytvořené prostřednictvím vlastní produkce nanočástic Ag a žíhaných v teplotním 

rozmezí (200 – 350) °C byly opět podrobeny indentačním testům k zjištění lokálních 

mechanických vlastností. Zatěžovací a odlehčovací křivky ukazují postupný nárůst kvality stříbrné 

vrstvy s rostoucí teplotou žíhání (Obr. 58).  

 

   
Obr. 58: Zatěžovací a odlehčovací křivky indentačních testů naměřené při různých teplotách 

žíhání [93]. 
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Hodnoty tvrdosti stříbrné vrstvy jsou shrnuty v Tab. 5.  

 

Tab. 5: Mechanické parametry stříbrné vrstvy při různých teplotách žíhání [93]. 

Vzorek HIT [MPa] E [GPa] 

200 °C 810 ± 30 30 ± 2 

250 °C 1070 ± 70 54 ± 2 

300 °C 1080 ± 150 40 ± 4 

350 °C 1700 ± 200 40 ± 2 

 

Výsledky měření ukazují široký rozptyl naměřených hodnot kvůli heterogenní velikosti zrn 

původního nanostříbra a pórovitosti vzorku. K vyhodnocení faktické kvality vzniklé stříbrné 

vrstvy prostřednictvím mechanických parametrů byly vypočítány a sestrojeny diagramy četnosti 

jak pro indentační tvrdosti tak pro Younguovy moduly pružnosti (Obr. 59).  

 

  
 

Obr. 59: Diagramy četnosti pro tvrdost (vlevo) a pro Youngův modul pružnosti [95]. 
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12.3 NANOČÁSTICE STŘÍBRA – MOKRÁ SYNTÉZA II. 

Nanočástice reprezentující poslední syntézu (Ag-nano II) byly pravidelné a dobře separované  

s pouze občasným výskytem shluků a oblastí s hrubšími zrny (Obr. 60). Průměrná velikost 

nanočástic se pohybovala v rozmezí 10 – 25 nm.   

 

12.3.1 Charakterizace nanočastic pomocí elektronové mikroskopie 

  
Obr. 60: TEM snímky nanočástic Ag. 

 

12.3.2 Interakce nanostříbra s měděným substrátem za působení atm. 

kyslíku 

Modelové spoje připravené v další sérii byly žíhány za rozdílných teplot a navíc rozlišeny podle 

toho, zda bylo dosaženo finální teploty ohřevem vzorku z počáteční pokojové teploty, nebo byl 

vzorek vložen do předehřáté pece na stanovenou teplotu. Tab. 6 znázorňuje pro lepší orientaci 

způsob ohřevu vzorku. Ohřev probíhal v klasické peci určené k tepelnému zpracování kovů a slitin 

za přítomnosti oxidující vzdušné atmosféry. Rychlost náběhu na danou teplotu byla 15 °C za 

minutu. Všechny vzorky byly ponechány v peci celkovou dobu 30 minut. 

 

Tab. 6: Žíhací podmínky jednotlivých vzorků. 

Vzorek T [°C] Režim žíhání 

1 200 náběh z 20 °C 

2 250 náběh z 20 °C 

3 300 náběh z 20 °C 

4 250 předehřev pece na 250 °C 

5 300 předehřev pece na 300 °C 

 

Obr. 61 ukazuje SEM mikrosnímek příčného řezu vzorku připraveného při teplotě 200 °C. Spoj 

žíhaný při nejnižší teplotě vykazoval vysokou sintrační porozitu a znaky původní nanočásticové 

struktury. Sintrační teplota nebyla zvolena dostatečně vysoká, proto se ve vzniklé vrstvě vyskytují 

i individuální nanočástice, které nepodlehly agregaci a nevytvořily kompaktní „bulk“ materiál. 

Rozhraní Cu-Ag obsahovalo po celé délce mezivrstvu Cu2O o minimální tloušťce ve srovnání  
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s ostatními vzorky žíhanými za vyšších teplot než 200 °C. Srovnáním vzorků připravených 

v různých žíhacích režimech a za stejných teplot nebyl zjištěn podstatný rozdíl ve struktuře vzniklé 

stříbrné vrstvy (Obr. 62). 

 

 
Obr. 61:TEM snímky nanočástic Ag. 

  

  
Obr. 62: TEM snímky nanočástic Ag. 

 

EDX analýza (Obr. 63) byla provedena u všech substrátů přes rozhraní Ag – Cu s cílem určit 

koncentrační profil ve vzniklé mezivrstvě Cu2O.  
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Obr. 63: EDX analýza všech vzorků. 

 

Tepelné zpracování poslední série vzorků ukazuje Tab. 7. Vzorky byly žíhané za stejné teploty 

(350 °C) při dvou odlišných žíhacích režimech. Pro vznik stříbrné vrstvy byl použit totožný roztok 

koloidních nanočástic (Ag-nano II) jako v předchozí sérii.  

 

Tab. 7: Žíhací podmínky jednotlivých vzorků. 

Vzorek Doba žíhání [min] Režim žíhání 

1 10 předehřev pece na 350 °C 

2 10 náběh z 20 °C 

3 30 předehřev pece na 350 °C 

4 30 náběh z 20 °C 

 

Vybrané snímky příčných řezů SEM vzorku 1 (Obr. 64) neodhalují přítomnost oxidické vrstvy 

Cu2O na rozhranní mědi a vzniklé stříbrné vrstvy. Vzniká vrstva Ag je celkem dobře slinutá, ale 

s viditelnými pozůstatky jednotlivých nanočástic stříbra po celé délce sendviče. Vzhledem  
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k zvolení vysoké teploty žíhání je absence Cu2O a výskyt individuálních nanočástic Ag způsoben 

krátkou dobou žíhání.    

 

  
Obr. 64: SEM mikrosnímky rozhraní Cu – Ag vzorku 1. 

 

SEM mikrosnímek vzorku 2 ukazuje výskyt oxidické mezivrstvy, která ale nelemuje celou 

délku vzniklé stříbrné vrstvy (Obr. 65 vpravo). Vysoká teplota žíhání a náběh na teplotu 350 °C 

umožňuje zrychlenou difuzi kyslíku a vznik mezivrstvy Cu2O, ale krátká doba výdrže na finální 

teplotě nezpůsobí agregaci všech nanočástic Ag.   

 

  
Obr. 65: SEM mikrosnímky rozhraní Cu – Ag vzorku 2. 

 

Vlivem dlouhých žíhacích časů došlo k dokonalému sintračnímu efektu jednotlivých nanočástic 

Ag a ke vzniku stříbrné vrstvy bez přítomnosti individuálních nanočástic (Obr. 66).  
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Obr. 66: SEM mikrosnímky rozhraní Cu – Ag vzorků 3 (nahoře) a 4. 

 

12.3.3 Indentační testy vzniklé vrstvy 

Výsledky měření tvrdosti u vzorků připravených za různých teplot s předehřevem nebo 

náběhem na konečnou teplotu žíhání jsou sumarizovány v Tab. 8. Martensova tvrdost, indentační 

tvrdost, elastické moduly a hodnoty creepu byly získány při testovacím zatížení 5 mN. Hodnoty 

creepu po 5 sekundové časové prodlevě jsou vyjádřeny jako procentuální maxima indentační 

hloubky. Obecně lze říci, že s rostoucí teplotou žíhání dochází k nárůstu mechanických parametrů. 

Vzorky, které byly vloženy do předehřáté pece na stanovenou teplotu, vykazovaly nepatrně lepší 

mechanické vlastnosti než vzorky s náběhem na finální teplotu. Mechanické parametry vzorků 

připravených předehřevem měly nižší rozptyl naměřených hodnot než jejich konkurenti  

s teplotním náběhem.     

Tab. 8: Vlastnosti stříbrné vrstvy při různých režimech žíhání [96]. 

Vzorek HM[GPa] HIT [GPa] E [GPa] CR [%] 

 náběh z 20 °C na 200 °C 0,72±0,12 1,1±0,25 17±4 4,2±1,5 

náběh z 20 °C na 250°C 0,87±0,14 1,2±0,18 18±4 3,5±1,2 

náběh z 20 °C na 300°C 1±0,46 1,43±0,44 32±4 3,0±1,1 

předehřev pece na 250 °C 0,9±0,10 1,15±0,07 20±2 3,3±0,9 

předehřev pece na 300 °C 1,08±0,25 1,82±0,15 37±3 1,3±0,4 
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12.3.4 Pevnost spoje zatíženého smykem 

Posouzení kvality spojů vzniklých nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra z hlediska 

mechanických vlastností a vymezení souvislostí mezi kvalitou vzniklé stříbrné vrstvy a měnícími 

se teplotními režimy žíhání je nezbytné pro aplikace nanočástic Ag v oblasti pájení. Hlavní důraz 

byl kladen na charakterizaci stříbrné vrstvy prostřednictvím nanoindentačních testů. Pájené spoje 

jsou v běžné praxi testovány na smyk, přičemž klíčový parametr získaný experimentálním 

měřením je pevnost ve smyku. Pevnost spoje zatíženého smykem byla zjištěna jak v různých 

teplotních režimech žíhání, tak v odlišných zatěžovacích módech vzorku.    

Pevnost spoje ve smyku byla měřena na vzorcích, které byly žíhány při teplotách 150, 200, 220 

a 350 °C. Tepelné zpracování vzorků spočívalo v jejich ohřevu z pokojové teploty na teplotu 

finální danou režimem žíhání. Rychlost náběhu na příslušnou teplotu byla 15 °C/min. Měděné 

plíšky o rozměrech 45 x 12 x 1 byly připraveny standardními metalografickými procedurami a 

poté vloženy do roztoku etanolu o teplotě 60 °C. Koloidní roztok s obsahem Ag okolo 10 mg byl 

nakápnut na funkční plochu o rozměrech 12 x 12 mm a vzorek ve tvaru přeplátovaného spoje byl 

vložen do pece po dobu 30 minut. Zjišťování hodnot pevnosti spoje ve smyku bylo realizováno na 

přístroji ZWICK ROELL Z020. Průběhy křivek získaných měřením jsou na Obr. 67. Křivka pro 

teplotu 150 °C byla nezjistitelná, protože v případě takto nízké teploty dochází jen k agregaci 

malého množství částic a nevznikne kompaktní stříbrná vrstva. Nízká hodnota pevnosti spoje ve 

smyku pro teplotu 200 °C je důsledkem přerušení agregačního procesu v okamžiku, kdy ještě 

nebylo dosaženo dostatečného stupně sintrace. Podstatný nárůst pevnostních charakteristik byl 

zaznamenán v případě teploty 220 °C. Při tomto režimu žíhání dochází ke vzniku stříbrné vrstvy 

vyznačující se nejvyšší hodnotou pevnosti ve smyku i na vzdory předpokládanému vyššímu 

množství pórů ve struktuře vrstvy. Prudký pokles pevnosti spoje ve smyku za teploty 350 °C je 

dán především přítomností organických fází ve struktuře a velkou tloušťkou vrstvy Cu2O.  

  

 
Obr. 67: Křivky získané po zkoušce smykem za různých teplot. Doba žíhání byla volena 30 min. 
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Tab. 9 představuje číselné hodnoty pevnosti spoje ve smyku (τm) a modulu elasticity (G). 

 

Tab. 9: Výsledky mechanických parametrů zkoušky smykem pro různé teploty žíhání. 

T (°C) τm (MPa) G (MPa) 

150 - - 

200 3 10874 

220 13 11865 

350 6 12450 

 

Druhé měření pevnosti spoje ve smyku bylo vykonáno při konstantní teplotě 350 °C po dobu 30 

minut. Proměnnou veličinou bylo zvoleno zatížení, které působilo na vzorek v místě spoje. 

Hodnoty přítlaku byly 100, 200 a 500 gramů. Konstrukce sendvičového spojení je ukázána na 

Obr. 68. 

 

 
Obr. 68: Konstrukce a způsob zatížení vzorku. 

 

Průběhy křivek jsou zobrazeny na Obr. 69. Metalografická příprava plíšků hraje významnou 

roli v dosažení optimální hodnoty pevnosti spoje ve smyku, což dokazuje záznam křivky pořízený 

pro totožné zatížení (200 g), ale na surovém materiálu.  
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Obr. 69: Křivky získané po zkoušce smykem při různých hodnotách přítlaku v místě spoje. 

Záznam vpravo dole ukazuje průběh pro materiál bez čištění povrchu Cu [97]. 

 

Tab. 10 ukazuje, že velikost zatížení významně ovlivňuje hodnotu pevnosti i při teplotě 350 °C, 

kde již bez použití přítlaku dochází k prudkému poklesu této hodnoty. 

 

Tab. 10: Výsledky mechanických parametrů zkoušky smykem pro různé zatížení spoje [97]. 

Zatížení spoje [gram] τm (MPa) G (MPa) 

100 16 11991 

200 18 15151 

500 23 19993 

200 (bez metalografie) 9 13011 
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12.4 LASEROVÁ ABLACE 

Ze snímků pořízených elektronovou mikroskopií je patrná přítomnost dvojí velikostní 

distribuce částic. Vzniklý aerosol obsahoval primární částice s průměrem od jednotek po desítky 

mikronů a částice s velikostí v intervalu od desítek po stovky nanometrů, které v některých 

případech tvořily aglomeráty. Sférický tvar částic je způsobený tím, že část částice je při přípravě 

zahřátá nad teplotu tání a částice v kapalném stavu interaguje s ostatními částicemi za vzniku 

větších kapek SAC slitiny. Tyto kapky poté tuhnou do tvaru kulovitých objektů.  

Obr. 70 ukazuje SEM snímky laserem generovaných částic SAC pájky (Sn-3,8Ag-0,7Cu). 

Detailní pohled na povrch částice odhaluje jeho pokrytí menšími artefakty. EDX analýza konkrétní 

částice potvrdila nárůst podílu mědi a pokles stříbra a tím i možnou přítomnost prvkové 

frakcionace.  

 

  
Obr. 70: SEM snímek (SAC) velikostní distribuce generovaných částic (vlevo) a detailní pohled na částici 

[92]. 

 

Pro srovnání chemického složení původního bulk materiálu SAC pájky a vzniklých 

ablatovaných částic byla uskutečněna bodová a plošná EDX analýza (Obr. 71). Velký obsah 

kyslíku v případě plošné analýzy je způsoben přítomností organických fází. 
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Obr. 71: (a) SEM snímek ablatovaných částic (b) EDX analýza vybrané plochy 

 (65,33 hm%Sn – 1,23 hm%Ag – 1,95 hm%Cu – 31,49 hm%O (c) detailní pohled na vybranou částici  

(d) EDX analýza částice (96,28 hm%Sn – 2,56 hm%Ag – 1,16 hm%Cu [92].  

 

Dvojí velikostní rozložení částic dokumentují i snímky z TEM na Obr. 72.   

 

  
Obr. 72: TEM snímky dvojí velikostní distribuce generovaných částic (vlevo) a detailní pohled na částici 

[91]. 
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12.5 DYNAMICKÝ ROZPTYL SVĚTLA 

Suspenze nanočástic stříbra připravená chemickou syntézou byla charakterizována metodou 

DLS (Dynamic Light Scattering) pomocí přístroje Zetasizer ZS s cílem určit velikost nanočástic.   

Na Obr. 73 je zobrazeno několik DLS křivek pro různé syntetické šarže koloidního nanostříbra. 

DLS křivky jsou ve všech případech charakterizovány dominantním píkem distribuce pro průměr 

částic přibližně 100 nm.  

 

 
Obr. 73:DLS záznam velikosti nanočátic pro Ag-nano uloženého ve vodném prostředí. 

 

Naopak bimodální distribuci lze pozorovat na Obr. 74. Primární velikost částic byla zjištěna 

přibližně 50 nm, průměr sekundárních částic kolem 300 nm.   

 



EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

 

 
70 

 

 
Obr. 74: DLS záznam velikosti nanočátic pro Ag-nano uloženého ve vodném prostředí. 

 

Určujícím faktorem stability koloidních suspenzí je hodnota ζ potenciálu. Suspenze se  

ζ potenciálem v rozmezí hodnot (-30 - 30) mV lze obecně považovat za nestabilní.  

Obr. 75 znázorňuje naměřené křivky ζ potenciálu pro různé dávky suspenze nanostříbra. Z hodnot 

zjištěného ζ potenciálu (cca -37 mV) lze konstatovat, že částice obsažené ve 

sledovaném koloidním roztoku nemají tendenci koagulovat a tvořit agregáty.   

 

 
Obr. 75: DLS záznam zeta potenciálu pro Ag-nano uloženého ve vodném prostředí. 
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13  DISKUZE 

13.1 NANOČÁSTICE STŘÍBRA 

Nanoprášky stříbra dodané firmou Sigma-Aldrich byly skladovány v exsikátoru, nebo uloženy 

pod inertní atmosférou v suchém lab-boxu s minimálním obsahem kyslíku. Problémem Ag-nano 

v práškové formě je okamžitá kontaminace jednotlivých částic atmosférickým kyslíkem  

a ostatními plyny zejména během manipulace a při nanášení prášku na měděný plíšek. Navázání 

kyslíku na povrch částic probíhá tedy již před vlastním procesem sintrování. Používaný prášek  

Ag-nano vytvářel během skladování aglomeráty tvořenými jednotlivými nanočásticemi, čímž se 

zásadně měnila distribuce velikosti nanočástic Obr. 76. Nanoprášky stříbra spotřebované 

bezprostředně po dodání měly více sypkou konzistenci oproti prášku skladovanému po delší dobu. 

 

 
Obr. 76: SEM snímek aglomerovaných nanočástic Ag. 

 

Žíhání nanoprášku stříbra v DSC aparatuře vedlo podobně jako u Sn-nano k posuvu distribuce 

k menším hodnotám a ke změně barvy od šedého zbarvení Ag-nano směrem k bílým tónům 

v důsledku povrchové oxidace. Navíc se ukázalo, že bez použití přítlaku a tím navazujícího 

lisování prášku stříbra nedochází k sintračnímu jevu a vytvoření kompaktní vrstvy. Stabilitu  

Ag-nano a přítomnost oxidů za různých teplot žíhání vzorku poskytla rentgenová difrakční analýza 

(Obr. 77). Modrá křivka (200 °C) dokazuje přítomnost neidentifikované oxidické fáze, naproti 

tomu při teplotě 800 °C dochází k vymizení jejího difrakčního signálu. Analýza potvrzuje rozklad 

směsi oxidů v okolí teploty 200 °C, což je v dobré shodě s DSC měřením. Měření pomocí RTG se 

pohybovala na hranici detekovatelnosti oxidické fáze, kvůli jejímu minoritnímu zastoupení.  
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Obr. 77: RTG difrakce nano-Ag za různých podmínek teplotní expozice. 

 

Mikroskopické analýzy a DSC měření prokázaly nemožnost tvorby spojů prostřednictvím 

nanoprášků stříbra bez použití přítlaku, což značně omezuje případnou aplikaci.  

Cesta k odstranění tohoto problému vedla přes vlastní laboratorní produkci Ag-nano s cílem 

vytvořit vysoce koncentrovaný koloidní roztok stabilizovaných nanočástic (suspenze Ag-nano). 

Termickou reakcí popsanou v kap. 9.2. vznikla za zvýšených teplot suspenze obsahující modré 

nanočástice stříbra. Důležitým rysem zvolené nosné fáze (toluen) pro uchování nanočástic stříbra 

je snaha omezit transport kyslíku k nanočásticím suspenzovaných v roztoku. Vypaření nosné fáze 

při ohřevu umožňuje zahájení destrukce dodecylaminové obálky, která se spolupodílí na zamezení 

přístupu kyslíku k jednotlivým nanočásticím a tím i následné agregaci jednotlivých nanočástic. Jak 

kapalná fáze, tak ochranná obálka vytvořily redukční prostředí, které snižuje oxidaci měděného 

substrátu na vzduchu. Dvojí distribuce velikosti částic v případě jednotlivých dávek je 

pravděpodobně způsobena tím, že kromě malých nanočástic vznikajících v roztoku při přípravě, 

dochází i ke vzniku větších částic na jiných nukleačních centrech (stěny použitého nádobí, 

nečistoty v použitých chemikáliích). Pozorování aglomerátů bylo znesnadněno jejich interakcí 

s elektronovým paprskem. Po ozáření shluku částic elektronovým paprskem došlo téměř okamžitě 

k jejich tání a k růstu agregátů na úkor okolních částic. Tím vznikla jedna sférická částice v řádech 

několik stovek nanometrů. V případě malých částic bez vzájemného fyzického kontaktu k tomuto 

nežádoucímu jevu nedocházelo. 
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13.2 TERMICKÁ ANALÝZA 

Transformační teploty kompaktních čistých kovů včetně sledovaného Ag a slitin vykazují 

v případě nanočástic posun teplot v závislosti na velikosti nanočástic čistých kovů a slitin. Vzorky 

disperzí nanočástic obsahují ve většině případů různou velikostní distribuci nanočástic (singulární 

částice a aglomeráty), což může znesnadnit identifikaci jednotlivých signálů termické analýzy 

a ovlivnit průběh křivek získaných metodami termické analýzy během sintračního procesu. Velký 

povrch částic způsobuje snadnou adsorbci plynů a tím znesnadňuje analýzu pomocí 

termogravimetrie.  

Termická analýza souboru nanočástic Ag při přípravě vzorků spojů Cu/Ag-sint/Cu in-situ 

v kelímcích DSC se při ohřevu simulujícím situaci v procesu nízkoteplotního sintrování na křivce 

DSC projevila exotermickým píkem. Tento efekt je důsledkem disipace povrchové energie Ag 

nanočástic při sintraci.  

Stříbro v kompaktní formě je běžně považováno za ušlechtilý kov, u kterého ale dochází 

k nízkoteplotní oxidaci, což potvrzuje binární diagram Ag-O. Při teplotě asi 220 °C a vyšší 

nastává dekompozice tenké oxidické vrstvy a k tvorbě kovového stříbra spojenému  

s uvolněním kyslíku. Stejný efekt je pozorován i u stříbra v nanočásticové podobě za přítomnosti 

kyslíku. Křivka DSC pro nano-Ag v intervalu teplot (220 – 350) °C dokumentuje existenci 

exotermického píku daného superpozicí tepelných účinků rozkladu oxidické obálky a účinků 

sintrace aglomerace nepokrytých nanočástic stříbra. 

Termická analýza prokázala v případě chemicky syntetizovaných nanočástic stříbra výrazný 

vliv pracovní atmosféry (inertní plyn vs. syntetizovaný vzduch) na reakce odehrávající se při 

sintračním procesu in-situ. 

 

13.3 HODNOCENÍ VZNIKLÉ STŘÍBRNÉ VRSTVY 

Sendviče (in-situ) a modelové spoje Cu/nano-Ag/Cu byly připraveny v různých žíhacích 

režimech a vykazovaly poměrně dobrou odolnost proti mechanickému oddělení díky vytvořené 

vrstvě stříbra. 

Příprava sendvičů prostřednictvím nanoprášků ve srovnání s např. modelovými spoji byla 

komplikována nutností použít přítlak na povrch měděného plíšku, v opačném případě nedocházelo 

k nízkoteplotní sintraci. Pevnost spoje ve smyku znehodnocovala i přítomnost pórů ve vzniklé 

stříbrné vrstvě a mezivrstva Cu2O na rozhraní základního kovu a vzniklé vrstvy stříbra. Problém 

tvorby Cu2O se objevoval i u sendvičů, přestože celý proces sintrování byl uskutečněn pod 

ochrannou atmosférou. Mikroskopické pozorování (SEM) rozhraní Cu/nano-Ag jasně dokazuje, že 

argon byl kontaminován stopovým množstvím kyslíku navzdory několikanásobnému 

proplachování termické cely tímto inertem (čistota 6N) před vlastním měřením i při použití tohoto 

plynu jako pracovního. Jistý podíl kyslíku v inertním plynu může být také způsoben dekompozicí 

oxidické obálky chránící nanočástice stříbra před koagulací, protože při této reakci dochází  

k uvolňování plynů, které opouštějí vznikající sintrující vrstvu. Unikající plyny způsobují oxidaci 

základního materiálu a také vznik dutin na rozhranní Cu/nano-Ag, které negativně ovlivňují 

kvalitu spoje. K zamezení tvorby oxidické vrstvy byla vyrobena série vzorků, u kterých byla na 

povrch základního materiálu nanesena tenká vrstvička stříbrného povlaku (Obr. 78). Vzorek 

žíhaný při teplotě 400 °C po dobu 6 hodin však obsahoval kromě zbytků stříbrné vrstvy opět i oxid 

mědi.  
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Obr. 78: Mikrostruktura sendviče žíhaného při 400 °C po dobu 6 hodin. 

 

O vzniku a o následné tloušťce Cu2O rozhoduje zejména žíhací teplota. Při teplotě ohřevu nad 

250 °C po dobu delší než 30 minut již dochází k tvorbě oxidické mezivrstvy. Vzniklá mezivrstva 

poté zvětšuje svoji tloušťku s rostoucí teplotou žíhání, v důsledku čehož narůstá 

i elektrický odpor mezi vrstvou Ag a základním materiálem. Odchylka byla zjištěna u modelového 

spoje, který byl žíhán po dobu 10 minut v peci předehřáté na 350 °C. Krátká doba žíhání 

způsobila, že se nestihla vytvořit mezivrstva Cu2O i přes zvolenou vysokou teplotu žíhání. 

Nalezení řešení vedoucího k potlačení tvorby oxidické mezivrstvy za těchto podmínek žíhání je 

ovšem zbytečné, protože, krátká doba výdrže je nedostatečná pro uskutečnění vzniku dokonale 

zesintrované vrstvy, což potvrzuje přítomnost neagregovaných nanočástic stříbra ve struktuře. 

Navíc by takto vysoká teplota žíhání mohla při praktickém použití vézt k poškození spojovaných 

materiálů, které nejsou dostatečně rezistentní vůči zvýšeným teplotám.  

Stejně jako tvorba Cu2O tak i porozita je silně závislá na žíhacích parametrech. Zachováním 

stejné teploty sintrování a posunem doby žíhání k delším časům získáme méně porézní stříbrnou 

vrstvu. Vyšší teplota žíhání vede při stejných dobách výdrže také k potlačení vzniku pórů a ke 

změně jejich distribuce. Při vyšších teplotách žíhání množství pórů v mikrostruktuře klesá a ve 

vrstvě jsou poté přítomny jen občasné dutiny větších rozměrů. 

Indentační testy byly vykonány na příčných řezech vzorků k zjištění mechanických vlastností 

vzniklé sintrované vrstvy. V případě Hallova-Petchova vztahu (1) popisujícího chování materiálů 

se předpokládá, že s klesající velikostí zrna polykrystalického materiálu dochází k nárůstu meze 

kluzu. Rovnice je tedy platná pro materiály s velikostí zrna v mikrometrické škále, 

ultrajemnozrnné materiály (UFG) a pro nanokrystalické materiály po jistou kritickou hodnotu  

(d > 10 nm). Tvrdost sintrovaných stříbrných vrstev byla 4x - 8x vyšší ve srovnání s tvrdostí 

udávanou pro kompaktní stříbro z důvodu ultrajemnozrnného charakteru vzniklých stříbrných 

vrstev. Hodnota indentační tvrdosti je závislá na teplotě žíhání. Vyšší teplota žíhání redukuje počet 

pórů ve vzniklé stříbrné vrstvě a její lepší kompaktnost zabraňuje znehodnocení naměřeného 

parametru, které by bylo způsobeno částečným vtlačením indentoru do póru. Vrstva při vyšších 

teplotách žíhání sice obsahuje dutiny větší velikosti, ale jejich vzdálenost je větší než rádius 

Ag 

Cu2O 
vrstvička Ag 

Cu 
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plastické zóny a proto dosahujeme vyšších hodnot tvrdosti než v případě nižších teplot žíhání, kde 

dochází ke vzniku menších pórů v bezprostřední blízkosti vedle sebe.  

Sendviče vytvořené prostřednictvím nanoprášků Ag měly i za vysokých žíhacích teplot (2 - 3)x 

nižší indentační tvrdost stříbrné vrstvy, než modelové spoje obsahující původní nanočástice 

produkované mokrou syntézou. Tento fakt je způsoben špatnou povrchovou kvalitou výchozích 

nanočástic. Největší odpor proti plastické deformaci byl zaznamenán pro vrstvu Cu2O. Zatěžovací 

a odlehčovací křivky napověděly, že indentační odezva zahrnovala kromě nevratné plastické 

deformace i existenci značného podílu deformace vratné (elastické). 

Modelové spoje vzniklé žíháním v předehřáté peci měly nepatrně lepší hodnoty mikrotvrdosti 

ve srovnání se spoji vzniklými náběhem z pokojové teploty. Malý rozdíl v hodnotách 

mechanických vlastností pravděpodobně souvisí s intenzitou sintrovacího procesu, která je závislá 

na době žíhání. Během pomalého ohřevu (náběh) dochází při dané teplotě k sintrování 

jednotlivých nanočástic stříbra do větších clusterů, což vede ke ztrátě veškeré hnací síly pro snazší 

tání nanočástic, které je dané jejich malou velikostí. Další sintrování clusterů je mnohem složitější, 

čímž vznikají póry ve struktuře a dochází k poklesu hodnot mechanických vlastností (HIT). 

Hodnoty indentačních měření vrstvy Ag vykazovaly ve všech případech vysoký rozptyl 

naměřených hodnot z důvodu nehomogenity vzniklé struktury. Žíhací teplota nicméně ovlivňuje 

hodnoty mechanických parametrů v daleko větší míře než zvolený žíhací režim.  

Zásadní vliv teploty byl zjištěn i při měření smykové pevnosti modelového spoje. Maximální 

pevnost byla zjištěna u vzorku žíhaného na 220 °C. Při této teplotě již dochází k vytvoření 

pevného spoje vlivem agregace nanočástic a vzniklá mezivrsva Cu2O má pouze minimální 

tloušťku. Ačkoli je podíl pórů ve struktuře při takto nízkých teplotách vyšší, rozhodující vliv na 

pevnost spoje má tloušťka mezivrstvy Cu2O.  

 

13.4 LASEROVÁ ABLACE 

Hlavním cílem zahrnutí metody laserové ablace byla snaha o dosažení nanočástic slitin, které 

by měly téměř shodné chemické složení s výchozím kompaktním materiálem. Analýza vzniklých 

nanočástic metodami elektronové mikroskopie ovšem odhalila několik překážek při používání této 

metody k produkci nanočástic. 

Analýza velikosti částic v případě všech provedených ablací prokázala široké rozmezí průměrů 

částic. Tvorba nanočástic laserovou ablací je do značné míry ovlivněna výchozími parametry 

laseru (vlnová délka, doba trvání impulsu, hustota energie). Experimenty v disertační práci byly 

uskutečněny pomocí nanosekundového laseru (4,2 ns) při použití vlnové délky  

1064 nm.  

Nanosekundové lasery (ns-LA) produkují ve většině případů částice obsahující bimodální 

distribuci sestávající se ze sférických mikrometrických částic a nanovelikostních aglomerátů. 

Tento fakt potvrzují ablační experimenty provedené v této práci, kde byla dvojí velikost částic 

zaznamenána v případě slitiny SAC. Velikost částic v řádech desítek mikronů značně 

komplikovala jejich další využití. Ačkoli lze dosáhnout jisté kontroly produkce částic snížením 

hodnoty vlnové délky záření nebo změnou výkonu laseru, velikostní škála produkovaných částic 

při použití nanosekundového laseru zůstává většinou neměnná. Náznak řešení skýtá použití 

femtosekundových pulsů (fs-LA), které mohou zajistit lepší kontrolu procesu. Obr. 79 ukazuje 

dvojí velikostní distribuci nanočástic zlata, která byla získána aplikací femtosekundového laseru. 



DISKUZE 

 

 
76 

 

Nízkodisperzní populace částice byla charakterizována úzkou velikostní distribucí částic s malým 

průměrem (desítky nm), naproti tomu sekundární populace obsahovala větší částice (desítky až 

stovky nm) [56, 97].  

 

  
Obr. 79: (a) Ablatované částice SAC pájky nanosekundovým laserem (4,2 ns) (b) Ablatované částice  

zlata při použití femtosekundového laseru (160 J/cm
2
) [98]. 

 

Přítomnost dvou velikostí částic naznačuje odlišný mechanismus růstu jednotlivých populací. 

Několik studií se zabývalo studiem kráterů vzniklých po ablaci. Vysoké hodnoty zářivého výkonu 

(F > 100 J/cm
2
) způsobovaly vznik širokých kráterů s nepravidelným profilem, přičemž jednotlivé 

stěny byly kontaminovány roztaveným materiálem, naopak krátery vytvořené při nízkých 

hustotách byly po stěnách hladší. Částice produkované ns-LA ablací jsou ve většině případů 

kapičky ablatované z roztaveného povrchu s průměrem od několika stovek nanometrů po desítky 

mikronů. Primární částice získané fs ablací obsahují malé nanovelikostní částice a aglomeráty 

tvořené těmito částicemi. Tání a vychrlení roztavené hmoty ale probíhá v menší míře. Použitím fs 

režimu dochází k ukončení laserového pulsu před každým únikem materiálu z povrchu a na konci 

laserového pulsu dochází k tvorbě jen velmi horkého elektronového plynu. Energie laseru je 

uložená v ablatovaném terčíku bez interakce laser-plasma. V případě nanosekundové ablace 

prodělává materiál termodynamické změny při přechodu z tuhého skupenství na kapalné a vzniklý 

plazmový štít má za následek pokles energie laseru dopadajícího na povrch a pokles účinnosti 

ablace [56][72][98].  

Kromě délky pulsů lze parametry výchozích částic ovlivnit i použitím různých vlnových délek. 

Přechodem do oblasti kratších vlnových délek (UV) lze potlačit tvorbu větších částic (jednotky 

mikronů) a výrazně redukovat prvkovou frakcionaci. Vlnová délka laseru také ovlivňuje geometrii 

ablačního kráteru [56][71]. 

EDX analýzy v případě ablatovaných primárních částic SAC s velikostí nad cca 500 µm 

potvrzovaly ve všech případech nárůst podílu mědi a pokles stříbra ve srovnání s výchozím 

kompaktním materiálem a s chemickým složením částic menších průměrů. SEM snímky ukázaly 

pokrytí primárních částic menšími objekty, což znehodnocuje prvkovou analýzu. Vzniklá změna 

chemického složení částic různých velikostí může být způsobena prvkovou frakcionací, která 

vzniká zejména v případě ablace slitin. Podíl stříbra byl vyšší v případě menších částic, zatímco 

a) b) 
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velké částice byly obohaceny mědí. Na základě tohoto zjištění lze tedy konstatovat možnost 

existence závislosti velikosti částic na jejich chemickém složení během ablace. 

Podle [56] bylo u mosazi zjištěno, že malé částice obohacené o více těkavou složku Zn mohou 

být vytvořeny nukleačním a kondenzačním procesem z páry, zatímco větší částice bohaté na méně 

těkavou složku Cu mohou být produkovány z roztavené vrstvy na povrchu kompaktního materiálu. 

Výše popsanou úvahu lze aplikovat i na případ SAC, kde více těkavé stříbro se vykytovalo u částic 

menší velikosti, zatímco méně těkavá měď se vázala na primární částice.  

Příčina změny chemického složení velkých a malých částic může být také způsobena chybou 

měření EDX, protože obsah mědi může být eventuálně pod úrovní schopnosti přístroje detekovat 

takto malý podíl prvku. Tento fakt podporuje i údaj (inte. error) stanovující chybu měření.   

Lze konstatovat, že použití ablačních technik pro přípravu nanočástic kovů a jejich slitin pro 

účely pájení je nevhodné. 

 

13.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY S LITERÁRNÍMY 

PRAMENY 

Příspěvky [99] a [100] se zabývaly studiem podobné problematiky, která je prezentována  

v předkládané dizertační práci. 

Autoři článku [99] použili chemicky připravené nanočástice stříbra s průměrnou velikosti částic 

11 nm. Jednotlivé nanočástice byly pokryty ochrannou organickou obálkou tvořenou 

tetradecanolem, která způsobila vzájemnou izolaci nanočástic a působila rovněž jako nosná fáze. 

K této suspenzi byly přidány další blíže neurčené látky. Dekompozice ochranné obálky probíhala 

v okolí teploty 300 °C. Žíhání vzorků bylo provedeno v pícce pod různými ochrannými 

atmosférami (vzduch, N2), přičemž na plochu základního materiálu (Cu) působil vertikální tlak 

v rozmezí (1 - 5) MPa. Autoři testovali vzniklé spoje na smykovou pevnost a výsledky srovnávali 

se spoji vytvořenými prostřednictvím nanočástic o velikosti 100 nm. 

Autoři článku [100] připravili nanočástice Ag mokrou syntézou, kde rovněž jako  

v předkládané dizertační práci zastával dodecylamin funkci ochranné složky před agregací. 

Velikost částic byla 8 nm. Hlavním cílem autorů [100] bylo vyvinout Ag-nanočásticovou pastu, 

která je schopna sintrovat již za pokojové teploty. Použitím toluenu jako nosné fáze je možné tento 

proces realizovat, protože toluen je snadno se vypařující látkou již za pokojových teplot. Po 

odpaření toluenu následuje degradace dodecylaminové obálky a následný proces sintrování. 

Obr. 80 ukazuje srovnání velikostí nanočástic použitých v disertační práci  

a v referenčním příspěvku [99]. Nanočástice jsou v obou případech dobře separované díky 

přítomnosti ochranných organických činidel (dodecylamin a tetradecanol). Majoritní velikostní 

podíl referenčních nanočásic v [99] je v rozsahu (9 - 12) nm.  
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Obr. 80: (a) Vlastní produkce nanočástic (b) Nanočástice použité v [99]. 

 

Nanočásticová pasta připravena smícháním organického rozpouštědla a  nanočástic stříbra byla 

aplikována na metalograficky ošetřený povrch měděného plíšku s průměrem 5 mm a poté přikryta 

plíškem o průměru 10 mm. Takto vzniklý spoj byl žíhán za definované atmosféry (syntetizovaný 

vzduch, Ar6N) na teplotu 300 °C při působení tlaku (1 - 5) MPa po dobu 300 s [99]. 

Tetradecanol se za pokojové teploty vyskytuje ve formě tuhé fáze. Endotermické píky na 

křivkách DTA (Obr. 81) ukazují hodnoty bodů tání a vypařování této fáze na vzduchu a při použití 

N2. Je zřejmé, že ochranná atmosféra nemá vliv ani na jednu z těchto hodnot. 

 

  
Obr. 81: DTA a TG křivky pro mystrilový alkohol (a) vzduch (b) N2 [99]. 

 

Odlišné vlastnosti vykazuje tato fáze při jejím navázání na povrch nanočástic Ag. Záznam 

křivky DTA (Obr. 82) ukazuje exotermickou reakci v rozmezí teplot (150 - 300) °C, která je 

způsobena dekompozicí organických prvků pokrývající nanočástice. Tento fakt potvrzují křivky 

TG hmotnostním úbytkem v okamžiku rozkladu organických prvků [99]. 
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Obr. 82: DTA a TG křivky pro metalo-organické nanočástice Ag(a) vzduch (b) N2. Rychlost ohřevu byla 

zvolena 20 K/min [99]. 

 

Rozklad organické obálky tvořené tetradecanolem probíhá tedy v intervalu teplot  

(180 - 300) °C. Žíháním sendvičů v ochranné atmosféře N2 u nanočástic pokrytých 

dodecylaminem, tak jak bylo provedeno v této práci, dochází k dekompozici obálky ihned po 

odpaření nosné fáze toluenu (110 °C). Sintrační proces je tedy zahájen a probíhá při nižších 

teplotách než v případě tetradecanolu (Obr. 83). 

 

 
Obr. 83: DSC a TG křivka pro nanočástice Ag pokryté dodecyaminovou obálkou. 

 

Možný vliv velikosti původních nanočástic stříbra na vytvořenou vrstvu ukazuje Obr. 84. Spoje 

vytvořené pomocí nanočástic stříbra (velikost částic je 11 nm) mají hutnější sintrovanou vrstvu ve 

srovnání s jejich hrubozrnnějšími protějšky (100 nm). Pokud je redukována velikost částic, 

hodnoty povrchové energie a tlaku páry úměrně narůstají s převrácenou hodnotou poloměru 

částice a do značné míry ovlivňují sintrační proces a přilnavost k základnímu materiálu [99]. 
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Obr. 84: Mikrostruktura Ag vrstvy vytvořené nanočásticemi o velikosti (a) 11 nm (b) 100 nm při zatížení  

1 MPa [99]. Žíhací teplota je 300 °C. 

 

Vrstva Ag-nano vytvořena částicemi z vlastní syntézy neobsahovala při vyšších teplotách 

sintrace velký podíl pórů, ale docházelo k tvorbě oxidické mezivrstvy i při žíhání v ochranné 

atmosféře dusíku. Při překročení kritické tloušťky Cu2Onásledoval v některých případech vznik 

trhliny na rozhraní Cu/Cu2O která zapříčinila totální znehodnocení vytvořeného spoje z hlediska 

mechanických vlastností (Obr. 85a). Obr. 85b dokládá přítomnost dutin na rozhraní mědi  

a stříbra a absenci oxidické vrstvy. 

Obr. 85b ukazuje stříbrnou vrstvu vzniklou sintračním procesem za pokojové teploty [100]. 

Snímek mikrostruktury dokumentuje velké množství pórů a přítomnost původní nanočásticové 

struktury. Pokojová teplota je tedy příliš nízká pro vznik dostatečně kvalitní stříbrné vrstvy bez 

pórů. Navíc proces odpařování nosné fáze probíhá daleko pomaleji ve srovnání s žíháním vzorku 

za vyšších teplot. Tento postup je proto nevhodný. 

 

  
Obr. 85: (a)Mikrostruktura sendvičového spoje. Přítomnost trhliny na rozhranní Cu/Cu2O.Žíháno při  

(b) Příčný řez rozhraním vzorku připraveného sintrováním při TR. Vzorek byl sušen 6 hod. na vzduchu 

[100]. 

 

Testování vzniklých spojů na smyk probíhalo ve srovnání s literaturou [99][100] odlišným 

způsobem. Schéma testovacího zařízení použitého pro měření hodnoty pevnosti ve smyku spoje je 

ilustrováno na Obr. 86 spolu se získanými hodnotami pevnosti ve smyku. 

Ag Dutiny 

Díry 

Trhlina 
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Obr. 86: (a) testovací zařízení k měření pevosti ve smyku spoje (b) naměřené hodnoty pevnosti ve smyku 

dle [99]. 

 

Použití nanočástic s velikostní distribucí 11 nm vedlo k výrazně vyšším hodnotám pevnosti ve 

smyku ve srovnání s nanočásticemi o velikosti 100 nm. Nezanedbatelný vliv na tento mechanický 

parametr má i hodnota působícího vertikálního zatížení v místě spoje [99].    
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14  ZÁVĚR 

Jednoznačný pohled a následná restrikce stanovená orgány EU v otázce použití olova 

v elektronickém průmyslu vedou k hledání nových řešení v oblasti pájení. Aktuálně nabízená 

alternativa v podobě použití bezolovnatých pájek je pouze dílčím úspěchem, protože vlastnosti 

těchto slitin nejsou doposud optimálně vyvážené (viz kap. 2).  

Hlavním cílem předkládané dizertační práce bylo proto navrhnout možnosti řešení spojů 

prostřednictvím nanočástic kovů a slitin a rozšířit tak portfolio využití nanotechnologií v aplikační 

sféře. 

První fáze výzkumu byla zaměřena na studium potenciálních kandidátů, kteří by byli 

nejvhodnější pro přípravu pájkových materiálů. Nanoprášky mědi, cínu a stříbra dodané firmou 

Sigma-Aldrich byly studovány metodami termické analýzy s cílem odhalit jejich diference ve 

srovnání s kompaktními materiály. Snímky pořízené metodami elektronové mikroskopie poskytly 

možnost účinné analýzy z hlediska velikosti částic. Povrch nanoprášků výše zmíněných kovů byl 

ve velké míře zoxidovaný a velikost částic nebyla jednotná. Metody termické analýzy navíc 

potvrdily silnou reaktivitu nanočástic s kyslíkem. Ve všech případech vedlo již stopové množství 

kyslíku k tvorbě kompaktní oxidické obálky na povrchu jednotlivých částic  

a tím k zabránění koagulace a následného vytvoření kompaktního materiálu. Komerčně dodané 

nanoprášky se tedy ukázaly jako nevhodné. 

Dobrých výsledků bylo dosaženo při použití nanočástic ve formě koncentrovaného koloidního 

roztoku připraveného vlastní syntézou na Ústavu chemie přírodovědecké fakulty MU v Brně.  

U takto připravených stříbrných nanočástic docházelo k nízkoteplotní sintraci v okolí teploty  

180 °C, což je dokonce méně než teplota tání eutektické pájky Pb-Sn. Stříbro tedy reprezentuje 

zajímavý modelový materiál, který může být využit pro studium alternativ k pájení.  

Připravené nanočástice stříbra suspendované v toluenu byly s jednotnou velikostní distribucí 

přibližně 10 nm a minoritním obsahem větších částic. Mokrá syntéza navíc umožňovala vytvoření 

ochranné dodecylaminové obálky chránící nanočástice před koagulací. Nanočástice připravené 

vlastní laboratorní produkci se vyznačovaly celkově lepší kvalitou než částice dodané firmou 

Sigma-Aldrich. 

Alternativní fyzikální cesta přípravy nanočástic použitím laserové ablace se ukázala 

nevhodnou. Vzniklý produkt obsahoval kromě menších částic nanometrické velikosti i sférické 

částice v desítkách mikronů. Další potíže byly způsobeny nereprodukovatelností metody, malým 

výtěžkem částic a v neposlední řadě i obtížným zachycením částic do formy koloidní suspenze.     

K simulaci spojení materiálů byly připravovány dvojice měděných plíšků, mezi které byl 

umístěn nanoprášek Ag nebo nakápnut stříbrný koloidní roztok Ag-nanočástic. Vzniklá konstrukce 

byla podrobena tepelnému zpracování za různých podmínek s cílem zjistit, jak se tyto podmínky 

projeví na mechanických vlastnostech stříbrné vrstvy a celého spoje. Tepelné zpracování bylo 

uskutečněno buď na vzduchu, nebo v inertní atmosféře. Inertní plyn (Ar) eliminoval tvorbu 

oxidické obálky a umožnil zahájení sintračního procesu ihned po odpaření toluenu a navazujícím 

rozkladu dodecylaminu. Startovací teplotu agregace nanočástic stříbra lze tedy kontrolovat volbou 

tekuté nosné fáze. Oblast sintrování, kdy je vzniklá vrstva již dostatečně soudržná je v rozsahu 

teplot (220 – 350) °C, což je přibližně (0,23 - 0,36) Tm kompaktního stříbra. Vzniklá stříbrná 

vrstva taje pak až při teplotě tání kompaktního Ag materiálu. 
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Mechanické vlastnosti sintrované vrstvy vytvořené ze zakoupených nanoprášků Ag byly horší 

nežli u těch vrstev, které byly získány za použití nanočástic stříbra připravených vlastní mokrou 

syntézou. Snížení velikosti částic mokrou syntézou a stabilizování jejich velikostní distribuce 

vedlo ke zlepšení rovnoměrnosti vznikající vrstvy a k její nižší pórovitosti. Hodnoty měření 

vzniklé vrstvy Ag nanoindentorem byly v některých případech dokonce několikanásobně vyšší ve 

prospěch koloidních nanočástic. Kvalita stříbrné vrstvy primárně závisí na zvoleném režimu 

žíhání. Nižší zvolené žíhací teploty vedou ke vzniku pórovitější vrstvy naproti tomu teploty 

sintrace nad 300 °C způsobují tvorbu značně silné oxidické mezivrstvy Cu2O. Jistou roli hraje  

i rychlost ohřevu při režimech žíhání. Dobré mechanické vlastnosti byly zjištěny u vzorků 

žíhaných v rozmezí teplot (220 - 250) °C po dobu 30 minut.  

Tvorba spojů pomocí nanosintračního procesu je jeví jako dobrá alternativa za klasické pájení 

při použití kompaktních slitin. Lze předpokládat, že předání výsledků základního výzkumu v práci 

prezentovaného do sféry aplikovaného výzkumu umožní dále optimalizovat metodu nízkoteplotní 

sintrace Ag-nano pro alternativní metody pájení.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ  

VELIČINA JEDNOTKA NÁZEV 

   

TT, Tm [°C] teplota tání 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

E [GPa] modul pružnosti v tahu 

σy [MPa] mez kluzu 

σo [MPa] napětí závislé na pohyblivosti 

dislokací v kr. mřížce 

k [-] Hallova-Petchova konstanta 

d [µm] velikost zrna 

 ̇   [s] rychlost creepu dle Harringa-

Nabarra 

 ̇   [s] rychlost creepu dle Cobleho 

ANH, ACO [-] bezrozměrné konstanty 

G [GPa] modul pružnosti ve smyku 

k [-] Boltsmannova konstanta 

T K absolutní teplota 

b [-] Burgessův vektor 

Dgb [m
2
.s

-1
] koeficient difúze vakancí 

DTL [m
2
.s

-1
] difúzní koeficient trojných 

styků 

Ω [m
3
] atomový objem 

δ [µm] šířka hranice zrna 

  
     [°C] teplota tání bulk materiálu 

  
     [J] změna entalpie při tání 

kompaktního materiálu 

σ [J.m
-2

] volná povrchová energie 

ρ [kg.m
-3

] hustota tuhé/tekuté fáze 

τc [s] relaxační čas 

Q [-] vlnový vektor 

λ [nm] vlnová délka 

η [N.s.m
-2

] viskozita disperzního prostředí 

HIT [GPa] indentační tvrdost 

HM [GPa] Martenzova tvrdost 

τm [MPa] mez pevnosti ve smyku 

ζ [mV] zeta-potenciál 

 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZKRATKA NÁZEV 

RoHS Omezení používání nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances) 

PCB Deska plošných spojů (Printed Circuit Board) 

RE Prvky vzácných zemin (Rich Elements) 

SAC Sn-Ag-Cu pájka (Sn-Ag-Cu solder) 

HB Brinellova tvrdost (Hardness Brinell) 

STM Skenovací tunelovací mikroskopie (Scanning Tunnel Microscopy) 

UFG Ultrajemnozrnný materiál (Ultra-Fine Grain) 

TEM Transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy) 

H-P Hallova-Petchova rovnice (Hall-Petch relationship) 

FCC Kubická plošně centrovaná mřížka (Face Centred Cubic)  

SEM Rastrovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) 

SPM Mikroskopie skenující sondou (Scanning Probe Microscopy) 

STM Skenovací tunelovací mikroskopie (Scanning Tunnel Microscopy) 

AFM Mikroskopie atomárních sil (Atomic Force Microscopy) 

LFM Mikroskopie laterálních sil (Lateral Force Microscopy) 

DLS Dynamický rozptyl světla (Dynamic Light Scattering) 

ICP-MS Indukčně vázané plazma – hmotnostní spektrometrie (Inductive Coupled Plasma – 

Mass Spectroscopy) 

ICP-OES Indukčně vázané plazma – emisní spektrometrie (Inductive Coupled Plasma – 

Optical Emission Spectroscopy) 

PVD Fyzikální nanášení par (Physical Vapour Deposition) 

CVD Chemické nanášení par (Chemical Vapour Deposition) 

TG Termogravimetrie (Thermogravimetry) 

DTA Diferenční termická analýza (Differential Thermal Analysis) 

DSC Diferenční skenovací kalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry) 

EDX Energiově disperzní rentgenová spektroskopie (Energy Dispersive X-ray) 

CALPHAD Simulační program (CALculations of PHAse Diagram) 

 

 

 


