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ABSTRAKT 
   Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom morfológie a mechanických vlastností 

tenkých vrstiev plazmových polymérov na bázi tetravinylsilánu a jeho zmesí 
s kyslíkom a argónom. Vrstvy boli pripravené na substrátoch z kremíku pomocou 
metódy plazmochemickej depozície z plynnej fázy. Mikroskopia atomárnych síl 
bola použitá pre charakterizáciu povrchu vrstiev a pre zobrazenie medzifázového 
rozhrania kompozitného materiálu s funkčnou medzivrstvou. Mechanické vlastnosti 
tenkých vrstiev, menovite modul pružnosti a tvrdosť, boli študované pomocou 
cyklickej nanoindentácie. Nanoindentačné zariadenie bolo použité aj za účelom 
uskutočnenia vrypovej skúšky, ktorej výsledky umožnili popísať adhéziu vrstiev 
k substrátu. V práci je diskutovaný vplyv depozičných podmienok na povrchové 
a mechanické vlastnosti vrstiev pripravených v kontinuálnom a pulznom režime 
plazmového výboja na plošných substrátoch. Bola posúdená vhodnosť rôznych 
techník mikroskopie atomárnych síl na zobrazenie rozhrania vlákno-matrica 
v kompozitnom materiáli. 

 
ABSTRACT 

   The doctoral thesis deals with the study of morphology and mechanical 
properties of thin plasma polymer films based on tetravinylsilane monomer and its 
mixtures with oxygen and argon. Thin films were prepared by plasma-enhanced 
chemical vapour deposition on silicon and substrates. Atomic force microscopy was 
used for characterization of thin film surface and for depiction of composite 
interphase with functional interlayer. Mechanical properties of thin films, namely 
Young’s modulus and hardness, were studied by cyclic nanoindentation technique. 
Nanoindentation device was also used to carry out scratch test, which was helpful to 
describe adhesion of films to substrate. In this thesis the influence of deposition 
conditions on surface and mechanical properties of thin films prepared in continual 
and pulse wave on planar substrates is discussed. Also, the suitability of few atomic 
force microscopy techniques for depiction of composite interphase was reviewed.  
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1  ÚVOD 
Ako vrstva sa označuje trojrozmerný objekt v tvare dosky, kde jeden rozmer je 

výrazne menší od ostatných dvoch. Týmto kľúčovým rozmerom u vrstvy je jej 
hrúbka. Postupným zmenšovaním hrúbky vrstvy sa jej spodná a vrchná plocha 
dostanú k sebe tak blízko, že ich povrch začne mať prevládajúci vplyv na fyzikálne 
vlastnosti materiálu. Vrstva s takýmito znakmi sa označuje ako tenká vrstva. 
V tenkej vrstve je silové pôsobenie na častice odlišné od silového pôsobenia 
v objemovom materiáli. V dôsledku zmeny štruktúry pri povrchu dochádza k zmene 
fyzikálnych (napr. mechanických, tepelných, elektrických) vlastností oproti 
kompaktnému materiálu. Hrúbka tenkej vrstvy môže byť v rozsahu od desatín 
nanometru až do niekoľkých mikrometrov, v závislosti od sledovaného fyzikálneho 
javu. 

Plazmochemicky pripravené tenké vrstvy z organických prekurzorov, tzv. 
plazmové polyméry, sa v súčasnosti hojne využívajú v rôznych technických 
aplikáciach zahrňujúcich hlavne mikroelektroniku, optické zariadenia, a rozličné 
ochranné a bariérové povlaky. Veľký aplikačný potenciál skrývajú plazmovo 
polymerizované organokremičité tenké vrstvy definovaných vlastností, ktoré je 
možné využiť ako funkčné medzivrstvy v polymérnych kompozitoch vystužených 
sklenenými vláknami. Úlohou funkčnej medzivrstvy je zabezpečiť dobrú 
kompatibilitu vlákna a matrice a zvýšiť účinnosť prenosu napätia z matrice 
do vlákna. 

Cieľom práce bola charakterizácia povrchových a mechanických vlastností 
plazmových polymérov na bázi monoméru tetravinylsilánu a jeho zmesí s kyslíkom 
a argónom. Tenké vrstvy boli pripravené metódou plazmochemickej depozície 
z plynnej fázi v kontinuálnom a pulznom režime. Techniky mikroskopie atomárnych 
síl boli využité pre zobrazenie a analýzu povrchu vrstiev nadeponovaných 
na plošných kremíkových substrátoch, ako aj priečnych rezov polymérnych 
kompozitov obsahujúcich organokremičitú funkčnú medzivrstvu. Mechanické 
vlastnosti a adhézia vrstiev k substrátu boli študované pomocou nanoindentačného 
zariadenia. 
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2  TEORETICKÁ ČASŤ 
2.1 PLAZMOVÉ POLYMÉRY 
2.1.1 Plazma 
Plazma je vo všeobecnosti považovaná za štvrtý stav hmoty, popri pevnom, 

kvapalnom a plynnom stave. Je zmesou elektrónov, pozitívne a negatívne nabitých 
častíc, a neutrálnych atómov a molekúl. Dominantnou zložkou plazmy sú elektricky 
nabité častice, ktoré vznikli vzájomnými, energeticky dostatočne bohatými zrážkami 
medzi časticami. Tieto zrážky majú za dôsledok odtrhnutie elektrónov 
od atómových jadier, dôjde teda k ionizácií častíc. Pôsobenie intenzívnej tepelnej 
energie na molekuly spôsobí ich disociáciu až ionizáciu. Pri teplotách 
nad 10 000 K majú všetky častice tendenciu k ionizácií. V laboratórnych 
podmienkach nie je možné dosiahnuť stav s takou vysokou mierou ionizácie. 
Plazma sa všeobecne podľa teploty častíc rozdeľuje do dvoch skupín [1]: 

 Vysokoteplotná plazma, kde teplota častíc sa pohybuje od 106 – 108 K. Tento 
typ plazmy sa nachádza vo hviezdach, prípadne v termonukleárnych 
reaktoroch. 

 Nízkoteplotná plazma, ktorej teplota je pod 106 K, a ďalej sa rozďeluje 
na plazmu horúcu a studenú. 

Pre horúcu plazmu je typická rovnaká teplota všetkých častíc 
Te ≈ Ti ≈ T ≤ 2 x 104 K. Takouto formou plazmy je napr. blesk a ostatné 
vysokoenergetické výboje. Slabo ionizovaná studená plazma je charakteristická 
svojím nerovnovážnym stavom. Teplota elektrónov je podstatne vyššia ako teplota 
ionizovaných a neutrálnych častíc Ti ≈ T ≈ 300 K << Te ≤ 105 K. Studená plazma je 
plazma pri nízkotlakom tlejivom výboji. Tento typ plazmy sa používa pri plazmovej 
polymerácií [1]. 
 

2.1.2 Plazmová polymerácia 
Plazmová polymerácia je procesom tvorby tenkých vrstiev, kde vrstva je 

deponovaná priamo na substrát bez ďalšieho spracovania. Rast makromolekúl 
z nízkomolekulárnych monomérov sa deje v plazmatickom stave, čiže v prítomnosti 
aktivovaných elektrónov, iónov a radikálov. Je z chemického hľadiska odlišná 
od konvenčnej polymerácie, zahrňujúcej radikálovú a iónovú polymeráciu. U týchto 
typov polymeračných reakcií sú radikály alebo ióny aktívnymi centrami 
propagačných reakcií, kde sa molekula nenasýteného monoméru aduje na koniec 
takéhoto aktívneho centra, čím sa vybuduje makromolekula. V prípade plazmovej 
polymerácie je plazma médium iniciujúce polymerizačné reakcie. Čiže pojmy 
konvenčnej radikálovej alebo iónovej polymerácie poukazujú priamo na chemickú 
podstatu týchto reakcií, zatiaľčo plazmová polymerácia je označenie 
technologického postupu. 
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V pochopení základných reakcií odohrávajúcich sa pri plazmovej polymerácií 
bola najväčším prínosom práca H. Yasudy [2]. Pre jeho koncept sa vžilo 
pomenovanie atómová polymerácia, ktorá je v súčasnosti najvyspelejším modelom 
pre popis plazmovej polymerácie a vysvetlenie chemických a fyzikálnych vlastností 
vytvorených polymérov. V plazme monomérne molekuly získajú vysokú energiu 
zrážkami s elektrónmi, iónmi, a radikálmi, pričom sú následne rozštiepené na malé 
aktivované fragmenty, alebo až atómy. Aktivované fragmenty sa potom 
rekombinujú, preusporiadavajú, a vytvárajú tak vysokomolekulárne produkty 
v plynnej fáze a na substrátoch (obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1: Schéma plazmovej polymerácie [3]. 
 

U plazmovej polymerácie platí, že ak sa použije ten istý monomér, kompozícia 
a vlastnosti výsledného polyméru budu závisieť od podmienok v plazmovom stave 
(prietok monoméru, výkon výboja, tlak v systéme) a od reaktora, v ktorom sa 
reakcia odohrala. Charakteristickou črtou plazmovej polymerácie je to, že 
propagačná reakcia je stupňovitou reakciou medzi biradikálmi vzniknutými 
fragmentáciou v plazme, a nie reťazovou reakciou cez nenasýtené väzby, ako je 
tomu u konvenčnej polymerácie. 
 

2.1.3 Organokremičité vrstvy 
Tenké vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov majú v súčasnosti 

využitie hlavne v mikroelektronike, v optike, v technológií balenia potravín, 
biomedicínskom inžinierstve, a využívajú sa aj ako bariérové vrstvy a vrstvy 
chrániace voči korózií [4]. Je ich možné použiť ako funkčné vrstvy, ktoré sa dajú 
nadeponovať na sklenené vlákna predtým, ako sa impregnujú polymérnou matricou. 
Systém sa následne nechá vytvrdiť pri zvýšenej teplote, čím vznikne kompozitný 
materiál. Kľúčovú rolu pri získavaní čo najvyššej tuhosti a pevnosti kompozitu hrá 
adhézia medzi vláknom a matricou. Výhodou plazmových polymérov pripravených 
z organosilánov je obsah funkčných skupín zabezpečujúcich chemickú väzbu ako 
s matricou, tak aj s vláknom. Polymérny film je tak schopný zabezpečiť dobrú 
priľnavosť vláken k matrici. 
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2.2 MIKROSKOPICKÉ METÓDY PRE ŠTÚDIUM POVRCHU VRSTIEV 
2.2.1 Optická mikroskopia 
Optická mikroskopia je najstaršou a najjednoduchšou mikroskopickou technikou, 

vynájdenou v 17. storočí. Optický mikroskop využíva viditeľné svetlo a sústavu 
šošoviek pre zväčšenie pozorovaného objektu. Kontrast je vytvorený na základe 
absorpcie svetla vzorkou, pričom dochádza k jeho difrakcii, polarizácií, alebo 
rozptylu. Rozlišovací limit pre optickú mikroskopiu sa pohybuje v rozmedzí 200 až 
300 nm. 

 
2.2.2 Skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) 
V súčasnosti asi najvyužívanejší nástroj pre charakterizáciu povrchov tenkých 

vrstiev. Výhodou je hlavne vysoké rozlíšenie (jednotky nanometrov) a kvalita 
získaných snímok. Medzi nevýhody patria potreba vákua a pokovovania povrchu 
vzorky. Mikroskop pozostáva z elektrónového dela, ktoré vytvára prúd elektrónov 
smerujúci na povrch vzorky. Elektróny sú emitované z katódy z wofrámu alebo 
LaB6 a sú urýchlované anódou smerom ku kondenzačným šošovkám, ktoré ich 
fokusujú do lúča s priemerom asi 1 nm. Skenovacie šošovky potom lúč vychyľujú, 
čím sa dosiahne rastrovanie po povrchu. Základ zobrazovania v skenovacej 
elektrónovej mikroskopii tvoria  vyrazené nízkoenergetické sekundárne elektróny 
pochádzajúce z hĺbky predstavujúcej niekoľko Angstromov. Pomocou nich je možné 
zobraziť nerovinný povrch vo vysokej kvalite [5]. 

 
2.2.3 Skenovacia sondová mikroskopia (SPM) 
Je najnovším a najmodernejším typom mikroskopie. Jedná sa o súhrnné 

pomenovanie pre viacero techník využívajúcich určitý typ sondy (hrotu) rastrujúcej 
v tesnom kontakte po povrchu vzorky. Medzi najvýznamnejšie patria skenovacia 
tunelovacia mikroskopia, mikroskopia atomárnych síl a skenovacia optická 
mikroskopia blízkeho poľa. Povrch je zobrazovaný premeriavaním určitého 
interakčného parametru medzi sondou a povrchom vzorky. Typické je vysoké 
rozlíšenie zobrazenia, kde pri správne nastavených podmienkach je možné 
dosiahnuť atomárneho rozlíšenia. SPM ako jediná dokáže priamo zobrazovať 
vertikálny rozmer povrchových útvarov, čiže výstupom mikroskopu je skôr 3D 
mapa ako snímka. Bežný rozsah v rovine xy je 0,1 nm – 200 m a v smere osi z je to 
0,05 nm - 20 m. 

Sťažijnou súčasťou týchto typov mikroskopov je  piezokeramický skener. Má 
podobu dutého tenkostenného valca, ktorý má na vnútornom a vonkajšom povrchu 
nadeponované kovové tenké vrstvy tvoriace elektródy. Pri aplikácií potenciálového 
rozdielu medzi elektródami sa valec tvoriaci skener natiahne alebo skráti. Vďaka 
týmto skenerom je možné dosiahnuť veľký rozsah zmeny rozmeru pri vložení 
len malého napätia. 
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2.2.4 Mikroskopia atomárnych síl (AFM) 
Princípom mikroskopie atomárnych síl je premeriavanie rôznych interakčných síl 

(príťažlivých, odpudivých, elektrostatických, van der Waalsových) medzi ostrým 
hrotom, ktorý je ukončením elastického ramienka, a povrchom vzorky. Počas 
približovania hrotu k povrchu začnú od určitého bodu na hrot pôsobiť príťažlivé 
sily, ktoré spôsobia, že sa ramienko s hrotom prehne smerom k povrchu. Od určitého 
bodu začnú prevládať odpudivé sily. Vtedy sa ramienko začne prehýbať smerom 
od povrchu. Rôzne režimy AFM pracujú v rôznych oblastiach interakčných síl. 
V kontaktnom móde je hrot umiestnený k povrchu tak blízko, že naň pôsobia 
odpudivé sily. V miestach, kde je najväčší gradient prítažlivých síl pracuje 
nekontaktný mód. Pracovná oblasť semikontaktného módu sa potom nachádza 
medzi týmito dvoma oblasťami. 

 

 
 

Obr. 2: Zjednodušená schéma AFM mikroskopu [6]. 
 

V mikroskopii atomárnych síl sa detekujú zmeny výchylky ramienka, ktoré sú 
dôsledkom zmien interakčných síl snímaných hrotom. Detekcia prebieha pomocou 
optického detekčného systému, kde je laser namierený na koniec odrazivej plochy 
ramienka nad hrotom (túto plochu obvykle tvorí zlatý povlak), pričom tento laser 
po odraze dopadá na citlivý fotodetektor, rozdelený zvyčajne na štyri sekcie. 
Na začiatku je užívateľom nastavená určitá východzia hodnota ohybu ramienka, 
ktorej odpovedá fotoprúd vytváraný v detektore optického systému. Pri skenovaní 
dochádza k výchylkám ramienka, takže sa mení aj hodnota generovaného prúdu. 
Diferenciálne hodnoty medzi aktuálnym a pôvodným fotoprúdom slúžia systému 
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spätnej väzby ako vstupné údaje pre udržanie konštantnej zmeny prúdu pomocou 
piezoskenera kontrolujúceho vzdialenosť hrot - vzorka tak, aby ohyb ramienka bol 
vždy rovný ohybu zadaného operátorom (obr. 2). 

Sondy pre AFM mikroskopy sa vyrábajú fotolitografickými technikami a 
leptaním vrstiev z kremíku, SiO2 a Si3N4 na kremíkovom substráte. Je takto možné 
pripraviť naraz veľké množstvo sond. Sonda pozostáva z hrotu na jednom konci 
elastického ramienka, ktoré na druhom konci vystupuje z rigidnej základne. Dnes je 
bežne dosahovaný polomer zakrivenia hrotu v rozsahu od 5 do 10 nm. 
 

2.3 VYBRANÉ TECHNIKY ŠTÚDIA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
TENKÝCH VRSTIEV 

2.3.1 Nanoindentácia 
Rozvoj nanoindentačnej techniky bol reakciou na vzrastajúce požiadavky v obore 

vývoja a produkcie mikromechanických zariadení, mikroelektroniky a tvrdých 
optických povlakov. U mikroelektronických súčiastok je častokrát potrebné poznať 
mechanické vlastnosti na rôznych miestach povrchu vzorovaného filmu. Tieto tenké 
vrstvy a ich útvary sú veľmi malé a je nepraktické ich odstraňovať zo substrátu 
za účelom ich otestovania. Tu sa s výhodou uplatní nanoindentácia schopná 
premerania mechanických vlastností povrchových útvarov s charakteristickými 
rozmermi okolo 1 m. Nanoindentačný test je vykonaný za pomoci vhodného 
definovaného hrotu (indentora), ktorý je pomocou elektromagnetického alebo 
elektrostatického mechanizmu zatláčaný do materiálu, pričom jeho posun je 
zaznamenávaný kapacitnými senzormi. Vzhľadom k veľmi malému vzorkovaciemu 
objemu (menej ako 1 m3) je možné na nanoindentáciu nahliadať ako 
na mikrosondu mechanických vlastností analógiou s chemickými mikrosondami [5]. 
Pomocou nanoindentácie je možné získať informácie o module pružnosti, tvrdosti, 
lomovej húževnatosti, tečení materiálu.  

V nanoindentácií sa pre zistenie mechanických vlastností používa najčastejšie 
štandardný Berkovichov hrot. Má tvar trojbokej pyramídy, kde uhol medzi hranou a 
protiľahlou stenou predstavuje 142,35° (tzv. totálny uhol) a uhol medzi osou a 
stenou hrotu je 65,27°. Štandardne vyrábané Berkovichove hroty majú polomer 
zakrivenia 150 nm, ale existujú aj varianty s polomerom 50 nm. Ďalšími 
používanými hrotmi sú tzv. cube corner alebo konosférický hrot. Indentačné hroty 
sa vyrábajú z diamantu. 

Pri nanoindentácií sa zaznamenávajú údaje o normálovej sile aplikovanej 
na indentor a jeho posune. Odozva pri zaťažovaní aj odťažovaní je uchovaná 
vo forme indentačnej krivky. Z odťažovacej časti indentačnej krivky je možno určiť 
kontaktnú hĺbku hc, modul pružnosti E a tvrdosť H skúšaného materiálu analýzou 
podľa Olivera a Pharra [7].  
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2.3.2 Vrypová skúška 
Jedná sa o rozšírenie indentačného testu, ktorým sa študuje adhézia tenkej vrstvy 

k substrátu, prípadne oteruvzdornosť povrchu. Indentor je posúvaný po povrchu 
vzorky a zároveň sa do nej zahlbuje podľa nastaveného záťažového programu 
(obr. 3). 

 
 

Obr. 3: Schéma vrypového testu [8]. 
 

   Počas prechádzania povrchu hrotom sa zaznamenávajú normálové sily a 
laterálné zložky síl pôsobiacich na hrot. Po presiahnutí krititckej hodnoty 
normálovej sily dôjde k určitému druhu porušenia vrstvy alebo substrátu, ktoré sa 
prejaví ako diskontinuita v priebehoch meraných síl. Povahu tohto javu je často 
potrebné vyhodnotiť za pomoci mikroskopu alebo akustických detektorov počas 
alebo až po teste. Hrot na svojej ceste materiálom spôsobí ďalšie prejavy porušenia 
systému vrstva - substrát, ktoré naberajú na intenzite. Z hľadiska testovania adhézie 
sú v záujme také prejavy porušenia vrstvy, ktoré spôsobia jeho odstránenie 
zo substrátu. 

 
2.3.3 Akustická mikroskopia atomárnych síl (AFAM) 
Jedná sa o špeciálnu techniku skenovacej sondovej mikroskopie, pomocou ktorej 

sa dajú získať informácie o povrchových mechanických vlastnostiach. Bola vyvinutá 
tímom okolo U. Rabeho [9, 10]. Rezonančné vibračné módy ramienka sú vybudené 
zabudovaným piezoelektrickým prevodníkom v držiaku ramienka alebo externe 
pomocou ultrazvukového prevodníka rozkmitávajúceho vzorku na ňom fixovanú. 
Pokiaľ je ramienko s hrotom voľne vo vzduchu, vyskytujú sa jeho rezonančné módy 
na špecifických frekvenciách závislých od materiálu a geometrie ramienka. Ak sa 
hrot dostane do kontaktu s povrchom, tieto frekvencie sa posunú smerom k vyšším 
hodnotám kvôli interakčným silám medzi hrotom a vzorkou, ktoré zvýšia tuhosť 
systému. Zisťovanie povrchových mechanických vlastností technikou AFAM je 
založené na premeriavaní týchto frekvencií a ich interpretovaním pomocou 
vhodných modelov [11]. 
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3  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
3.1 VZORKY 
3.1.1 Použité materiály 
V práci boli skúmané povrchové a mechanické vlastnosti tenkých vrstiev 

organokremičitých plazmových polymérov primárne určených ako funkčné 
medzivrstvy pre polymérne kompozity vyztužené sklenenými vláknami. 
Monomérom pre polymeráciu bol tetravinylsilán (TVS, 97 %, Sigma-Aldrich). 
Vrstvy boli deponované na substráty z obojstranne lešteného kremíku (1 0 0) 
o rozmeroch 10 x 10 x 0,6 mm (tzv. wafery) (ON Semiconductor). 

 
3.1.2 Depozícia vrstiev 
Polyméry boli pripravené metódou plazmochemickej depozície z plynnej fázy 

(PE-CVD) na aparatúre pracujúcej s kapacitne viazanou plazmou. Reaktorom je 
cylindrická komora o rozmeroch 25 x 25 cm. V nej sú dve planparalelné medené 
OFHC (Oxygen Free High Conductivity) elektródy o priemere 114 mm. Hornou 
elektródou, ktorá je uzemnená, sa privádzajú pracovné plyny (argón, kyslík, 
monomér). Na spodnú otočnú elektródu je privádzaný rádiofrekvenčný výkon a 
vkladajú sa do nej substráty. K aparatúre je pripojený in-situ fázovo modulovaný 
spektroskopický elipsometer, ktorý slúži na meranie optických vlastností vrstvy a 
rýchlosti rastu vrstvy. Na aparatúru je pripojený hmotnostný spektrometer slúžiaci 
k meraniu čistoty systému a reakčných pochodov v priebehu depozície. 

K vytvoreniu plazmy sa využíva generátor Caesar VM 1000 A/AW (Dressler), 
ktorý je schopný dodávať kontinuálne výkon v rozmedzí 1 – 1000 W. Je možné 
prepínať medzi kontinuálnym a pulzným režimom.  

 
3.1.3 Kompozitné teliesko 
Metódami skenovacej sondovej mikroskopie boli študované vzorky priečnych 

rezov kompozitných teliesok. Zväzok vláken (Saint-Gobain Adfors) bol 
impregnovaný v nádobke s polyesterovou živicou Viapal HP 349F (Sirca S p.A.). 
Impregnovaný zväzok bol pretiahnutý lukoprénovou formou v Petriho miske 
s kruhovým otvorom v strede o priemere 1 mm. Forma bola uložená do sušiarne 
a zväzok bol na jeho spodnom konci zaťažený. Pomocou injekčnej striekačky bola 
forma vyplnená živicou. Takto bolo okolo zväzku vytvorené diskové polymérne 
teliesko o priemere 14 mm a výške 5 mm. Vzorka bola vytvrdená v sušiarni 
pri 140 °C. Po odstránení prebytočného zväzku vláken bolo diskové kompozitné 
teliesko prilepené na oceľovú podložku obalenú hliníkovou fóliou pomocou 
obojstrannej lepiacej pásky do stredu bakelitového krúžku a zaliate epoxidovou 
živicou.  Pôvodné kompozitné teliesko vo vytvrdenej epoxidovej živici bolo 
následne brúsené a leštené. 
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3.2 MIKROSKOPIA ATOMÁRNYCH SÍL 
3.2.1 Mikroskop NTEGRA Aura 
Všetky merania metódami mikroskopie atomárnych síl boli uskutočnené pomocou 

prístroja NTEGRA Aura od firmy NT-MDT. Je vyobrazený na obr. 4 vľavo. 
 

 
 

Obr. 4: Vľavo celkový pohľad na prístroj NTEGRA Aura, vpravo je detail 
na základnú jednotku. Číslami sú označené významné časti prístroja popísané 

v texte. 
 

Kvôli eliminovaniu vibrácií, ktoré môžu značne narušiť priebeh meraní, je celé 
telo mikroskopu umiestnené na tlmiacom stolčeku TS-150 (TableStable Ltd.), ktoré 
aktívne tlmí vibrácie s frekvenciami pod 1 kHz (1). Celý systém je ešte postavený 
na veľkom žulovom bloku s hmotnosťou cca 90 kg, ktorý potlačuje vibrácie 
s vyššiou frekvenciou. Tieto dva prvky zabezpečujú potlačovanie nežiadúcich 
ruchov, ktoré sa do prístroja šíria po zemi. Na hlavnú jednotku mikroskopu (2) je 
možné nasunúť oceľový kryt, ktorý prístroj tieni od možných rušivých vplyvov 
šíriacich sa okolným vzduchom. 

Na boku prístroja je upevnený pomocný optický mikroskop (3). Tento mikroskop 
slúži na skontrolovanie povrchu vzorky a vybratie požadovaného miesta, ktoré bude 
preskenované. Ďalej sa za pomoci optického mikroskopu nastavuje laserová stopa 
na koniec ramienka s hrotom. 

Hlavná jednotka mikroskopu NTEGRA Aura je zobrazená na obr. 4 vpravo. 
Treba si povšimnúť trojcípy podstavec, ktorý slúži na umiestnenie vymeniteľných 
meracích hláv (4). V strede je miesto pre uloženie stolčeka na vzorku (6). Stolčekom 
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je možné pohybovať v rovine xy pomocou dvoch kolmých mikrometrických 
skrutiek. Skrutka určená na pohybovanie stolčekom vo zvislom smere (slúži 
na manuálne priblíženie vzorky k meracej hlave s hrotom) je umiestnená bokom (5). 
Funkčným jadrom stolčeka je kovový kryt ukrývajúci piezokeramický skener. 
Vzorka je na skener uchytená pomocou magnetického držiaka. 

Drvivá väčšina AFM experimentov bola vykonaná s použitím univerzálnej 
meracej hlavy (4). Jej súčasťou je optický detekčný systém pozostávajúci 
z laserového zdroja, optických prvkov, ako sú zrkadlá a šošovky, a detektora 
rozdeleného na štyri sekcie. 
 

3.2.2 Hroty 
Boli použité sondy od firmy NT-MDT. Hrot je umiestnený na voľnom konci 

ramienka vychádzajúceho z rigidnej základne, ktorej sa hovorí čip. Celý čip je 
vyrobený litograficky z monokryštálu kremíku N-typu dopovaného antimónom. 
Rozmery čipu sú 3,4 x 1,6 x 0,3 mm. Typický polomer krivosti hrotu je 6 nm, jeho 
výška činí 14 – 16 m [12]. 

 

 
 

Obr. 5: SEM snímka ramienka s hrotom [12]. 
 

3.2.3 Použité meracie módy 
Semikontaktný mód – topografia 
Ramienko s hrotom je treba pred meraním rozkmitať na jeho charakteristickej 

rezonančnej frekvencii pomocou piezokeramického prevodníka zabudovaného 
v meracej hlave. Pri skenovaní sa laserom detekuje amplitúda kmitania, ktorá je 
spätnou väzbou udržovaná na prednastavenej hodnote. Na základe diferenciálnych 
signálov prúdu, ktorý je potrebné dodať elektródam piezoskenera pre vyrovnávnanie 
nerovností povrchu je potom počítaná výška povrchu.  

 
Semikontaktný mód – fázový kontrast 
Pri skenovaní v semikontaktnom móde nedochádza len k zmenám amplitúdy 

kmitania, ale aj k zmenám fázy kmitavého pohybu ramienka. Fáza je citlivá 
na oblasti s rozdielnymi materiálovými vlastnosťami. Pri prechode oblasťou s inou 
hodnotou fyzikálného parametru (napr. tuhosť) dôjde k posunu fázy kmitania. 
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Kontaktný mód – mikroskopia laterálnych síl (LFM) 
Tento režim vychádza z klasického kontaktného módu. Systémom spätnej väzby 

je udržovaný konštantný priehyb ramienka vyvolaný priamym kontaktom hrotu 
s meraným povrchom. Mikroskopia laterálnych síl je založená na optickej detekcii 
skrutu ramienka do strany (torzie). Skrut ramienka o malý uhol je úmerný pôsobeniu 
trecích síl na hrot, a je opačný ako smer skenovania. Týmto módom je možné 
zobrazovať frikčné vlastnosti povrchu u nehomogénných hladkých vzoriek. 
 

3.3 NANOMECHANICKÉ TESTOVANIE 
3.3.1 Nanoindentačná hlava TriboScope 
Hlava TriboScope TS70 od firmy Hysitron sa na mikroskop umiestňuje 

štandardným spôsobom podobne ako skenovacia meracia hlava pre AFM.   Jadrom 
prístroja je 2D prevodník, vďaka ktorému je možné pohybovať indentačným hrotom 
v smere osi z (prienik hrotu do hĺbky - indentácia) a v smere osi x (prienik hrotu 
do hĺbky a jeho posun pozdĺž povrchu – vryp). Jednotka pre pohyb hrotu je zložená 
z troch rovnobežných platní, ktoré slúžia ako elektródy (obr. 6). Tento dizajn je 
patentovaný firmou Hysitron [13]. 

 

 
 

Obr. 6: Schéma 2D prevodníka TriboScope pre nanomechanické testovanie 
materiálov [13]. 

 
Za účelom vyvinutia sily na hrot, ktorý preniká do materiálu, je na spodnú platňu 

prevodníka vložený veľký DC náboj. Vďaka tomu sa medzi spodnou a stredovou 
platňou, ktorá visí voľne na pružinkách a je na ňu upevnený hrot, vytvorí 
elektrostatická príťažlivá sila, ktorá začne stredovou platňou pohybovať smerom 
nadol. Zmenou veľkosti náboja sa aplikuje potrebná sila. Týmto spôsobom je možné 
simultánne zaznamenávať posun hrotu (AC signál) a vyvíjanú silu (DC signál) počas 
testu. Prevodník je schopný vyvinúť maximálnu silu 10 mN. Rozlíšenie prístroja je 
0,0004 nm pre posun hrotu a ≤ 1 nN pre silu. 
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3.3.2 Hroty 
Pre nanoindentačné merania bol použitý štandardný Berkovichov hrot v tvare 

trojbokej pyramídy. Využívané hroty mali polomer zakrivenia 50 a 150 nm. 
Po nainštalovaní hrotu a pred započatím meraní na vzorkách s neznámymi 
mechanickými vlastnosťami bolo nutné skalibrovať kontaktnú plochu hrotu 
pomocou referenčnej vzorky so známymi vlastnosťami (tavený kremeň). 
Pre vrypové skúšky bol okrem Berkovichovho hrotu s polomerom krivosti 150 nm 
používaný navyše aj konosférický hrot (polomer krivosti 1 m). Kalibrácia 
kontaktnej plochy za týmto účelom nebola potrebná.  

 
3.3.3 Indentácie a vrypové skúšky 
Pred samotnými meraniami boli vykonané kontrolné skeny oblastí. Veľkosť 

skenovanej oblasti bola obvykle 50 x 50 m. Takto veľká plocha umožňovala 
rozmiestnenie indentácií či vrypov tak, aby vzniknutá plastická zóna bola dostatočne 
vzdialená od susedných meraní. Po preskenovaní bol vybratý bod na snímke, 
na ktorom sa uskutočnilo meranie. 

Bezprostredne pred každým meraním bol zisťovaný drift zariadenia, ktorého 
vplyv bol odčítaný od nameraných dát. Samotný pohyb hrotu a prevodníka 
v dôsledku ich tepelnej rozťažnosti zavádza veľkú chybu do indentačných meraní. 
Pri meraní driftu pôsobila na hrot konštantná malá sila 2 N po dobu 120 sekúnd, 
pričom sa zaznamenával posun hrotu. Na základe posledných 100 sekúnd tejto 
časovej závislosti bola spočítaná rýchlosť driftu, podľa ktorej sa namerané výsledky 
skorigovali. Rýchlosť driftu sa pohybovala okolo 0,05 nm/s. 

 

 
 

Obr. 7: Výstup cyklickej nanoindentácie. 
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Hĺbkové profily mechanických vlastností boli zmerané technikou cyklickej 
nanoindentácie (obr. 7). Pri nej, na rozdiel od klasickej nanoindentácie, nie je hrot 
odťažený úplne, ale pri určitom podiele odťažovania (v tomto prípade 80 %) dôjde 
k vniknutiu hrotu do ešte väčšej hĺbky, ako činila v predchádzajúcom indente. 
Strmosť nárastu stropných síl čiastkových indentov je riadená parametrom 
Displacement Exponent, ktorý udáva stupeň exponenciálnej krivky, ktorou je možné 
preložiť stropné sily jednotlivých indentov v zaťažovacej funkcii. Zaťažovacia 
funkcia používaná v tejto práci má tento parameter rovný 2. Bol zvolený počet 
cyklov 25 a dĺžka trvania segmentov čiastkových indentov bola 5 sekúnd.   

Vrypové skúšky prebiehali podľa prednastavenej funkcie zobrazenej na obr. 8. 
Hrot sa z východzej pozície presunie o 5 m smerom do bodu, odkiaľ bude začínať 
vlastný vryp. Ten je zahájený po 2,5 sekundách, pričom sila je plynulo kontinuálne 
zdvíhaná až k nastavenej stropnej hodnote Peak force. Doba vlastného vrypu je 
30 sekúnd a jeho dĺžka činí 10 m. Po dosiahnutí koncového bodu vrypu prístroj 
počas 2 sekúnd hrot úplne odťaží a potom ho presunie do východzieho bodu. Celý 
experiment tak trvá 45 sekúnd.  

 

 
 

Obr. 8: Zaťažovacia funkcia pre vrypový test s plynulo narastajúcou normálovou 
silou. 

 
3.3.4 Mapovanie modulu 
 Technika bola využitá pri skúmaní materiálového kontrastu na rozhraní 

vlákno/matrica u kompozitných vzoriek na bázi polyesterovej živice a sklenených 
vláken. Merania prebiehali na prístroji TI950 s modulom nanoDMA III od firmy 
Hysitron na pracovisku ČVUT v Prahe. Za účelom dynamickej analýzy bol použitý 
Berkovichov hrot s polomerom zakrivenia okolo 100 nm. Ten pri skenovaní pôsobil 
na vzorku normálovou silou 15 N, ktorá sa kombinovala s amplitúdou dynamickej 
sily 5 N tak, aby amplitúda kmitavého pohybu hrotu o frekvencii 220 Hz počas in-
situ skenovania bola udržovaná na hodnote cca 4 nm [14]. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUSIA 
4.1 VRSTVY Z TVS PRIPRAVENÉ V KONTINUÁLNOM REŽIME 
4.1.1 Morfológia vrstiev 
Analýze morfológie bolo podrobených päť vrstiev s hrúbkou 1 m deponovaných 

pri výkonoch 10, 20, 25, 50 a 70 W. Topografické mapy o veľkosti plochy 5 x 5 m 
namerané v semikontaktnom móde AFM sú na nasledujúcom obr. 9. 

 

 

 
 

Obr. 9: Príklady topografických snímok vrstiev pripravených v kontinuálnom 
režime. 

 
Zo snímok je možné rozoznať typickú zrnovitú štruktúru vrstvy. Vrstva 

pripravená pri 10 W je čo sa týka veľkosti či priemeru zŕn relatívne uniformná, len 
niekoľko zŕn na skenovanej ploche vybočuje výraznejšie, čo poznať hlavne podľa 
ich väčšej výšky (svetlejšie bodky v obrázku). Prevládajú zrná s priemerom okolo 
30 až 35 nm (zistené z histogramu), pričom najvyššie z nich dosahujú výšku 16 nm. 
U vrstiev pripravených pri 20 a 25 W boli topografické snímky prakticky totožné. Je 

10 W 

70 W 50 W 

25 W 
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patrné väčšie zastúpenie väčších zŕn, ktorých výška dosahovala okolo 27 nm.   
Pri študovaní povrchu vrstvy deponovanej pri 50 W boli objavené zrná podstatne 
väčšieho priemeru (okolo 450 nm) ako mali zrná tvoriace ich okolie. Podľa AFM 
snímky prevyšujú okolie o asi 70 nm, a sú v relatívne malej koncentrácií roztrúsené 
uniformne po celom povrchu vrstvy, súdiac podľa rozľahlejších skenovaných oblastí 
(napr. 50 x 50 m). Pre porovnávacie účely (drsnosť a zrnová analýza) bola vybratá 
skenovaná plocha 5 x 5 m ako u iných vzoriek. Najpočetnejšie zrná sa s výkonom 
veľkostne mierne posunuli, a to k priemeru dosahujúcemu hodnotu 50 nm.   
Posledná vrstva pripravená pri 70 W vykazovala hustý výskyt týchto veľkých zŕn, 
ktoré sú navyše v drvivej väčšine prípadov spolu zrastené.  

Zo snímok bola určená RMS drsnosť vrstiev. Vo vzťahu k depozičnému výkonu 
je u drsnosti patrný plynulo stúpajúci trend. Drsnosť sa u vrstiev nadeponovaných 
pri nižších výkonoch do 25 W pohybovala na úrovni 3 - 4 nm. Menší skok potom 
predstavuje vrstva deponovaná pri 50 W, kde hodnota drsnosti činila približne 
7,5 nm. Výrazne sa drsnosť zmenila až u poslednej vrstvy pripravenej pri najvyššom 
výkone, kde sa pohybovala na hodnote okolo 23 nm. Závislosť drsnosti na výkone je 
na obr. 16 (kap. 4.2.1). 
 

4.1.2 Mechanické vlastnosti 
Youngov modul pružnosti a tvrdosť boli študované na tých istých vzorkách ako 

morfológia. Boli zmerané metódou cyklickej nanoindentácie s použitím 
Berkovichovho hrotu o polomere krivosti 150 nm. Pre každú vzorku bolo 
vyhotovených päť meraní z rôznych oblastí na vrstve, pričom následne vypočítané 
hodnoty modulu a tvrdosti v jednotlivých hĺbkach boli spriemerované a vynesené 
do grafov aj so smerodajnou odchýlkou (obr. 10). 

 
Obr. 10: Vľavo sú hĺbkové profily modulu pružnosti vzoriek vrstiev pripravených 

v kontinuálnom režime. Vpravo sú profily pre tvrdosť. 
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U závislostí modulu pružnosti nameraných pre vrstvy pripravené pri 10, 20 a 
25 W možno vidieť časť profilu pre hĺbky od cca 20 do 120 nm, kde sa hodnoty 
modulu prakticky nemenia. Hodnoty sa začínajú zdvíhať pozvoľna od hornej 
hranice uvedeného rozsahu, čo sa dá prisúdiť vplyvu kremíkového substrátu (E = 
170 GPa). U dvoch najvyšších výkonov potom táto konštantná časť profilu chýba. 
Vrstvy vykazujú vyšší modul pružnosti, sú tuhšie, a vplyv substrátu sa tu prejavuje 
výraznejšie už od kontaktných hĺbok hlboko pod tou, ktorá by mala byť smerodajná 
pri určení jednej hodnoty modulu pružnosti charakterizujúceho vrstvu pri použití 
pravidla 10 %. Kvôli jej získaniu tak bola navrhnutá iná metóda, pri ktorej sa 
výsledná jedna hodnota získa extrapoláciou nameraných dát z oblasti kontaktných 
hĺbok 30 – 100 nm k nulovej kontaktnej hĺbke. V obr. 10 je extrapolácia naznačená 
priamkou, ktorá prekladá dáta v uvedenom rozsahu a pretína y-osu. Takto získaná 
hodnota by mala byť charakteristická pre vrstvu bez vplyvu substrátu. Podobný 
prístup bol zvolený pri vyhodnocovaní jednej hodnoty tvrdosti. 

 

 
 

Obr. 11: Závislosť modulu pružnosti a tvrdosti na výkone použitého výboja 
pre vrstvy pripravené v kontinuálnom režime. 

 
Výsledky meraní modulu pružnosti a tvrdosti pre jednotlivé vrstvy deponované 

pri rôznych výkonoch sú zosumarizované v grafe na obr. 11. Je patrný vzostupný 
trend mechanických vlastností v závislosti na použitom výkone výboja. Modul 
pružnosti rastie v rozsahu od 13 do 64 GPa a tvrdosť sa pohybuje od 0,8 do 7,8 GPa. 
Vzrast mechanických vlastností so stúpajúcim výkonom sa dá vysvetliť tak, že väčší 
výkon spôsobí väčšiu fragmentáciu monoméru a následne väčšiu hustotu väzieb 
vo výslednom polymérnom materiáli vrstvy, tým pádom sa materiál javí tuhší [15]. 
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4.1.3 Adhézia vrstiev 
Vrypová skúška pre charakterizáciu adhézie vrstvy k substrátu bola vykonaná 

na vrstvách s hrúbkou približne 100 nm. Boli pripravené pri výkonoch 10, 25, 50 
a 70 W. Použitý bol hrot typu Berkovich o polomere krivosti 150 nm. Na každej 
vrstve bolo vykonaných desať vrypov za účelom nájdenia kritickej normálovej sily 
pre zlyhanie adhézie zo závislostí laterálnych síl na normálovej sile vyvíjanej 
na hrot. Ich charakter bol pre všetky štyri vrstvy veľmi podobný. Kritický bod sa 
nachádza v mieste výskytu prvej významnej diskontinuity v daných závislostiach 
(príklad na obr. 12). 

 

 
 

Obr. 12: Závislosť laterálnej sily na normálovej sile pri vrypovej skúške na vrstve 
deponovanej pri 70 W. Červeným krúžkom je naznačený bod zlyhania adhézie. 

 
Vybrané vrypy na vzorkách boli zobrazené pomocou AFM. Príklad vrypu 

pre vzorku s vrstvou deponovanou pri 70 W je na obr. 13. Po presiahnutí kritického 
bodu došlo k pomerne výraznemu poškodeniu vrstvy. Takýto typ poničenia je 
charakteristický pre vrstvy, ktoré voči substrátu vykazujú nízku adhéziu [16].  

 

 
 

Obr. 13: AFM snímka vrypu u vzorky s vrstvou deponovanou pri 70 W. 
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Obr. 14: Závislosť kritickej normálovej sily na výkone použitom pri depozícií 
v kontinuálnom režime.  

 
Hodnota kritickej normálovej sily má s rastúcim výkonom vzostupný trend 

a pohybovala sa v rozsahu od približne 550 do 2400 N. S rastúcim výkonom stúpa 
tuhosť materiálu, čo bolo ukázané u nanoindentačných meraní. Tým pádom sa bude 
zvyšovať aj kohézia vrstvy, ktorá má dopad na hodnotu kritickej normálovej sily. 
Ak aj adhézia stúpa, na základe AFM snímok možno tvrdiť, že nie je optimálna ani 
pri vyšších výkonoch.  
 

4.2 VRSTVY Z TVS PRIPRAVENÉ V PULZNOM REŽIME 
V pulznom režime je možné dosiahnuť vyšších efektívnych výkonov ako 

v režime kontinuálnom kvôli stabilnejšiemu plazmovému výboju. Za účelom 
charakterizácie topografie a mechanických vlastností bolo pripravených šesť sérií 
vzoriek s vrstvami o hrúbke približne 1 m pri rôznych efektívných výkonoch 
v rozsahu od 0,1 do 150 W. Ďalšie pripravené vzorky vrstiev v uvedenom 
výkonovom rozsahu o hrúbke asi 100 nm boli podrobené vrypovej skúške za účelom 
posúdenia adhézie vrstvy k substrátu. 

 
4.2.1 Morfológia vrstiev 
Na obr. 15 sú príkladové výškové mapy o veľkosti 2 x 2 m. Z obrázkov je patrná 

zrnovitá štruktúra vrstiev plazmových polymérov podobná štruktúre vrstiev 
pripravených v kontinuálnom režime pri výkonoch 10 až 25 W. Možno pozorovať 
malé zrnká naskladané nahusto vedľa seba, ale potom tu vidno aj väčšie povrchové 
útvary, ktoré sa však nezdajú byť samostatnými veľkými zrnami, ale skôr zhlukmi 
malých zŕn. Zdá sa, že ich pravdepodobnosť výskytu a počet stúpa so zvyšujúcim sa 
efektívnym výkonom. 
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Obr. 15: Ukážka topografie vrstiev pripravených pri rozličných efektívnych (a 
hrubých) výkonoch. 

 

 
 

Obr. 16: Závislosť RMS drsnosti od efektívneho výkonu vzoriek vrstiev 
z pulzného režimu pre všetky série hrubých výkonov. Pre porovnanie je vložená aj 

závislosť pre vzorky vrstiev z kontinuálneho režimu. 
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Závislosť RMS drsnosti na efektívnom výkone spolu s porovnaním s výsledkami 
vrstiev z kontinuálneho režimu je na obr. 16. Drsnosť vrstiev pripravených 
v pulznom režime je bez ohľadu na efektívny výkon nižšia ako drsnosť vrstiev 
pripravených v režime kontinuálnom. Pohybuje sa v rozsahu od 1 do 2,5 nm. Iba 
v jednom prípade drsnosť presiahla hranicu 5 nm (10 W/500 W) a hodnotovo sa teda 
dostala nad odpovedajúcu vrstvu pripravenú v kontinuálnom režime. Drsnosť vrstiev 
z pulzného režimu sa teda drží na nízkych hodnotách bez ohľadu na výkon a nie je 
patrný ani významnejší vzrast hodnôt pri zvyšujúcom sa výkone. Podľa meraní sa 
všetky popisované vrstvy z pulzného režimu podobajú morfologicky na vrstvy 
z kontinuálneho režimu pripravené do výkonu 25 W. U vrstiev v pulznom režime 
nebol pri efektívnych výkonoch vyšších ako 50 W pozorovaný výskyt veľkých 
a vysokých zŕn ako tomu bolo v kontinuálnom režime. U kontinuálneho režimu tieto 
zrná prevyšovali svoje okolie z malých zŕn a ich prípadných zhlukov o 80 -100 nm 
a významnou mierou sa podieľali na zdrsnení povrchu vrstiev (hlavne v prípade 
výkonu 70 W).  
  

4.2.2 Mechanické vlastnosti 

 
 

Obr. 17: Závislosť modulu pružnosti na efektívnom výkone pre vrstvy pripravené 
v pulznom režime. Výkon v legende je hrubý výkon použitý v danej sérií vzoriek. 

Graf pre tvrdosť vyzeral takmer identicky. 
 

Podobne ako u vrstiev pripravených v kontinuálnom režime, aj pri vrstvách 
z pulzného režimu je zrejmý vzostupný trend mechanických vlastností v závislosti 
od efektívneho výkonu (obr. 17). Z výsledkov nebolo vypozorované, že by sa 
vlastnosti menili podľa nejakého trendu pri jednom efektívnom výkone, 
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dosiahnutom ale z rôznych hrubých výkonov. Určité prelínanie hodnôt ako modulu, 
tak aj tvrdosti, možno badať u nižších efektívnych výkonov 10 a 25 W. 
Vo všeobecnosti by ale nemalo veľmi záležať na hrubom výkone, pri posudzovaní 
mechanických vlastností vrstiev deponovaných v pulznom režime bude 
smerodajným údajom efektívny výkon. 

Modul pružnosti vzoriek vrstiev sa v závislosti od výkonu pohyboval v rozsahu 
od 12 do 120 GPa, tvrdosť bola v rozsahu od 2 do 14 GPa. Pre vrstvy deponované 
pri 50 W mechanické vlastnosti odpovedajú tým, ktoré boli pre rovnaký výkon 
namerané pre vrstvu v kontinuálnom režime (modul cca 55 GPa, tvrdosť 7 GPa). 
Podobné výsledky vyšli aj pre vrstvu pripravenú pri 25 W. V kontinuálnom aj 
pulznom režime sa teda získali vrstvy podobných mechanických vlastností. 

 
4.2.3 Adhézia vrstiev 
Z priebehov laterálnych síl na sile normálovej bola vyhodnocovaná kritická 

normálová sila pre zlyhanie adhézie. Namerané závislosti, čo sa charakteru týka, 
boli rovnaké u všetkých vrstiev. Na obr. 18 sú uvedené príklady pre vrstvy 
pripravené pri efektívnych výkonoch 1 a 25 W. Bod zlyhania adhézie vrstvy je 
patrný z prvého náhleho prepadu signálu laterálnej sily. V oboch prípadoch možno 
pozorovať aj ďalšie následné prudšie prepady laterálnej sily, ktoré sa často striedajú 
iba s malými diskontinuitami. K delaminácií nedochádza v takej miere, ako tomu 
bolo u vrstiev deponovaných v kontinuálnom režime. Okrem odlupovania materiálu 
vrstvy dochádza aj k jeho rozhŕňaniu, ktoré by mohlo byť v záznamoch laterálnej 
sily manifestované práve menšími diskontinuitami medzi náhlymi prepadmi signálu. 

 

 
 

Obr. 18: Príkladové závislosti laterálnej sily na normálovej sile pre vzorky vrstiev 
deponovaných v pulznom režime pri efektívnych výkonoch 1 a 25 W.  
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Obr. 19: Závislosť kritickej normálovej sily pre zlyhanie adhézie na efektívnom 
výkone. Porovnanie pulzného a kontinuálneho režimu.  

 
Podobne ako v prípade kontinuálneho režimu aj tu dochádza k postupnému 

zvyšovaniu kritickej sily pri zvyšovaní výkonu použitého pri depozícií (obr. 19). 
Pre odpovedajúce si výkony ich hodnoty vyšli podobne. Možno však predpokladať 
vyššiu adhéziu vrstiev k substrátu ako tomu bolo v kontinuálnom režime, pretože 
vrypy preukazovali menšiu mieru celkového odlupovania (delaminácie) na úkor 
rozrytia materiálu vrstvy po stranách vrypovej dráhy.  
 

4.3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI VRSTIEV ZO ZMESÍ TVS 
S ARGÓNOM A TVS S KYSLÍKOM 

Od oboch typov plynných zmesí boli pripravené tri výkonové série, ktoré sa 
odlišovali percentuálnym obsahom druhého plynu (Ar, O2). Celkový prietok plynnej 
zmesi pri depozícií bol 3,9 sccm. Prietok argónu (kyslíku) v jednotlivých sériach 
predstavoval 2,0 sccm (52 % plynu v zmesi), 3,0 sccm (78,5 %) a 3,5 sccm 
(91,7 %). V každej sérii boli v pulznom režime nadeponované vrstvy pri efektívnych 
výkonoch postupne 2 W, 10 W, 25 W, 75 W a 150 W. Tieto vrstvy majúce hrúbku 
1 m boli podrobené nanoindentačným meraniam za účelom získania hĺbkových 
profilov modulu pružnosti a tvrdosti. 

Pre porovnávacie účely bola v pulznom režime navyše znovu nachystaná 
výkonová séria, pri depozícií ktorej sa použil len čistý TVS, a to s hrúbkou vrstiev 
1 m. Použité efektívne výkony sú zhodné s predošlými sériami, prietok TVS počas 
depozície bol 3,9 sccm. 
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4.3.1 Zmesi TVS s argónom 
Graf na obr. 20 predstavuje závislosť modulu pružnosti na efektívnom výkone 

pre všetky série, kde bol použitý v reakčnej zmesi argón. Obsahuje aj závislosť 
pre čistý TVS (čierna farba), ktorá manifestuje nárast modulu v rozsahu od cca 
15 GPa do 130 GPa so vzrastajúcim výkonom. Hodnota modulu sa pri danom 
výkone zvyšuje so stúpajúcim množstvom Ar pri depozícií. Toto platí pre oblasť 
výkonov do 25 W. Pri výkonoch 2 a 10 W je nárast oproti čistému TVS tým prudší, 
čím vyšší podiel argónu depozičná zmes obsahovala. Najvyššia hodnota modulu 
pružnosti bola získaná pre vzorku s vrstvou deponovanou pri 25 W a prietokom 
argónu 3,5 sccm (odpovedalo 91,7 % Ar v zmesi). Pri výkone 75 W má maximálny 
modul vrstva, kde bol prietok argónu 2 sccm. Pri tomto výkone modul klesá 
so stúpajúcim obsahom argónu v zmesi. Vzorka, kde bol použitý prietok 3,5 sccm 
má dokonca nižší modul pružnosti ako vzorka vrstvy deponovaná len s použitím 
čistého TVS. Pri výkone 150 W potom všetky vrstvy, ktoré sa deponovali 
s prímesou argónu majú nižší modul ako tie z čistého TVS, a to tým viac, čím vyšší 
bol podiel dodávaného argónu. Séria s 3,5 sccm argónu má teda svoje maximum 
modulu pružnosti (122 GPa) už pri 25 W, potom nastáva značný pokles k 75 W a 
miernejší pokles ku vrstve deponovanej pri 150 W. Séria s 3 sccm argónu nadobúda 
maximálnej tuhosti v oblasti výkonov 25 – 75 W (okolo 110 GPa), ďalej nastáva 
s výkonom len malý pokles bez väčšieho významu. U série s 2 sccm argónu má 
modul maximum až pri 75 W (120 GPa), a znova, podobne ako u predošlej série, 
nasleduje len nevýznamný pokles tuhosti vrstvy. Pri použití čistého TVS 
pri depozícíí v meranom rozsahu výkonov závislosť nevykazuje žiadne maximum. 
Popísané trendy boli prakticky v takej istej miere pozorované aj v závislostiach 
tvrdosti na efektívnom výkone. 

Z uvedeného vyplýva, že obsah argónu v depozičnej zmesi má značný vplyv 
na mechanické vlastnosti vrstiev plazmových polymérov. Zhruba sa dá povedať, že 
pri použití vhodného množstva tohto plynu, ktorý je pridaný k hlavnému 
pracovnému plynu TVS, je možné pripraviť vrstvy vysokých mechanických 
vlastností (E = 100 GPa, H = 10 GPa) pri podstatne nižšom výkone ako pri použití 
len samotného TVS. Argón je inertným plynom, teda sa nepredpokladá, že by sa 
v nezanedbateľnej miere účastnil plazmatických reakcií a zabudovával sa 
do štruktúry vrstvy. Pravdepodobne ale s jeho zvyšujúcim sa obsahom v zmesi 
dochádza k zintenzívneniu fragmentácie monoméru, a hustá polymérna sieť sa teda 
vytvorí už pri nižšom výkone. Naopak pri vyšších výkonoch sa môže podieľať 
na väčšej frekvencií ablačných procesov, ktoré vrstvu narušujú, a mechanické 
vlastnosti sa znižujú. 
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Obr. 20: Závislosť modulu pružnosti na použitom efektívnom výkone pre série 
vzoriek, kde bol pri depozícií použitý TVS v zmesi s argónom. 

 
4.3.2 Zmesi TVS s kyslíkom 
Graf na obr. 21 predstavuje závislosť modulu pružnosti na efektívnom výkone 

pre vrstvy, pri depozícií ktorých bola použitá zmes TVS s rôznym obsahom kyslíku. 
Trendy v závislostiach sú opäť takmer totožné u modulu aj tvrdosti. Pri výkone 2 W 
nedochádza s použitím kyslíku k významnému zvýšeniu mechanických vlastností 
oproti vrstve pripravenej z čistého TVS. Pri ďalších výkonoch 10 a 25 W dochádza 
k zvýšeniu, pričom najprudší vzrast bol zaznamenaný pri výkone 10 W pri použití 
3,5 sccm kyslíku, čo odpovedalo 91,7 % kyslíku v reakčnej zmesi. Všetky kyslíkové 
série vykazovali od výkonu 75 W nižšie mechanické vlastnosti ako mali vrstvy 
pripravené z čistého TVS. U série s 3,5 sccm kyslíku dochádza k rapídnemu nárastu 
modulu pružnosti pri nízkych výkonoch (do 10 W), a to od 18 do 50 GPa, potom 
hodnoty s výkonom len veľmi mierne stúpajú, a závislosť dosahuje maximum 
pri výkone 150 W, a to približne 64 GPa. Z oboch grafov je možné si povšimnúť, že 
výkonové závislosti pre nižšie obsahy kyslíku javia tendenciu približovať sa tvarovo 
k spomínanej závislosti pre prietok 3,5 sccm tým viac, čím väčší podiel kyslíku 
reakčná zmes obsahovala. Pri nižších výkonoch do 25 W teda s použitím tohto plynu 
dosiahneme vyššie mechanické vlastnosti, ako keby sa použil len samotný TVS. Tie 
však nie sú tak vysoké, ako vo vrstvách, kde sa pri depozícií použil argón. 
Pri vyšších výkonoch sú potom vlastnosti vždy nižšie, v prípade použitia zmesi 
s 3,5 sccm kyslíku podstatne nižšie (až o cca 66 %). 
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Podobne ako argón aj kyslík v zmesi vo významnej miere ovplyvňuje mechanické 
vlastnosti nadeponovanej vrstvy. Avšak na rozdiel od argónu sa značne podieľa 
na reakciách v plazme, čím dochádza k zmene chemickej štruktúry výsledného 
plazmového polyméru v porovnaní s vrstvami z čistého TVS, prípadne jeho zmesí 
s argónom. Vrstvy pripravené zo zmesí TVS a argónu sú prevažne organického 
charakteru (vysoký obsah uhlíka), kremík je zastúpený len v malom množstve a 
kyslík sa vyskytuje len v dôsledku postoxidačných reakcií. Vrstvy pripravené 
zo zmesí TVS a kyslíka podľa nameraných FTIR spektier vykazujú zvyšovanie 
obsahu kremíka a hlavne kyslíka na úkor uhlíka so zvyšujúcim sa použitým 
efektívnym výkonom. Podiel väzbových skupín typu C=O, Si-O-Si, Si-O-C stúpa, 
a postupne sa zvyšuje anorganický charakter plazmového polyméru. Vrstva, kde bol 
pri depozícií spolu s TVS použitý kyslík s prietokom 3,5 sccm pripravená 
pri 150 W, mala FTIR spektrum prakticky zhodné so spektrom SiO2 [17]. 
Podobnosť s SiO2 preukazujú aj namerané mechanické vlastnosti tejto vrstvy 
(E = 64 GPa, H = 7 GPa), ktoré sú blízke hodnotám pre kremeň (E = 69 GPa, 
H = 9 GPa). 

 

 
 

Obr. 21: Závislosť modulu pružnosti na použitom efektívnom výkone pre série 
vzoriek, kde bol pri depozícií použitý TVS v zmesi s kyslíkom. 
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4.4 ANALÝZA KOMPOZITNÝCH VZORIEK 
Za účelom charakterizácie medzifázového rozhrania kompozitu technikami SPM 

bola na zväzok neupravených sklenených vláken nadeponovaná vrstva plazmového 
polyméru na báze čistého TVS o hrúbke v rozsahu od niekoľko nm do asi 10 m. 
Vrstvy boli pripravené v aparatúre uspôsobenej pre depozíciu na vláknové substráty 
v pulznom režime pri efektívnom výkone 2,5 W. Vrstva bola na vláknach vo vnútri 
zväzku oveľa tenšia ako na vláknach na jeho okraji. Vonkajšie vlákna bránili 
dostatočnej difúzií voľných radikálov do stredu zväzku a depozičná rýchlosť 
radiálne klesala [14]. 

 
4.4.1 Technika fázového kontrastu 
 

 
 

Obr. 22: Vľavo je topografia plochy 15 x 15 m ukazujúca vlákna upravené 
polymérnou vrstvou umiestnené v matrici, vpravo je odpovedajúca mapa fázového 

kontrastu. 
 

Technika fázového kontrastu rozlišuje v skenovanom povrchu fázy s odlišnou 
tuhosťou. Na obr. 22 vpravo je vidno jasný prechod medzi vláknom a medzivrstvou. 
Tieto fázy sú dobre rozlíšené kvôli rozdielu v ich hodnotách modulu pružnosti. Ten 
je značne vyšší ako medzi medzivrstvou a matricou, tu je rozhranie len málo 
nápadné a mierne zašumené. V obrázku fázového kontrastu je medzivrstvu možné 
odlíšiť od matrice podľa viditeľnej hranice, ktorá je pravdepodobne artefaktom 
plynúcim z náhleho výškového rozdielu, a nie je vždy prítomná. Táto hranica by 
mala byť aj na rozhraní vlákno – medzivrstva, avšak silný kontrast medzi týmito 
fázami tento artefakt prevyšuje. Metódou fázového kontrastu nebol potvrdený 
výskyt modifikovanej matrice vo vzorke s plazmatickou úpravou vláken. 
Medzivrstva je na výškovom obrázku (obr. 22 vľavo) ľahko rozpoznateľná, tvorí 
jasný lem po obvode vláken, keďže dosahuje najväčšiu výšku. Snímka topografie 
rozlišuje jednotlivé fázy kompozitu kvôli ich rozdielnym mechanickým 
vlastnostiam, ktoré ovplyňujú tvar lešteného prierezu vzorky. 
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4.4.2 Mikroskopia laterálnych síl 
 

 
 

Obr. 23: Vľavo je topografia plochy 20 x 20 m ukazujúca vlákna upravené 
polymérnou vrstvou umiestnené v matrici, vpravo je odpovedajúca mapa rozloženia 

laterálnych síl. 
 

Podobné dvojice snímok ako v prípade fázového kontrastu boli na vzorkách 
s plazmovo polymerizovanými vrstvami zmerané technikou mikroskopie laterálnych 
síl (LFM) v kontaktnom móde AFM. Táto technika je schopná na základe merania 
torzie hrotu pri skenovaní odlíšiť časti nehomogénneho materiálu podľa rozdielu ich 
trecích (frikčných) charakteristík plynúcich z odlišných mechanických vlastností. 
Príklad dvojice snímok o ploche 20 x 20 m je na obr. 23. 

V tomto prípade sa dá pozorovať ostrý prechod na rozhraní medzivrstvy 
a matrice. Menej patrný prechod sa nachádza na rozhraní medzivrstvy a vlákna, 
znova pravdepodobne len kvôli artefaktu plynúcemu zo zmeny topografie. Trecie 
sily v obrázku reprezentuje elektrický prúd. Je to prúd generovaný v optickom 
detekčnom systéme a odpovedá pohybu hrotu do strán (skrutu, torzii). Ten sa náhle 
mení len na rozhraní matrice a vrstvy, prechod má dĺžku okolo 100 nm, teda 
podobnú ako v prípade fázového kontrastu, ale na opačnom rozhraní. Trecie 
charakteristiky funkčnej medzivrstvy a polyesterovej matrice vyzerajú byť teda 
podobné. 

 
4.4.3 Akustická mikroskopia atomárnych síl 
Technika akustickej mikroskopie atomárnych síl bola využitá pri pozorovaní 

rozhrania u vzorky obsahujúcej čisté vlákna bez povrchovej úpravy v polyesterovej 
živici. Príklad snímok o ploche 10 x 10 m je na obr. 24. Obrázok amplitúdového 
AFAM kontrastu bol získaný simultánne s výškovým obrázkom topografie povrchu. 
Kontrast medzi vláknami a matricou v AFAM obrázku je kvôli ich elastickej 
anizotropii [14]. U výškového obrázku je vidieť, že výška matrice pozvoľne klesá 
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od hraníc s vláknami. V takomto prípade by sa u AFAM obrázku nemal prejaviť 
vplyv topografie, ktorý by ho skresloval. Rozhranie medzi vláknami, ktoré sú 
tmavšej farby, a matricou je ostré. Ostré rozhranie sa u tohto kompozitného systému 
dá predpokladať kvôli očakávanej nízkej medzifázovej adhézií. 

 

 
 

Obr. 24: Vľavo je výšková mapa výrezu kompozitu o ploche 10 x 10 m 
obsahujúceho vlákna bez úpravy, vpravo je mapa amplitúdového AFAM kontrastu. 

 
4.4.4 Mapovanie modulu 
Táto technika je vhodná pre vzorky, kde sa modul mení v rozsahu nanometrov, 

ako napr. multifázové materiály typu polymérnych kompozitov. Mapa dynamického 
modulu pre kompozit s vláknami povlakovanými vrstvou plazmového polyméru je 
na obr. 25A. Kombinovaný profil línie naznačenej tenkou modrou čiarou je 
znázornený na obr. 26. Dynamický modul vrstvy, ktorý je mierne vyšší ako 
v prípade matrice, má hodnotu okolo 9 GPa. V profile modulu sú na okrajoch 
medzivrstvy vyvýšeniny. Sú to artefakty kvôli náhlej zmene topografie. Tento 
artefakt zvýrazňuje hranicu medzivrstvy v naskenovaných obrázkoch. Obe rozhrania 
v tomto kompozitnom systéme sú ostré, a nie je vidno oblasť nejakej plynulej zmeny 
dynamického modulu, ktorá by mohla odpovedať modifikovanej matrici v blízkosti 
rozhrania medzivrstva-matrica. Mapy stratového modulu, ktoré sú ďalším výstupom 
tejto techniky, boli veľmi zašumené a znemožňovali tak charakterizáciu 
medzifázového regiónu [14].  

Na obr. 25B je znázornená mapa modulu pre kompozit s vláknami bez úpravy 
a na obr. 27 je profil odpovedajúci modrej čiare. Takisto v tomto prípade nie je 
badať z profilu dynamického modulu oblasť, kde by sa mala vyskytovať 
modifikovaná matrica. Profil modulu nevyzerá byť zaťažený artefaktom, napriek 
tomu, že tu dochádza k razantnému nárastu výšky pri prechode z matrice na vlákno. 

V poslednom prípade, znázornenom na obr. 25C (snímka) a 28 (profil) je 
kompozitná vzorka obsahujúca vlákna s komerčnou silánovou úpravou zabudované 
v polyesterovej živici. Tu sa na rozhraní matrice a vlákna nachádza oblasť s dĺžkou 
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asi 0,5 m, kde sa dynamický modul zmení zo 6 na 8 GPa smerom k vláknu. Mohlo 
by to indikovať práve modifikovanú matricu, ktorej výskyt je tu podmienený lepšou 
adhéziou vlákna k matrici vplyvom silánového činidla. Dá sa ale predpokladať, že 
tento prechod bude zaťažený artefaktom plynúcim z náhlej zmeny topografie 
(obr. 28). 

 
 

 
 

Obr. 25: Mapy dynamického modulu získané technikou mapovania modulu 
pre kompozit s plazmovo upravenými vláknami (A), s vláknami bez povrchovej 

úpravy (B), a s komerčnou úpravou vláken (C). 
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Obr. 26: Kombinovaný profil pre vzorku kompozitu s plazmatickou úpravou 
vláken. 

 

 
 

Obr. 27: Kombinovaný profil pre vzorku kompozitu bez povrchovej úpravy 
vláken. 
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Obr. 28: Kombinovaný profil pre vzorku kompozitu s komerčnou úpravou vláken. 
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5  ZÁVER 
V rámci experimentálnej práce boli pomocou mikroskopie atomárnych síl 

a nanoindentácie študované povrchové a mechanické vlastnosti tenkých vrstiev 
plazmových polymérov na bázi tetravinylsilánu. Zistené vlastnosti vrstiev sa odvíjali 
od depozičných podmienok použitých pri ich príprave. Mikroskopia atomárnych síl 
bola využitá aj pre charakterizáciu medzifázového rozhrania sklenenými vláknami 
vystuženého polymérneho kompozitu. 

Pre potreby charakterizácie morfológie a mechanických vlastností vzniklo 
v kontinuálnom režime päť vrstiev pri výkonoch 10, 20, 25, 50 a 70 W. 
Z naskenovaných AFM snímok týchto vrstiev bola patrná typická zrnovitá štruktúra. 
Priemerná veľkosť zŕn bola okolo 35 nm, od výkonu 50 W veľkosť najpočetnejších 
zŕn mierne narástla na hodnotu približne 50 nm. V tejto vrstve sa začali objavovať 
veľké zrná s priemerom takmer 0,5 m, pričom pri výkone 70 W bol výskyt veľkých 
zŕn už značný, dochádzalo aj k ich zrastaniu. Z AFM snímok bola zistená drsnosť 
vrstiev, ktorá vykazovala vzostupný trend v závislosti od depozičného výkonu. 
Pohybovala sa v rozsahu od 3 do 23 nm. K výraznému zvýšeniu drsnosti však 
dochádza až u vrstvy deponovanej pri 70 W, kde nárast oproti vrstve deponovanej 
pri 50 W je prakticky trojnásobný. Za takto prudký nárast môže práve vysoké 
množstvo veľkých zŕn a ich zrastov. 

Mechanické vlastnosti vrstiev pripravených v kontinuálnom režime boli zistené 
z ich hĺbkových profilov extrapoláciou k nulovej kontaktnej hĺbke. Obe skúmané 
vlastnosti, modul pružnosti aj tvrdosť, stúpali so zvyšujúcim sa výkonom, a to, 
na rozdiel od drsnosti, pomerne rovnomerne. Modul pružnosti sa pohyboval 
v rozsahu 13 – 64 GPa a tvrdosť 0,7 – 7,8 GPa. Nárast mechanických vlastností 
s výkonom sa dá vysvetliť tak, že pri vyššom výkone dochádza k intenzívnejšej 
fragmentácií monoméru na menšie radikály, a následne k vytvoreniu hustejšej 
polymérnej siete na povrchu substrátu.  

Vrypová skúška bola vykonaná na vrstvách pripravených pri výkonoch 10, 25, 50 
a 70 W. Adhézia bola posudzovaná z AFM snímok vrypov a na základe charakteru 
nameraných závislostí laterálnych síl na normálovej sile, z ktorých bola následne 
vyhodnocovaná hodnota parametru kritickej normálovej sily pre zlyhanie adhézie. 
Kritická normálová sila pomerne rovnomerne stúpa s depozičným výkonom. Všetky 
vrypy v sérií mali ten istý charakter. Po kritickom bode dochádzalo k značnému 
odlupovaniu (delaminácií) väčších kúskov vrstvy pozdĺž vrypovej dráhy, čo 
naznačuje, že vrstvy k substrátu vykazujú slabšiu adhéziu.  

Ďalej boli charakterizované morfológia a mechanické vlastnosti 1 m hrubých 
vrstiev pripravených v pulznom režime z čistého TVS. Pri hrubých výkonoch 10, 
50, 100, 200, 300 a 500 W boli nachystané vrstvy pri dvoch až štyroch rôznych 
efektívnych výkonoch. Pre všetky takto pripravené vrstvy bola znova 
charakteristická zrnovitá štruktúra, ktorá sa podobala tej, ktorú mali vrstvy 
pripravené v kontinuálnom režime pri 10 až 25 W. U žiadnej z vrstiev z pulzného 
režimu neboli pozorované veľké zrná a ich aglomeráty. Drsnosť sa s výkonom 
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prakticky nemenila a pohybovala sa v hodnotách od 1 do 2,5 nm, čiže menej ako 
tomu bolo v kontinuálnom režime. Čo sa mechanických vlastností týka, znova, 
modul pružnosti aj tvrdosť vykazujú vzostupný trend v závislosti od depozičného 
výkonu. Pri posudzovaní a navrhovaní mechanických vlastností bude určujúcim 
parametrom efektívny výkon, na použitom hrubom výkone veľmi nezáleží, hlavne 
pokiaľ chceme pripraviť vrstvu vyšších mechanických vlastností. 

Pre potreby vrypovej skúšky boli z rôznych hrubých výkonov nadeponované 
100 nm vrstvy, kde efektívne depozičné výkony pokrývali rozsah 0,1 – 150 W. 
Parameter kritickej normálovej sily opäť stúpal so zvyšujúcim sa depozičným 
výkonom. Z nameraných závislostí laterálnych síl a AFM snímok vrypov vyplynulo, 
že nedochádza k odlupovaniu v takej miere ako u vrstiev z kontinuálneho režimu, 
ale dochádza aj k odhŕňaniu vrstvy zo substrátu. Adhézia vrstiev pripravených 
v pulznom režime sa zdá byť lepšia ako u vrstiev z kontinuálneho režimu. 

Okrem vrstiev z čistého TVS boli skúmané vrstvy pripravené zo zmesí TVS 
s argónom a TVS s kyslíkom. Pre tri obsahy argónu a kyslíku postupne 52; 78,5 a 
91,7 % v zmesi boli pripravené výkonové série pokrývajúce rozsah depozičných 
výkonov 2 – 150 W. Bol skúmaný vplyv obsahu argónu a kyslíku na priebeh 
závislostí modulu pružnosti a tvrdosti na použitom efektívnom výkone. Oba plyny 
majú značný vplyv na výsledné mechanické vlastnosti vrstvy. Na rozdiel 
od výkonovej série s čistým TVS, ktorá nedosahuje maxima a najvyššie mechanické 
vlastnosti (modul pružnosti takmer 140 GPa a tvrdosť 14 GPa) sa dosiahli 
pri najvyššom použitom výkone 150 W, série s argónom dosahujú maximum a to 
tým skôr, čím viac argónu depozičná zmes obsahovala. Najvyšší modul pružnosti 
dosiahnutý pri depozícií s argónom činil približne 122 GPa, čo je síce menej ako 
v prípade série s čistým TVS, avšak dosahuje sa už pri 25 W. Pri použití argónu sa 
dajú pripraviť vrstvy vyšších mechanických vlastností pri podstatne nižších 
výkonoch ako len s čistým plynom TVS. 

Pri použití kyslíku v zmesi s TVS tiež dochádza k zvýšeniu mechanických 
vlastností vrstiev pripravených pri nižších výkonoch. Toto zvýšenie však nie je tak 
markantné ako v prípade argónu. Čím viac kyslíku zmes obsahuje, tým viac sa 
so stúpajúcim depozičným výkonom mechanické vlastnosti výrazne prepadávajú 
pod hodnoty získané na vrstvách deponovaných z čistého TVS. Uvedené 
pravdepodobne súvisí so zmenou chemickej štruktúry vrstvy. S väčším podielom 
kyslíka vrstva postupne mení svoj charakter z organického na anorganický. Podľa 
FTIR spektra vrstva pripravená z depozičnej zmesi s obsahom 91,7 % kyslíka 
pri výkone 150 W predstavuje takmer čistý SiO2, čomu odpvedajú aj namerané 
mechanické vlastnosti (modul pružnosti 64 GPa a tvrdosť najmenej 7 GPa).  

Dá sa zhrnúť, že v pulznom režime sa dajú pripraviť vrstvy podobných 
mechanických vlastností ako v kontinuálnom režime, na rozdiel od tých však budú 
mať výrazne menšiu drsnosť, budú hladšie. Zdá sa, že adhézia vrstiev pripravených 
v pulznom režime je lepšia. S použitím argónu v zmesi s TVS možno v pulznom 
režime pripraviť vrstvy vysokých mechanických vlastností pri podstatne nižších 
výkonoch ako len so samotným TVS. Pri zavedení kyslíku dôjde k zmene štruktúry 
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vrstvy, mechanické vlastnosti sa znížia, výsledná vrstva postupne stratí organický 
charakter a začne sa podobať na SiO2. 

Techniky mikroskopie atomárnych síl (zobrazenie topografie, fázového kontrastu, 
distribúcie laterálnych síl, amplitúdového kontrastu akustickej mikroskopie 
atomárnych síl) a mapovania modulu boli využité za účelom charakterizácie 
medzifázového rozhrania sklenenými vláknami vystužených polymérnych 
kompozitov s neupravenými vláknami, vláknami s komerčnou povýrobnou úpravou, 
a vláknami povlakovanými funkčnou vrstvou z plazmového polyméru na bázi 
tetravinylsilánu. Pre analýzy boli použité leštené priečne rezy kompozitných 
vzoriek. Snímky topografie jasne rozlišujú jednotlivé fázy kompozitu kvôli ich 
rozdielnym mechanickým vlastnostiam, ktoré ovplyňujú tvar lešteného prierezu 
vzorky. Režim fázového kontrastu bol vhodnejší pre zobrazenie rozhrania 
medzivrstva-vlákno ako rozhrania medzivrstva-matrica, pravdepodobne kvôli 
väčšiemu rozdielu v module pružnosti medzi vláknom a medzivrstvou. Presne 
opačne to bolo pri použití zobrazenia pomocou distribúcie laterálnych síl, ktoré 
zobrazilo rozhranie medzivrstva-matrica. Frikčné vlastnosti medzivrstvy a vlákna sa 
teda zdajú byť podobné. Technika mapovania modulu odhalila oblasť o dĺžke asi 
0,5 m predstavujúcu možnú modifikovanú matricu u kompozitnej vzorky 
s komerčne upravenými vláknami. Okrem tejto výnimky boli všetky rozhrania 
v študovaných kompozitných systémoch relatívne ostré s ohľadom na prudkú zmenu 
mechanických vlastností na rozhraní v dĺžke približne 0,1 m. Pre dosiahnutie 
vyšších užitných vlastností kompozitu je potrebné v rámci medzifázy zabezpečiť 
plynulejší prechod mechanických vlastností od matrice k vláknu a zefektívniť tak 
proces prenosu napätia z matrice do vlákna. Toho je možné dosiahnuť aplikáciou 
riadenej multivrstvy s postupne sa meniacimi mechanickými charakteristikami.  
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