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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev 

oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev – TiO2, 

které byly připraveny z prekurzoru tetraisopropoxidu titaničitého (TTIP). Tenké vrstvy byly 

deponovány materiálovým tiskem na sodnovápenaté sklo a tloušťka vrstvy byla řízena opako-

vaným nanášením. Připravené vrstvy byly podrobeny pozorování pod optickým mikroskopem 

a tloušťka vrstev byla měřena mechanickým profilometrem. 

ABSTRACT 

 This thesis studies the effect of conditions in the printing material layers of titanium dioxi-

de sol-gel formulations for the print properties of the resulting films – TiO2, which were pre-

pared from a precursor of titanium tetraisopropoxide (TTIP). Thin films were deposited on the 

printing material soda lime glass and the layer thickness was controlled by repeatedly apply-

ing. Prepared films were subjected to observation under an optical microscope, and the thic-

kness of the layers was measured by mechanical profilometry. 
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1  ÚVOD 

Oxid titaničitý je již řadu let využíván v mnoha průmyslových odvětvích, například 

ve strojírenství (přídavný materiál při svařování), slévárenství (při výrobě slitin), chemický 

(k výrobě barviv, smaltů, pigmentace PVC) a automobilový průmysl (k výrobě tónovaných 

skel), dále jako pigment pro výrobu barev, v potravinářství a kosmetice, kde jsou jeho částice 

v rozměrech 250–300 nm. V současné době je však zájem o menší částice, tzv. nanočástice 

o rozměrech pod 100 nm, kde TiO2 nabývá unikátní vlastnosti a přináší zcela nové užitné 

hodnoty. 

Nátěry s obsahem nanočástic oxidu titaničitého reagují po působení UV-A záření o vlnové 

délce v rozsahu 340–370 nm vznikem fotokatalytického jevu, a tím získávají antimikrobiální 

účinky, čistí vzduch oxidací polutantů a slouží k ochraně povrchů. Jako fotokatalyzátor se 

využívá při čištění vody a za pozornost stojí i jeho foto-indukovaná konverze smáčivosti po-

vrchu, kde se využívají vysoce hydrofilní povrchové vlastnosti.  
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Oxid titaničitý 

2.1.1 Výskyt v přírodě 

V přírodě se vyskytuje oxid titaničitý ve třech krystalových strukturách (Obr. 1): 

 Rutil – nejstálejší a nejhojnější forma, stabilní i při vyšších teplotách 

 Anatas – stabilní při nízkých teplotách, nevyskytuje se tak běžně jako rutil 

 Brookit – málo stabilní, v přírodě se vyskytuje vzácně a vždy je kontaminován ji-

nými prvky 

   

   

Obr. 1: Krystalové struktury TiO2 zleva: anatas, brookit a rutil
1
 

2.1.2 Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Oxid titaničitý TiO2 je bílá amorfní, látka, bez chuti a zápachu, odolná a stabilní vůči extrém-

ním teplotám a korozi. Nerozpouští se ve vodě, ani ve zředěných kyselinách a organických 

rozpouštědlech, pouze v kyselině fluorovodíkové a horké koncentrované kyselině sírové2 .  

Významnou vlastností oxidu titaničitého je jeho fotokatalytická aktivita, kterou nejvíce pozo-

rujeme pro anatas (srovnávána s rutilem; brookit nemá moc velké praktické využití – vzhle-

dem k nízké teplotní stabilitě). Rozdílná fotokatalytická aktivita spočívá v odlišné struktuře 

energetických pásů. Vzdálenost energetických pásů polovodičů je minimální energie světla 

vyžadovaná k  vytvoření elektricky vodivého materiálu nebo k  získání excitovaných elektro-

nů. Oxid titaničitý, jehož šířka zakázaného pásu pro anatas je 3,2 eV, což odpovídá záření 

o vlnové délce 384 nm a 3,0 eV pro rutil, které odpovídá záření o vlnové délce 410 nm18. 

TiO2 filtruje prakticky veškeré záření pod touto vlnovou délkou4 ,5. 

 Hodnoty některých fyzikálních vlastností pro danou krystalickou modifikaci jsou uvedeny 

v tabulce I3. 
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Tab. I Fyzikální vlastnosti TiO2 

 Rutil Anatas Brookit 

Hustota (g cm−3) 4,24 3,85 4,10 

Index lomu 2,61 2,49 2,58 

Tvrdost dle Mohse 6,5–7 5,5–6 6,0 

Krystalová soustava čtverečná čtverečná kosočtverečná 
 

2.1.3 Historie 

První průmyslové výroby byly zahájeny v roce 1918, kdy se ale nejednalo o čistý TiO2, ale 

o jeho směs se síranem barnatým. Teprve od roku 1923 se ve Francii začalo s výrobou čistého 

TiO2 (98–99 %). Na přelomu roku 1923–1924 se začal vyrábět i na našem území a od roku 

1968 do současnosti se vyrábí v chemických závodech v Přerově – dříve Přerovské chemické 

závody, nyní akciová společnost Precheza, jejichž hlavním výrobním programem je anorga-

nický pigment, nosným výrobkem titanová běloba. 

 Surovinou pro výrobu titanové běloby je nerost ilmenit, způsob výroby je tzv. sulfátovou 

metodou (uvedena v oddíle 2.3 Technologie výroby – sulfátová metoda). 

 V padesátých letech firma Dupont přišla s novou výrobní technologií – chloridovým způ-

sobem v plynné fázi (uvedena taktéž v oddíle 2.3 Technologie výroby – chloridová metoda). 

Přestože chloridový způsob je schopen vyrábět kvalitnější pigment, technologie je velmi ná-

ročná a dodnes se touto metodou vyrábí pouze polovina světové produkce. 

 Méně kvalitní druhy pigmentu se vyrábí i jinými technologiemi7, 8. 

2.1.4 Využití a aplikace oxidu titaničitého 

Oxid titaničitý je všestranně použitelný materiál. Pro svůj vysoký indexu lomu světla ve vidi-

telném spektru, má vlastnosti, které jsou předpokladem pro pigment širokého použití – vysoká 

opacita, bělost a vyjasňující účinky. 

 Pod obecným názvem titanová běloba se používá například v  nátěrových hmotách, směsi 

pro plnění do papíru a pigmentace gumárenských směsí, v oblasti zpracování plastů, kde 

kromě dosažení bílého odstínu, zároveň poskytuje dostatečnou ochranu vůči destruktivním 

účinkům UV záření. 

 V potravinách slouží k barvení cukrářských výrobků, bonbonů, žvýkaček a práškových 

smetan do kávy. Evropský kód pro tuto látku v potravinářství je E 171. 

 Ve farmacii se používá k barvení kapslí, tablet a pilulek, plnidlo do krycích glazur 

a barvivo na náplasti. 

 V kosmetice je obsažen v očních stínech, krémech, rtěnkách, lacích na nehty, zubních 

pastách a v opalovacích krémech. Konkrétně pro přípravu opalovacích krémů je přípustná 

velikost částic 70 nm ± 1 % 6. 

 Další využití je spojeno s jeho fotokatalytickou aktivitou, zde jsou možné aplikace od čiš-

tění vzduchu, povrchy odolné proti plísním, řasám a mechům, až po dočištění problematic-

kých látek z vod. K těmto účelům se používají nanočástice s anatasovou krystalovou 

strukturou 8, 9, 10. 
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 Nanočástice 

Definice nanomateriálu - Doporučení Komise 2011/696/EU 

 Podle přijaté definice se „nanomateriálem rozumí přírodní materiál, materiál vzniklý jako 

vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako 

agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden 

nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1–100 nm“11. 

2.2 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je proces, při kterém dochází k chemickému rozkladu látek za přítomnosti kata-

lyzátoru a světla. Fotokatalyzátorem bývá polovodič, který se aktivuje po ozáření světlem 

o vhodné vlnové délce. Katalyzátor – v našem případě oxid titaničitý – ve výsledné rovnici 

chemické přeměny nevystupuje, tvoří oddělenou fázi, pouze může reakci urychlovat, excito-

vaným stavem, aniž by byl v průběhu reakce spotřebován. Vlivem katalyzátoru může dochá-

zet k reakcím, ke kterým by za daných podmínek prakticky nedošlo, případně mohou celou 

reakci urychlit (v případě pozitivní katalýzy) až do dosažení rovnováhy 12, 13. Fotokatalýza 

probíhající na povrchu TiO2 rozkládá organické molekuly na oxid uhličitý a vodu, dle reakce: 

2
2 2 2TiO

organická molekula + O  minerální kyselina + CO H Ohv 
  

2.2.1 Fotokatalytické reakce probíhající na povrchu TiO2 

TiO2 absorbuje UV-A oblast slunečního světla, tedy záření o vlnové délce pod 400 nm. Ab-

sorbované záření způsobí excitaci elektronu (e−) do vodivostního pásu (cb) a ve valenčním 

pásu (vb) se vygeneruje díra (h+). Vzniká pár elektron-díra (Obr. 2). 

2TiO 2 2 2    h ehv    
 

(1) 

 Vznikající částice mohou reagovat navzájem za vzniku neutrálních center a energie se di-

sipuje ve formě tepla nebo s částicemi adsorbovanými na povrchu polovodiče, což vede ke 

vzniku různých radikálů. 

h e rekombinacevb cb

  
 

(2) 

2H O h  H OH   
 

(3) 

OH h OH    (4) 

2 2H H , O

2 2 2 2 2O e  O HO H O
       

 
(5) 

RH h  R H     (6) 

2R HO  ROOH 
 

(7) 

2 2R O  RO  
 

(8) 

2RO RH  ROOH R   
 

(9) 

2 2R OH  ROH CO H O   
 

(10) 
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 Nerovnovážná distribuce elektronů a děr způsobuje redukční nebo oxidační reakce 

s adsorbovanými částicemi nebo povrchovými skupinami na TiO2 
14, 15. 

 

Obr. 2: Schéma průběhu fotokatalytické reakce16 

2.2.2 Fotokatalyticky indukovaná superhydrofilita TiO2 vrstev 

Superhydrofilita TiO2 byla objevena v r. 1995 náhodou, kdy připravený tenký film s příměsí 

SiO2 získal superhydrofilní vlastnosti poté, co byl vystaven UV záření. 

 Superhydrofilnost znamená téměř nulový kontaktní úhel vody a povrchu TiO2
4. Běžný 

kontaktní úhel vody je desítky stupňů. Tento jev je způsoben vznikem kyslíkových defektů na 

povrchu ozářeného TiO2, a s tím spojené změny oxidačního stavu atomu titanu z 
4Ti 

na 
3+Ti . 

Tento stav si povrch udrží po dobu až dvou dnů i bez působení záření v případě, že je ve vrst-

vě přítomna látka se schopností zadržet vodu, a tyto vakance jsou nahrazeny disociovanými 

molekulami vody za vzniku hydroxylových skupin, které hydrofilní konverzi povrchu zapří-

činily17, 18. 
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2.3 Technologie výroby TiO2 

2.3.1 Sulfátová metoda 

Ilmenit nebo struska z výroby železa s vyšším obsahem titanu se rozpouštějí v koncentrované 

kyselině sírové. 

3 2 4 4 4 2FeTiO  + H SO   TiOSO  + FeSO  + 2 H O (g)  (11) 

 Exotermická reakce, při které se uvolňuje velké množství vodní páry. Následně se 3Fe   

redukuje na 2Fe   přídavkem železných pilin nebo šrotu. 

 2 4 43
Fe SO  + Fe  3 FeSO

 (12) 

 4 2 4 2 4 4 22 TiOSO 2 H SO Fe Ti SO FeSO .2H O   
 

(13) 

 Síran železnatý se ochlazením odseparuje ve formě zelené skalice a zůstává obohacený 

roztok síranu thionylu s nízkým procentem nečistot, kterých se ještě zbavuje během hydro-

lýzy, kdy se probubláváním páry síranu thionylu hydrolyzuje za vzniku hydratovaného oxidu 

titaničitého a kyseliny sírové. 

 4 2 2 44
TiOSO 3 H O Ti OH H SO  

 
(14) 

 Nerozpustný hydrát  4OHTi  se promyje od zbytků nečistot, zfiltruje a ve formě pasty se 

podává do rotační pece. Proces mytí se několikrát opakuje a v posledním kroku se přidávají 

krystalizační zárodky a další přísady pro kontrolovanou fúzi a růst krystalů. Produkt se ná-

sledně kalcinuje podle potřeby a přísad na anatas nebo rutil. Pro rutil se teplota pohybuje oko-

lo 950 °C a pro anatas bývá obvykle o 100 °C nižší. Získaná pigmentová báze se po kalcinaci 

mele a dále zpracovává. Schéma výroby zobrazeno na obr. 3. 

2.3.2 Chloridová metoda 

Proces začíná chlorací rutilu, přičemž vzniká chlorid titaničitý, který se čistí opakovanou des-

tilací, aby se zbavil železa a dalších příměsí ovlivňujících barvu pigmentu. 

2 2 4 22 TiO 3 C 4 Cl 2 TiCl CO 2 CO    
 

(15) 

 Následně se páry TiCl4 vedou do oxidačního reaktoru, kde se z něho při 1 450 °C stává 

reakcí s přehřátou vodní párou čistý TiO2, který se kalcinuje v kalcinační peci. 

4 2 2 2TiCl O TiO 2 Cl  
 

(16) 

 Touto metodou se vyrábí i celosvětově používaný standard Degussa P 25 nyní Evonik, 

který je směsí anatasu a rutilu v poměru 3:1 6, 8. 
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Obr. 3: Schéma výroby TiO2 sulfátovým postupem8 
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2.4 Sol-gel proces 

Techniky sol-gel procesu se používají k přípravě fotoaktivních vrstev katalyzátorů při nízkých 

teplotách. Takto lze připravit fotokatalyzátor s velkým specifickým povrchem, vysoké čistoty 

a homogenity.  

 Při běžné sol-gel metodě se přidávají do solu molekuly vody, což vede k nekontrolova-

telnému srážení částic v důsledku prudké hydrolyzační a kondenzační reakce mezi alkoxidem 

a vodou. Tuto reakci lze blokovat a zpomalit, přidáme-li chelatační činidlo, které reaguje 

s alkoxidem a modifikuje ligandovou strukturu, umožňuje tak kontrolovat hydrolýzu a kon-

denzační reakci. 

Tímto způsobem se často připravují soly respektive vrstvy TiO2, výchozím alkoxidem je 

tetraisopropoxid a tetrabutoxid titaničitý, použitá alkoholová rozpouštědla jsou například 

ethanol nebo i-butanol, stabilizační činidla acetyl-aceton, ethanolamin, di- a triethanolamin a 

octová kyselina 20, 21. 

 Souhrnně lze sol-gel proces (Obr. 4) vyjádřit rovnicí: 

     2 /2 2M OR H O M OH ROH MO 2 H Onn n
n     

 
(17) 

 

Obr. 4: Zjednodušené schéma procesu sol-gel 

 Na závěr jsou gely přeměněny během kalcinace na TiO2 za vysokých teplot. Tepelné úpra-

vy jsou pro sol-gel techniku nezbytné. Dochází k rozkladu organokovového prekurzoru a 

vzniká krystalová forma TiO2. 

 Jelikož během kalcinace dochází k nárůstu velikosti částic, a s tím spojené ztráty fotokata-

lytické aktivity, funkční anatasová struktura se při teplotě nad 500 °C mění na rutilovou, která 

již tyto účinky nemá, přidává se strukturu řídící činidlo – polyethylenglykol (PEG), které po-

máhá při tvorbě porézní struktury, ovšem v závislosti na molární hmotnosti a koncentraci. 

Bylo zjištěno, že anatas je fotokatalyticky aktivní, kdežto rutil je chemicky stabilní 22. 

2.5 Depozice tenkých vrstev TiO2 

2.5.1 Substrát 

Požadavky kladené na substráty tenkých vrstev jsou dány jejich účelem – slouží jako mecha-

nická opora vrstvy a v elektronických aplikacích má obvykle ještě izolační účel. K dosažení 

stabilních parametrů vrstev je nutný předpoklad, že mezi substrátem a vrstvou neprobíhají 

chemické reakce, které by mohly vlastnosti vrstvy změnit. 

 Důležitá je mechanická pevnost substrátu a přilnavost neboli adheze vrstvy, a to i při vel-

kých teplotních změnách. Aby bylo možno vytvářet vrstvy s definovanými 

a reprodukovatelnými elektrickými i jinými parametry, je třeba, aby byl povrch rovný a hlad-

ký. Ve všech případech je nutná naprostá čistota povrchu, zaručená předběžným zpracováním. 

hydrolýza 
Sol 

kondenzace 
Prekurzor Gel 
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 Nejčastěji používaným substrátem je sklo a keramika, které mají při zohlednění cenové 

dostupnosti a použitelnosti největší uplatnění. Nevýhodou těchto materiálů je možný vyšší 

obsah alkalických prvků, zejména sodíku. Během tepelné úpravy, která je v procesu sol-gel 

nutná, dochází k difúzi sodných iontů do vrstev TiO2, kde zabraňuje vzniku anatasové formy. 

Vzniklý titanát sodný  Na – Ti – O  není fotokatalyticky aktivní. 

 Z tohoto důvodu se někdy mezi sodnovápenaté sklo a tenký film TiO2 vkládá vrstva před-

cházející difúzi sodných iontů, vzniká tak film s dvouvrstevnou strukturou, kde ochranná 

vrstva je tvořena z prekurzoru alkoxidu křemíku. Další možné opatření je odstranění povr-

chových kationtů leptáním povrchu v kyselině 20, 23. 

2.5.2 Inkoustový tisk 

Technologie inkoustového tisku je založena na bezkontaktním přenosu inkoustu na požado-

vané médium. Existují dva základní principy přenosu inkoustu: 

 Kontinuální tisk – tiskárny pracující na tomto principu vytvářejí kontinuální tok nabi-

tých kapek, které jsou buď vychýleny do recyklačního zásobníku, nebo jsou zacíleny 

na potiskovaný materiál. 

 Drop-on-demand – zde jsou vysílány pouze kapky, které jsou potřebné k tisku. Podle 

způsobu generování kapek se tiskárny dělí na termální a piezoelektrické. 

 V případě termálního tisku se k uvolnění kapek využívá teplo. Zahříváním topného ele-

mentu se vytvoří bublina par rozpouštědla, která vypudí kapku inkoustu z trysky, která díky 

tlaku exploduje na substrát. Při této metodě je nutné používat tepelně odolný roztok, a záro-

veň je nezbytné dostatečné chlazení. Mezi každým cyklem se tedy roztok musí zahřát a ná-

sledně zchladit. 

 Piezoelektrický tisk je založen na použití piezo-krystalu, který je uložený v tiskové hlavě 

a při dostatečném elektrickém proudu vytváří tlak k vytlačení roztoku z trysky. Výhodou je, 

že není potřeba tepelně odolný roztok24. 

2.5.3 Materiálový tisk 

Jedná se o metodu nanášení vrstev materiálu v disperzní nebo rozpuštěné formě v kapalné 

fázi. Materiálový tisk vychází z inkoustového tisku, který je z hlediska vytvoření obrazu nej-

jednodušší digitální tiskovou technologií. Inkoust je vstřikován přímo na potiskovaný materi-

ál. Tento princip je běžně používán v kancelářích, v domácnostech, ale i při přípravě tenkých 

vrstev. Kontrolována je velikost kapek respektive stopa na potiskovaném materiálu, což urču-

je rozlišovací schopnost. 

 Materiálová tiskárna se od inkoustové liší tím, že místo inkoustu může být tisknuta široká 

škála tekutin, které splňují kritéria daná výrobcem. 

 Vlastnosti inkoustu jsou jedením z nejdůležitějších parametrů pro materiálový tisk. Důleži-

té jsou informace o viskozitě kapaliny, obsahu pevných částic, velikosti částic. Tyto informa-

ce udává výrobce. Částice by se neměly rychle usazovat nebo shlukovat, proto kapalina 

prochází přes filtr zásobníku a větší částice jsou na něm zachycovány. Kapalina nesmí být 

těkavá, kyselá nebo zásaditá. 
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 Typickým rysem klasických tiskových technik v materiálovém tisku je vytváření přede-

vším tenkých plošných struktur s případným opakovaným nanášením, vytvářejících objekty 

s výškou jednotek až desítek mikrometrů, ale nepřekračující výšku 1 mm 25, 26. 

 Tiskárna Dimatix 

Tiskárna pracuje na principu drop-on-demand využívající piezoelektrický tisk. Tiskárna může 

vytvořit vzory v oblasti 200 × 300 mm tisknout na substráty s maximální tloušťkou do 

25 mm. 

Teplota desky, na kterou je umístěn substrát, může dosahovat až 60 °C a tiskovou hlavu lze 

vyhřívat do 70 °C. Tiskárna je vybavena dvěma kamerami - horizontální stroboskopická ka-

mera poskytuje detailní a zpomalený pohled na tiskovou hlavu. Kontrolována je funkčnost 

trysek, tvorba kapek, jejich tvar (nastavením napětí na piezokrystalu) a rychlost. Vertikální 

kamera snímá substrát, slouží k zaměření a nastavení soutisku již vytištěných vrstev ke kon-

trole depozičního procesu. Tisková hlava má 16 trysek, kde každá tryska zaujímá 254 µm 

s velikostí kapek cca 10 pl. Hlavní součástí této tiskárny je držák na cartrige (Obr. 5), který 

umožňuje mechanické nastavení úhlu tisku v závislosti na požadované rozteči jednotlivých 

trysek. Požadovanou rozteč je potřeba vyhledat v tabulce a nastavit odpovídající hodnotu úhlu 

s přesností na jednu desetinu27. 

 

 

  

 

Obr. 5: Tiskárna Dimatix, tisková hlava a cartrige28 
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3  METODY CHARAKTERIZACE VRSTEV 

3.1 Optická mikroskopie 

Pro pozorování mikrostruktury vzorků je optická mikroskopie vhodná metoda. Tyto přístroje 

umožňují vytvoření obrazu předmětů, které jsou příliš malé, aby byly pozorovatelné pouhým 

okem. 

3.1.1 Princip činnosti mikroskopu 

Mikroskop se skládá ze dvou základních optických prvků (Obr. 6): 

 objektiv – optický prvek, který se nachází blíže k pozorovanému předmětu. Objektiv 

zobrazuje přímo pozorovaný předmět – vytváří tedy skutečný obraz předmětu, a proto 

jde o spojný systém. Objektiv zpravidla obraz převrací. 

 okulár – nachází se blíže k oku. Skutečný obraz vytvořený objektivem okulár posouvá 

dále od oka, abychom mohli předmět dobře zaostřit okem. Vzhledem k tomu, že oko 

se nejméně namáhá, pozoruje-li obraz předmětu v nekonečnu, je okulár umístěn tak, 

aby se obraz vytvořený objektivem nacházel v ohnisku okuláru. Okulár tedy funguje 

jako lupa, kterou pozorujeme obraz vytvořený objektivem, posouvá obraz předmětu 

do nekonečna. 

 U běžných mikroskopů se dosahuje zvětšení až 1 000, u speciálních pak až 2 000, což je 

zároveň maximální možné zvětšení, kterého lze v oboru světelného vlnění dosáhnout. Další 

zvětšení již není možné díky projevům vlnových vlastností světla. Ty omezují rozlišovací 

schopnost mikroskopu30. 

 

Obr. 6: Schéma optického mikroskopu31 
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3.2 Profilometrie 

Profilometrie je metoda k měření profilů tenkých vrstev a jejich charakteristických vlastností, 

jako je tloušťka vrstvy, drsnost či vlnitost povrchu. Podle metody měření a přístrojového vy-

bavení, lze metody rozdělit do dvou skupin: 

 kontaktní – dochází k přímému kontaktu přístrojového vybavení s měřeným objektem 

 bezkontaktní – dochází ke zprostředkovanému kontaktu s objektem 

 V experimentální části této práce je použita metoda kontaktní, tak ji blíže specifikuji. Zá-

stupcem kontaktních metod je například kontaktní profilometr nebo též mechanický či hroto-

vý (stylus), využívá k měření diamantového hrotu, který je v kontaktu s měřeným povrchem. 

Vzorek umístěný na pohyblivé podložce se pohybuje horizontálně ve zvoleném směru. Verti-

kální výchylky hrotu jsou zaznamenávány v závislosti na pozici vzorku. Výhodou kontaktní 

profilometrie, ve srovnání s nekontaktními (optickými) metodami, je menší citlivost na nečis-

toty, z toho plynoucí větší přesnost měření, a další výhodou je, že se jedná o  přímou metodu, 

tedy není nutná kalibrace. Naopak nevýhodou je možné narušení povrchu stykem hrotu 

s povrchem předmětu, což využití dost zužuje. Další nevýhodou je riziko znečištění nebo po-

škození hrotu. Nejčastěji jsou používány tyto profilometry v průmyslu, lze je však použít i pro 

různá laboratorní měření32. 

3.2.1 3D Profilometr Bruker 

Profilometr DektakXT Bruker je kontaktní měřící zařízení určené pro 3D měření profilu 

a tloušťky různých materiálů či vrstev. Tento model má výhodu ve své stabilitě díky oblouko-

vému tvaru, čímž se dostává na vysoké rozlišení a velmi nízký šum, opakovatelnost při měře-

ní výšky schodku je menší než 5 Å 33. 

 Technické parametry: 

 Technika měření: hrotem (kontaktní měření) 

 Dvou-dimenzionální měření profilu povrchu, volitelná 3D analýza 

 Rozsah přítlaku: 1 až 15 mg s LIS 3 senzorem 

 Rozsah měřících zátěží: 0,03 až 15 mg 

 Posuvný automatický, motorizovaný XY stolek s posuvem v délce 150 m v obou 

osách, rotace kole osy Z 360° 

 Krokování nastavení stolku s přesností 1 mikrometr. 

 Parametry skenu a použitých vzorků: 

 Vertikální rozlišení: 0,1 nm při rozsahu větším než 5 mikrometrů 

 Délka skenu bez přerušení: 55 mm 

 Počet bodů snímání v jednom skenu: 120 000 maximum 

 Maximální tloušťka vzorku: 50 mm 

 Maximální velikost vzorku: 200 mm 

 Aplikace: 

 Studování tenkých vrstev 

 Měření drsnosti povrchu 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité materiály a přístroje 

4.1.1 Chemikálie a materiály 

 Abeson 1% (dodecylbenzensulfonová kyselina) 

 Neodisher LM3 

 Absolutní ethanol 

 Acetyl-aceton 

 Destilovaná voda 

 Hexanol 

 Isobutanol 

 Polyethylenglykol 1 000 

 α-terpinol 

 Titan (IV) isopropoxid 

 Sodnovápenatá sklíčka s rozměrem 76 × 26 × 1 mm 

4.1.2 Vybavení laboratoře a přístroje 

 Ultrazvuková čistička Notus Powersonic PS-02000A 

 Materiálová tiskárna Dimatix Materials Printer DMP 2831 

 Pec ELSKLO 

 Optický mikroskop Nikon Eclipse E200 

 Fotoaparát Nikon D5000 

 Profilometr Bruker Dektakt XT 

4.1.3 Software 

 Dimatix Drop Manager 

 Camera Control Pro 2 

 Adobe Photoshop Lightroom, verze 3.3 

 Vision 64 

 Origin, verze 7.5 

 XnView 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Word 2013 
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4.2 Imobilizace TiO2 vrstev 

Výchozí látka pro přípravu TiO2 vrstev: Titan (IV) isopropoxid (97%), Aldrich, Germany. 

4.2.1 Příprava použitého solu 

Pro imobilizaci oxidu titaničitého byla zvolena sol-gel metoda s tetraisopropoxidem titaniči-

tým (TTIP) se strukturním vzorcem zobrazeným na obr. 7. Jednotlivé soly byly již připrave-

ny, a to následujícím způsobem: 

 V baňce bylo smícháno 20 ml isobutanolu s 1,9 ml acetyl-acetonu (AcAc). Tato směs byla 

po kapkách přidávána k 5,15 ml TTIP za stálého míchání na magnetické míchačce. Nakonec 

byla k tomuto roztoku přidána směs 22,5 ml absolutního ethanolu s 0,343 ml destilované vo-

dy. Takto připravený sol byl označen jako M6. 

 Další dva použité soly byly připraveny ze solu s označením M10, který měl stejné chemic-

ké složení, jako M6, ale při jeho přípravě bylo použito dvojnásobné množství AcAc, TTIP a 

destilované vody. Navíc obsahovaly polyethylenglykol s molekulovou hmotností 

1 000 g·mol-1 (PEG 1000), α-terpinol a hexanol. Pro přípravu solu s označením M10K bylo 

použito 10 ml základního solu M10, a pro sol s označením M10HTB 4 ml. Jednotlivá složení 

jsou uvedena v tabulce II a III. 

 

Obr. 7: Strukturní vzorec tetraisopropoxidu titaničitého (TTIP)34 

Tab. II Složky obsažené v solu 

sol s označením M6/ml M10/ml 

isobutanol 20,0 20,0 

acetylaceton 1,9 3,8 

TTIP 5,15 10,3 

ethanol 22,5 22,5 

destilovaná voda 0,343 0,686 

Tab. III Složení použitých solů, uvedeno v ml, není-li uvedeno jinak  

sol s označením M10K M10HTB 

M10 10 4 

PEG1000* 3 mg 1,2 mg 

α-Terpinol 2 1 

hexanol 3 1 

*množství je přepočteno ze zadané koncentrace 0,2 g/100 ml 

solu 
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4.2.2 Příprava substrátu k depozici 

Jako substrát byla použita sodnovápenatá sklíčka o rozměrech 76 × 26 × 1 mm. Nejdříve bylo 

každé sklíčko opatřeno popisem pomocí gravírovacího rydla (Obr. 9), popis obsahoval infor-

maci o použitém solu, teplotě substrátu a počtu nanášených vrstev. Dále byla sklíčka čištěna 

v ultrazvukové lázni, připravené z čističe Neodisher LM3 o doporučené koncentraci 0,2–2 %, 

po dobu 5 až 10 minut, poté byla vyjmuta a postupně ponořena do dvou kádinek 

s destilovanou vodou, aby bylo dosaženo maximální možné čistoty. Následovalo osušení 

proudem suchého vzduchu a poslední úprava povrchových vlastností sklíček, byla ponoření 

do 1% tenzidu Abesonu, který zajistil lepší smáčení nanášených vrstev, a osušena proudem 

suchého vzduchu. Na takto před upravený substrát byla ihned deponována TiO2 vrstva. 

 

Obr. 8: Gravírovací rydlo Dremel35 

4.2.3 Tisk vrstev TiO2 

Pro nanesení vrstvy oxidu titaničitého v podobě solu M6, M10K a M10HTB byla použita 

materiálová tiskárna Dimatix DMP 2831. Tisková kazeta byla naplněna solem ze stříkačky 

s tupou jehlou a zavedeným membránovým filtrem s velikostí pórů 0,45 µm, aby se zabránilo 

případnému vniknutí větších částic do tiskové hlavy a ucpání trysek. 

 Tiskárna byla nastavena v programu Dimatix Drop Manager následovně: 

 obrazec, který měl být tisknut – dvě čtvercové plochy o velikosti 20 × 20 mm na 

každý ze dvou substrátů (referenční a duplikát) 

 teplota vyhřívání desky, na kterou byl umístěn substrát – postupně od 30 do 60 °C 

(s krokem 10 °C) 

 teplota a rozteč tiskové hlavy – teplota 30 °C, tisková hlava v úhlu 7°, což odpovídá 

rozteči trysek 30 µm s konstantním objemem kapky cca 10 pl 

 počet tištěných vrstev – nanášeny byly 1–3 vrstvy 

 rychlost tryskání trysek – nastavena pro všechny trysky stejná 

 počet aktivních trysek – všech 16 

 Před tiskem byla provedena zkouška trysek a zkontrolována jejich funkčnost pomocí inte-

grované stroboskopické kamery. 

 Každý sol byl vytištěn duplicitně při teplotě 30, 40, 50 a 60 °C, v 1, 2 a 3 vrstvách. Celkem 

tedy bylo vytištěno 36 × 2 vzorků. 

Potištěná sklíčka byla uložena do Petriho misek, aby nedošlo k jejich znečištění vzdušným 

prachem a ponechána cca 1 hodinu při laboratorní teplotě. Takto připravené vzorky byly kal-

cinovány při 450 °C po dobu 2,5 hodin, s rychlostí ohřevu 3 °C/min. 
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4.3 Charakterizace tenkých vrstev TiO2 

K charakterizaci připravených vrstev byla použita optická mikroskopie a mechanická profi-

lometrie. 

4.3.1 Optická mikroskopie 

Struktura vrstev TiO2 byla zkoumána optickým mikroskopem Nikon Eclipse E200 (Obr. 9 

vlevo). Mikrofotografie jednotlivých vzorků byly pořízeny při čtyřnásobném zvětšení objek-

tivu fotoaparátem Nikon D5000 (Obr. 9 vpravo), který byl připevněn na trinokulární tubus 

mikroskopu a připojen k počítači přes USB kabel.  

 Prostřednictvím programu Camera Control Pro 2 byl fotoaparát přes počítač ovládán 

a pořízené mikrofotografie uloženy ve formátu raw do cílové složky určené pro tyto účely. 

Každý jeden snímek byl popsán klíčovými slovy, která umožnila jejich jednoznačné přiřazení 

k danému vzorku a usnadnila následnou práci v databázi. 

 

 

Obr. 9: Optický mikroskop Nikon Eclipse E200 (vlevo) a fotoaparát Nikon D5000 

(vpravo)36, 37 

4.3.2 Databáze mikrofotografií 

Databáze snímků byla vytvořena v programu Adobe Photoshop Lightroom (Obr. 10), ve kte-

rém byly snímky také upraveny – převedeny na čitelné snímky ve formátu .jpeg, a ke každé-

mu snímku připojeno měřítko (1 000 µm). Nakonec byly vyexportovány na pevný disk. 
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Obr. 10: Adobe Photoshop Lightroom 3 

4.3.3 Profilometrie 

K zjištění tloušťky vrstvy a charakterizaci byl použit profilometr DektakXT (Obr. 11). Vytiš-

těná vrstva byla změřena diamantovým hrotem o nastavené síle přítlaku. Vertikální vychýlení 

hrotu je převedeno na elektrický signál, který přístroj zaznamená. Výsledkem jsou dvouroz-

měrná data v podobě křivky. Možnosti vyhodnocení jsou i 3D mapy. 

 Vzorek byl nastaven tak, aby začátek měření procházel přes nepotištěný substrát a křivka 

obsahovala i referenční (nulovou) hodnotu. Nastavení měření bylo provedeno v programu 

Vision 64 (viz tab. IV), kde byla vypočítána i potřebná data. 

Tab. IV Parametry nastavení pro měření  

Label Value 

Profile Hills 

ScanDuration 25 s 

ScanLength 2 mm 

ScanResolution 0,266596 µm 

ScanType Standard Scan 

StylusForce 3 mg 

StylusScanRange 6,5 µm 

StylusType Radius: 12,5 μm 
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Obr. 11: Profilometr DektakXT od firmy Bruker29 
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5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Optická mikroskopie 

Tenké vrstvy TiO2 byly připraveny sol-gel metodou, jako prekurzor je použit TTIP. 

K vytvoření vrstev je použita technika materiálového tisku pomocí tiskárny Dimatix 

DMP 2831. Vrstvy jsou pozorovány pod optickým mikroskopem, objektivem s čtyřnásobným 

zvětšením. U připravených vzorků byl sledován vliv teploty substrátu a počtu nanesených 

vrstev na finální kvalitu ve spojitosti s použitým solem. Tiskárna byla nastavena s vytočením 

tiskové hlavy o 7°, rozestup jednotlivých kapek tedy odpovídal 30 µm. Rychlost tisku i objem 

kapek byl konstantní. Snímky byly pořízeny pro vrstvy vypálené při 450 °C. 

 U první série snímků (Obr. 12) připravených ze solu s označením M6 (neobsahuje PEG) je 

patrné při teplotě 60 °C, pro tři nanesené vrstvy, pravidelné řádkování a fixace nanesené vrst-

vy při tisku. Ačkoliv již při nanesení dvou vrstev dochází k jejich popraskání, povrch se jeví 

u všech vrstev sklovitě hladký a vzorky byly transparentní. 

 Pro druhou sérii vzorků (Obr. 13) byl použit sol s označením M10HTB, který obsahoval 

strukturu řídící činidlo PEG 1000. Vrstva je nejednotná a vytváří místy shluky, které jsou vli-

vem teploty usměrňovány. Při nanesení tří vrstev dochází k úplné separaci jednotlivých shlu-

ků. Praskliny vznikají důsledkem vnitřního pnutí po tepelné úpravě, způsobené objemovými 

změnami při oxidaci gelové struktury. 

 Třetí série vzorků (Obr. 14) vznikla ze solu s označením M10K, který obsahoval také 

PEG 1000. Vrstvy jsou téměř provázané, při 60 °C je patrné řádkování, při nanesení tří vrstev 

dochází k celoplošnému praskání vrstvy. Nanesené vrstvy byly transparentní.  
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Teplota 
Počet vrstev 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 

   

40 °C 

   

50 °C 

   

60 °C 

   

Obr. 12: Snímky vrstev TiO2 připravené ze solu M6 neobsahujícího PEG 1000, zvětšení 4× 
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Teplota 
Počet vrstev 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 

   

40 °C 

   

50 °C 

   

60 °C 

   

Obr. 13: Snímky vrstev TiO2 připravené ze solu M10HTB obsahujícího PEG 1000, zvětšení 4× 
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Teplota 
Počet vrstev 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 

   

40 °C 

   

50 °C 

   

60 °C 

   

Obr. 14: Snímky vrstev TiO2 připravené ze solu M10K obsahujícího PEG 1000, zvětšení 4× 

Detailnější náhled pořízených snímků je součástí přílohy (Obr. 27– Obr. 32). 
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5.2 Profilometrie 

Tloušťka vrstev byla měřena kontaktním profilometrem. Data zpracována v programu Vision 

64 a výsledné hodnoty tloušťky vrstev (Tab. V–Tab. VII) graficky zpracovány v programu 

MS Excel (Obr. 15–Obr. 17). 

Tab. V Naměřené hodnoty tloušťky vrstev TiO2 solu M6 

Teplota 
Tloušťka vrstev (nm) 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 149 309 218 

40 °C 60 116 210 

50 °C 75 73 168 

60 °C 106 349 125 

 

 

Obr. 15: Graf závislosti tloušťky vrstvy TiO2 na počtu vytištěných vrstev a teplotě pro sol M6 

(neobsahující PEG 1000) 
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Tab. VI Naměřené tloušťky vrstev TiO2 solu M10HTB 

Teplota 
Tloušťka vrstev (nm) 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 11 136 256 

40 °C 65 107 249 

50 °C 67 158 202 

60 °C 46 55 408 

 

 

Obr. 16: Graf závislosti tloušťky vrstvy na počtu vytištěných vrstev a teplotě pro sol M10HTB (obsahující 

PEG 1000)  

Tl
o
u
šť
ka

 (
n
m
)



31 

 

Tab. VII Naměřené tloušťky vrstev TiO2 solu M10K 

Teplota 
Tloušťka vrstev (nm) 

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy 

30 °C 49 100 182 

40 °C 43 236 329 

50 °C 85 292 184 

60 °C 109 281 418 

 

 

Obr. 17: Graf závislosti tloušťky vrstvy na počtu vytištěných vrstev a teplotě pro sol M10K 

(obsahující PEG 1000) 

 Nejpravidelnější vývoj tloušťky vrstev s teplotou a počtem vytištěných vrstev je pozorován 

u vzorků s použitým solem M10K (Obr. 17). 

 Průběh měření vrstev je graficky zpracován pomocí programu Origin. Každá křivka odpo-

vídá povrchu konkrétního vzorku (Obr. 18–Obr. 26). 
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Obr. 18: Graf záznamu měření při nanesení 1 vrstvy, sol M6 

 

Obr. 19: Graf záznamu měření při nanesení 2 vrstev, sol M6 

 

Obr. 20: Graf záznamu měření při nanesení 3 vrstev, sol M6 
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Obr. 21: Graf záznamu měření při nanesení 1 vrstvy, sol M10HTB 

 

Obr. 22: Graf záznamu měření při nanesení 2 vrstev, sol M10HTB 

 

Obr. 23: Graf záznamu měření při nanesení 3 vrstev, sol M10HTB 
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Obr. 24: Graf záznamu měření při nanesení 1 vrstvy, sol M10K 

 

Obr. 25: Graf záznamu měření při nanesení 2 vrstev, sol M10K 

 

Obr. 26: Graf záznamu měření při nanesení 3 vrstev, sol M10K 
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6  ZÁVĚR 

Vrstvy oxidu titaničitého byly připraveny sol-gel metodou, kde použitým prekurzorem je tet-

raisopropoxid titaničitý. Sol byl nanesen technikou materiálového tisku na sodnovápenaté 

sklo, které bylo před použitím upraveno v ultrazvukové čističce 2% roztokem Neodisher 

LM3, a poté ještě namočeno v 1% tenzidu Abesonu, za účelem úpravy povrchových vlastnos-

tí. 

 Vytištěno bylo duplicitně 36 vzorků. Od každé dvojice byl vybrán vydařenější kus. Před 

kalcinací byly vzorky uschovány při laboratorní teplotě, aby nedošlo ke kontaminaci vzduš-

ným prachem. Kalcinovány byly při teplotě 450 °C. Takto byly připraveny vzorky s 1, 2 a 3 

vrstvami oxidu titaničitého, pro 3 různé kompozice solu, při nastavované teplotě materiálové-

ho tisku na 30, 40, 50 a 60 °C. 

 Vypálené vzorky byly prostudovány optickým mikroskopem a ke každému vzorku byla 

pořízena mikrofotografie (viz obr. 12–obr. 14; v detailu v příloze obr. 27–obr. 32). Tloušťka 

vrstev byla změřena profilometrem. Záznam o každém měření byl graficky zpracován (viz 

obr. 18–obr. 26) a naměřené hodnoty tloušťky pro jednotlivé vzorky byly zobrazeny 

v závislosti na teplotě a počtu nanesených vrstev v prostorovém grafu (viz obr. 15–obr. 17). 

 Při hodnocení vrstev na základě pořízených mikrofotografií lze obecně pro všechny tři 

série vzorků říci, že po nanesení tří vrstev dochází při kalcinaci vždy k popraskání vrstev bez 

ohledu na danou teplotu při tisku. 

 U dvou nanesených vrstev nedošlo k popraskání u vzorků, kde byl použitý sol s označením 

M10K, a to jen za podmínek, kdy teplota během tisku byla 30 °C nebo 40 °C. Při vizuálním 

porovnání snímků vrstev, zúžíme podmínky při tisku pro sol M10K na teplotu 30 °C. 

 Pokud byla nanesena pouze jedna vrstva, vznikl transparentní kompaktní film při použití 

solu s označením M6, a teplota tisku byla 30 a 40 °C. 
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8  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AcAc acetyl-aceton 

cb vodivostní pás 

e− elektron 

h+ díra 

jpeg formát souboru 

PEG polyethylenglykol 

PEG 1000 polyethylenglykol s molekulovou hmotností 1 000 g mol−1 

TTIP titan tetraisopropoxid 

UV ultrafialové záření 

vb valenční pás 
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9  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M6 (bez obsahu PEG 1000) – TS 30 °C 

a 40 °C, zvětšení 4× 

Příloha 2 Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M6 (bez obsahu PEG 1000) – TS 50 °C 

a 60 °C, zvětšení 4× 

Příloha 3 Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10HTB (s obsahem PEG 1000) – TS 

30 °C a 40 °C, zvětšení 4× 

Příloha 4 Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10HTB (s obsahem PEG 1000) – TS 

50 °C a 60 °C, zvětšení  4× 

Příloha 5 Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10K (s obsahem PEG 1000) – TS 

30 °C a 40 °C, zvětšení 4× 

Příloha 6 Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10K (s obsahem PEG 1000) – TS 

50 °C a 60 °C, zvětšení 4× 
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Obr. 27: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M6 (bez obsahu PEG 1000) – TS 30 °C a 

40 °C, zvětšení 4×  
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Obr. 28: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M6( bez obsahu PEG 1000) – TS 50 °C a 

60 °C, zvětšení 4× 
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Obr. 29: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10HTB (s obsahem PEG 1000) – TS 30 °C a 

40 °C, zvětšení 4× 
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Obr. 30: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10HTB (s obsahem PEG 1000) – TS 50 °C a 

60 °C, zvětšení 4× 
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Obr. 31: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10K (s obsahem PEG 1000) – TS 30 °C a 

40 °C, zvětšení 4× 
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Obr. 32: Detail snímků vrstev TiO2 připravené ze solu M10K (s obsahem PEG 1000) – TS 50 °C a 

60 °C, zvětšení 4× 


