
VYSOKÉ UEENÍ TECHNICKÉ V BRNS
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTｲEBNÍ CHEMIE
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

PｲÍPRAVA A VLASTNOSTI VRSTEV OXIDU
WOLFRAMOVÉHO ZHOTOVENÝCH Z KOLOIDNÍCH
DISPERZÍ
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF TUNGSTEN TIOXIDE LAYERS ORIGINATING FROM COLLOID
DISPERSIONS

BAKALÁｲSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Jiｳí Papák

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké uFení technické v BrnT / Purky｢ova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakaláｳské práce

Eíslo práce: FCH-BAK1217/2017
 

Ústav: Ústav fyzikální a spotｳební chemie
 

Student: Jiｳí Papák
 

Studijní program: Chemie a chemické technologie
 

Studijní obor: Chemie pro medicínské aplikace
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název bakaláｳské práce:
Pｳíprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí

Zadání bakaláｳské práce:

1. Prostudujte relevantní literární zdroje a sestavte reｻerｻi shrnující souFasný stav poznání o WO3
fotoaktivních vrstvách.
2. NavrhnTte materiály a procesy pro zhotovení WO3 vrstev z koloidních disperzí.
3. Prostudujte a optimalizujte proces ovrstvení a fixace.
4. Prostudujte fyzikální a chemické vlastnosti pｳipravených vrstev.

Termín odevzdání bakaláｳské práce: 21.5.2018

Bakaláｳská práce se odevzdává v dTkanem stanoveném poFtu exempláｳﾉ na sekretariát ústavu. Toto
zadání je souFástí bakaláｳské práce.

 

       

 
Jiｳí Papák
student(ka)  

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
vedoucí práce  

prof. Ing. Miloslav Pekaｳ, CSc.
vedoucí ústavu  

 

       

 V BrnT dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

dTkan  



3 
 

ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu 
wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně 
dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo na materiálové tiskárně Dimatix. 
Vlastnosti připravených vrstev byly sledovány pomocí profilometrie, rastrovací elektronové 
mikroskopie (SEM), rentgenové krystalografie (XRD) a elektrochemických měření. 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with preparation and characterization of tungsten oxide thin layers 
originating from colloid dispersions. Thin layers were prepared from a commercially 
available precursor by spin coating or on a material printer Dimatix. The properties of the 
prepared layers were monitored by profilometry, scanning electron microscope (SEM), X-ray 
crystallography 
(XRD) and electrochemical measurements. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Oxid wolframový, koloidní disperze, tenké vrstvy, spin coating, materiálový tisk 

KEYWORDS 
Tungsten oxide, colloid dispersions, thin layers, spin coating, materiál printing 
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1 ÚVOD 
Tenkovrstvé vodivé oxidy přechodných kovů jsou populární materiály při studiu a konstrukci 
fotoelektrických zařízení. Především pak transparentní oxid wolframový, který díky svým 
dobrým elektrochromním vlastnostem nachází široké uplatnění v oblasti optoelektroniky a 
mikroelektroniky, zejména u inteligentních oken pro energetické úspory, displejů, solárních 
článků a plynových senzorů. Pro vytvoření tenkovrstvého materiálu o specifických 
vlastnostech bylo vyvinuto nespočet depozičních technik např. spin coating, dip coating 
materiálový tisk a sprejová pyrolýza.  

Tahle práce se zaobírá přípravou a vlastností transparentních vodivých vrstev oxidu 
wolframového, u kterých byl použit komerčně dostupný prekurzor. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tenkovrstvý oxid wolframový 
Oxid wolframový je sloučenina kyslíku a přechodného kovu wolframu. Jedná se o žlutý 
prášek nerozpustný ve vodě s hustotou 7,2 g·cm-3 a teplotou tání 1 472 °C. Oxid wolframový 
se vyskytuje v minerálech ve formě hydrátu, zejména pak v tungstitu (WO3·H2O) a 
meymacitu (WO3·2H2O). V průmyslové výrobě se oxid wolframový vyrábí rozkladem 
kyseliny wolframové za vysokých teplot, nebo rozpuštěním pomocí hydroxidu amonného za 
vzniku krystalu se vzorcem: 5 (NH4)2O·12WO3·11H2O. Tyto krystaly jsou pak dále promyty, 
sušeny a kalcinovány za vzniku oxidu wolframového. [1] 

Krystalická forma oxidu wolframového má většinou strukturu jednoklonného osmistěnu, u 
kterého je atom wolframu obklopený šesti atomy kyslíků. WO6 podjednotky se dotýkají 
svými vrcholy s vrcholy ostatních podjednotek a vyvářejí perovskitou strukturu. Sdílené 
podjednotky vytvářejí prostor pro malé interkalační kationty např.: Li+, nebo H+ (Obr. 1), 
které jsou příčinou elektrochromismu. [2]. Oxid wolframový může zaujímati i jiné krystalické 
struktury: kubická, orthombická a triklinická. [3] 

 

Obr. 1: Umístění kationtu ve struktuře perovskitu [4] 

 Tenká vrstva oxidu wolframového je transparentní, avšak při elektrochemické redukci 
dochází ke změně barvy na modrou (elektrochromismus). Reversibilní zbarvení vodivé vrstvy 
je zapříčiněno změnou oxidačního stavu wolframu z WVI na WV, kde atom wolframu v nižším 
oxidačním stavem více absorbuje záření ve viditelném spektru. Elektrochemickou reakci 
oxidu wolframového můžeme zapsat pomocí rovnice (1): [5]  

WO +  xM +  xe (transparentní)  ↔ M WO  (modrá)     (1) 
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2.2 Heterogenní Fotokatalýza 
V průběhu fotokatalýzy dochází ke zrychlení fotoreakce, rozkladu látek v přítomnosti vhodně 
zvoleného fotokatalyzátoru a záření. Fotokatalýza je spojena s excitaci elektronu z valenčního 
(vb) do vodivostního pásu (cb), transportem excitovaného elektronu (e-) i vzniklé 
elektronového díry (h+) k povrchu látky a oxido-redukčním dějem se složkami prostředí. 
Fotokatalýza je snižována rekombinací excitovaného elektronu a elektronové díry. Při 
rekombinaci se elektron náhodně setká s dírou, absorbovaná světelná energie se uvolní ve 
formě tepla a elektron tuhle díru zaplní. Cílem je tedy najít materiál u něhož je fotokatalýza 
dostatečně účinná. Materiál by měl mít takovou strukturu, aby docházelo k rekombinacím co 
nejméně s maximálním přenosem valenčních elektronů. [6] 

 

Obr. 2: Šířka zakázaných pásem vybraných polovodičů [7] 

Nejčastější heterogenní fotokatalyzátory jsou oxidy přechodných kovů a polovodiče. 
Energetické hladiny v polovodičích jsou uspořádány do energetických pásů. Energetický pás, 
který je zaplněn v nejvyšší vzdálenosti se nazývá valenční pás (vb), nejníže neobsazený pás se 
nazývá vodivostní pás (cb). Významným parametrem pro fotokatalýzu je šířka zakázaného 
pásu, to je rozdíl energií mezi valenčním a vodivostním pásem (Obr. 2). Šířka zakázaného 
pásu udává absorpční spektrum látky, tedy mez energie, která je schopna excitovat elektron. 
Podle šířky zakázaného pásu rozdělujeme látky na vodiče (mají šířku zakázaného pásu rovný 
nule), polovodiče (šířka zakázaného pásu není nulová, ale je menší než 3 eV) a izolanty (šířka 
zakázaného pásu je větší než 3 eV). 

Když dopadne na polovodič foton, jehož energie je menší než energie zakázaného pásu, 
nedojde k excitaci elektronu, naopak pokud je energie dopadajícího záření stejná, nebo větší 
než šířka zakázaného pásu, elektron se excituje za vzniku elektronové díry. Jestliže není 
přítomen vhodný akceptor nebo donor, dochází k rekombinaci, buďto na povrchu, nebo 
v objemu polovodiče. Za přítomnosti vhodného akceptoru a donoru se elektron-díra zachytí a 
k rekombinaci nedojde, bude probíhat oxidace donoru (D) a redukce akceptoru (A) na 
povrchu fotoaktivní látky (Obr. 3). [7] 
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Obr. 3: Schéma heterogenní fotokatalýzy na ozářeném polovodiči s naznačenými rekombinantními a 

oxido-redukčními pochody. Rekombinace na povrchu (A), rekombinace v objemu (B), redukce 

akceptoru (C), oxidace donoru (D). [7] 

Šířka zakázaného pásu oxidu wolframového se pohybuje v rozmezí 3,2 eV až 2,5 eV, 
rozdílná velikost zakázaného pásu je dána především v odlišné krystalické struktuře 
tenkovrstvého materiálu. [3]  

2.3 Elektrochromismus 
Elektrochromismus je jev, který se u některých materiálů projevuje reversibilní změnou 
optických vlastností. Tahle změna je tedy doprovázena změnou barvy, odrazivosti a 
propustnosti, a je vyvolána určitou dávkou proudu, která zapříčiní redoxní reakci 
v elektrochromním materiálu. Mnoho přechodných kovů, jako jsou ruthenium, rhodium, 
mangan. kobalt, wolfram atd. vykazují elektrochromní vlastnosti. [8] 

2.4 Současné poznání o fotoaktivních WO3 vrstvách  
Na konci 60. let minulého století se objevila první zmínka o elektrochromismu oxidu 
wolframového. Během padesáti let se stal WO3 jeden z nejvíce prozkoumaných vodivých 
tenkovrstvých materiálů a nachází celou řadu uplatnění, jejichž současná problematika bude 
dále rozvedena.  
 Yu Hang Li a kolektiv se zabývali modifikací oxidu wolframového na atomární úrovni za 
účelem vytvoření elektrokatalyzátoru pro výrobu vodíku z okyselené vody. Platina je dnes 
nejčastěji využívaným katalyzátorem pro redukci vodíkových iontu na molekulární vodík, 
avšak vysoká cena a poměrně malý výskyt platiny omezují průmyslovou výrobu plynného 
vodíku. Vhodnou alternativou k platinovému katalyzátoru je díky své termodynamické 
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stabilitě v kyselém elektrolytu oxid wolframový. Samotný WO3 nemá až tak dobré vlastnosti, 
jako katalyzátoru redukce vodíku, nicméně úpravou prostorové a elektronové struktury 
můžeme zlepšit katalytickou aktivitu materiálu. Vědcům se podařilo vytvořit modifikovaný 
oxid wolframový WO2,9 s výbornou katalytickou aktivitou s nízkým přepětím -70 mV při 
proudové hustotě 10 mA·cm-2. [9] 
 Oxid wolframový se také využívá u chytrých oken, kde slouží k úspoře energie a 
dekontaminace interiéru. Na rozdíl od klasických chytrých oken, které absorbují UV a NIR 
záření a dále přeměňující na tepelnou energii bez maximálního využití slunečního záření, se 
Yuan Li a kolektivu podařilo vytvořit nanokompozitní vrstvu g-C3N4@CsxWO3. Vrstva nejen 
absorbuje UV a NIR a s vysokou propustností viditelného zářeni, ale vykazuje i výbornou 
fotokatalytickou aktivu za účelem snižování znečištění vnitřních prostorů. Na Obr. 4 je 
znázorněno schéma fotokatalýzy vrstvy g-C3N4@CsxWO3. Bylo prokázáno že ve vrstvě 
dochází ke vzniku heterogenní struktury CsxWO3 a g-C3N4, která podporuje fotokatalytický 
efekt. [10] 

 

 

Obr. 4: Schéma fotokatalýzy připraveného nanokompozitu [10] 

 Také se vyvíjejí elektrochrmoní zařízení s WO3, které jsou flexibilní a různě tvarovatelné. 
Tyto materiály umožňují použití především u flexibilních displejů nositelné elektroniky. 
Pedro Barquinha a kolektiv se zabývali použitím flexibilních elektrochromních tranzistorů na 
bázi oxidu wolframového, kdy se jim podařilo vytvořit tranzistor se současnou optickou a 
elektrickou modulací. [11] 
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 Oxid wolframový se také může použít jako fotosenzibilizátor u fotodynamické terapie. 
Fotosenzitivní látka se aplikuje do nádorové tkáně a po ozáření NIR způsobí tvorbu vysoce 
reaktivního singletového kyslíku, který způsobuje rozklad těchto buněk. Jako fotosenzitivní 
látky se běžně využívají ušlechtilé kovy, které mohou být aktivovány relativně krátkou 
vlnovou délkou, což způsobuje omezený průnik světla do tělesných tkání. Poliraju Kalluru a 
kolektiv zkoumali PEGylovaná substechimetrická W18O49 nanovlákna jako fotosenzitivní 
látky fotodynamické terapie. Za vlnové délky 980 nm došlo k úplné destrukci nádorů 
vyskytujících se u myší. [12] 

2.5 Způsoby nanášení tenkých vrstev 
Fotoaktivní WO3 vrstvy mohou být připraveny mnoha způsoby (vypařování, rozprašování, 
sprejová pyrolýza, chemická depozici z plynné fáze, elektrodepozice, sol-gel, spin coating, 
dip coating a materiálový tisk), přičemž vlastnosti připravené vrstvy jsou ovlivněny zvolenou 
ovrstvovací technikou. V následujících kapitolách budou rozebrány jen některé z uvedených 
technik. [13] 

2.5.1 Spin coating 
Spin coating je technika, při které se malé množství prekurzoru nanese na substrát, který je 
umístěn na vodorovném rotujícím podkladu (Obr. 5). Substrát rotuje za vysokých otáček, kde 
vlivem odstředivých dochází k rozprostření materiálu po celém povrchu substrátu s 
následným odpařením rozpouštědla. Prekurzor můžeme nanášet staticky, anebo dynamicky. U 
dynamické metody jsou voleny roztoky s nižší viskozitou, které jsou nanášeny na rotující 
substrát. Statická metoda je nanášení prekurzoru na nepohyblivý substrát, kde pak následuje 
roztočení substrátu s již naneseným vzorkem. Po nanesení je vrstva vypálena v peci. Tloušťka 
připravených materiálů může být ovlivňována rychlostí otáčení, viskozitou a koncentrací 
rozpouštědla. [14] 

2.5.2 Dip coating 

Dip coating je další depoziční metoda, kde je substrát ponořen v roztoku prekurzoru (Obr. 5). 
Během vytahování substrátu z roztoku, začne na podkladu ulpívat vrstva kapaliny, ze které se 
následně odpaří rozpouštědlo za vzniku tenké vrstvy materiálu. Vlastnosti nanesené vrstvy 
ovlivňuje celá řada faktorů např. koncentrace a složení roztoku, doba ponoření substrátu, 
rychlost vytahování substrátu a teplota. [15] 
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Obr. 5: Schéma spin coatingu (b) a dip coatingu (a). [16] 

2.5.3 Materiálový tisk 
Existuje několik druhů materiálového tisku např. sítotisk, hlubotisk, flexotisk a inkjet. U 
metody inkjet může být inkoust nahrazen celou řadou kapalných prekurzorů. Prekurzor je pak 
roztok nebo tavenina obsahující látku určenou k nanesení  

Existují dva druhy inkoustového tisku drop on demand (DOD) a kontinuální tisk (CIJ). 
Metoda drop on demand je typická tím, že kapičky kapalného prekurzoru mají vystříknout 
z tiskové hlavy směrem na substrát pouze tehdy, jestliže opravdu mají dopadnout, přičemž 
jedna kapka tvoří jeden bod. Drop on demand se dále dělí podle způsobu nanášení kapky na 
termální a piezoelektrický (Obr. 6).  

U piezoelektrického tisku se používá piezo-krystal, který je uložený v kanálech tiskových 
hlav. Při spuštění elektrického proudu se vytvoří dostatečný tlak k vytlačení kapalného média 
z trysek, změna tlaků ve vnitřní komoře probíhá ve vysokých rychlostech. Hlavní předností 
téhle technologie spočívá především na ovlivňování tvaru a velikosti kapky. Na stejném 
principu piezoelektrického jevu pracuje i materiálová tiskárna Dimatix vyrobena firmou 
FujiFilm. 

U metody kontinuálního tisku je vytvářen nepřetržitý proud kapek, kdy jsou kapičky 
vychylovány vloženým napětím, aby dopadly v požadovaném směru na substrát. [17, 18] 

 

Obr. 6: Srovnání kontinuálního, drop on demand a piezoelektrického tisku [19] 
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2.5.4 Chemická depozice z plynné fáze 
Chemická depozice z plynné fáze (CVD) je často využívaná technika pro nanášení tenkých 
vrstev Využívá jednoho, nebo více látek v plynném skupenství, které spolu reagují na 
povrchu substrátu, za vzniku tenkovrstvé sraženiny. Během reakce vznikají vedlejší produkty 
reakce, které jsou spolu s nezreagovaným plynem odstraněny z reakční komory.  

CVD metoda má poměrně velké množství variant, kde záleží na podmínkách reakčního 
prostředí. Můžeme ovlivňovat teplotu stěn reakční komory, tlak (CVD za atmosférického 
tlaku, CVD za nízkého tlaku), taky teplota uvnitř komory se může pohybovat v rozmezí                      
200–1600 °C. Pro zkvalitnění vrstev, anebo pro snížení reakční teploty se využívají CVD 
techniky podporované plazmatem, lasery, horkými vlákny, ionty, fotony, nebo různé 
spalovací reakce. [20, 21]  

2.5.5 Sprejová pyrolýza 
Stejné jako CVD metoda, patří sprejová pyrolýza mezi hojně využívané depoziční techniky. 
Využívá postupu, kdy se na vyhřívaný podklad rozprašuje roztok soli kovu. Kapalný 
prekurzor se vlivem inertního plynu rozprašuje ve formě malých kapének na povrch substrátu. 
Složky prekurzoru na něm reagují za vzniku tenké vrstvy materiálu. Vlastnosti vytvořeného 
filmu můžou být ovlivněny vzdáleností mezi tryskou a substrátem, velikostí kapiček a 
teplotou substrátu, okolní atmosféry a nosného plynu. [22, 23] 

Při depozici oxidu wolframového se jako prekurzor dá použít 0,01 M roztok WO3, který 
byl připraven rozpuštěním práškové formy WO3 v horkém roztoku amoniaku. Roztok byl 
nanášen při teplotě 250 °C a následně vypálen v peci. [23] 

2.6 Použité analytické metody 

2.6.1 Profilometrie 
Profilometrie je analytická metoda, která slouží k určování tloušťky a profilu povrchu 
zkoumaného vzorku. Strukturu povrchů můžeme analyzovat kontaktně, nebo bezkontaktně. 
Při kontaktním měření se využívá diamantový hrot, který se pohybuje po povrchu vzorku 
v definované měřené vzdálenosti a přítlaku. Vzdálenost hrotu vůči referenčnímu povrchu, 
většinou se jedná o povrch substrátu, na kterém je nanesena vrstva analytu, určuje tloušťku 
připravené vrstvy s případnými nerovnostmi.  
 Při bezkontaktním snímání vzorku jsou často využívané optické metody, u kterých se 
sleduje odražené záření od povrchu vzorku. Je možné vytvářet profil celého povrchu analytu 
v rámci jednoho měření. [24] 

2.6.2 Rastrovací elektronová mikroskopie 
Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) využívá ke studiu struktury analyzovaných látek 
svazek elektronů, který dopadá postupně na všechna místa vzorku a následně je emitovaný 
paprsek převáděn na viditelný obraz. Hlavní součásti rastrovacího elektronového mikroskopu 
jsou zdroj elektronů, několik elektromagnetických čoček, detektor a zobrazovací zařízení 
(většinou PC) (Obr. 7). 
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Obr. 7: Schéma Rastrovacího elektronového mikroskopu [25] 

Zdrojem primárních elektronů je elektronová tryska, která vytváří elektronový paprsek 
směřující na povrch vzorku. Elektronový paprsek prochází přes několik elektromagnetických 
čoček, které slouží k jeho zaostření. Při dopadu primárních elektronů se z povrchu vzorku 
uvolní sekundární elektrony.  

Spolu s detektory pro zjišťování sekundárních elektronů může mít rastrovací elektronový 
mikroskop i přídavné detektory, které slouží k pozorování dalších částic. Sekundární 
elektrony po detekci vypovídají o velikosti, tvaru a struktuře vzorku. Se sekundárními 
elektrony můžeme detekovat i zpětné odražené elektrony, Augerovy elektrony a rentgenové 
záření. Zpětně odražené elektrony vypovídají o topografii a o materiálovém složení vzorku, 
pomocí rentgenového záření a augerových elektronů můžeme zjistit prvkové složení 
materiálu.  

Hlavní výhodou SEM mikroskopu je možnost 30 000x zvětšení, při velmi vysokém 
rozlišení až v jednotkách nanometrů. Přístroj pracuje za nízkého tlaku 10-2 Pa, tohle je jistou 
nevýhodu při pozorování biologických vzorků obsahující vodu, které nejsou stabilní ve 
vakuu. Vzorky jsou speciálně upravovány, kdy voda je postupně odstraněna a nahrazena 
pryskyřicí. Vzorky se pak pokryjí vrstvou kovu, pro zvýšení intenzity signálu sekundárních 
elektronů. Další nevýhodou je nemožnost stanovovat prvky s protonovým číslem menší než 
11. [24, 26] 
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2.6.3 Rentgenová krystalografie  
Rentgenová krystalografie (XRD) je analytická metoda založená na interakci rentgenového 
záření se vzorkem v krystalické podobě. Technika umožňuje určit trojrozměrné uspořádání 
atomů v krystalické mřížce, jejich vazebný úhel a délku vazeb.  

Přístroj se skládá z několika hlavních komponentů: zdroj rentgenového záření, držáku 
vzorku, detektoru a převodníku signálu. Jako zdroj rentgenového záření se používá rentgenka, 
která má v evakuovaném prostoru dvě elektrody, ty se skládají z wolframového vlákna 
(katoda) a kovové desky (anoda). Při dostatečně vysokém vloženém napěti se z katody začnou 
uvolňovat elektrony a budou narážet na anodu. Urychlené částice vyrazí z vnitřní vrstev 
elektronového obalu kovu elektrony. Elektrony ve vyšších energetických hladinách se budou 
snažit vzniklý elektronový deficit zaplnit, tím že přejdou do nižšího energetického stavu. 
Tyhle energetické přechody vedou k emisím požadovaného rentgenového záření. 

Vzniklé záření dále dopadá na krystalický povrch vzorku, kde dochází k difrakci 
monochromatických rentgenových paprsků. Díky své pravidelné struktuře se dá krystal 
popsat jako souhrn krystalických rovin se stejnou mezirovinnou vzdáleností (Obr. 8).  

 

Obr. 8: Znázornění rentgenové difrakce [27] 

V určitém úhlu θ a v definované vlnové délce nastává konstruktivní interference, která je 
následně zaznamenána detektorem. Aby nastala konstruktivní interference musí být dráhový 
rozdíl difraktovaných paprsků na jednotlivých krystalických rovinách roven dvojnásobku 
vlnové délky použitého záření viz. Braggův zákon (2). 

nλ = 2dsinθ              (2) 

kde n je řád difrakce, λ je vlnová délka použitého rentgenového záření, d je vzdálenost dvou 
krystalických rovin a θ je úhel mezi difraktujícím záření a strukturní rovinou. [27, 28] 

2.6.4 Elektrochemické metody 

Elektroanalytické techniky jsou založeny na elektrodovém ději, při kterém dochází k přenosu 
náboje přes fázové rozhraní. Většinou se jedná o systém elektroda-elektrolyt. mezi nímž 
dochází k redoxní reakci. Děj může probíhat při nulovém proudu, pak mluvíme o rovnovážné 
potenciometrii. Naopak mezi techniky jejichž proud je nenulový řadíme voltametrii, 
amperometrii a polarografii. Pro charakterizaci elektrochemických vlastností oxidu 
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wolframového, který byl imobilizován na elektricky vodivém substrátu a v systému působil 
jako fotoanoda, byly použity techniky voltametrie a chronoamperometrie.  
 Voltametrie popisuje závislost elektrického proudu na pracovní elektrodě ponořenou 
v roztoku elektrolytu na jejím potenciálu, který se mění v čase. Ve voltametrii můžeme mít 
dvouelektrodové, nebo tříelektrodové zapojení. Při dvouelektrodovém zapojení je měřen 
proud mezi polarizovatelnou (potenciál je ovlivňovan procházejícím proudem) pracovní 
elektrodou a nepolarizovatelnou (potenciál zůstává stejný) referenční elektrodou, ve 
tříelektrodovém zapojení se ještě navíc využívá pomocná elektroda (Obr. 9). 

 

Obr. 9: Schéma dvouelektrodového a tříelektrodového zapojení [29] 

 Při postupném zvyšování napětí nejprve prochází obvodem nabíjecí (kapacitní) proud, 
přičemž elektroda je polarizována (Obr. 10). Po dosažení tzv. rozkladného napětí se na 
povrchu elektrody začnou vylučovat ionty elektrolytu, elektroda se depolarizuje a začne 
propouštět elektrolytický (faradaický) proud. Proud protékající pracovní elektrodu začne 
stoupat v závislosti na vloženém napětí. Při dalším zvyšování potenciálu elektrody je velikost 
proudu ovlivněna rychlostí difúze iontů k povrchu elektrody. Zvyšující napětí přestane 
ovlivňovat rychlost vylučování iontů na elektrodě a dochází ke koncentrační polarizaci 
elektrody. Velikost proudu, u kterého dochází ke koncentrační polarizaci se nazývá limitní 
difúzní proud [30]. 
 Chronoamperometrie (Obr. 11) je zvláštní typ voltametrie, která měří závislost velikosti 
proudu procházející pracovní elektrodou na čase při konstantním vkládaném napětí. Velikost 
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napětí se vždy volí v oblasti limitního difuzního proudu. Intenzita záření, která dopadá na 
fotoaktivní vrstvu je v pravidelných časových intervalech regulována, přičemž se sleduje 
rychlost odezvy polovodiče na změnu intenzity záření. 

 

 
Obr. 10: Graf cyklické voltametrie [31] 
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Obr. 11: Chronoamperometrie s pravidelným střídáním světelné a temnostní fáze 
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3 CÍL PRÁCE 
Cílem téhle bakalářské práce bylo sestavit rešerši, která shrnuje poznání o WO3 fotoaktivních 
vrstvách. Dalším cílem bylo navrhnout materiály a procesy pro zhotovení WO3 vrstev z 
koloidních disperzí pomocí metody spin coating a materiálového tisku. U takto připravených 
WO3 vrstev byly prostudovány fyzikální a chemické vlastnosti pomocí vybraných 
analytických metod. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Použité chemikálie, přístroje a software 

4.1.1 Chemikálie 
 2,5 hmot. % WO3 v 2-propanolu Sigma Aldrich 
 Organokřemičité pojivo 
 Destilovaná voda 
 Neodisher 

4.1.2 Přístroje 
 Laboratorní sklo 
 Automatická pipeta 
 Sklíčka potažená vodivou FTO vrstvou 
 Ultrazvuk PS02000A Ultrasonic Compact Cleaner 1,25l Powersonic 
 Radiometr X97 Gigahertz-Optik 
 Spin-coater Chemat Technology KW-4A 
 Pec Elsklo 
 Horkovzdušná sušárna Venticell 
 Tiskárna FujiFilm Dimatix  
 Rentgenový difraktometr EMPYREAN PANalytical 
 Profilometr DetakXT 
 Křemenná kyveta 
 Magnetické míchadlo 
 UV-A lampa Sylvania BL 350 11W 
 Zdroj napětí BaseTech BT-153 
 Rastrovací elektronový mikroskop 

4.1.3 Software 
 Microsoft Office Word 365 
 Microsoft Office Excel 365 
 OriginPro 7.5 
 Vision 64 
 VaChar  

 

4.2 Příprava WO3 vrstev 
Jako substrát pro transparentní WO3 vrstvy byla použita skla s tenkou vrstvou oxidu 
cíničitého dopovaným fluorem (FTO) o ploše 4 cm2. Zásobní disperze se skládala z 0,5 ml 
organokřemičitého pojiva SiBi o koncentraci 2,5 hmot. % a 1,5 ml 2,5 hmot. % komerčně 
dostupného WO3 v 2-propanolu Sigma Aldrich. Takto deponováná vrstva nejevila odezvu na 
fotoproud, proto se dále vrstvy připravovaly jen s prekurzorem 2,5 hmot. % WO3. 

Před samotným nanášením prekurzoru na substrát, byla FTO skla očištěna ponořením do 
roztoku tenzidu Neodisher a podrobena ultrazvukem po dobu 15 minut. Poté byla opláchnuta 
v destilované vodě a usušena proudem vzduchu.  
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 Fotoaktivní vrstvy byly deponovány metodami spin coating, nebo pomocí materiálového 
tisku na tiskárně FujiFilm Dimatix. U techniky spin coating byla očištěná sklíčka přelepena 
lepící páskou, za účelem vytvoření rozhraní mezi substrátem a tenkou vrstvou, kdy nově 
vytvořená vrstva měla plochu 2 cm2. FTO sklíčko bylo následně upevněno na vodorovnou 
podložku spin coateru KW-4A. Na substrát bylo naneseno 55µl WO3 prekurzoru a špičkou 
automatické pipety byla disperze WO3 rozprostřena po povrchu FTO skla. Po zapnutí 
přístroje, kdy spin coater pracoval vždy za stejných podmínek viz. Tab. 1, se vlivem 
odstředivých sil z povrchu substrátu odstranila přebytečná kapalina a odpařilo se rozpouštědlo 
zásobního roztoku WO3 za vytvoření transparentní tenké vrstvy oxidu wolframového. 

Tab. 1: Nastavení spin coateru 

 Čas [s] Rychlost otáčení [rpm] 
1. Fáze 18 500 
2. Fáze 5 2000 

 Takto vytvořené vrstvy byly vypáleny v peci při teplotě 400 °C po dobu 30 minut. 
V případě přípravy materiálu s více vrstvami se postupovalo aditivně, kdy po každé depozici 
byl substrát s nově vytvořeným vzorkem vložen do výparníku při teplotě 120 °C po dobu 10 
minut pro úplné odpaření rozpouštědla prekurzoru. Po depozici poslední vrstvy byl nanesený 
WO3 vypálen v peci. 

4.3 Profilometrie 
U připravených vrstev byla charakterizována jejich tloušťka pomocí profilometru DetakXT. 
Veškeré zadávání parametrů pro měření probíhalo v programu Vision 64 viz Tab. 2. Vzorek 
byl vložen na podložku profilometru a pomocí příkazu tower down měřící hrot sjel k povrchu 
vzorku. S využitím kamery a pohybového kříže bylo na vzorku nalezeno vhodné místo pro 
měření, tak aby hrot analyzoval přibližně 1 mm substrátu a 2 mm tenké vrstvy. Příkaz single 
aqusiton spustil první měření, které sloužilo k vyrovnání desky se vzorkem. Pokud měl 
záznam stoupající, nebo klesající charakter, tak se pomocí vyrovnávacího šroubu upravoval 
náklon desky za cílem dosažení lineárního tvaru křivky. Po dostatečném vyrovnání podložky 
se spustilo samotné měření. 
 

Tab. 2: Nastavení profilometru 

Parametr Hodnota 

Typ skenu Standart scan 
Profil Hills 
Přítlak 3 mg 
Typ hrotu Radius 12,5 μm 
Rozsah hrotu 65 μm 
Rozsah 3000 μm 
Rozlišení 0,999 
Rychlost 20 s 
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4.4 Voltametrie a Chronoamperometrie 
Měření elektrochemických vlastností probíhalo na sestavené aparatuře (Obr. 12), která se 
skládala z magnetického míchadla, stojanu pro kyvetu, křemenné kyvety, dvou krokosvorek a 
UV-A lampy Sylvania BL 350 11W. Křemenná kyveta byla naplněna elektrolytem HClO4 o 
koncentraci 0,1 M s konduktivitou 37 mS·cm-1. Do roztoku se vložil vzorek. kde fotoaktivní 
vrstva představovala pracovní elektrodu (anoda), jako protielektroda (katoda) byla použita 
nerezová jehla. Pomocí krokosvorek byl článek zapojen do elektrického obvodu. Intenzita 
dopadajícího záření na povrchu vzorku se pohybovala kolem 1,65 mW·cm-2. 
 Do programu VarChar byly zadány parametry voltametrického měření, kde rozmezí napětí 
se pohybovalo od -0,5 V do 2 V s krokem 20 mV a frekvencí 2 Hz. Proměřila se velikost 
proudu procházející pracovní elektrodou v závislosti na napětí během ozařování vzorku 
(světelná fáze) a při stínění zdroje záření (temnostní fáze), takže na vzorek dopadalo 
minimum záření. 
 Pomocí chronoamperometrie byla sledovaná velikost proudu v závislosti na čase za 
konstantního napětí s velikostí 1,5 V, krokem 20 mV a frekvencí 2 Hz. V první minutě měření 
byla v 10 s intervalech střídána světelná a temnostní fáze. Po skončení poslední temnostní 
fáze byla po dobu jedné minuty sledována velikost proudu během světelné fáze. 
 

 

Obr. 12: Sestavená aparatura určená pro měření voltametrie a chronoamperometrie. Aparatura 
během světelné fáze (A), temnostní fáze (B). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Vlastnosti WO3 vrstev v závislosti na teplotě vypálení 
Metodou spin coating bylo zhotoveno pět tenkých WO3 vrstev na FTO substrátu, přičemž 
každý vzorek se vypaloval v peci po dobu 30 minut za různé teploty. Pomocí profilometrie, 
lineární voltametrie a chronoamperometrie byly charakterizovány vzorky vypálené při teplotě 
100°C, 200°C, 300°C, 400°C a také vzorek, který se nevypaloval. 
 Na Obr. 13 jsou zobrazeny profily takto zhotovených vzorků. Neforemnou strukturu měl 
nevypálený vzorek. Profily vzorků, které byly podrobeny výpalu měly podobný charakter. 
S vysokou teplotou vypálení dochází k zatvrzení vzorku za vytvoření kompaktní vrstvy WO3. 
 U lineární voltametrie byla sledována závislost proudu na vzrůstajícím napětím během 
maximální a minimální intenzity dopadajícího UV záření Obr. 14. Teplota vypálení výrazně 
ovlivňuje elektrochemické vlastnosti tenkých vrstev WO3. U vzorku, který byl vypálen při 
teplotě 400°C je v rozmezí 0,75 – 1 V pozorován největší nárust fotoproudu. U všech vzorků 
byl v rozmezí 0,25 – 0,75 V pozorován pík, pravděpodobně se jednalo o nežádoucí redoxní 
reakci na povrchu nerezové protielektrody.  
 Chronoamperometrie popisuje závislost proudu na čase při konstantním napětí 1,5 V Obr. 

15. Můžeme pozorovat nárust proudu s rostoucí teplotou vypálení. Vzorky vypálené při 
teplotě 100°C a 200°C měly hodnotu fotoproudu téměř totožnou. Nejmenší odezvu na 
fotoproud měl nevypálený vzorek, naopak největší odezvu na fotoproud měla vrstva, která 
byla vypálena při teplotě 400°C a to 63,7 µA.  
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Obr. 13: Profil vrstev s různou teplotou vypálení. Z důvodu velkého nárustů profilů vzorků 

zapříčiněnou nahromaděním prekurzoru na hranu lepící pásky, byly z grafu vynechány hodnoty 

v rozmezí 0,7 – 1,35 mm. 
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Obr. 14: Lineární voltametrie vzorků s různou teplotu vypálení během světelné a temnostní fáze. 

Použitý elektrolyt 0,1 M HClO4 s konduktivitou 37 mS·cm-1. Intenzita dopadajícího záření byla 1,65 

mW·cm-2. 
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Obr. 15: Chronoamperometrie vzorků s různou teplotou vypálení. Střídání světelné a temnostní fáze se 

opakovalo v pravidelných časových intervalech 10 s. Použitý elektrolyt 0,1 M HClO4 s konduktivitou 

37 mS·cm-1. Intenzita dopadajícího záření byla 1,65 mW·cm-2. 
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5.2 Vlastnosti WO3 v závislosti na počtu vrstev 
Metodou spin coating byly vytvořeny vzorky s jednou, dvěma, třemi, čtyřmi a pěti vrstvami, 
které byly dále analyzovány. 

Obr. 16 znázorňuje profily jednotlivých vzorků. Se zvyšujícím se počtem vrstev rostla i 
tloušťka vzorků, takže největší tloušťku měl vzorek s pěti vrstvami. Tloušťky vzorků se třemi 
a čtyřmi vrstvami byly téměř shodné. V grafu jsou pozorovány píky, které byly zapříčiněny 
při přípravě vzorků, nahromaděním zásobního roztoku na hranu lepící pásky. 
 Lineární voltametrie vzorků je zobrazena v Obr. 17. Vzorky o větší tloušťce vykazovali 
největší odezvu na fotoproud. Největší nárust fotoproudu v rozmezí napětí 0,75 – 1,25 V byl 
zaznamenám pro vzorek s pěti vrstvami, fotoproud se pak ustálil v rozmezí hodnot                     
0,420 – 0,360 mA. Nejmenší odezvu měl pak vzorek s jednou vrstvou, kdy maximum proudu 
se pohybovalo v rozmezí 0,200 mA. Stejná tloušťka vzorku se třemi a čtyřmi vrstvami se 
projevuje u lineární voltametrie stejným nárustem fotoproudu a ustálením v 0,330 mA. U 
všech vzorků byl v rozmezí napětí 0,25 – 0,75 V opět pozorován pík, kdy se pravděpodobně 
jednalo o nežádoucí redoxní reakci na povrchu nerezové protielektrody.  
 Během chronoamperometrie (Obr. 18) byly hodnoty proudu odečítány ve světelné fázi 
v čase 80 s. Vzorek s jednou vrstvou měl nejmenší odezvu na fotoporud 135µA, největší 
odezvu měl vzorek s pěti vrstvami 287 µA. 
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Obr. 16: Profil vzorků v závislosti na počtu vrstev. Z důvodu velkého nárustů profilu vzorků 

zapříčiněnou nahromaděním prekurzoru na hranu lepící pásky, byly z grafu vynechány hodnoty 

v rozmezí 0,5 – 1,5 mm. 
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Obr. 17: Lineární voltametrie vzorků s různým počtem vrstev během světelné a temnostní fáze, Použitý 

elektrolyt 0,1 M HClO4 s konduktivitou 37 mS·cm-1. Intenzita dopadajícího záření byla 1,7 mW·cm-2. 
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Obr. 18: Chronoamperometrie vzorků s různým počtem vrstev. Střídání světelné a temnostní fáze se 

opakovalo v pravidelných časových intervalech 10 s. Použitý elektrolyt 0,1 M HClO4 s konduktivitou 

37 mS·cm-1. Intenzita dopadajícího záření byla 1,7 mW·cm-2. 
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 Na materiálové tiskárně DIMATIX bylo připraveno pět vzorků s různým počtem vrstev, 
přičemž vrstvy byly kruhového tvaru o průměru 1 cm. Vzorky byly analyzovány pomocí 
lineární chronovoltametrie. Lineární chronovoltametrie, sledovala při pravidelném střídání 
světelné a temnostní fáze velikost proudu v závislosti na vzrůstajícím napětí, které se 
pohybovalo v rozmezí -0,5 – 2 V. Měřilo se ve stejné aparatuře, ve které proběhlo měření 
lineární voltametrie a chronoamperometrie vzorků (Obr. 12). Jako elektrolyt zde byla použita 
HClO4 o koncentraci 0,1 M s konduktivitou 37 mS·cm-1. Nerezová protielektroda byla 
nahrazena sklem s FTO vrstvou. 
 Na Obr. 19 je znázorněna lineární chronovoltametrie vzorků s různým počtem vrstev. 
Největší odezvu měl vzorek se čtyřmi vrstvami, nárust fotoproudu se pohyboval v rozmezí 
napětí 0,25 – 1 V, hodnota proudu se následně ustálila v rozmezí 0,029 – 0,034 mA. U vzorku 
s pěti vrstvami se maximum proudu pohybovalo kolem 0,023 mA. Nejmenší odezvu na 
fotoproud měl vzorek s jednou vrstvou s velikostí proudu 0,005 mA. 
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Obr. 19: Lineární chronovoltametrie vzorků s různým počtem vrstev. Střídání světelné a temnostní 

fáze se opakovalo v pravidelných časových intervalech 10 s. Použitý elektrolyt 0,1 M HClO4 

s konduktivitou 37 mS·cm-1. Intenzita dopadajícího záření byla 1,65 mW·cm-2. 
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5.3 Vlastnosti WO3 vrstev v závislosti na vlnové délce 
Vzorek s pěti vrstvami byl proměřen pomocí chronoamperometri při různých vlnových 
délkách dopadajícího záření. Před vzorek se upevnil filtr, který propouštěl záření o vlnových 
délkách 365 nm, 405 nm, nebo 436 nm.  
 Na Obr. 20 je znázorněn graf chroamperometrického měření. Proběhl test citlivosti 
fotočlánku na jednotlivé vlnové délky. S rostoucí vlnovou délkou záření klesala odezva 
vzorku na fotoproud. Hodnoty proudu byly odečítány v 80 s během světelné fáze. Pro 
vlnovou délku 365 nm byl proud 380 µA, u vlnové délky 405 nm odezva na fotoproud 
rapidně klesla a pohybovala se v 22,2 µA. Nejmenší odezva na fotoproud 8,69 µA byla 
naměřena u vlnové délky dopadajícího záření 436 nm. Nízká odezva fotoproudu se vysvětluje 
malou energií záření, která se blíží k šířce zakázaného pásu monoklinického WO3. 
 Výsledky měření jsou pouze orientační, protože nebyla změřena intenzita dopadajícího 
záření na vzorek, která také mohla ovlivnit velikost generovaného fotoproudu.  
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Obr. 20: Chronoamperometrie vzorku s pěti vrstvami za různých vlnových délek. Střídání světelné a 

temnostní fáze se opakovalo v pravidelných časových intervalech 10 s. Použitý elektrolyt 0,1 M HClO4 

s konduktivitou 37 mS·cm-1. 
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5.4 Rentgenová difrakční analýza 
Pro určení krystalové struktury, byl vybrán vzorek deponovaný materiálovou tiskárnou 
Dimatix. Měření probíhalo v rentgenovém difraktometru EMPYREAN, kdy vzorek byl 
v přístroji umístěn ve vodorovné a statické poloze. Vůči vzorku se ve stejném úhlu odrazu a 
dopadu rentgenového záření simultánně pohybovaly zdroj záření a detektor. Podmínky 
měření jsou vypsány v Tab. 3. 

Tab. 3: Nastavení rentgenového difraktometru 

Parametr Hodnota 
Anode material Cu 
K-Alpha1 wavelength 1,540598 Å 
K-Alpha2 wavelength 1,544426 Å 
Ratio K-Alpha2/K-Alpha1 0,5 
Monochromator used no 
Generator voltage 40 kV 
Tube current 30 mA 
h k l 0 0 0 
Scan axis Gonio 
Scan range 4,994599999–90,00005005° 2θ 
Scan step size 0,0131303° 2θ 
No. of points 6474 
Scan type CONTINUOUS 
Time per step 95,88 

Na Obr. 21 je zobrazen difraktogram měřeného vzorku. Naměřené difrakční spektrum bylo 
porovnáno s vhodným spektrem v databázi. Krystalová struktura se dá vyčíst z rozmístění a 
intenzity píků, které splňují Braggův zákon. Jelikož vzorek tvoří tenkou vrstvu a je umístěn na 
skleněném substrátu s FTO vrstvou, tak spektrum popisuje i amorfní charakter. Difrakční 
spektrum vzorku obsahuje píky s větší intenzitou a nízkou intenzitou. Píky s větší intenzitou 
odpovídají tetragonálnímu oxidu cíničitému s procentuálním zastoupením 91 %, naopak píky 
s nižší intenzitou odpovídají monoklinickému oxidu wolframovému s procentuálním 
zastoupením 9 %.  
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Obr. 21: Difraktogram vzorku vytištěný pomocí materiálové tiskárny DIMATIX 
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5.5 Rastrovací elektronová mikroskopie 
Pomocí elektronové mikroskopie byl sledována struktura povrchu vzorku a prvkové složení 
vzorku s pěti vrstvami zhotovených metodou spin coating (Obr. 22, Obr. 23, Obr. 24, Obr. 25). 
Elektrony zde byly urychleny napětím 15 kV, odražené sekundární elektrony směřovaly do 
detektoru umístěným 12 mm nad vzorkem. 
 Vzorek vykazuje kompaktní strukturu bez prasklin, s pozorovanými nečistotami. Je zde 
předpokládán vznik porézní struktury, ale kvůli malému zvětšení snímků nelze poréznost 
pozorovat. 
 V Tab. 4 je zobrazeno prvkové složení vzorku. Přítomnost uhlíku byla způsobena 
nečistotami bakteriálního původu. Zhotovená vrstva má velmi malou tloušťku, tím pádem 
přístroj detekuje i cín v FTO vrstvě substrátu. Obsah samotného wolframu byl relativně 
vysoký a to 47,73 hmot. %. 
 
 

 

Obr. 22: SEM snímek vzorku 500x zvětšený 
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Obr. 23: SEM snímek vzorku 1000x zvětšený 

 

 

Obr. 24: SEM snímek vzorku 5000x zvětšený 
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Obr. 25: SEM snímek vzorku 10 000x zvětšený 

 

Tab. 4: Prvkové analýza vzorku s pěti vrstvami 

Prvek Hmot. % 
C 3.59 

O 20.90 

Sn 27.78 

W 47.73 
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6 ZÁVĚR 

Přibližně první polovina téhle bakalářské práce shrnuje poznání o WO3 fotoaktivních 
vrstvách. Dále byly optimalizovány depoziční techniky a nalezeny materiály pro WO3 vrstvy 
zhotovených z koloidních disperzí. 

 Přídavek organokřemičitého pojiva do komerčně dostupného prekurzoru měl negativní 
dopad na hodnoty generovaných fotoproudů Přítomností pojiva ve WO3 vrstvách zřejmě 
docházelo ke snižování poréznosti fotoaktivního WO3. Tím pádem následná analýza proběhla 
u vrstev, které byly deponovány pouze z komerčně dostupného prekurzoru 2,5 hmot. % WO3 
v 2-propanolu. 

 Vzorky byly deponovány na FTO substrát metodou spin coating, nebo pomocí materiálové 
tiskárny DIMATIX. Takto připravené vrstvy byly charakterizovány pomocí profilometrie, 
voltametrie, rentgenové difrakce a rastrovací elektronové mikroskopie. Vzorek vypálen při 
teplotě 400 °C měl nejvyšší hodnoty fotoproudů, při takto vysoké teplotě pravděpodobně 
docházelo ke tvorbě monoklinického WO3. Se zvyšujícím se počtem vrstev rostla i tloušťka 
vzorků, takže největší tloušťku měl vzorek s pěti vrstvami Tloušťka připravené vrstvy 
výrazně ovlivňuje velikost generovaného fotoproudu, přičemž nejvyšší hodnoty nabýval 
vzorek zhotovený pomocí metody spin coating s pěti vrstvami a to 0,420 – 0,360 mA. 
S rostoucí vlnovou délkou dopadajícího záření na povrch elektrody, klesal generovaný 
fotoproud vzorku. Pro vlnovou délku 365 nm byl proud 380 µA, u vlnové délky 405 nm 
odezva na fotoproud rapidně klesla a pohybovala se v 22,2 µA. Nejmenší odezva na 
fotoproud byla u vlnové délky 436 nm a to pouhých 8,69 µA. Nízká odezva fotoproudu se 
vysvětluje malou energií záření, která se blíží k šířce zakázaného pásu monoklinického WO3. 

 Metoda rentgenové difrakce potvrdila krystalickou strukturu WO3 s monoklinickým 
systémem. Pomocí rastrovací elektronové mikroskopie byly pořízeny snímky 
s několikanásobným zvětšením a provedla se prvková analýza vrstvy s největší odezvou na 
fotoproud, jednalo se o vzorek s pěti vrstvami zhotovený technikou spin coating. Vrstva jeví 
kompaktní strukturu s předpokládanou pórovitostí, díky malému zvětšení ji však nelze 
pozorovat. Prvková analýza odhalila relativně vysoké hodnoty obsahu wolframu ve vzorku a 
to 47,73 hmot. %.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

UV     ultrafialové zářeni 

NIR     blízké infračervené záření 

SEM     rastrovací elektronová mikroskopie  

XRD     rentgenová difrakce 

DOD     drop on demand 

CIJ     kontinuální tisk 

CVD     chemická depozice z plynné fáze 

FTO     fluorem dopovaný oxid cíničitý 


