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Anotace 

Tématem této diplomové práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev připravených 

z roztoku polyisobutylenu. Práce se nejdříve zabývá definicí polymerů a způsoby jejich přípravy. Poté 

se zaměřuje na popis tenkých vrstev polymerů a použitého polymeru. Poslední část teoretické části se 

zaměřuje na techniky použité k přípravě a charakterizaci tenkých vrstev. Experimentální část 

diplomové práce pak uvádí a diskutuje naměřená data. 
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 This Master's Thesis aim was to prepare and characterize thin polymer films prepared from 

solution of polyisobutylene. At first this thesis focuses on definition of polymers and means of their 

preparation. Next chapter defines thin polymer films and used polyisobutylene. Last part of the 

theoretical part revolves around methods used for preparation and characterization of the thin layers. 

Experimental part of the thesis focuses on obtained data and discusses them. 
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Úvod 

 

 První použití tenkých vrstev se datuje už do doby Asyřanů, kteří je používali na zdobení 

keramiky a vyzdívky domů. Od té doby se technologie výrazně posunula a dnes používáme tenké 

vrstvy především kvůli jejich optickým, mechanickým či elektronickým vlastnostem. [1] 

Pod pojmem tenké vrstvy rozumíme materiály, jejichž tloušťka se pohybuje v rozmezí  

od monovrstev, tedy nanometrů, až po mikrometry. Jejich vlastnosti se zásadně liší od materiálů, které 

mají stejné složení, ale větší tloušťku. Tenké vrstvy jsou více ovlivněny vlastnostmi materiálů, se 

kterými jsou v kontaktu a jsou také více citlivé na termomechanické změny. [2] 

V dnešní době působí v oblasti výroby snaha pracovat s materiály na úrovni nanometrů.  

To vede k objevům unikátních vlastností těchto materiálů v optických, elektronických či 

dielektrických aplikacích. Tenké vrstvy se skládají ze dvou částí: samotné vrstvy a poté substrátu,  

na který je materiál nanesen. Tyto dvě komponenty fungují jako jeden celek, z čehož vyplývá,  

že integrita vrstev je ovlivněna kvalitou adheze na substrát, reziduálním napětím po depozici  

a přítomností nečistot či poruch ve struktuře materiálu. [3] 

Polymery od svého objevení a zavedení průmyslové výroby zaznamenávají čím dál větší 

využití v průmyslu, především díky svému potenciálu v odvětvích nanotechnologie a elektroniky. 

V poslední době se vývoj stále více soustředí na využití polymerů a jejich tenkých vrstev jakožto 

ochranných materiálů, adheziv či jako organického základu pro výrobu senzorů či detektorů. [3] 

Tato práce je zaměřena na tenké vrstvy připravené z polyisobutylenu metodami spin-coating  

a volného odpařování a jejich následnou charakterizaci. 
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Polymery 

 

Polymery jsou makromolekulární látky, skládající se z desítek tisíc až milionů jednotek, které 

jsou spojeny kovalentními vazbami do řetězce. Jednotlivé makromolekuly vykazují rozličné vlastnosti, 

a to jak v závislosti na počtu a chemickém složení stavebních jednotek v řetězci, tak i na způsobu 

jejich vzájemného uspořádání a propojení, tedy na jejich struktuře. Polymery různých vlastností 

můžeme získat modifikací polymerů přírodních (např. celulosa), většina polymerů je však připravena 

zcela syntetickou cestou z nízkomolekulárních látek, tedy z monomerů. [4] 

 

Obrázek 1 Řetězec polyethylenu [5] 

 

V dnešní době se často setkáváme s pojmem pryskyřice (polyesterová, fenolformaldehydová), 

který má historický původ. Původně se takto označovali produkty některých rostlin, které se používali 

jako základ pro výrobu lepidel, nátěrových hmot a jiných produktů. Pro syntetické materiály, které je 

nahradily, se tedy poté vžil výraz syntetické pryskyřice. Jedná se zpravidla o směsi sloučenin nižší 

molekulové hmotnosti (několik set a několik tisíc), které samovolně nebo v kombinaci s dalšími 

látkami mohou přecházet v makromolekulární produkt charakteru polymerní sítě. [4] 

Při výrobě syntetických pryskyřic i polymerů jsou používány zpravidla běžné adiční 

a substituční reakce, které jsou opakovaně aplikovány na sloučeniny, které jsou z hlediska reakce 

alespoň dvojfunkční. V souvislosti s výstavbou syntetického řetězce mluvíme tedy o polyreakcích. 

Mezi nejběžnější polyreakce řadíme polykondenzaci, polyadici a řetězovou polymeraci. [4] 

V současné době jsou syntetické polymery nedílnou součástí našeho všedního života, kdy 

doplňují či úplně nahrazují materiály přírodní, keramické a kovové. To je dáno především tím, že díky 

svým specifickým vlastnostem umožňují využití nových technologií, postupů zpracování a dovolují 

dosáhnout zcela specifických vlastností výrobků. Polymery slouží jako obalové materiály, nátěrové 

hmoty, lepidla, kontaktní čočky, flokulanty pro úpravu pitných a odpadních vod, nosiče léčiv. Další 

skupinou jsou kompozitní polymerní materiály pro výrobu lodí, letadel, aut či kosmické programy. [4] 
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Syntéza makromolekul 

Syntéza makromolekul spočívá ve spojování malých molekul ve větší. Tyto stavební jednotky 

polymerního řetězce nazýváme monomery. Aby došlo k reakci mezi jednotlivými monomery, musí 

tyto stavební jednotky obsahovat vhodné reaktivní skupiny, které umožní jejich spojení. Mezi tyto 

skupiny řadíme například skupiny karboxylové, aminové, isokyanátové, nebo hydroxylové. Molekuly 

výchozích monomerů obsahující funkční skupiny mohou být z hlediska jejich reakci při syntéze 

makromolekul jedno-, dvoj-, tří-, čtyř- i vícefunkční. Základním předpokladem a podmínkou pro vznik 

makromolekuly je existence nejméně dvou vhodných funkčních skupin v monomeru. Z toho vyplývá, 

že funkčnost monomeru musí být nejméně dvojfunkční. Tyto monomery pak tvoří lineární 

makromolekuly. [4] 

Pokud by reagoval jednofunkční monomer s vícefunkčním, ke vzniku polymeru by nedošlo. 

Pokud spolu však reagují monomery s funkčností větší než dva, dojde ke vzniku makromolekul 

s větvenou strukturou, popřípadě až trojrozměrných polymerních sítí. [4]  

Pokud hovoříme o funkčnosti monomeru, vztahuje ji vždy na konkrétní reakci. Monomery 

s dvojnou vazbou považujeme za dvojfunkční, protože při otevření dvojné vazby dojde ke vzniku 

dvou reaktivních míst v molekule. [4] 

 

Polymerace 

Polymerace (polyreakce vedoucí k vysokomolekulárním produktům) se skládá ze čtyř 

elementárních kroků: [4] 

 iniciace (zahájení růstu řetězce) 

 propagace (růst řetězce) 

 terminace (ukončení růstu řetězce) 

 transfer (přenos aktivního růstového centra) 

Polyreakce se pak dále dělí na polymerace stupňovité a řetězové. 

 

Polymerace stupňovité 

V případě stupňovitých polymerací mají iniciace, propagace i terminace stejný mechanismus 

i rychlost. Při tomto typu reakce jsou v reakční směsi velmi brzy spotřebovány původní molekuly 
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monomeru a jsou přítomny pouze molekuly oligomerní a polymerní. Tyto řetězce nadále narůstají 

připojováním nových stavebních jednotek a všechny řetězce ve směsi rostou přibližně stejnou 

rychlostí. Stupňovitou reakcí roste makromolekulární řetězec pomalu a dosažení vysokého 

polymeračního stupně vyžaduje relativně dlouhou dobu a vysokou konverzi funkčních skupin. Při této 

reakci jsou jednotlivé stupně relativně stálé a proto izolovatelné. [4] 

Mezi polymerace stupňovité řadíme: 

 polykondenzace 

 polyadice 

Přestože polykondenzace i polyadice jsou reakcemi stupňovitými, oba procesy se vzájemně liší: 

 při polykondenzaci je každý reakční krok doprovázen vznikem nízkomolekulárního produktu 

(může se jednat o vodu, sůl, alkohol či chlorovodík) 

 při polyadici dochází v každém reakčním kroku k přesunu vodíkového atomu, vedlejší produkt 

tedy nevzniká 

 

Polymerace řetězové 

Řetězovou polyreakcí polymerují sloučeniny s dvojnými vazbami nebo heterocyklickou 

strukturou, kdy dochází k otevření cyklu či dvojné vazby. Na rozdíl od polymerace stupňovité 

probíhají jednotlivé kroky reakce odlišnými rychlostmi a liší se i reakční mechanismy. [4] 

Iniciaci zpravidla zahajuje reakce monomeru s volným radikálem, iontem či aktivním 

katalytickým centrem. Propagace pak probíhá reakcí molekul s aktivním centrem na konci rostoucího 

řetězce, přičemž rychlost propagace je obvykle tak vysoká, že jednotlivé meziprodukty nelze izolovat. 

Makromolekuly s vysokým polymeračním stupněm tak vznikají v reakční směsi od samého začátku 

reakce. V průběhu celé polyreakce jsou ve směsi přítomny jak molekuly monomeru, které jsou 

postupně spotřebovávány, tak i makromolekuly s konečným polymeračním stupněm, které se procesu 

polymerace už neúčastní. [4] 

Polymerace řetězové se dělí na: 

 radikálové 

 iontové (aniontové a kationtové) 

 koordinační 

 polymerace s otevřením kruhu 
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Polymerace radikálová 

Schopnost nenasycených sloučenin reagovat radikálovým mechanismem vyplývá z vlastností 

dvojné vazby. Dvojnou vazbu tvoří dva páry elektronů. Jeden pár tvoří vnitřní, pevnou vazbu σ  

a druhý pár tvoří vnější labilní vazbu π. Elektrony vazby π se proto snadno účastní chemických reakcí. 

Aktivním centrem je pak částice s nepárovým elektronem – tzv. volný radikál. Tento elektron 

umožňuje snadnou reakci s dvojnou vazbou monomeru. Celá polymerace je zahájena adicí monomeru 

na primární volný radikál (iniciace) a je následována adicí dalších monomerů, přičemž aktivní centrum 

se přesouvá vždy na konec rostoucí molekuly (propagace). Reakce je zakončena reakcí dvou radikálů 

(terminace). [4] 

Výsledkem radikálové polymerace je řetězec stavebních jednotek, které jsou pevně spojeny 

kovalentními vazbami. Tyto reakce jsou exotermní. [4] 

 

Polymerace iontová 

Jedná se o reakce, kdy aktivní centrum má iontový charakter. Je-li aktivní centrum kladně 

nabité, značíme je jako kationtové, je-li záporně nabité, hovoříme o reakcích aniontových. [4] 

Uplatnění iontové polymerace ve skupině monomerů s dvojnou vazbou závisí na stupni 

polarizace. Holý uhlíkový řetězec nemá stálou polarizaci, ta však může indukována přítomností 

vhodné sloučeniny nesoucí náboj. Substituenty se chovají jako donory, či jako akceptory elektronů  

a působí induktivním nebo mesomerním efektem. [4] 

V případě iontových polymerací jsou volné ionty jen jednou formou aktivního centra, které 

můžeme dosáhnout jen v dostatečně polárním prostředí, které umožní proces disociace. Existuje pět 

forem, ve kterých se může molekula rozpuštěné látky nacházet, v závislosti na polárnosti prostředí  

a schopnosti rozpouštědla solvatovat kation nebo anion. Jsou to: [4] 

 kovalentní vazba 

 polarizovaná vazba 

 vnitřní iontový pár 

 solvatovaný iontový pár 

 volné ionty 

Z těchto forem jsou nejreaktivnější volné ionty, nejméně pak forma polarizované kovalentní vazby. 

V případě iontových polymerací se uplatňují volné ionty a iontové páry. Pravou kationtovou  
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a aniontovou polymeraci tedy najdeme v polárním prostředí – u polárních monomerů s použitím 

polárních rozpouštědel. [4] 

Pro iontové polymerace je platí, že potřeba použít iniciátory. Dále, že vznik iniciačních center je 

procesem velmi rychlým (na rozdíl od radikálové polymerace) a mohou tedy probíhat za nižších teplot. 

Propagační reakce vykazují rozdílnou rychlost v závislosti na povaze aktivního centra a jeho reaktivity. 

Rostoucí centrum je stále doprovázeno párovým iontem a terminace neprobíhá vzájemnou reakcí, ale 

zejména přenosovou reakcí. [4] 

 

Polyinserce – koordinační polymerace 

Většího uplatnění v praxi se dočkaly koordinačně iniciační systémy. Mluvíme zde  

o komplexních organokovových sloučeninách vykazující elektronově deficitní charakter. Zároveň 

všechna koordinační vazebná místa nejsou plně obsazena. Tím jsou dány předpoklady pro vytvoření 

koordinačního komplexu s monomerem. Monomer se pak zabuduje do řetězce přeskupením ligandů 

v rámci koordinační sféry centrálního atomu, přičemž zůstane zachován elektronově deficitní 

charakter nově vzniklé vazby. Centrálními atomy jsou přechodné kovy, např. Ti, V, Cr nebo Ni. Mezi 

nejznámější představitele koordinačních systémů patří Ziegler-Nattovy katalyzátory. [4] 

 

Molekulová hmotnost polymerů 

Zatímco hmotnost nízkomolekulárních látek je jednoznačně určena chemickou konstitucí 

molekuly a je dána součtem atomových hmotností atomů, které molekulu tvoří, makromolekulárním 

nelze přiřadit přesně definovanou molekulovou hmotnost. Vyplývá to z faktu, že polymer je tvořen 

nestejným počtem stavebních jednotek. Tento počet monomerních jednotek ve struktuře polymeru se 

nazývá polymerační stupeň. [4] 

Většina polymerů jsou polymerhomologické směsi, v nichž jednotlivé řetězce mají nestejný 

polymerační stupeň a tedy i různou relativní molekulovou hmotnost. V případě polymerů tedy 

hovoříme o polydisperzních látkách. Zastoupení jednotlivých frakcí je pak vyjádřeno distribuční 

křivkou. [4] 
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Obrázek 2 Distribuční křivka: Mn – číselně střední relativní molekulová hmotnost, Mw – hmotnostně 

střední relativní molekulová hmotnost, Mv – viskozitně střední molekulová hmotnost [6] 

 

Polymerační stupeň a relativní hmotnost polymeru jsou definovány jako průměrné hodnoty. 

Používáme termíny střední polymerační stupeň a střední molekulová hmotnost. [4] 

V praxi se nejčastěji používají dva různé průměry molekulových hmotností – číselný střed (dle 

počtu makromolekul v jednotlivých frakcích) a hmotnostní střed (vztažen k hmotnosti makromolekul 

v jednotlivých frakcích). Tyto hodnoty se od sebe navzájem liší. [4] 

Velmi důležitou hodnotou je z hlediska praxe střední relativní molekulová hmotnost polymeru, 

jejíž hodnotu ale nelze vypočítat z počtu jednotlivých atomů v molekule. Proto je nutné tuto hodnotu 

zjistit experimentálně s využitím metod, mezi které patří: [4] 

 stanovení koncových skupin 

 rozptyl světla 

 viskozimetrie 

 gelová permeační chromatografie 
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Tenké vrstvy polymerů 

    

Tenké vrstvy polymerů nacházejí široké uplatnění v oborech výroby a biomedicíny. Mohou 

sloužit jako ochranné a funkční vrstvy, separační membrány, adhesiva, úprava frikce. V poslední době 

se rychle rozvíjí jejich využití jako materiálů pro organické sensory a detektory. [7] 

V současnosti dochází k širokému použití polymerních materiálů na poli elektroniky. To 

vychází z faktu, že polymery jsou lehké materiály, které jsou mechanicky a chemicky odolné, snadno 

zpracovatelné a mají vysokou dielektrickou odolnost. V dnešní době se výzkum v oblasti 

elektrotechniky pohybuje ve velikostech nanometrů. Tato skutečnost vyžaduje použití polymerů jako 

dielektrik, které se používají jako izolátory a baterie. Polymery se dále používají jako pasivační vrstvy 

a nachází se jako dielektrikum v téměř každém elektronickém zařízení. [8] 

Dalším důvodem pro rozvoj tenkých polymerních vrstev je 3-D integrační technologie, která 

vyžaduje optimální chování použitých materiálů, jako je nízký koeficient teplotní expanze nebo vyšší 

odolnost v tahu. Tato technologie také vyžaduje nízkou teplotu při zpracování. [8]  

 

Obrázek 3 Využití benzocyklobutenu jako ochranné vrstvy integrovaných obvodů [8] 

Fyzikální vlastnosti materiálů, malých molekul, atomů či dlouhých polymerních řetězců, které 

jsou součástí jiných materiálů, se dají odhadovat jen stěží, kvůli vlivu okolí a interakcím materiálů 

mezi sebou. V tomto ohledu vykazují polymerní materiály různé vlastnosti v závislosti na jejich 

tloušťce. Čím je tloušťka materiálu menší, tím se zvyšuje vliv entropie a interakcí na rozhraní 

materiálů. [9,10] 
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Syntéza tenkých polymerních vrstev probíhá depozicí chemických par, kdy prekurzory jsou 

vedeny do depoziční komory ve formě par. Reakce je iniciována radikály na povrchu substrátu, které 

interagují s vinylovými vazbami adsorbovaných monomerů. Radikály vznikají z peroxidů teplotním 

rozkladem, po kontaktu se žhavými vlákny. [11] 

Vodivé polymerní vrstvy jsou syntetizovány reakcí oxidačních molekul s adsorbovanými 

monomery za vzniku konjugovaných polymerů. [11] 

Nízká teplota a tlak v depoziční komoře umožňují depozici i křehkých materiálů, jako je papír 

nebo textil. Navíc tloušťka vrstvy může být kontrolována až na velikost nanometrů. Protože 

polymerace probíhá na povrchu substrátu a prekurzory se nachází ve formě par, je možno rovnoměrně 

deponovat i na hrubé povrchy. Chemické složení polymerních vrstev je kontrolováno změnami 

poměru mezi prekurzory a parametry reakce (teplota, tlak). [11] 

 

Typy depozice tenkých vrstev polymerů 

 

 Depozicí rozumíme proces nanášení materiálů na substrát nebo na už nanesený materiál. 

V případě polymerů lze nanášet vrstvy o tloušťce nejméně několik desítek nanometrů, nicméně 

v případě jiných materiálů (např. kovů) lze s pomocí speciálních technik dosáhnout i vrstev o tloušťce 

jednoho atomu či molekuly. [12] 

 Pro přípravu tenkých vrstev polymerů lze použít tyto techniky: [12] 

 

1) Spin-coating 

Tato metoda používá kapalný prekurzor, popř. sol-gel prekurzor, který je nanesen na hladký, 

rovný substrát. Tento materiál je posléze roztočen na vysoké otáčky za účelem rozprostření 

roztoku po celém povrchu substrátu. Rychlost, kterou se substrát točí, materiál ze kterého je 

zhotoven, viskozita a koncentrace roztoku i podmínky okolí, to vše rozhoduje o tloušťce 

zhotovené vrstvy.  

2) Dip-coating 

Tato metoda se metoda se podobá spin-coatingu, s tím rozdílem, že substrát je zde zcela 

ponořen do roztoku a za kontrolovaných podmínek je postupně z něho vynořen. Tloušťka 

vrstvy je zde ovlivněna rychlostí vynořování a viskozitou roztoku. 
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3) Flow-coating 

Tato metoda vychází z metody dip-coating, nicméně v tomto případě je roztok na substrát 

naléván a proud je opatrně řízen. Tloušťka vrstvy je řízena úhlem tečení proudu a viskozitou 

prekurzoru. 

 

4) Spray-coating 

Při využití této techniky je na substrát roztok nanášen ve formě aerosolu. Rozpouštědlo se 

částečně vypařuje už během nanášení a zbytek rozpouštědla se pak vypaří po ukončení 

depozice. Jedná se o velice rychlou techniku depozice, nicméně u substrátů, které nejsou zcela 

rovné lze jen obtížně dosáhnout homogenní tloušťky vrstvy.  

 

5) Thermal spray-coating 

Jedná se o alternativu ke spray-coatingu, která pracuje bez použití rozpouštědla. Polymer ve 

formě prášku je vystaven zdroji tepla (např. plamen či plazma) a vytvořené částice jsou pak 

následně naneseny na předehřátý substrát. Homogenita vrstvy je kontrolována velikostí částic.  

 

6) Plazmová polymerace 

Při této metodě je polymer (často smíchaný s argonem) umístěn do vakuové komory. 

Následně je mezi dvěma elektrodami vytvořen plazmový oblouk tvořený chemicky aktivními 

částicemi (aktivované molekuly, radikály, ionty a elektrony). Tyto částice reagují mezi sebou 

a se substrátem v komoře, což vyústí v tvorbu polymerizované tenké vrstvy. Tato vrstva je 

kovalentně vázaná k substrátu a křížové vazby v rámci polymeru a mezi polymerem  

a substrátem brání pohybu.  

Tento typ depozice je vhodný jak pro rovné povrchy, tak i pro nepravidelné substráty. 

Nevýhodou této techniky je nutnost použití vakuové komory. 
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7) Depozice pulzním laserem (PLD) 

Jedná se o metodu bez použití rozpouštědla, která nicméně opět vyžaduje vysoké vakuum. 

Rotující polymer je zde umístěn do vakuové komory a je zahříván laserovým paprskem, který 

zplyňuje částice polymeru a vytváří plazmu, která je pak nanesena na substrát. Největší 

nevýhodou této techniky je opět nutnost použít vakuovou komoru. 
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 Morfologie tenkých vrstev 

 

 Vrstva polymeru interaguje se dvěma různými prostředími – se substrátem a se vzduchem. 

Pokud jsou polymer a substrát kompatibilní, tak interakce mezi polymerním řetězcem a substrátem 

vyústí ve sníženou pohyblivost řetězce v kontaktu se substrátem. Naopak řetězce, které jsou 

lokalizovány blíže vzduchu, jsou pohyblivější. Z toho vyplývá, že různé části polymeru, naneseného 

na substrát, budou vykazovat trochu jiné vlastnosti. To způsobí jistou asymetrii ve struktuře filmu. 

Zároveň to znamená, že čím je vrstva tenčí, tím větší procento polymeru bude ovlivněno svým okolím. 

[12] 

 Teplota skelného přechodu (Tg) je asi nejsledovanější vlastností tenkých polymerních vrstev. 

Pokud snížíme tloušťku vrstvy, dojde buď ke zvýšení či ke snížení Tg v závislosti na interakci 

polymer/substrát. Větší pohyblivost řetězců na povrchu vrstvy vede ke snížení Tg a tím i ke snížení 

průměrné teploty skelného přechodu pro celou vrstvu. Nižší pohyblivost řetězců v kontaktu se 

substrátem zase vede ke zvýšení Tg. [12] 

 Vliv na vlastnosti tenkých vrstev má i rozdíl v molekulární hmotnosti v případě, že je použit 

kopolymer. V případě, že se dva řetězce odpuzují, může dojít k fázové separaci, kdy vznikají 

mikrodomény obsahující pouze jeden segment kopolymeru. [12] 

 Dalším nezanedbatelným faktorem v tvorbě tenkých vrstev je i použité rozpouštědlo. To 

ovlivňuje morfologii vrstvy svou těkavostí a svými interakcemi s polymerem. Pokud je použito dobré 

rozpouštědlo, řetězce polymeru expandují. [12] 
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Polyisobutylen 

 

Ze široké škály používaných polymerů byl pro potřeby této práce vybrán polyisobutylen (PIB). 

Jedná se o polymer, jehož stavební jednotkou je isobutylen (2-methylprop-1-en). V případě 

homopolymeru o vysoké molekulové hodnotě (100 000 a více) se jedná o materiál, který je elastický 

v širokém rozmezí teplot, s nízkou hustotou (0,92 g/cm3), nízkou propustností a vynikajícími 

elektrickými vlastnostmi. Teplota skelného přechodu tohoto polymeru je asi -73°C. Jedná se  

o elastomer, který slouží k výrobě syntetického kaučuku tzv. butylkaučuku, který se skládá z 98% 

z PIB a z 2% z isoprenu. PIB na rozdíl od ostatních kaučuků není permeabilní pro plyn. [13,14] 

 

Obrázek 4 Struktura polyisobutylenu [15] 

 

Výroba polyisobutylenu probíhá z isobutylenu, a to kationtovou polymerací za nízké teploty. 

[16] 

Polyisobutylen má široké využití. Jako homopolymer se využívá jako aditivum do paliv  

a mazadel. V palivu má PIB čistící funkci, kdy jeho přidání vede ke snížení tvorby emisí uhlovodíků  

a částic. V mazadlech snižuje vypařování látky do okolí, čímž slouží ke zvýšení bezpečnosti obsluhy. 

[13,14]  

Butylkaučuk je jedním z nejvíce rozšířených kaučuků na světě. Používá se k výrobě 

pneumatik, izolací oken, ochranných pomůcek, sportovního vybavení, žvýkaček nebo jako spojovací 

médium ve výbušninách. [13,14] 
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Použité techniky 

 

Příprava tenkých vrstev 

 

Nanesení roztoku na substrát 

Tato technika je velmi jednoduchá. Jedná se o pouhé nanesení roztoku o známé 

koncentraci na povrch substrátu. Rozpouštědlo se pak nechá odpařit za laboratorní teploty za 

vzniku tenké vrstvy polymeru. 

 

Spin–coating 

Jedná se o široce rozšířenou a vysoce reprodukovatelnou technologii nanášení tenkých 

uniformních vrstev anorganických, organických i směsných materiálů na ploché substráty 

velkých rozměrů. Řadí se mezi techniky nanášení tenkých vrstev z kapalné fáze, neboť 

nanášený materiál je nutné předem rozpustit ve vhodném rozpouštědle.  

Principem této techniky je depozice viskózní kapaliny na statický či pomalu rotující 

substrát. Po nanesení roztoku je substrát roztočen na vysoké otáčky. Adhezivní síly na 

rozhraní kapalina/substrát a odstředivé síly působící na kapalinu způsobí radiální tok roztoku, 

při kterém je roztok roztažen po celém povrchu substrátu a přebytek je odstředivými silami 

vynesen mimo substrát. Tento proces, kombinovaný s odpařováním kapaliny, snižuje tloušťku 

výsledné vrstvy. Výsledná tloušťka vrstvy tedy závisí na koncentraci roztoku, viskozitě a na 

rychlosti otáček. [12] 
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Obrázek 5 Schéma procesu spin-coating [12] 

 

Rychlost otáčení je jedním z nejdůležitějších parametrů technologie spin-coating. 

Rychlost otáčení ovlivňuje velikost odstředivých sil, které působí na kapku ve středu substrátu 

a zároveň ovlivňuje charakter proudění vzduchu nad povrchem vrstvy. Pro matematický popis 

dějů probíhajících při depozici se rychlost otáčení substrátu často místo frekvence otáček f 

vyjadřuje pomocí úhlové rychlosti rotace ω. Mezi frekvencí otáčení a úhlovou rychlostí platí 

jednoduchý vztah: [12] 

𝜔 = 2∙𝜋 ∙𝑓 

Tloušťka vznikající vrstvy h je závislá na odstředivé síle tlačící roztok deponovaného 

materiálu k okrajům substrátu a zároveň na viskozitě roztoku, která se s postupným usycháním 

deponovaného roztoku zvyšuje. V okamžiku, kdy viskozita dosáhne takové hodnoty, že 

odstředivá síla již není schopna dále materiál posouvat po substrátu, tloušťka vrstvy dosáhne 

své minimální hodnoty a dále se nesnižuje. [12] 

Empiricky byla odvozena souvislost mezi tloušťkou vrstvy h a rychlostí otáčení:   

ℎ = 𝑘1 ∙𝜔𝛼 

kde k1 a α empiricky získaná konstanta, jejíž hodnota závisí na fyzikálních 

vlastnostech deponovaného materiálu, rozpouštědla, substrátu, ale také na interakci materiál-

substrát a roztok-substrát. [12] 
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Dalším důležitým parametrem, který výrazně ovlivňuje finální vlastnosti vrstvy, je 

akcelerace rychlosti otáčení. Rozpouštědlo z roztoku deponovaného materiálu začíná totiž 

usychat ihned po nanesení na substrát a v některých případech se dokonce 50 % rozpouštědla 

odpaří v prvních sekundách depozice. [12] 

Správný průběh akcelerace a zpomalení rychlosti otáčení může rovněž výrazně zvýšit 

homogenitu vrstvy při nanášení deponovaného materiálu na členitý povrch substrátu, jehož 

části by v opačném případě byly výrazně zastíněny. [12] 

Koncentrace a viskozita jsou dva nejdůležitější parametry deponovaného roztoku 

materiálu, které se promítají do výsledné tloušťky a morfologie vrstvy. [12] 

 

Obrázek 6 Vliv rychlosti otáčení a koncentrace na tloušťku vrstvy [12] 

 

Původní viskozita roztoku (η0), je součástí konstanty 𝑘1. Výpočet pro tloušťku vrstvy tedy 

může být zapsán takto: 

 

Konstanty β a k2 jsou opět určeny experimentálně. Předpokládá se že, konstanta k2 v sobě 

obsahuje vlastnosti specifické pro daný systém, jako je rychlost vypařování nebo difuzivita rozpuštěné 

látky. [12] 
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Charakterizace tenkých vrstev 

 

Infračervená spektroskopie 

  

 Infračervenou spektroskopii řadíme mezi tzv. nedestruktivní metody, kdy zkoumaný vzorek 

není metodou nikterak poškozen a přesto tak získáme informace o jeho složení. Cílem infračervené 

spektroskopie je získávání a analýza absorpčních, popř. transmisních spekter látek (záznam absorpce 

či propustnosti záření látkou v závislosti na vlnočtu) v infračervené oblasti elektromagnetického záření, 

pohybujeme se tedy v rozmezí vlnových délek 800 nm až 1 mm (1400-10 cm-1). Tato technika, se 

využívá jak ke kvalitativní a kvantitativní analýze, tak i při výzkumu molekulové dynamiky, 

chemických vlastností molekul, vlivu prostředí na studované molekuly a mnoho jiných oblastí. 

[17,18,19] 

 

Obrázek 7 Elektromagnetické spektrum [20] 

 

 Energie fotonů infračerveného záření (1-60 kJ/mol) není dostatečná pro excitaci valenčních 

elektronů v molekulových orbitalech, ale postačuje ke změně vibračního stavu (jedná se o zvětšení 

amplitudy vibrace molekuly) či rotačního stavu molekuly (ke zrychlení rotace molekuly).  Protože 

molekuly jsou tvořeny atomy, které jsou spojeny pružnými vazbami, je každá molekula systémem, 

který je schopný určitým způsobem vibrovat. Rozlišujeme dva druhy vibrací: [19] 

 vibrace valenční – u tohoto druhu vibrací dochází ke změnám mezijaderných vzdáleností 

(mění se délka vazeb). Tyto vibrace dělíme na symetrické a antisymetrické. 
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 vibrace deformační – zde dochází ke změně úhlů mezi vazbami jednotlivých atomů. Do tohoto 

typu patří vibrace v rovině nákresny, v rovině kolmé na nákresnu, vibrace nůžkové, kyvadlové 

vějířovité či torzní. 

 

 

Obrázek 8 Znázornění některých vibračních pohybů [17] 

 

 

 Skutečný pohyb víceatomové molekuly je velice složitý, lze jej nicméně rozložit na konečný 

počet tzv. normálních vibrací. Při těchto normálních vibrací vibrují všechny atomy molekuly při 

stejném vlnočtu a ve fázi tak, že poloha těžiště molekuly se nemění. Pro nelineární molekuly s N 

atomy, pak existuje 3N-6 normálních vibrací. Tento počet se snižuje o: [19] 

 počet vibrací, při kterých se dipólmoment nemění 

 degenerované vibrace 

 energii pásů blízko sebe (překrývají se) 

Naopak se počet normálních vibrací může zvýšit o: 

 vyšší harmonické vibrace 

 skeletální vibrace 
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Obrázek 9 Příklad infračerveného spektra polystyrenu [17] 

 

Pro infračervené spektrum je typické, že je charakteristické natolik, že prakticky neexistují dvě 

látky se stejným IR spektrem. Nicméně se jednotlivé funkční skupiny projevují ve spektru natolik 

podobně, že lze rozborem spektra zjistit přítomnost jistých funkčních skupin, či naopak vyloučit 

výskyt jiných funkčních skupin. Pro identifikaci funkčních skupin v molekule jsou k dispozici tabulky 

vlnočtů charakteristických vibrací. V tabulkách jsou pro každou funkční skupinu na základě empirické 

zkušenosti uvedeny intervaly vlnočtů, ve kterých se daná funkční skupina musí projevit absorpcí,  

a dále též relativní intenzita příslušného absorpčního pásu. Šířka intervalu vlnočtů je závislá na 

ovlivnění vibrace dané funkční skupiny zbytkem molekuly či rozpouštědlem. Některé skupiny jsou 

charakterizovány několika absorpčními pásy, jiné pásem jediným. Má-li být daná funkční skupina  

v molekule prokázána, musí být nalezeny všechny absorpční pásy, které ji charakterizují, a měly by 

korespondovat i intenzity jednotlivých absorpčních pásů. Naopak z nepřítomnosti pásů v určitých 

oblastech lze přítomnost některých funkčních skupin nebo vazeb vyloučit. [17,18,19] 

 

Spektroskopie v infračervené oblasti vyžaduje použití speciálních materiálů propustných pro 

infračervené záření. Nejčastěji jsou používány monokrystaly KBr, NaCl či další halogenidy. Mezi 

nejvíce používaná rozpouštědla pak patří CCl4, CHCl3 či CS2. Univerzální rozpouštědlo pro tuto 

techniku bohužel neexistuje. [19] 
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Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

 

Jedná se o techniku založenou na mapování rozložení atomárních sil na povrchu vzorku. 

Základem zařízení je velmi ostrý hrot (ideálně je na špičce hrotu pouze jeden atom), na který po 

přiblížení ke vzorku začnou působit meziatomární síly. Tyto síly pak způsobí ohnutí nosníku 

(cantilever), na kterém je hrot umístěn. Metoda AFM vznikla derivací metody STM (Scanning 

Tunneling Microscopy), která však vyžaduje, aby byl povrch zkoumaného materiálu vodivý. Metoda 

AFM toto omezení nemá. Na rozdíl od STM, se zde však na detekci povrchu nepodílí jen vrcholový 

atom hrotu, ale i několik vrstev atomů pod vrcholem. Výsledný obraz je tedy dán součtem všech 

signálů. [21,22] 

Na hrot působí dva druhy sil: [21, 22] 

a) síly krátkého dosahu 

 odpudivá síla plynoucí z Pauliho vylučovacího principu (0,2 nm) 

 odpudivé coulombické síly 

 chemisorpce – vznik vazby mezi hrotem a vzorkem 

 kovová adheze – překrytí vlnových funkcí 

b) síly dlouhého dosahu 

 přitažlivá van der Waalsova síla působící mezi dvěma atomy (2-10 nm) 

 elektrostatické síly 

 magnetické síly 

 

Vlivem těchto sil se tedy hrot přibližuje nebo oddaluje od vzorku. Tento pohyb se projeví 

ohýbáním nosníku, které je detekováno pomocí laseru (nejčastěji pomocí He-Ne laseru). Paprsek 

laseru je fokusován na vrchní stranu nosníku, od které se odráží na dvou- nebo čtyřsegmentovou diodu. 

S ohybem nosníku se mění místo dopadu laseru a tedy signály z jednotlivých segmentů diody. [21,22] 
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Obrázek 10 Proces snímání ohybu nosníku [23] 

AFM funguje ve třech pracovních režimech: [21, 22] 

 Dotykový režim 

V tomto režimu je vzdálenost mezi hrotem a vzorkem natolik malá, že převažují odpudivé síly. 

Na signálové interakci se podílí jen omezený počet atomů hrotu. 

i. Dotykový režim s konstantní výškou 

Během rastrování vzorku se udržuje předem nastavená výška 

 

ii. Dotykový režim s konstantní silou 

Posunem měřící hlavice či vzorku ve vertikálním směru se udržuje konstantní 

hodnota ohnutí nosníku. 

iii. Kombinovaný dotykový režim 

Tento režim využívá zpětnou vazbu k dorovnání výšek plynoucí z náklonu 

povrchu vzorku.  

 

 Bezdotykový režim 

 

Zde se vzdálenost mezi hrotem a vzorkem pohybuje v rozmezí od 1-10 nm. V takové 

vzdálenosti působí na hrot nejvíce slabé van der Waalsovy síly.  

Protože se snažíme zachytit takto slabé síly, musíme použít nosník, který je dostatečně pružný, 

aby zachytil změnu působících sil a zároveň dostatečně tuhý, aby se nepřichytil na povrch 

vzorku.  
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V praxi se při použití bezdotykového módu rozkmitá nosník do blízkosti své přirozené 

rezonanční frekvence, přičemž je amplituda volena tak, aby nedošlo ke kontaktu s povrchem. 

Při přiblížení k povrchu pak dojde ke snížení amplitudy. 

 

 Poklepový režim 

 

Stejně jako v bezkontaktním režimu je nosník rozkmitán na určitou frekvenci, která je však 

v tomhle případě volena tak, že dochází ke kontaktu hrotu s povrchem vzorku. 
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Spektroskopická elipsometrie 

 

Jedná se o techniku, která měří změny v polarizaci světla poté, co se odrazí od zkoumaného 

povrchu. Používá se k charakterizaci dielektrických vlastností tenkých vrstev. Po odrazu od 

zkoumaného povrchu se zaznamenává změna v polarizaci světla charakterizovanou amplitudovým 

poměrem a fázovým posunem. Podmínkou pro správný výpočet těchto optických konstant je vhodná 

volba modelu, který reprezentuje studovaný vzorek. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvazivní  

a nedestruktivní techniku, je vhodná k měření vzorků in situ. [24,25,26] 

 Elipsometrie se standardně měří v reflektivním nastavení. V tomto případě závisí změna 

v polarizaci světla na vlastnostech vzorku, jako je tloušťka, index lomu nebo permitivita. S touto 

technikou jsme schopni měřit vrstvy o tloušťce od jednoho nanometru až po několik mikrometrů. 

[24,25,26] 

 

 

Obrázek 11 Reflexe polarizovaného světla  

a) čistý substrát b) substrát s nanesenou tenkou vrstvou [24] 
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Typický elipsometr vyžaduje zdroj světla, polarizátor, rotující analyzátor, kompenzátor  

a fotodetektor. Kompenzátor může být umístěn v dráze paprsku jak před vzorkem, tak i až v části po 

kontaktu se vzorkem. [24] 

 

Obrázek 12 Schematický diagram elipsometru [24] 

 

 Elektromagnetické záření je emitováno zdrojem světla a následně polarizováno. Může být 

ještě upraveno kompenzátorem a poté dopadá na vzorek. Po odrazu může záření projít dalším 

kompenzátorem a poté je vedeno do druhého polarizátoru (tzv. analyzátor) a dopadá na detektor. 

Některé elipsometry využívají namísto kompenzátorů fázové modulátory. [24] 

Při měření elipsometrie se zaznamenává změna polarizace podle vztahu: [24,25,26] 

 

kde ψ značí amplitudový poměr s a p polarizace (kolmé, resp. rovnoběžné vzhledem k rovině 

dopadu), Δ je jejich vzájemný fázový posun. Pro každý měřený úhel dopadu a každou vlnovou délku 

přístroj zaznamená právě parametry ψ a Δ, které v sobě zahrnují informaci o změně polarizace. 

Výpočtem potom zjišťujeme závislosti optických parametrů a tloušťky vrstvy. Nicméně pro tento 

výpočet je nezbytné zvolit vhodný model, který zkoumaný vzorek representuje nejlépe. 
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Profilometrie 

 

 Jedná se o metodu, s jejíž pomocí se zaznamenává morfologie povrchu zkoumaného materiálu 

za účelem získání informace o jeho drsnosti. Rozeznáváme dva druhy profilometrů, a to profilometry 

optické a profilometry kontaktní. [27,28] 

 Kontaktní profilometry jsou založené na fyzickém kontaktu mezi substrátem a diamantovým 

hrotem profilometru, která je vertikálně přiložena k substrátu a následně tažena po povrchu. Takto 

registrujeme různé defekty a fluktuace na povrchu. Profilometry jsou schopny rozeznat změny 

v rozmezí 10 nanometru až po jeden milimetr. Výška hrotu generuje signál, který je pak následně 

zpracováván. Výhodou této metody, oproti optickému profilometru, je fakt, že se jedná o metodu 

nezávislou na materiálu, ze kterého je povrch tvořen (nezáleží na barvě, či na lomu světla) a zároveň 

tato metoda nevyžaduje zvláštní úpravu substrátu. [27,28] 

 Optické profilometry získávají stejné informace jako ty kontaktní. Jejich výhodou je rychlost  

a možnost tvorby 3D obrazů povrchu. Využívají několik různých technologií, jako je například 

laserová triangulace nebo digitální holografie. [27,28] 
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Optická mikroskopie 

 

 Mikroskopy jsou obecně zařízení, která nám umožňují sledovat předměty, které nejsme 

schopni rozeznat pouhým okem. Jedná se tedy o předměty menší než 0,2 mm. Rozlišovací schopnost 

optického mikroskopu je asi 0,2 mm až 0,2 μm. Pokud by daný předmět byl ještě menší, bylo třeba 

použít mikroskopu elektronového. [29] 

 Optická soustava mikroskopu sestává ze tří částí. Jedná se o objektiv, okulár a kondenzor. [29] 

 Objektiv tvoří soustava několika čoček, které dohromady tvoří spojnou čočku. Předmět je 

umístěn ve vzdálenosti f až 2f (f=ohnisková vzdálenost) objektivu a získáváme tak obraz, který je 

skutečný, zvětšený a převrácený. Objektiv určuje kvalitu a zvětšení výsledného obrazu. [29] 

 

 

Obrázek 13 Schéma funkce optické soustavy mikroskopu [30] 

 

 Okulár je také soustava čoček s větší ohniskovou vzdáleností než má objektiv. Čočky okuláru 

opět tvoří spojnou čočku a získáváme obraz, který je zdánlivý, zvětšený a přímý. Okulár ovlivňuje 

zvětšení obrazu, nicméně nemá vliv na kvalitu. [29] 

 Kondenzor je zařízení mikroskopu, které soustřeďuje paprsky světelného záření na objekt. 

Opět se jedná o soustavu čoček či zrcadel. [29] 
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Obrázek 14 Optická soustava mikroskopu [31] 

 

 Kromě optické části mají mikroskopy ještě mechanickou část sestávající ze stativu a stolku, na 

který je umístěn vzorek a kterým může být pohybováno pomocí makro- a mikro-šroubů. [29] 

 Ve světelné mikroskopii rozeznáváme několik zobrazovacích metod. Mezi ty nejčastěji 

používané patří metody světelného a temného pole. [29] 

o Metoda světelného pole – při této metodě prochází světlo preparátem a v okuláru se 

zobrazí jako objekt s tmavými obrysy.  

 

o Metoda tmavého pole – jedná se v zásadě o opak předchozí metody, kdy se nám 

předmět jeví jako světlý objekt v tmavém poli. Důvodem je fakt, že paprsky 

osvětlující preparát nevstupují do objektivu. Paprsky se na preparátu lámou a do 

objektivu vstupuje, díky lomu na preparátu, světlo různě nakloněné. 
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UV/VIS spektroskopie 

 

 Jedná o absorpční spektroskopickou metodu, schopnou poskytnout jak kvalitativní, tak 

kvantitativní informace o zkoumaném vzorku. Spektroskopie je vědním oborem, zabývající se 

měřením emise, absorpce či rozptylu elektromagnetického záření látkou (atomy, molekuly, ionty). 

UV/VIS spektroskopie je častě používanou metodou, neboť mnoho molekul absorbuje světlo těchto 

vlnových délek. V případě ultrafialového světla se pohybujeme v rozmezí asi 100-400 nm a v případě 

viditelného světla se jedná o vlnové délky v rozmezí 400-800 nm. UV/VIS spektrometry standardně 

používají jako zdroj světla deuteriovou lampu, která produkuje světlo o vlnových délkách 170-375 nm 

a wolframovou lampu, která produkuje světlo v rozmezí 350-2500 nm. [32,33] 

 Molekuly jsou schopny absorbovat energii poskytovanou ultrafialovým či viditelným světlem 

a dosáhnout tak excitovaného stavu, kdy elektron přeskočí z nejvyššího obsazeného molekulového 

orbitalu (HOMO) do nejnižšího neobsazeného molekulového orbitalu (LUMO). Absorbovaná energie 

musí odpovídat rozdílu energií těchto dvou orbitalů, a protože tento rozdíl je u každé chemické látky 

jiný, má každá chemikálie i svoje typické absorpční spektrum. [34] 

 Absorpční spektroskopie se řídí principem Lambert-Beerova zákona: [33] 

A = εlc 

A je absorbance. Jedná se o bezrozměrnou veličinu a odpovídá zápornému dekadickému 

logaritmu transmitance (propustnost). ε molární absorpční koeficient pro danou vlnovou délku 

 (l.mol-1.cm-1), c je molární koncentrace roztoku (mol/l) a l je délka optické dráhy (tloušťka vrstvy 

roztoku  

v centimetrech). Z tohoto zákona vyplývá, že absorbance je přímo úměrná koncentraci a tloušťce 

vrstvy. 

Spektroskop se skládá ze zdroje světla, filtru a monochromátoru, které zajišťují, že bude 

v danou chvíli zkoumána jen určitá vlnová délka. Poté následuje vzorek, v případě dvoupaprskového 

zařízení i referenční vzorek. Následuje detektor (fotonásobič, nábojově vázané detektorové pole či 

fotodiodové pole) a počítač. [33] 
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Obrázek 15 Schéma spektroskopu s dvojitým paprskem [35] 

 

 

Obrázek 16 Příklad absorpčního spektra isoprenu [36] 
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Experimentální část 

 

 Cílem experimentální části této diplomové práce byla příprava tenké vrstvy polyisobutylenu, 

na skleněné či na křemíkové substráty, za různých podmínek. Následovala charakterizace těchto vrstev 

za účelem porovnání jejich charakteru a vlastností. Důvodem volby polyisobutylenu jakožto 

zkoumaného materiálu byl fakt, že tento polymer se často využívá jako ochranná vrstva a chtěli jsme 

zjistit, nakolik různé způsoby přípravy ovlivní jeho vlastnosti. 

 

Použité materiály 

Polyisobutylen 

 Používaný polyisobutylen byl zakoupen u firmy Sigma-Aldrich. Jedná se o polyisobutylen 

s průměrnými hodnotami Mw⁓500,000, Mn⁓200,000 a Mv⁓420,000. Polymer byl stabilizován 500 ppm 

butylhydroxytoluenu (BHT). 

Rozpouštědlo 

 Jako rozpouštědlo byl použit toluen (methylbenzen) od společnosti Lach-Ner. 

Substráty 

 Jako substrát byly použity křemíkové wafery od firmy ON Semiconductor Czech Republic  

a mikroskopické sklo, které byly rozřezány na destičky o rozměrech 2,5 cm na 1,5 cm. Pro uschování 

a přenos vzorků byla pomocí řezacího plotteru Mimaki Cutter CFL 605 RT vytvořena krabička 

vybraná z katalogů v programu Artios Cad. Povrch krabičky byl polepen fólií potištěnou na tiskovém 

zařízení HP Latex 33. 

 

Použité vzorky 

Bylo připraveno pět roztoků PIB v toluenu o různých koncentracích. Byly připraveny vzorky  

o koncentracích 0,135M, 0,214M, 0,241M, 0,276M a 0,363M. 



 

39 
  

Spin-coating 

 

 
 K nanesení rozpuštěného PIB v toluenu byl použit přístroj Polos SPIN150i/200i infinite.  
 
 

 
 

Obrázek 17 Polos SPIN150i/200i [37] 

 
 

Jedná se o typický spin-coater využívající vakuum pro zafixování substrátu při rotaci. Všechny 

vzorky byly připraveny při otáčkách 500/1000/1500/2000/2500 za minutu a proces spin-coatingu 

běžel 30 sekund. 
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Elipsometrie 

 

Pomocí spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu (VASE, J. A. Woollam Co., Inc.) 

byly proměřeny tenké vrstvy na křemíkovém substrátu ve spektrální oblasti 300-2300 nm s krokem 

vlnové délky 20 a úhly dopadu 65°, 70° a 75°. 

Pro popis systému byl využit model Cauchy [38], kdy vlastní fit byl složen ze tří částí. Spodní 

vrstvu tvořil substrát z křemíku, následující vrstva byla vlastní tenká vrstva (popsána Cauchyho 

modelem) nanesená pomocí metody spin-coating, poslední část byla tvořena vrstvou korespondující 

s povrchovou nerovností tenké vrstvy. 

Experimentální data jsou porovnávána s vygenerovanými hodnotami za použití srovnávací 

funkce. Odchylku experimentálních dat od modelových dat určuje střední kvadratická chyba (MSE - 

„mean square error“), snahou bylo dosažení co nejnižší hodnoty MSE. Na obrázku 18 jsou naměřená 

data a fit pro vzorek číslo xy. Je zřejmé, že vlastní fit velmi dobře popisuje experimentálně získaná 

data. 
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Obrázek 18 Spektrální závislost Ψ na vlnové délce pro úhly dopadu 65°, 70° a 75° 
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Obrázek 19 Spektrální závislost Δ pro úhly dopadu 65°, 70° a 75° 

 V následující tabulce jsou uvedena naměřená data pro různé koncentrace a různé rychlosti 

spinu. 

 

 

Tabulka 1 Elipsometrie – naměřená data 

 

Z naměřených dat zřetelně vyplývá, že s rostoucí koncentrací roste zároveň tloušťka 

deponované vrstvy. Zároveň s rostoucí rychlostí otáček, při kterých deponace probíhá, tloušťka vrstvy 

klesá.  

koncentrace 

(mol/l) 

rychlost spinu 

(otáčky/min) 
MSE Tloušťka 

vrstvy (nm) 

Povrchová nerovnost 

(nm) 

0,241 1000 0,94 130,7±0,4 2,3±0,4 

 1500 0,86 122,2±0,2 1,5±0,4 

 2000 1,20 82,5±0,4 4,6±0,8 

 2500 1,01 94,9±0,2 3,4±0,5 

0,214 1000 2,14 96,3±1,4 3,2±2,7 

 1500 1,56 73,7±0,9 12,0±1,7 

 2000 1,35 64,1±0,9 8,5±1,8 

 2500 0,99 59,1±0,9 7,6±1,7 

0,276 1000 4,16 219,9±1,2 10,0±1,9 

 1500 1,21 106,4±0,5 7,5±0,7 

 2000 1,69 96,5±0,5 3,8±0,7 

 2500 1,78 86,9±0,4 6,1±0,8 
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Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

 

Pomocí mikroskopu atomárních sil Solver NEXT, NT-MDT, byla zjištěna drsnost 

povrchů jednotlivých vzorků. Na každém vorku byly naměřeny 3 různé plochy. Měření probíhalo 

v semikontaktním režimu. 

 Naměřená data: 
 

koncentrace 

(mol/l) 

rychlost spinu 

(otáčky/min) 

měřená plocha  

(μm x μm) 

kvadratický 
průměr drsnosti 
povrchu (nm) 

0,241 1000 5x5 0,243 

 1500 5x5 0,226 

 2000 5x5 0,234 

 2500 5x5 0,227 

0,214 1000 5x5 0,245 

 1500 5x5 0,226 

 2000 5x5 0,233 

 2500 5x5 0,226 

0,276 1500 5x5 0,392 

 2000 5x5 0,357 

 2500 5x5 0,304 

 

Tabulka 2 AFM – naměřená data 

Z naměřených dat je zřejmé, že jak koncentrace, tak i rychlost rotace substrátu má vliv na 

výslednou drsnost povrchu tenké vrstvy. Ta roste se zvyšující se koncentrací a klesá s rostoucí 

rychlostí spin-coatingu. Způsob přípravy tenké vrstvy má tedy očividný dopad na její morfologii. 
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Obrazy získané z AFM:  

 

Obrázek 20 AFM - koncentrace vzorku 0,241 mol/l, rychlost otáčení = 1000 otáček/minuta 

 

Obrázek 21 AFM - koncentrace vzorku 0,241 mol/l, rychlost otáčení = 2500 otáček/minuta 
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Profilometrie 

 

K měření profilometrie byl použit přístroj KLA Tencor P-7, vybavený diamantovým hrotem  

a izolačním stolkem. Přístroj je schopen rozlišovat výškové rozdíly na zkoumaném povrchu v rozmezí 

od několika nanometrů po 1000 mikrometrů.  

Účelem tohoto měření bylo zjistit tloušťku zkoumaných vrstev, připravených volným 

odpařováním, u kterých je velice obtížná interpretace elipsometrických dat, která se běžně používají 

pro zjištění tloušťky tenkých vrstev.  

 

 

Obrázek 22 Profil vzorku o koncentraci 0,241 mol/l 

Výsledky našeho měření můžeme vložit do jednoduché tabulky: 

koncentrace (mol/l) tloušťka vrstvy (μm) 

0,214 2,5 

0,241 4,0 

0,363 5,5 

 

Tabulka 3 Profilometrie – naměřená data 

Z naměřených dat tedy jednoznačně vyplývá, že se zvyšující se koncentrací připraveného 

roztoku zároveň roste i tloušťka připravované vrstvy. 
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Optický mikroskop 

 

Povrch tenkých vrstev byl též analyzován pomocí optického mikroskopu Nikon Eclipse 

LV100D. Z naměřených dat je zřejmé, že koncentrace i rychlost rotace substrátu ovlivňují morfologii 

výsledných vrstev (obrázky 23-25).  

Obecně nejvíce defektů pozorujeme u vrstev připravených za pomalého otáčení substrátu při 

spin-coatingu. Vrstvy připravené při vyšší rychlosti otáčení působí v porovnání mnohem kompaktněji. 

 

 

Obrázek 23 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,276 mol/l, rychlost otáčení = 500 otáček/minuta 
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Obrázek 24 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,135 mol/l, rychlost otáčení = 2000 otáček/minuta 

 

 

Obrázek 25 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,214 mol/l, rychlost otáčení = 2000 otáček/minuta 
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Infračervená spektroskopie 

 

Infračervená spektra byla měřena na spektrometru VERTEX 70v, jež je rozšířen o FTIR 

mikroskop Hyperion, který je vybaven vysoce citlivým MCT (HgCdTe) detektorem. Pro měření byl 

použit ATR objektiv s integrovaným senzorem tlaku, motorizovaným x,y stolkem umožňujícím 

snadnou manipulaci se vzorkem během snímání. Bylo změřeno spektrum skleněného substrátu 

(obrázek 26), PIB využívaného pro přípravu vzorků (obrázek 27) a tenké vrstvy PIB na skleněném 

substrátu. 

 

Obrázek 26 IR spektrum čistého substrátu 

 

 

Obrázek 27 IR spektrum čistého PIB 
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Obrázek 28 IR spektrum vzorku o koncentraci 0,363 mol/l 

 

Protože v systému se kromě PIB vyskytuje i toluen a měříme na vzduchu, musíme při 

vyhodnocování spektra vzít v potaz i toluen a oxid uhličitý (obrázky 29 a 30). 

 

 

Obrázek 29 IR spektrum CO2 [39] 

 

Obrázek 30 IR spektrum toluenu [40] 

 

Při porovnání naměřených spekter a spekter získaných z databáze NIST můžeme konstatovat, 

že tenké vrstvy PIB připravené metodou spin-coatingu nezpůsobí strukturální změnu použitého 

prekurzoru.  
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UV/VIS 

 

Pro měření UV/VIS spektra byl použit přístroj Shimadzu UV-3600 Plus UV-VIS-NIR, 

vybavený detektory PMT (185-1000nm), InGaAs (700-1800 nm) a PbS (1600-3300 nm), přičemž byly 

měřeny vlnové délky od 300 nm do 2500 nm. Byly použity vzorky nanesené na skle, přičemž nejprve 

byl změřen samotný substrát (obrázek 31) a poté byly měřeny vzorky s nanesenou vrstvou  

(obrázek 32). 

 

Obrázek 31 UV/VIS spektrum čistého substrátu 

 

Obrázek 32 UV/VIS spektrum vzorku o koncentraci 0,214 mol/l 

Z naměřených údajů můžeme vidět, že při vlnové délce 2200 nm, oproti čistému substrátu, 

zaznamenáváme malý rozdíl v naměřené v transmitanci. Nicméně se nejedná o výraznou změnu, která 
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se navíc odehrává na hranici citlivosti a v oblasti, kde by se mohlo jednat s největší pravděpodobností 

o oxid uhličitý. 

Bohužel metoda UV/VIS se v našem případě nedá uplatnit jako průkazná metoda, neboť PIB 

absorbuje záření při nízkých vlnových délkách (260 nm) [41]. Zde to znamená, že absorbuje při 

podobných vlnových délkách jako zvolený substrát, který ho na spektru překrývá.  
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Závěr 

 

 Cílem této práce bylo vytvořit tenké vrstvy z roztoku polymeru pomocí metod spin-coating  

a volného odpařování za účelem ověřit, jak se tyto metody hodí pro tvorbu tenkých vrstev polymerů. 

Zároveň bylo úkolem potvrdit, že se použité experimentální metody dají využít pro charakterizaci 

polymerních tenkých vrstev. Jako polymer byl zvolen polyisobutylen, pro svoje rozšíření a snadné 

zpracování, který byl rozpuštěn v toluenu. Pro charakterizaci vytvořené vrstvy pak byly vybrány běžné 

laboratorní metody pro popis tenkých vrstev – spektroskopická elipsometrie, AFM, profilometrie, 

optický mikroskop, infračervená spektroskopie a UV/VIS spektroskopie. 

 Byly připraveny roztoky PIB o pěti různých koncentracích - 0,135M, 0,214M, 0,241M, 

0,276M a 0,363M.  

Při měření tloušťky tenkých vrstev (vytvořených pomocí metody spin-coating) 

spektroskopickou elipsometrií bylo zjištěno, že tloušťka se pohybuje v rozmezí od 60 do 130 nm 

v závislosti na koncentraci roztoku a rychlosti spinu. Čím nižší koncentrace a vyšší rychlost spinu, tím 

vznikala tenčí vrstva. Pro měření tloušťky vrstev připravených volným odpařováním byla použita 

profilometrie, jakožto vhodnější metoda. Tloušťka těchto vrstev se pohybovala v závislosti na 

koncentraci od 2,5 do 5,5 μm.  

Mikroskopie atomárních sil poskytla údaje o drsnosti povrchu, přičemž kvadratický průměr 

nepřesáhl hodnotu 0,4 nm. Tož ukazuje na velmi hladké vrstvy. 

 Infračervená spektroskopie potvrdila přítomnost PIB v tenké vrstvě. Metoda spin-coating tedy 

nepůsobí strukturální změny v použitém prekurzory. 

 Můžeme tedy konstatovat, že použité metody pro přípravu těchto vrstev bezpochyby vyhovují. 

Bez ohledu na použitou koncentraci či zvolenou rychlost otáčení (v případě spin-coatingu), se tenká 

vrstva vždy na substrátu vytvořila a ke strukturálnímu poškození polymeru nedošlo.  

 Celkově tedy můžeme tvrdit, že cíle diplomové práce byly splněny. Ověřili jsme si možnost 

využití použitých metod a přesvědčili se, že našim potřebám vyhovují, a budeme je tedy moci použít  

i v budoucnu při tvorbě jiných tenkých polymerních vrstev.  



 

52 
  

Literatura 

1. GOULD R.D., KASAP S., RAY A.K. Thin Films. In: Kasap S., Capper P. (eds) Springer 

Handbook of Electronic and Photonic Materials. 2017. 

2. SAVADOGO O. Thin‐Film Semiconductors Deposited in Nanometric Scales by 

Electrochemical and Wet Chemical Methods for Photovoltaic Solar Cell Applications. In: 

Photoelectrochemical Materials and Energy Conversion Processes, Volume 12 [online]. 

Wiley-WCH, 2011, © 2010 [cit. 20.3.2020]. ISBN 9783527633227. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527633227   

3. JILANI A., ABDEL-WAHAB M.S., HAMMAD A.H. Advance Deposition Techniques for 

Thin Film and Coating. In: Modern Technologies for Creating the Thin-film Systems and 

Coatings[online]. IntechOpen, 2017, © 2017 [cit. 22.3.2020]. ISBN 978-953-51-3004-8. 

Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/modern-technologies-for-creating-the-thin-

film-systems-and-coatings/advance-deposition-techniques-for-thin-film-and-coating 

4. Šňupárek J. Makromolekulární chemie. 3.vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 

5. PE macromolecule carbon chain. In:AccendoReliability [online]. Accendo Reliability © 2020 

[cit. 22.3.2020]. Dostupné z: https://accendoreliability.com/polyethylene-properties-uses/ 

6. SU Wei-Fang. Polymer Size and Polymer Solutions. In: Principles of Polymer Design and 

Synthesis. Lecture Notes in Chemistry, vol 82. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. 

7. Thin polymer films for engineering and nanotechnology applications. The University of 

Edinburgh [online]. ©2020 [cit. 26.3.2020]. Dostupné z: https://www.eng.ed.ac.uk/ 

postgraduate/research/projects/thin-polymer-films-engineering-and-nanotechnology-

applications 

8. WOEHRMANN M., TOEPPER M. Polymerization of Thin Film Polymers. In: New Polymers 

for Special Applications[online]. IntechOpen, 2012, © 2012 [cit. 22.3.2020]. ISBN 978-953-

51-0744-6. Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/new-polymers-for-special-

applications/polymerization-of-thin-film-polymers 

9. BASCHNAGEL J., BINDERK., MILCHEV A. Mobility of polymers near surfaces. In: 

KARIM A., KUMAR S. Polymer Surfaces,Interfaces And Thin Films. World Scientific 

Publishing, 2000, s.1-51. ISBN 981-02-3864-9. 



 

53 
  

10. DAS R., CHANDA A. Fabrication and Properties of Spin-Coated Polymer Films. In: 

FAKIROV S. Nano-size Polymers: Preparation, Properties, Applications. Springer, 2016, 

s283-309. ISBN 978-3-319-39713-9. 

11. Functional and Conductive Polymer Thin Films. The University of Sabanci [online]. ©2020 

[cit. 26.3.2020]. Dostupné z: https://fens.sabanciuniv.edu/en/functional-and-conductive-

polymer-thin-films 

12.  NORRMAN K., GHANBARI-SIAHKALI A., LARSEN N.B. Studies of spin-coated polymer 

films. Annual Reports C. 2005, 101, 174-201. 

13. What is polyisobutene (PIB)?. PIB-info.com [online]. PIB-info ©2020 [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://pib-info.com/what-is-polyisobutene-pib/  

14. Polyisobutylene Applications. UKessays.com [online]. UK Essays ©2017 [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/what-are-the-different-

applications-of-polyisobutylene-environmental-sciences-essay.php  

15. Polyisobutylen. In: Wikimedia [online]. Wikimedia Commons  ©2015. [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyisobutylen.svg 

16. Polyisobutylene. pslc.ws [online]. Polymer Science Learning Center ©2020 [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://pslc.ws/macrog/pib.htm  

17. KANIA P. Infračervená spektroskopie [online]. VŠCHT Praha [cit. 2.4.2020]. Dostupné z: 

https://www.vscht.cz/files/uzel/0005766/Infra%C4%8Derven%C3%A1+spektrometrie.pdf?re

directed 

18. EL-AZAZY M. Introductory Chapter: Infrared Spectroscopy - A Synopsis of the 

Fundamentals and Applications. In: Infrared Spectroscopy - Principles, Advances, and 

Applications[online]. IntechOpen, 2019, © 2019 [cit. 2.4.2020]. ISBN 978-1-78984-969-1 

Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/infrared-spectroscopy-principles-advances-

and-applications/introductory-chapter-infrared-spectroscopy-a-synopsis-of-the-fundamentals-

and-applications  

19. VLČEK M. Infračervená spektroskopie [přednáška]. Pardubice: Univerzita Pardubice FCHT-

CEMNAT. 



 

54 
  

20. Components of electromagnetic spectrum. In: radio2space.com [online]. Radio2space ©2013. 

[cit. 2.4.2020]. Dostupné z: https://www.radio2space.com/components-of-electromagnetic-

spectrum/  

21. Atomic Force Microscopy. nanoscience.com. [online]. Nanoscience instruments ©2020 [cit. 

2.4.2020]. Dostupné z: https://www.nanoscience.com/techniques/atomic-force-microscopy/  

22. VLČEK M. AFM [přednáška]. Pardubice: Univerzita Pardubice FCHT-CEMNAT. 

23. Basic principal of contact mode. ethz.ch. [online]. ETH Zürich ©2020 [cit. 2.4.2020]. 

Dostupné z: https://ferroic.mat.ethz.ch/research/methods/atomic-force-microscope.html  

24. GONCALVES D., IRENE, E. A.. Fundamentals and applications of spectroscopic 

ellipsometry. Quím. Nova [online]. 2002, vol.25, n.5, pp.794-800. ISSN 1678-7064. 

25. What is Spectroscopic Ellipsometry?. azom.com [online]. Azo materials ©2019 [cit. 2.4.2020]. 

Dostupné z: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=17486  

26. Harland T., EUGENE A.I. Handbook of Ellipsometry. William Andrew Publishing. 2005. 

ISBN 0-8155-1499-9 

27. Optical Profilometry. nanoscience.com. [online]. Nanoscience instruments ©2020 [cit. 

2.4.2020]. Dostupné z: https://www.nanoscience.com/techniques/optical-profilometry/  

28. What is a Surface Profiler & Profilometer Working Principle. taylor-hobson.com [online]. 

Taylor Hobson ©2018 [cit. 2.4.2020]. Dostupné z: https://www.taylor-hobson.com/resource-

center/blog/2018/july/what-is-a-surface-profiler  

29. NAVRÁTIL L., ROSINA J.  Mikroskopické metody. In: Medicínská biofyzika. 1. vydání. 

Praha: Grada, 2010. s. 241-256. ISBN 978-80-247-1152-2. 

30. Opticke_zobrazeni_mikroskop. In: Wikiskripta [online]. Wikiskripta  ©2019. [cit. 14.4.2020]. 

Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Mikroskopick%C3%A9_metody#/media/File: 

Opticke_zobrazeni_mikroskop.svg  

31. Schéma optického mikroskopu. In: Wikiskripta [online]. Wikiskripta  ©2019. [cit. 14.4.2020]. 

Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Optick%C3%BD_mikroskop 



 

55 
  

32. PAVAN M.V.R., BARRON A.R. UV-Visible Spectroscopy. In: Physical Methods in 

Chemistry and Nano Science. Rice University, 2012.  

33. VLČEK M. UV/VIS [přednáška]. Pardubice: Univerzita Pardubice FCHT-CEMNAT. 

34. Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Spectroscopy. jove.com[online]. Jove ©2020 [cit. 14.4.2020]. 

Dostupné z: https://www.jove.com/science-education/10204/ultraviolet-visible-uv-vis-

spectroscopy 

35. Schematic of UV- visible spectrophotometer. In: Wikipedia.org [online]. Wikipedia   ©2013. 

[cit. 14.4.2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_of_UV-

_visible_spectrophotometer.png  

36. UV-Vis spectrum of isoprene. In:chemistry.msu.edu [online]. William Reusch  ©2013. [cit. 

14.4.2020]. Dostupné z: 

https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/UV-Vis/spectrum.htm  

37. SPIN150i-NPP Single Substrate Spin Processor. In: sps-europe.com [online]. Semiconductor 

Production System Europe ©2020. [cit. 14.4.2020]. Dostupné z: https://www.sps-

europe.com/order/spin150i-npp-single-substrate-spin-processor/15876/ 

38. L. Cauchy, Bul des sc. Math. 14, 9, 1830 

39. Carbon dioxide_Infrared spectrum.  In: webboon.nist.gov [online]. NIST WEbBook Chemie 

©2018. [cit. 14.4.2020]. Dostupné z: 

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C124389&Type=IR-SPEC&Index=1#IR-SPEC  

40. Toluene_Infrared spectrum.  In: webboon.nist.gov [online]. NIST WEbBook Chemie ©2018. 

[cit. 14.4.2020]. Dostupné z: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C108883&Type=IR-

SPEC&Index=2 

41. HANDA S.P., VASISHT S.L., SINGH A., NARYAN S. Photodegradation of Polyisobutylene 

Film by Addition of Tris(α-thiopicoline anilide) with Cobalt(III), Manganese(III) and Iron(III). 

Asian Journal of Chemistry. 2011, 23(1), 173-176. 



 

56 
  

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Řetězec polyethylenu [5] ..................................................................................................... 10 

Obrázek 2 Distribuční křivka: Mn – číselně střední relativní molekulová hmotnost, Mw – hmotnostně 

střední relativní molekulová hmotnost, Mv – viskozitně střední molekulová hmotnost [6] ................. 15 

Obrázek 3 Využití benzocyklobutenu jako ochranné vrstvy integrovaných obvodů [8] ...................... 16 

Obrázek 4 Struktura polyisobutylenu [15] ............................................................................................ 21 

Obrázek 5 Schéma procesu spin-coating [12] ....................................................................................... 23 

Obrázek 6 Vliv rychlosti otáčení a koncentrace na tloušťku vrstvy [12] .............................................. 24 

Obrázek 7 Elektromagnetické spektrum [20] ........................................................................................ 25 

Obrázek 8 Znázornění některých vibračních pohybů [17] .................................................................... 26 

Obrázek 9 Příklad infračerveného spektra polystyrenu [17] ................................................................. 27 

Obrázek 10 Proces snímání ohybu nosníku [23] ................................................................................... 29 

Obrázek 11 Reflexe polarizovaného světla  a) čistý substrát b) substrát s nanesenou tenkou vrstvou 

[24] ........................................................................................................................................................ 31 

Obrázek 12 Schematický diagram elipsometru [24] ............................................................................. 32 

Obrázek 13 Schéma funkce optické soustavy mikroskopu [30] ............................................................ 34 

Obrázek 14 Optická soustava mikroskopu [31] .................................................................................... 35 

Obrázek 15 Schéma spektroskopu s dvojitým paprskem [35] .............................................................. 37 

Obrázek 16 Příklad absorpčního spektra isoprenu [36]......................................................................... 37 

Obrázek 17 Polos SPIN150i/200i [37] .................................................................................................. 39 

Obrázek 18 Spektrální závislost Ψ na vlnové délce pro úhly dopadu 65°, 70° a 75°............................ 40 

Obrázek 19 Spektrální závislost Δ pro úhly dopadu 65°, 70° a 75° ...................................................... 41 

Obrázek 20 AFM - koncentrace vzorku 0,241 mol/l, rychlost otáčení = 1000 otáček/minuta .............. 43 

Obrázek 21 AFM - koncentrace vzorku 0,241 mol/l, rychlost otáčení = 2500 otáček/minuta .............. 43 

Obrázek 22 Profil vzorku o koncentraci 0,241 mol/l ............................................................................ 44 

Obrázek 23 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,276 mol/l, rychlost otáčení = 500 otáček/minuta 45 

Obrázek 24 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,135 mol/l, rychlost otáčení = 2000 otáček/minuta

 ............................................................................................................................................................... 46 



 

57 
  

Obrázek 25 Obrázek z mikroskopu - koncentrace 0,214 mol/l, rychlost otáčení = 2000 otáček/minuta

 ............................................................................................................................................................... 46 

Obrázek 26 IR spektrum čistého substrátu ............................................................................................ 47 

Obrázek 27 IR spektrum čistého PIB .................................................................................................... 47 

Obrázek 28 IR spektrum vzorku o koncentraci 0,363 mol/l .................................................................. 48 

Obrázek 29 IR spektrum CO2 [39] ........................................................................................................ 48 

Obrázek 30 IR spektrum toluenu [40] ................................................................................................... 48 

Obrázek 31 UV/VIS spektrum čistého substrátu ................................................................................... 49 

Obrázek 32 UV/VIS spektrum vzorku o koncentraci 0,214 mol/l ........................................................ 49 



 

58 
  

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Elipsometrie – naměřená data .............................................................................................. 41 

Tabulka 2 AFM – naměřená data .......................................................................................................... 42 

Tabulka 3 Profilometrie – naměřená data ............................................................................................. 44 

 



 

59 
  

Seznam zkratek 

Mn –  number average molar mass (číselně střední relativní molekulová hmotnost) 

Mw – mass average molar mass (hmotnostně střední relativní molekulová hmotnost) 

Mv – viscosity average molar mass (viskozitně střední relativní molekulová hmotnost) 

PLD – pulsed laser deposition (pulzní laserová depozice) 

PIB - polyisobutylen 

IR – infrared (infračervená) 

AFM – atomic force microscopy (mikroskopie atomárních sil) 

BHT – butylhydroxytoluen 

UV/VIS – ultraviolet/visible (ultrafialovo-viditelná) 


