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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové 

morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným 

povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou 

popsány metody fyzikální depozice PVD, parametry drsnosti, smáčivost 

a vlastnosti povlaků na bázi Cr a DLC. Praktická část práce je zaměřena 

na vyhodnocení povlaků Cr vytvořených metodou nevyváženého 

magnetronového naprašování při různých hodnotách biasu a povlaků DLC 

nanesených na povlak Cr metodou PACVD. V práci je zkoumán vliv biasu 

na strukturu a drsnost vytvořených povlaků, která ovlivňuje smáčivost. 

Klíčová slova  

PVD, drsnost, smáčivost, bias, Cr, DLC 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the evaluation of the wetting, surface 

morphology, hardness and thickness of Cr coatings and Cr coatings 

followed by DLC coating. The thesis is divided into two parts. The teoretical 

part describes PVD methods, roughness parameters, wettability 

and properties of Cr and DLC coatings. The experimental part of the thesis 

is focused on the analysis of Cr coatings prepared by unbalanced 

magnetron sputtering at different bias voltage values and DLC coatings 

prepared by PACVD. In the thesis, the effect of bias on the structure 

and hardness of the deposited coating, which influences wettability, 

is investigated. 

Keywords 

PVD, roughness, wetting, bias, Cr, DLC 
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1. Úvod 

 V současné době je kladen velký důraz na zvýšení životnosti výrobků 

a s tím související snížení nákladů. Osvědčenou variantou jsou povlaky, 

které vedou ke zvýšení produktivity a mnohonásobně vyšší životnosti 

výrobků. Povlaky se staly velmi používané například na řezných nástrojích, 

kde slouží k ochraně nástroje před působením abraze a zabraňují vnikání 

tepla do nástroje. 

 Povlak je nanesená vrstva na povrch základního materiálu, 

která dosahuje tloušťky až několika mikrometrů. Tato nanesená vrstva má 

rozdílné složení oproti základnímu materiálu. Kromě monovrstvých 

povlaků se zkoumají a vyvíjejí také multivrstvé povlaky (sandwich). 

Vytváření povlaku je finální povrchová úprava materiálu. Mezi výhody 

použití povlaků se řadí vyšší otěruvzdornost, tvrdost, odolnost 

proti korozi apod. 

 Pozornost je věnována také povlakům se smáčivými a nesmáčivými 

vlastnostmi. Za hydrofilní materiály s kontaktním úhlem do 90° jsou 

obecně považovány kovy a keramika, zatímco polymery mohou být 

hydrofobní s úhlem větším než 90°. Mnoho vědců však popsalo hydrofobní 

vlastnosti také u kovových materiálů, a to při vhodné drsnosti povrchu 

dosažené metodami laserového strukturování, anodické oxidace, 

litografie apod. Na tuto skutečnost navazuje i tato práce. 

 V posledních desetiletích vzrostl zájem o nesmáčivé povlaky 

se superhydrofobními vlastnostmi, které se využívají především z důvodu 

samočistícího efektu. Je dokázáno, že extrémních nesmáčivých vlastností 

lze dosáhnout kombinací povrchové mikro či nanostruktury a nízké 

povrchové energie materiálu.  

 Cílem této práce je vyhodnocení smáčivosti, povrchové morfologie, 

drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následně naneseným 

povlakem DLC. Povlak DLC se vyznačuje ve srovnání s povlakem Cr nižší 

povrchovou energií a vyšší tvrdostí a otěruvzdorností. Jedná se o povlaky 

Cr deponované nevyváženým magnetronovým naprašováním při různých 
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hodnotách záporného předpětí, tzv. biasu, a povlaky DLC vytvořené 

metodou PACVD pomocí acetylenu a grafitového targetu.  
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2. Stav současné problematiky 

 Povlaky nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích. Funkční povlaky 

se především používají pro zvýšení životnosti na řezných nástrojích. 

Neméně používané jsou barevné dekorativní povlaky, kde má pro své 

hnědé až bronzové zbarvení velké využití TiCN (titan carbonitrid). Povlaky 

se využívají také v medicíně (kloubní náhrady, zubní protézy apod.). [1] 

 Kromě mechanických, tepelných a dekorativních vlastností 

se u povrchů hodnotí i drsnost a topografie. Právě topografie spolu 

s povrchovou energií určují míru smáčivosti. Smáčivost je schopnost 

kapaliny přilnout k pevnému povrchu a je určována na základě kontaktního 

úhlu. Vědci a výzkumníci se nechali inspirovat funkčními povrchy u rostlin 

a zvířat s různým stupněm nesmáčivosti (lotosový list, okvětní kvítky růží, 

končetiny hmyzu apod.). Jedná o vývoj nových materiálů i zlepšování 

současných materiálů pro použití v průmyslu. [2] 

 Povlaky se obecně nejčastěji vytvářejí metodou PVD (Physical 

Vapour Deposition), metodou PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapour 

Deposition) či metodou CVD (Chemical Vapour Deposition). Oproti metodě 

CVD má metoda PVD výhodu v nízké teplotě povlakování. K nejčastěji 

používaným fyzikálním metodám patří reaktivní naprašování a obloukové 

napařování. PVD aplikace mají v současné době čtyři hlavní směry vývoje, 

a to kombinování vrstev, zjemňování jejich struktury, zdokonalování 

vlastností přidáváním prvků a vytváření nových vrstev. [1] 

2.1. Fyzikální metody nanášení povlaků 

 Metoda fyzikálního povlakování PVD (Physical Vapor Deposition) 

se provádí ve vysokém vakuu, v němž je kov převáděn z tuhé fáze 

do plynné. Tento odpařený materiál kovu je přenesen na základní materiál, 

kde kondenzuje. [3] 

 Povlaky jsou vytvářeny napařováním, naprašováním nebo iontovým 

plátováním, viz Obr. 1. Jednotlivé metody se od sebe liší způsobem 

odpařování. PVD proces se používá při nízké pracovní teplotě (do 500 °C) 
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pro vytváření povlaků především na nástrojových ocelích. Lze vytvářet 

malé a zároveň přesné tloušťky povlaku. Při metodě PVD není používán 

nebezpečný materiál či toxická látka a nevzniká žádný škodlivý odpadní 

produkt, jedná se tedy o ekologickou metodu. [4] Nejpoužívanějšími 

metodami jsou napařování a naprašování, které jsou dále popsány.  

 

Obr. 1: Rozdělení PVD 

2.1.1. Napařování 

 Při napařování je přivedeno teplo ze zdroje do kovu, pevná 

či kapalná fáze je přeměněna na páru a odpařované atomy kondenzují 

na podkladu, princip je znázorněný na Obr. 2. Materiál může být ohříván 

nebo připojen na požadované předpětí pomocí stejnosměrného 

nebo střídavého napájení. Na teplotě ohřevu odpařovaného materiálu 

závisí rychlost tvorby vrstvy. Proces probíhá ve vakuu, obvykle při nízkém 

tlaku 10-3 až 10-8 Pa, aby nedocházelo k oxidaci. [4; 5] 

PVD 

Naprašování 

Diodové 

Magnetronové 

Iontovým svazkem 

Triodové 

Napařování 

Odporové 

Obloukové 

Indukční 

Elektronovým paprskem 

iontové plátování 
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Obr. 2: Princip napařování [6] 

 Vlastnosti vytvářených povlaků závisí na technologických 

parametrech (tlak plynu, složení apod.), geometrických podmínkách 

zařízení a hustotě, energii a stupni ionizace dopadajících částic. [4] 

Pomocí přivedeného pracovního plynu do komory (např. argon), který 

zmenšuje střední volnou dráhu, odpařený materiál prodělává vícenásobné 

srážky při transportu na základní materiál a vzniká tak povlak 

s rovnoměrnou tloušťkou. [5] Dle způsobu ohřevu lze napařování rozdělit 

na odporové, obloukové, indukční a elektronovým paprskem. 

2.1.2. Naprašování 

 Princip naprašování, viz Obr. 3, spočívá v odprašování materiálu 

kladnými ionty v plazmatu, částice odprášeného materiálu 

poté kondenzují na podkladu. Proces je podmíněn nízkým vakuem 

a gradientem napětí. [4] Lepší homogenita povlaku vzniká, 

jakmile se základní materiál pohybuje, například rotuje. [7] 

 Pro vznik vrstvy o stejném složení, jako má odprašovaný materiál, je 

v plazmatu pouze inertní plyn (obvykle Ar). Lze také použít směs inertního 

a reaktivního plynu, kdy vznikne vrstva o různém chemickém složení 

v závislosti na reaktivním plynu. Vytváření vrstev metodou naprašování je 

možné v zařízeních s použitím magnetického pole (magnetronové 

naprašování), tak i bez magnetického pole (např. diodové rozprašování). [4] 
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Obr. 3: Princip naprašování [8] 

 Při magnetronovém naprašování je terč bombardován 

energetickými urychlenými částicemi. Materiál se tak z terče odprašuje 

a následně se usazuje v rostoucí tenké vrstvě na cílovém povrchu, viz Obr. 

4. Magnetronové naprašování ve srovnání s jinými metodami naprašování 

využívá magnetické pole, které zefektivňuje proces. [9]  

 Proces magnetronového naprašování probíhá ve vakuové komoře 

vyplněné pracovním inertním plynem (Ar) o přibližném tlaku 1 Pa. 

V komoře je umístěn terč, který je zapojen jako katoda, a držák základního 

materiálu zapojený jako anoda. Na katodu je přiváděno napětí, které 

způsobí, že se v argonu před terčem zapálí doutnavý výboj. Ten se projeví 

jako zdroj světla. Ionty argonu bombardují terč, ze kterého je rozprašován 

materiál, který se následně deponuje na základní materiál. [9] 

 Reaktivní magnetronové naprašování vzniká při vpuštění pracovního 

plynu spolu s reaktivním plynem (například kyslík, dusík) do komory, 

výsledkem je rostoucí oxidový nebo nitridový povlak rozprašovaného kovu 

z terče. Nalezení a udržení vhodných depozičních podmínek je však velmi 

náročné. [9] 
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Obr. 4: Schéma magnetronového naprašování [4] 

 Pomocí magnetického pole je možné zefektivnit ionizaci argonu 

v plazmatu a zlepšit tak rozprašování. Toto pole je způsobeno magnety 

magnetronů, které jsou umístěny podél vnějšího okraje a uprostřed terče. 

Jakmile je síla vnitřních i vnějších magnetů stejná, jedná se o vyvážený 

magnetron, pomocí kterého vzniká symetrické magnetické pole 

s primárními siločarami v těsné blízkosti u terče. Tyto siločáry řídí plasmu 

v dané oblasti a chrání povrch terče před poškozením a nadměrným 

ohřevem, jelikož způsobují zachytávání sekundárních elektronů a iontů 

a brání jim tak v dopadu na terč. [5] 

 Naopak u nevyváženého magnetronu dochází k nerovnováze 

mezi vnějšími a vnitřními magnety, obvykle jsou vnější magnety silnější. 

Oproti vyváženému magnetronu se siločáry rozbíhají do prostoru komory, 

jelikož vniká otevřenější magnetické pole. [5]  

 Mezi výhody magnetronového naprašování se řadí možnost 

odprašování jakéhokoli materiálu, a to i slitin a nevodivých materiálů. 

Magnetronové naprašování se však nejčastěji používá pro vytváření 

kovových (vodivých) povlaků, kterých nelze např. chemickými metodami 

efektivně dosáhnout. Při rozprašování nevodivých materiálů se používá 

střídavý vysokofrekvenční signál, který vybíjí hromadící se elektrické 

náboje. Lze rovnoměrně povlakovat i větší plochy, vytvářet povlaky 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 

Ústav materiálového inženýrství  Stav současné problematiky 

16 

 

z více vrstev s různým chemickým složením (tzv. multivrstvy) a povlaky 

s průběžně se měnícím složením (tzv. gradientní vrstvy). [5; 9] 

2.1.3. Vliv biasu na vlastnosti povlaků 

 Strukturu i vlastnosti povlaků lze ovlivňovat pomocí depozičních 

parametrů, mezi které patří teplota depozice, čas, výkony na katodách, 

bias apod. [4] Tato kapitola se věnuje vlivu biasu (přivedeného záporného 

předpětí) na některé vlastnosti a strukturu povlaků.  

 Anders v článku [10] navrhnul strukturní zónový diagram 

pro relativně tenké povlaky (  100 nm), viz Obr. 5, který vychází z diagramu 

navrženého Thorntnem. Thornton zavedl model struktury v závislosti 

na teplotě a parciálním tlaku, díky kterému byla objevena 

mezi zónami I a II tzv. tranzitní zóna T, která má bezpórovitou, velmi 

jemnozrnnou strukturu. [10; 11] Anders kladl důraz na účinky energie částic 

bombardujících povrch, na osách jsou proto hodnoty kinetické energie E*, 

teploty T* a tloušťky povlaku t*. Právě kinetická energie dopadajících iontů 

je závislá na hodnotě předpětí. Teplota T* zahrnuje homologickou teplotu 

a teplotní posun způsobený potenciální energií částic přicházejících 

na povrch. Svislá osa t* představuje tloušťku povlaku, což umožnuje 

vytvoření povlaku o žádané struktuře a také tloušťce. V oblasti zvané ion 

etching zone může docházet v důsledku iontového odprašování k úběru 

základního materiálu, na kterém se povlak netvoří. [10] 

 Diagram je v závislosti na parametrech rozdělen na čtyři oblasti 

a slouží pro zjednodušenou představivost mezi růstem a strukturou 

povlaků. Hranice mezi zónami jsou pouze ilustrační a hodnoty čísel 

na osách jsou pouze orientační. Skutečné hodnoty jsou ovlivněny 

materiálem a dalšími podmínkami. Je zřejmé, že při bombardování 

povrchu základního materiálu částicemi je přiváděna energie, 

která způsobuje ohřev povlaku, a tím dochází ke zvýšení teploty T*. 

V diagramu je proto tzv. nepřístupná oblast (region not accessible), 

jelikož nelze provést proces růstu povlaku při nízké T* a vysoké E*. Další 
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tato oblast je na Obr. 5 znázorněna při nízké E*, jelikož není možné 

libovolně zpomalit ionty z plazmatu při přiblížení k povrchu. [10] 

 Čas zde není brán jako explicitní parametr, což je jeden 

ze základních nedostatků daného diagramu. Obecně platí, že při vyšší 

teplotě dochází k růstu zrn a s rostoucím předpětím se zvyšuje energie 

kinetických iontů, a tedy se zvyšuje proces tzv. re-sputteringu (odprášení 

již naneseného povlaku) a snižuje se rychlost depozice, růst povlaku 

ustává. [10] 

 

Obr. 5: Strukturní zónový diagram dle Anderse [10] 

 Autoři [12] se zabývali chemickými a morfologickými vlastnostmi 

povlaku Cr-Al-C naneseným magnetronovým naprašování při různých 

hodnotách biasu. Bylo zjištěno, že s rozdílným biasem se mění sklon 

vytvořených krystalů povlaku Cr-Al-C. Při biasu 60 V, 90 V a 120 V byly 

pozorovány úhly rostoucích krystalů povlaku 75°, 56° a 59°. Vzniklé krystaly 

při 60 V mají sloupcovitou strukturu s jasně ohraničenými hranicemi, 

zatímco při hodnotě předpětí 120 V nejsou hranice u krystalů 

tak rozlišitelné. Struktura povlaku při 60 V je v práci přirovnána k zóně T.  
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 Hodnoty tloušťky povlaku a průměrné kvadratické úchylky profilu 

v závislosti na biasu jsou uvedeny v Tab. 1. Tloušťka povlaku se s rostoucí 

hodnotou biasu snižuje, což může být způsobeno tzv. re-sputteringem. 

Hodnoty RMS jsou nelineární v závislosti k hodnotám biasu. Nejvyšší 

hodnoty RMS vykazuje povrch deponovaný při 60 V biasu. Při zvýšení 

hodnoty biasu na 90 V dochází ke snížení RMS, což může být označeno 

jako vyhlazování povrchu. Zvýšení drsnosti při 120 V autoři práce přisuzují 

vyšší iontové energii. [12] 

Tab. 1: Hodnoty tlouštěk a RMS povlaku Cr-Al-C v závislosti na biasu [12] 

Bias V Tloušťka povlaku m RMS nm 

60 8,95 100 

90 7,16 33 

120 6,98 60 

2.2. Drsnost 

 Skutečný povrch je dle ČSN ISO 4287 definován jako povrch 

omezující těleso a oddělující ho od okolního prostředí. Profil povrchu 

vzniká jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny. Geometrické 

parametry povrchu lze rozdělit na parametry [13]: 

- P pro základní profil, 

- R pro drsnost povrchu, 

- W pro vlnitost povrchu. 

 Jednou z hodnocených charakteristik povrchu je jeho drsnost. 

Drsnost, označována také jako jakost povrchu, významně ovlivňuje 

například tření a smáčivost. [14; 15] Drsnost je definována jako souhrn 

nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, které vznikají při výrobě. 

R – parametry se rozdělují do následujících skupin [13]:  

- výškové parametry (výstupky a prohlubně): Rp, Rv, Rz, Rc, Rt 

- výškové parametry (průměrné hodnoty pořadnic): Ra, Rq, Rsk, Rku 

- délkové parametry: RSm 

- tvarové parametry: Rq 

- křivky a odpovídající parametry: Rmr(c), Rc, Rmr. 
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 Mezi nejčastěji vyhodnocované parametry patří průměrná 

aritmetická úchylka povrchu Ra, průměrná kvadratická úchylka profilu RMS 

a největší výška profilu Rz. 

 Výškový parametr Ra (Obr. 6) se vyhodnocuje aritmetickým 

průměrem absolutních pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (1):  

 
𝑅𝑎 =

1

𝑙𝑟
∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥,

𝑙

0

 (1) 

kde lr je základní délka ve směru osy X a Z(x) představuje hodnotu 

pořadnice, tedy výšku posuzovaného profilu v libovolné poloze x. [13] 

 

Obr. 6: Výškový parametr Ra [16] 

 Jedná se o nejpoužívanější parametr drsnosti. Statistická hodnota Ra 

však neodlišuje rozdíl mezi výstupky a prohlubněmi, proto mají povrchy 

různého tvaru a velikosti stejnou hodnotu Ra (Obr. 7), ačkoli mohou 

povrchy mít mimo jiné odlišné funkční vlastnosti. [15] Výstupkem profilu je 

označovaná z povrchu ven směřující část posuzovaného profilu spojující 

dva přilehlé body na průsečíku profilu s osou X. Prohlubeň profilu je 

naopak dovnitř směřující část posuzovaného profilu. [13] 

 

Obr. 7: Hodnoty Ra na různých površích [17] 
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 Parametr Rq, často označovaný jako RMS, je dán kvadratickým 

průměrem pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (2) [13]: 

 

 𝑅𝑞 = √
1

𝑙𝑟
∫ |𝑍2(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

. (2) 

 Hodnoty Rq (RMS) jsou obvykle vyšší než hodnoty Ra z důvodu větší 

citlivosti na výstupky a prohlubně, viz Obr. 8.  

 

Obr. 8: Znázornění parametru Rq [18] 

 Největší výška profilu Rz (Obr. 9) je dána součtem výšky Zp 

nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu 

v rozsahu základní délky. [13] 

 

 

Obr. 9: Největší výška profilu Rz [19] 
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2.3. Smáčivost 

 Smáčivost popisuje vzájemné působení kapaliny a pevného povrchu. 

Využití má v mnoha technologických procesech. V technické praxi má 

smáčivost různými kapalinami velký význam při mazání a obrábění 

kovových i nekovových materiálů. Dobrou smáčivost je nutné zajistit 

například při lepení, vrtání, broušení a leštění. Smáčení je důležité 

při aplikaci insekticidů, v textilních technologiích při barvení a také 

u principu čištění, tj. odstraňování cizorodých látek (nečistot) z povrchu 

pevných látek. [20] 

 Nízké smáčivosti se využívá pro odstraňování ropy z vodných 

roztoků, pro samočistící povrchy apod. Mezi výhody samočistících povrchů 

patří snížení nákladů na údržbu, zvýšení trvanlivosti, zabránění přilnutí 

sněhu nebo ledu. [2]  

2.3.1. Povrchové napětí 

 Kapilaritou je označován jev, který vzniká v tenké úzké trubičce 

(kapiláře) ponořené jedním koncem do kapaliny. Hladina v kapiláře je výše 

nebo naopak níže než okolní hladina kapaliny mimo trubičku. Kapilární jev 

vzniká kvůli tomu, že má kapalina na svém volném povrchu jiné vlastnosti 

než uvnitř. V povrchové vrstvě kapaliny, popřípadě pevné látky, je tedy 

tak zvané povrchové napětí, při kterém se povrch tekutin snaží dosáhnout 

stavu s nejmenší energií a velikostí. Povrchové napětí  je definováno 

jako podíl síly F působící kolmo k délkovému elementu l na povrchu 

kapaliny (3): 

 
 =  

𝐹

𝑙
. (3) 

Jednotkou povrchového napětí je N/m, respektive (Nm) / (mm), což je 

J/m2. [20] 

 V důsledku toho se po položení tělesa (např. jehly) na kapalinu volný 

povrch kapaliny pod tělesem může prohnout a těleso se i přes jeho větší 

hustotu do kapky neponoří. Lze tedy říci, že se tenká povrchová vrstva 
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kapaliny chová jako tenká napnutá pružná blána, která se snaží stáhnout 

na nejmenší velikost. [20] 

 Příčinou vzniku povrchového napětí je asymetrie vazeb molekul 

na povrchu. Molekula uvnitř kapaliny (popř. pevné látky) je obklopená 

sousedními molekulami ze všech stran a síly, kterými na molekulu sousedé 

působí, se navzájem vyruší. V případě molekuly na povrchu kapaliny 

(pevné látky) je výslednice mezimolekulárních sil, které na molekulu 

působí, nenulová. Je to dáno tím, že molekule na povrchu chybí sousedé, 

viz Obr. 10. [20] Soudržnost molekul vody mezi sebou se nazývá koheze.  

 

Obr. 10: Molekuly kapaliny a jejich silové působení [21] 

 Čím je větší povrchové napětí, tím musí být větší povrch kapaliny, 

musí se zvýšit počet molekul na povrchu kapaliny. Zvětšení povrchu je tedy 

spojeno s pohybem molekul z vnitřní části kapaliny (objemové fáze) 

na povrch (fázové rozhraní). Tak se mohou snadno udržet tělesa na jejím 

povrchu. Molekula uvnitř kapaliny musí při posunu do povrchové vrstvy 

vykonat práci, o kterou se zvětší povrchová energie, jejíž změna E je 

úměrná změně obsahu povrchu kapaliny S, viz (4) [20; 21]: 

 ∆𝐸 = 𝛾 ∙ ∆𝑆.  (4) 

 Povrchová energie kapaliny je dána rozdílem potenciální energie 

molekul v povrchové vrstvě a potenciální energií molekul uvnitř kapaliny 

vzhledem k sousedním molekulám. Soustava vždy přechází do stavu 

s nejmenší povrchovou energií, kapalina se proto snaží při daném objemu 

mít co nejmenší obsah povrchu, což ze všech těles vykazuje koule. 

V případě, že se má povrch kapaliny zmenšit, musí se některé molekuly 

z povrchu dostat do vnitřní části kapaliny. Povrchové napětí závisí na druhu 
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kapaliny a prostředí nad povrchem kapaliny, s rostoucí teplotou klesá. [20; 

21] 

2.3.2. Kontaktní úhel 

 Smáčivost je hodnocena pomocí kontaktního úhlu označeného , 

který je svírán tečnou k povrchu kapky, vedenou v bodě styku kapky 

s rozhraním, viz Obr. 11. Kontaktní úhel je parametr, který popisuje 

schopnost tekutiny smáčet povrch v plynném prostředí. Úhel je dán 

Youngovou rovnicí (5): 

 𝛾𝑆𝑉 =  𝛾𝑆𝐿 +  𝛾𝐿𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃, (5) 

 která je odvozena z dokonale rovného povrchu, viz kapitola 2.3.3, kde SV, 

SL a LV představují různé mezifázové napětí (pevné / plynné, pevné / 

kapalné a kapalné / plynné) zapojených do systému. [20; 22]  

 

Obr. 11: Smáčivost povrchu [20] 

 Při kontaktním úhlu do 90° dochází ke smáčivosti, naopak při vyšším 

úhlu dochází ke snížení smáčivosti. Jestliže je úhel mezi kapalinou 

a povrchem menší než 90°, jedná se o hydrofilní povrch, u kontaktního úhlu 

nad 90° mluvíme o hydrofobním povrchu a nad 150° o superhydrofobním 

povrchu, viz Obr. 12. Obvykle platí, že hladké kovové a keramické povrchy 

jsou hydrofilní, zatímco polymerní povrchy mohou být hydrofobní. [22; 23] 

Avšak byly pozorovány i případy hydrofobního chování kovů vykazujících 

výhodnou topografii povrchu. [24] 
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Obr. 12: Rozdělení povrchů dle hodnot kontaktních úhlů [25] 

 Hydrofilní a hydrofobní povrchy popisují opačné účinky chování vody 

na povrchu. Zatímco hydrofilní povrch má vysokou afinitu k molekulám 

vody, hydrofobní povrchy vodu odpuzují, proto nacházejí využití k ochraně 

kovů proti korozi. Hydrofilní povrchy se používají mimo jiné v biomedicíně 

(např. kontaktní čočky). Hydrofobní povlaky lze použít při odstraňování 

ropy z vodných roztoků, pro zlepšení chování proti zamrznutí, slouží 

jako ochranná vrstva proti vodě a prachu apod. [25] 

 Kontaktní úhel může být statický nebo dynamický. Při statickém 

kontaktním úhlu kapička zůstává na povrchu a její třífázová hranice 

se nepohybuje. U dynamického úhlu se třífázová hranice pohybuje, 

rozdíl mezi postupujícím úhlem θa („advancing“) a ustupujícím kontaktním 

úhlem θr („receding“) se nazývá hystereze, viz Obr. 13. [22; 23]  

 

Obr. 13: Schéma postupujícícho a ustupujícícho kontaktního úhlu [25] 

 V případě malé hodnoty hystereze kontaktních úhlů je adheze 

povrchu slabá a vodní kapka sklouzne dolů po nakloněném povrchu (efekt 

lotosového listu). Naopak vyšší hodnota hystereze se vyznačuje velmi 

silnou přilnavostí ke kapkám vody, a proto kapka není schopna sklouznout 

po povrchu dolů (efekt okvětního lístku růže). [25]  
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 Dorrer a Ruhe v práci [26] uvedli, že hodnota úhlu a na povrchu 

s nerovnostmi ve tvaru válcových sloupců nezávisí na vzdálenosti 

mezi nerovnostmi a ani na průměru válcových nerovností, zatímco úhel r 

na daných parametrech závisí. Tyto výsledky potvrdila i práce [27], 

která dále zjistila, že při zvýšení hodnoty vzdálenosti mezi nerovnostmi 

klesá hystereze kontaktních úhlů. 

 Hodnota kontaktního úhlu závisí na kvalitě povrchu, 

například na drsnosti, povrchové energii, topografii a chemické 

nehomogenitě. [28] Cansoy uvádí, že hodnoty zjevného kontaktního úhlu 

na površích bez povlaku a površích s povlakem DMDCS 

(dimethyldichlorsilan) byly velmi odlišné. [27] Při použití povlaku DMDCS 

byly hodnoty kontaktních úhlů větší. Větší kontaktní úhly byly také 

zaznamenány na drsných površích s nerovnostmi ve tvaru válcových 

sloupků ve srovnání s čtyřhrannými sloupky.  

 V práci [29] se autoři zabývali vztahy mezi kontaktním úhlem vody, 

úhlem náklonu, velikostí kapiček vody a povrchovými mikrostrukturami. 

Bylo zjištěno, že se úhel náklonu u kapek o stejném objemu na površích 

s rozdílnou povrchovou morfologií liší. Se zvyšujícím se objemem kapky 

na povrchu se stejnou morfologií se úhel náklonu snižuje. Na povrchu 

Co3O4 s nanostrukturou (reakční doba 13 h) byl u kapky o objemu 1 l 

naměřen úhel posuvu 20  1°. Při zvýšení objemu kapky na 10 l se úhel 

náklonu snížil na 4  1°. Při zvýšené reakční době na 18 hodin byla 

vytvořena mikrostruktura, na které byl úhel náklonu při objemu kapky 10 l 

15  1°, tedy vyšší než u nanostruktury. Naopak kontaktní úhel u kapky 

o objemu 10 l byl větší na povrchu s nanostrukturou ve srovnání 

s mikrostrukturou. Ovlivnění kontaktního úhlu pomocí drsnosti bude dále 

zpracováno v kapitole 2.3.5. 
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2.3.3. Youngova rovnice 

 Youngova rovnice udává vztah mezi kontaktním úhlem  

a jednotlivými mezipovrchovými napětími na styku pevné, kapalné 

a plynné fáze a předpokládá dokonale rovný a chemicky homogenní 

povrch označovaný jako ideální povrch. Jak je znázorněno na Obr. 11, 

jestliže je kapička umístěná na pevném povrchu a složky jsou v rovnováze, 

pak platí rovnice (5): 

 𝛾𝑆𝑉 =  𝛾𝑆𝐿 +  𝛾𝐿𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃,  (5) 

kde SV, SL a LV znamenají různé mezifázové napětí (pevné / plynné, pevné / 

kapalné a kapalné / plynné). [20; 23]  

 Velikost kontaktního úhlu závisí na adhezní konstantě, což je rozdíl 

mezifázového napětí na rozhraní mezi pevnou a plynnou fází 

a mezifázového napětí na rozhraní mezi pevnou a kapalnou fází. Kontaktní 

úhel, nebo-li krajní úhel či úhel smáčení, je po úpravě vyjádřen jako (6): 

 𝑐𝑜𝑠 𝜃 =
𝛾𝑆𝑉 −𝛾𝑆𝐿

𝛾𝐿𝑉
. (6) 

 Ke smáčení pevné fáze kapalinou dochází tehdy, je-li adhezní 

konstanta kladná a kontaktní úhel ostrý. V opačném případě, kdy je 

adhezní konstanta záporná, krajní úhel je tupý a nedochází ke smáčení. [20; 

22] 

 Případy, které mohou nastat, jsou znázorněny na Obr. 14. Tento 

obrázek představuje různé varianty smáčení, které jsou hodnoceny 

pomocí kontaktního úhlu [20]: 

a) kapalina dokonale smáčí pevnou fázi a platí ((7): 

𝜃 = 0° 

 𝛾𝑆𝑉 ≥ 𝛾𝐿𝑆 + 𝛾𝐿𝑉 (7) 

b) kapalina nedokonale smáčí pevnou fázi a platí (8): 

𝜃 < 90° 

 𝛾𝐿𝑆 <  𝛾𝑆𝑉 < 𝛾𝐿𝑆 + 𝛾𝐿𝑉 (8) 
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c) adhezní konstanta je rovna 0, mezní stav je mezi dvěma situacemi a 

platí (9): 

𝜃 = 90° 

 𝛾𝑆𝑉 = 𝛾𝐿𝑆 

(9) 

d) kapalina nesmáčí pevnou fázi a platí (10): 

𝜃 ≥ 90° 

 𝛾𝐿𝑆− 𝛾𝐿𝑉 <  𝛾𝑆𝑉 < 𝛾𝐿𝑆 (10) 

e) kapalina vůbec nesmáčí pevnou látku a platí (11): 

𝜃 = 180° 

 𝛾𝑆𝑉 ≤ 𝛾𝐿𝑆 − 𝛾𝐿𝑉 (11) 

  

a) b) 

  

c) d) 
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e) 

Obr. 14: Znázornění různých interakcí kapalné a pevné látky [20]  

2.3.4. Wenzelova a Cassie-Baxterova rovnice 

 Youngův model předpokládá ideální povrch, avšak skutečný povrch 

na rozdíl od ideálního povrchu není dokonale hladký. V praxi proto existují 

dvě teorie, a to Wenzelova a Cassie-Baxterova, které berou v potaz drsnost 

povrchu. [30] 

 Wenzelova rovnice popisuje situaci, kdy kapalina vyplňuje 

nerovnosti na homogenním povrchu, avšak nepopisuje hysterezi 

kontaktních úhlů, která se vyskytuje na heterogenních površích. 

Jak je znázorněno na Obr. 15 b), Wenzel navrhl model, ve kterém kapalina 

proniká do všech nerovností a dotýká se spodní části povrchu. 

Je definována následující rovnicí (12): 

 cos 𝜃∗ = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃, (12) 

kde θ∗ (často označovaný jako θW) je zjevný kontaktní úhel, θ je rovnovážný 

kontaktní úhel a r je faktor, který popisuje drsnost povrchu, jedná se 

o poměr skutečně smáčené plochy k ideálně (zdánlivě) smáčené ploše. [30; 

31] Pokud se drsnost zvyšuje a θ  90°, povrch se stává více hydrofobní 

(θ∗  θ ). Naopak při úhlu θ  90° se povrch při hodnotě r  1 stává 

hydrofilnějším (θ∗ θ ). [32] Faktor drsnosti povrchu je funkcí výšky 

povrchové nerovnosti, která tedy ovlivňuje hydrofobicitu. [33]  
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Obr. 15: Znázornění stavu a) Young, b) Wenzel, c) Cassie-Baxter [31]  

 Účinek chemické nehomogenity na kontaktní úhel je popsán rovnicí 

Cassie a Baxtera. [28] Cassie a Baxter vytvořili model (Obr. 15 c), 

kdy kapalina ulpívá na jednotlivých vrcholcích nerovností a neproniká 

do prohlubní povrchu. Mezi kapalinou a povrchem je tedy v jistých místech 

zachycen vzduch. [34] Platí rovnice (13): 

 cos 𝜃∗ =  𝜙𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜙𝑆 − 1, (13) 

kde θ∗ (často označovaný jako θCB) je zjevný kontaktní úhel, 

θ je rovnovážný kontaktní úhel a s je plošný podíl smáčené části povrchu 

pevné látky. [30; 31] Zahrnutím drsnosti rf plochy pod kapkou vzniká 

rovnice (14): 

 cos 𝜃𝐶𝐵 = 𝑟𝑓 ∙ 𝜙𝑆 ∙ cos 𝜃 + 𝜙𝑆 − 1. (14) 

 Stavu Cassie Baxtera je možné docílit na různých typech drsných 

povrchů, u svislých vrtaných otvorů libovolného průřezu z plochého 

povrchu, obecně zakřivených vrcholků, vrcholků s polokulovitým 

zakončením či na kuželových vrcholcích. [31] 

 Pokud s = 1 a rf = r, rovnice Cassie-Baxtera se stává Wenzelovou 

rovnicí. Po překonání energetické bariéry dojde k zaplnění místa, kde byl 

vzduchový polštář, vodou, zmenšení kontaktního úhlu a vzniku Wenzelova 

modelu. Přesný mechanismus přechodu dosud nebyl zjištěn. [30] 

Tento přechod způsobí, že povrch ztratí většinu požadovaných 

hydrofobních vlastností. [35] Použitelnost modelů Cassie-Baxter a Wenzel 

je stále zjišťována, zvláště v případech týkajících se superhydrofobních 

povrchů. [32]  

 V práci [36] se autoři zabývali fyzikálními podmínkami, které mohou 

ovlivňovat přechod mezi stavem Wenzel a Cassie Baxter. 

Mezi tyto podmínky patří například výška nerovností povrchu, vzdálenost 
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mezi jednotlivými nerovnostmi a rychlost dopadající kapky vody. 

Při určité drsnosti povrchu je možné, aby existovaly oba stavy, a to stav 

Wenzel i stav Cassie-Baxter. Při nízké výšce sloupků nerovnosti povrchu 

je stav Wenzel pro nanesenou kapku jediným stabilním stavem. Jakmile je 

výška sloupku vyšší než kritická hodnota výšky, stav Cassie-Baxter 

je metastabilní a od stavu Wenzel je oddělený bariérou volné energie. 

Při vysoké výšce sloupku je přechod z metastabilního stavu Cassie 

do stabilního stavu Wenzel obtížnější z důvodu vyšší bariéry volné energie. 

Jakmile kapka pronikne hluboko dovnitř mezi nerovnosti, je pro ni 

mnohem těžší přemístit se zpět na vrchol vysokých sloupů nerovnosti 

povrchu, protože stav Wenzel je termodynamicky stabilní. Při příliš vysoké 

rychlosti dopadu kapičky může kapka vody snadno přejít přes volnou 

energetickou bariéru a dostat se tak mezi jednotlivé nerovnosti, nastává 

tedy stav Wenzel. Naopak při příliš nízké rychlosti kapička zůstává 

na vrcholcích nerovností (stav Cassie Baxter). 

2.3.5. Vliv drsnosti na kontaktní úhel 

 Drsnost je velmi důležitá při vytváření superhydrofobního povrchu 

s kontaktním úhlem větším než 150°. Dle práce [31] lze chemickou 

modifikací povrchu vytvořit kontaktní úhel do 120°, zvýšení kontaktního 

úhlu u superhydrofobních povrchů je možné docílit pomocí drsnosti 

povrchu. U rostlin a živočichů, u nichž bylo prokázáno superhydrofobní 

chování, byly zjištěny hodnoty drsnosti v mikrometrech nebo ještě menší.  

 Nanodrsnost i mikrodrsnost zvyšují kontaktní úhel kapky a vytvářejí 

tak více hydrofobní materiál. Makro, mikro či nano-drsnost je možné 

vytvořit různými způsoby, například ponořením materiálu do roztoku, 

zpracováním laserem, chemickým leptáním. Z Obr. 16 vyplývá, že čím jsou 

menší póry mezi sloupcovitými mikrokrystaly, tím je vyšší hydrofobní 

účinek. Na Obr. 16 c) je zřetelná větší afinita vody k materiálu. [25]  
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Obr. 16: Porovnání drsnosti a hydrofobního účinku [25] 

 Mezi výhody zpracování pomocí laseru patří výborná kontrola 

povrchu ve škále od nano k mikrodrsnosti a také možnost zpracovávat 

různé typy materiálů. Laser se obvykle používá u materiálu na bázi fluoru, 

který spolu s drsností povrchu vytváří velmi hydrofobní materiál. [25]  

 Na rozdíl od jednostupňového zpracování povrchu pomocí laseru 

lze získat hydrofobní povlak metodou ponoření materiálu do roztoku, 

která obnáší více kroků, a to postupné ponořování vzorku do různých 

roztoků. Na Obr. 17 a) a c) je znázorněn hladký materiál s hydrofilní 

vlastností (  = 75  1°), který se po ponoření do roztoku stal velmi drsným, 

viz Obr. 17 b) a d). Výsledná drsnost v kombinaci s vrstvou polymeru vytváří 

superhydrofobní povrch, kontaktní úhel mezi povrchem a kapičkou vody je 

větší než 150°. [25] 

 

 Obr. 17: Hydrofobní účinek na vzorku před a po ponoření do roztoku [25] 

 Superhydrofobní povrchy bývají navrženy s nanodrsností, 

problémem je však nestabilita, jelikož eroze nerovností během životnosti 

výrobku může zhoršit jejich superhydrofobní vlastnosti. [2] 
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2.4. Povlaky na bázi Cr 

 Povlak s tenkou vrstvou chrómu je využíván v automobilovém, 

leteckém i dekorativním průmyslu například kvůli odolnosti 

proti opotřebení či odolnosti proti korozi. Tyto povlaky byly nejprve 

vytvářeny elektrolytickou depozicí. V lázni obsahující CrO3 se však 

uvolňovaly výpary šestimocného chrómu (Cr6+), který je karcinogenní. 

Vzhledem k zavedení přísných požadavků ohledně ekologických norem 

v USA došlo k alternativní náhradě způsobu depozice, která je ekologická 

a ekonomicky nenáročná, a to k naprašování. Během naprašování 

nedochází k uvolňování šestimocného chrómu, ovšem nevýhodou je nižší 

tvrdost povlaků ve srovnání s elektrolyticky nanesenými povlaky. [37] 

Autoři práce [37] dosáhli zvýšení tvrdosti přidáním dusíku do prostředí 

při reaktivním naprašování. Mezi nejznámější povlaky na bázi chrómu patří 

CrN, CrAlN, CrC a CrCN. 

2.4.1. Povlaky CrN 

 CrN jsou tvrdé a otěruvzdorné povlaky používané především 

pro řezné nástroje. Povlak CrN má nízký koeficient tření, vysokou odolnost 

proti korozi a vysokou houževnatost. Rozlišují se dvě fáze nitridu chrómu, 

a to kubický CrN a hexagonální Cr2N. Vlastnosti povlaku jsou ovlivňovány 

parametry procesu, jako je parciální tlak plynu (Ar a N), napětí a teplota 

základního materiálu, rychlost růstu a cílový proud. Pomocí těchto 

parametrů lze vytvořit čistý Cr, Cr2N, CrN či směsi Cr-Cr2N nebo Cr2N-

CrN. [38] 

 Práce [39] uvádí, že tvrdost povlaků CrN může být ovlivněna napětím, 

velikostí zrn a hustotou defektů ve vzniklých povlacích. Povlak s hustší 

a jemnozrnnou strukturou dosahoval vysoké hodnoty tvrdosti, naopak 

na povlaku s velkými zrny a drsným povrchem byla naměřena nižší tvrdost. 

 Mnoho výzkumníků se snažilo zvýšit tvrdost povlaku CrN přidáním 

prvků Al, Zr, W, Ag apod. Zvýšení tvrdosti ovšem nastalo jen v některých 

případech. Dle práce [40] se tvrdost povlaků Cr-W-N zvýšila s rostoucím 
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obsahem W, naopak u povlaků Cr-Ag-N se tvrdost snížila s rostoucím 

obsahem Ag.  

 V práci [41] se Kong zabýval vlivem biasu na povlak CrN vytvořeným 

středním kmitočtovým magnetronovým naprašováním. S rostoucí 

hodnotou biasu se rychlost depozice snižovala. Drsnost RMS byla 

nelineární na hodnotách biasu, docházelo k nepravidelnému snižování 

a zvyšování hodnot drsností. Hodnoty RMS se snížily pouze při zvýšení 

biasu z –100 V na –200 V, při dalších zvyšování předpětí došlo ke zvyšování 

drsnosti. Toto zvýšení je odůvodněno vysoce energetickým 

bombardováním v závislosti na zvýšení předpětí, které způsobí mnoho 

povrchových vad a zdrsní tak povrch povlaku. 

2.4.2. Povlaky CrAlN 

 Mezi přednosti povlaků CrAlN se řadí vynikající mechanické 

a tribologické vlastnosti a také vysoká odolnost proti korozi. Autoři práce 

[42] porovnávali vlastnosti povlaku CrAlN s povlakem CrN nanesenými 

reaktivním DC magnetronovým naprašováním. Bylo zjištěno, že povlak 

CrAlN vykazoval hustou mikrostrukturu s menším množstvím povrchových 

defektů, oproti tomu na povlaku CrN bylo více povrchových defektů 

a poréznosti. Při měření tvrdosti byla naměřena větší tvrdost u povlaku 

CrAlN, a to 33 GPa. Povlak CrN vykazoval tvrdost pouze 18 GPa. Hodnoty 

drsnosti RMS byly u povlaku CrAlN nižší než u povlaku CrN. Oproti povlaku 

CrN vykazoval povlak CrAlN vynikající korozní odolnost. 

 V článku [43] se autoři zabývali vlivem biasu na vlastnosti povlaku 

CrAlN vytvořeném reaktivním magnetronovým naprašováním. 

Mimo jiné bylo zjištěno, že rychlost depozice klesá s rostoucí hodnotou 

předpětí a odolnost proti korozi má tendenci se zvyšovat s rostoucí 

hodnotu předpětí. 
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2.5. DLC povlaky 

 Povlaky DLC z anglického slova Diamond Like Carbon označují 

metastabilní stav amorfního uhlíku, který má kromě sp2 vazeb značný podíl 

sp3 vazeb. V konfiguraci sp3 vazeb jsou všechny čtyři valenční elektrony 

nasměrovány do čtyřstěnu, přičemž vznikají velmi silné  vazby k dalším 

atomům, které způsobují například vysokou tvrdost. [44]  

 Povlaky DLC lze vytvářet iontovým svazkem, CVD, PVD a PACVD 

metodami. Nejpoužívanější metodou je DC (stejnosměrné) a RF (střídavé) 

naprašování z uhlíkového terče v Ar atmosféře. [44] 

 Uplatnění nacházejí mimo jiné v automobilovém průmyslu, medicíně 

a v mikroelektronice. Využívají se jako ochranné povlaky ke snížení 

adhezivního a abrazivního opotřebení, kombinace ochrany proti korozi 

s ochranou proti opotřebení apod. Povlaky ta-C (tetraedrické amorfní 

uhlíkové materiály) a a-C (amorfní uhlíkové materiály) nanesené metodou 

katodového obloukového odpařování mohou kombinovat 

například odolnost proti korozi nebo hydrofobnost s tribologickými, 

elektrochemickými či optickými vlastnostmi. [45] 

2.5.1. Rozdělení DLC povlaků a jejich vlastnosti 

 Za DLC povlaky s vysokým obsahem sp3 vazeb jsou dle literatury [44] 

považovány nejen amorfní uhlíkové materály (a-C), ale i amorfní uhlíkové 

materiály dopované vodíkem (a-C:H). Materiály a-C obsahují více vazeb sp3, 

proto mají větší tvrdost, odolnost proti plastické deformaci a vykazují také 

vyšší tepelnou stabilitu. Povlaky označené jako ta-C představují  

a-C povlaky při podílu sp3 vazeb větším než 80 %. [44] Vazby sp3 je možné 

ovlivnit například teplotou základního materiálu během depozice. [45] 
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Obr. 18: Ternární diagram DLC vrstev [44] 

 Tyto povlaky vykazují vysokou tvrdost, elektrickou rezistivitu, 

tepelnou vodivost, optickou transparentnost v infračerveném spektru 

a chemickou inertnost. Mají také výborné tribologické vlastnosti. 

Některé vlastnosti povlaku, jako například elektrická vodivost a povrchová 

energie, může být modifikována legováním prvků H, N, Si, B, F, P a kovy. [45] 

 Práce [46] uvádí, že hydrofobicita povrchu DLC především závisí 

na povrchovém chemickém složení a drsnosti povrchu. Dong v téže práci 

provedl experiment, který spočíval ve vytvoření povlaků F-DLC, a-C:H a a-C. 

U každého povlaku byla hodnocena drsnost, chemické složení, povrchová 

energie a kontaktní úhel. Drsnost byla na všech povlacích podobná, 

a to kolem 53 nm. Vzhledem k podobné drsnosti má vliv na kontaktní úhel 

především chemické složení. Zatímco povlak F-DLC obsahuje množství 

prvků C, Fe, F, Si, Mn a Cr, povlak a-C:H obsahuje C, W, Fe, Cr, O, Ti a v povlaku 

a-C bylo zjištěno složení Fe, C, Mn, Si, Cr a P. Při měření kontaktního úhlu 

kapičky vody na povlaku byly naměřeny nejvyšší hodnoty u povlaku F-DLC 

s obsahem F v rozmezí 18-25 hm. %, a to okolo 86°. Naopak nejnižší 

hodnoty byly naměřeny u povlaku a-C s obsahem H nižším než 20 hm. % 

(přibližně 73°). Na povlaku a-C:H s obsahem H 20-50 hm. % byl zjištěn 

kontaktní úhel 80°. Tyto výsledky dobře korespondují s naměřenou 

povrchovou energií povlaků, kdy byla u povlaku F-DLC zjištěna nejmenší 

hodnota a u povlaku a-C nejvyšší hodnota. Práce tedy tvrdí, že prvky F a H 

snižují smáčivost povlaků. 
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 Opačný vliv vodíku na hydrofobní chování DLC povlaků připravených 

naprašováním byl popsán v práci [47]. Celkem byly vytvořeny čtyři typy 

povlaků, a to při čistém Ar, 10 % H2 + Ar, 20 % H2 + Ar a při 30 % H2 + Ar. 

Bylo zjištěno, že hodnoty kontaktního úhlu kapky vody a poměr 

sp2/sp3 vazeb závisí na množství H2 a Ar v plazmatu. Nejvyšší hodnota 

kontaktního úhlu 139° byla naměřena při použití pouze Ar. S přibývajícím 

množstvím H2 došlo ke snižování kontaktního úhlu, nejmenší úhel byl tedy 

naměřen při 30 % H2 + Ar, a to 120°. Poměr vazeb sp2/sp3 se s narůstajícím 

množstvím vodíku zvyšoval. Z toho plyne, že se hydrofobicita snižuje 

s vyšším množstvím sp2 vazeb, což je ovšem v rozporu 

se superhydrofobností u diamantu s sp3 vazbami. 

 Sheeja v práci [48] zkoumal vliv biasu na vlastnosti povlaku 

DLC vytvořeného metodou FCVA (filtrovaný katodový vakuový oblouk). 

Povlak DLC byl vytvořen při použití biasu v rozmezí od 85 V do 700 V. 

Výsledky ukazují, že při biasu 85 V je drsnost povrchu zhruba 3x nižší 

než v případě použití biasu 7000 V. Autoři práce toto zvýšení drsnosti 

zvýšení hodnot biasu přisuzují zvyšujícímu se počtu sp2 vazeb. 

Předpokládají, že zvýšená energie iontů během depozice převádí 

vytvořené sp3 vazby na sp2. Tomu koresponduje snížení tvrdosti při zvýšení 

hodnot biasu, jelikož vazby sp3 dle jiných prací zvyšují tvrdost. 
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3. Experimentální část 

 Za účelem splnění daných cílů byly vytvořeny povlaky Cr, na které 

byly následně deponovány povlaky DLC. Použité experimentální metody 

se týkaly pozorování povrchové morfologie, dokumentace lomových ploch, 

měření tloušťky a drsnosti a vyhodnocení smáčivosti. Práce navazuje 

na předcházející poznatky výzkumu týkající se smáčivosti Cr povlaků 

deponovaných metodou magnetronového naprašování, kde byla 

pozorována nesmáčivost díky topografii povrchu. [24] DLC povlak byl 

nanesen za účelem snížení povrchové energie a tím i potenciální snížení 

smáčivosti. 

 Smáčivost je ovlivněna nejen povrchovou morfologií související 

s drsností ale také povrchovou energií, která má dvě složky – disperzní 

a polární. Měření povrchové energie by bylo nad rámec této práce, 

proto byly pro orientaci v problematice použity tabulkové hodnoty energie 

na pevném povrchu Cr a DLC z článků [49] a [50], viz Tab. 2. 

Při vyhodnocování byl brát v potaz pouze obecný fakt, že nižší povrchová 

energie vede k vyššímu kontaktnímu úhlu. 

Tab. 2: Hodnoty povrchové energie Cr [49] a DLC [50] 

Materiál Jednotky S 

Cr J/m2 2,3 

DLC mJ/m2 39,57 

3.1. Experimentální materiál 

 Jako základní materiál byla zvolena vysokolegovaná nástrojová ocel 

1.2379 (19 573, X155CrVMo12-1), jejíž chemické složení je uvedeno v Tab. 

3. Ocel byla zakalena na tvrdost 62 HRC. Tato ledeburitická chromová ocel 

vyniká vysokou odolností proti otěru, dobrou houževnatostí a rozměrovou 

stálostí. Ocel lze kalit na vzduchu či ve vakuu a je vhodná k nitridaci v lázni, 

v plazmatu a v plynu. 
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Tab. 3: Chemické složení oceli 1.2379 dle normy ČSN EN ISO 4957 

Prvek C Mn Si P S Cr Mo V 

Obsah 

hm. % 

1,45  

- 1,6 

0,2  

- 0,6 

0,1  

- 0,6 

0,03 

max. 

0,03 

max. 

11  

- 13 

0,7  

- 1 

0,7  

- 1 

3.2. Příprava vzorků 

 Povrch vzorků musel být před procesem povlakování očištěn, 

aby byly odstraněny nečistoty z povrchu a byla zajištěna adheze povlaku 

k povrchu základního materiálu. Proto bylo nejprve všech 14 kruhových 

vzorků o průměru 40 mm a tloušťce 5 mm vyleštěno na zařízení GPX 300 

(Obr. 19) s použitím leštící emulze do zrcadlového lesku. Následně byly 

vzorky v krátkém časovém úseku opláchnuty vodou, očištěny lihem 

a vysušeny, aby nedošlo ke korozi. Poté byly odmaštěny a očištěny 

od nečistot v ultrazvukové čističce Novatec, ve které byl použit aceton 

jako médium. Následovalo opětovné očištění vzorků lihem a jejich 

vysušení. 

  

 

Obr. 19: Bruska/leštička GPX 300 [51] Obr. 20: Zařízení Flexicoat 850  

Hauzer [51] 

 Metodou magnetronového naprašování v zařízení Flexicoat 850 

od firmy Hauzer (Obr. 20) byl na 10 vzorků deponován povlak chromu 

při dvou různých hodnotách záporného předpětí (biasu), a to 0 V a 75 V. 

Parametry povlakování, počet vzorků a jejich označení uvádí Tab. 4.  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 

Ústav materiálového inženýrství  Experimentální část 

39 

 

Tab. 4: Parametry magnetronového naprašování Cr a značení vzorků 

Parametr Jednotky 
 

Bias -V 0 75 

Teplota °C 250 250 

Doba povlakování h 9 9 

Průtok argonu sccm 90 90 

Výkon na chrom. 

katodě 1 
kW 6 6 

Výkon na chrom. 

katodě 2 
kW 6 6 

Počet vzorků ks 5 5 

Použité zařízení -  Flexicoat 850 Hauzer 

Označení vzorků - Cr 0 V Cr 75 V 

 Z povlakovaných vzorků Cr byly následně z každé skupiny vybrány 

4 vzorky k procesu vytvoření povlaku DLC metodou PACVD s acetylenem 

a grafitovým terčem. Povlak DLC typu a-C:H byl deponován ve 4 různých 

procesech na vzorky s povlakem Cr 0 V a Cr 75 V a také na 4 leštěné vzorky 

základního materiálu. Jednotlivé procesy označené A - D se od sebe liší 

v době povlakování, a tedy i v tloušťce povlaku. Při depozici povlaku DLC 

v procesu A bylo použito zařízení Flexicoat 850 Hauzer, na kterém došlo 

k poruše, a proto byly povlaky DLC v procesu B - D naneseny na vzorky 

v zařízení CemeCon MLT 800/9. Ostatní parametry jsou pro všechny 

procesy povlakování stejné, konkrétně teplota depozice 150 °C, průtok 

acetylenu 120 sccm, bias 120 V a frekvence 250 kHz, frekvence grafitového 

terče 50 kHz při výkonu 6 kW a průtok Ar pro vytvoření plasmatu 130 sccm. 

Doby povlakování jsou spolu s předpokládanými tloušťkami, označenými 

vzorky a použitými zařízeními zaznamenány u každého procesu depozice 

DLC povlaku v následujících tabulkách Tab. 5 až Tab. 8. 

 Vzorky Cr s následujícím povlakem DLC jsou označeny jako Cr 

s použitým biasem + DLC s indexem použitého procesu. Leštěné vzorky 

bez povlaku Cr mají označení leštěno + DLC s indexem procesu.  
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Tab. 5: Parametry depozičního procesu DLCA a značení vzorků  

Parametr Jednotky 
 

Doba povlakování min 1 1 1 

Předpokládaná 

tloušťka povlaku 
nm 2 2 2 

Použité zařízení - Flexicoat 850 Hauzer 

Počet vzorků ks 1 1 1 

Označení vzorků - Cr 0 V + DLCA 
Cr 75 V 

+ DLCA 

leštěno 

+ DLCA 

 

Tab. 6: Parametry depozičního procesu DLCB a značení vzorků 

Parametr Jednotky 
 

Doba povlakování min 4 4 4 

Předpokládaná 

tloušťka povlaku 
nm 10 10 10 

Použité zařízení - CemeCon MLT 800/9 

Počet vzorků ks 1 1 1 

Označení vzorků - Cr 0 V + DLCB 
Cr 75 V 

+ DLCB 

leštěno 

+ DLCB 

Tab. 7: Parametry depozičního procesu DLCC a značení vzorků 

Parametr Jednotky 
 

Doba povlakování min 10 10 10 

Předpokládaná 

tloušťka povlaku 
nm 40 40 40 

Použité zařízení - CemeCon MLT 800/9 

Počet vzorků ks 1 1 1 

Označení vzorků - Cr 0 V + DLCC 
Cr 75 V 

+ DLCC 

leštěno 

+ DLCC 

Tab. 8: Parametry depozičního procesu DLCD a značení vzorků 

Parametr Jednotky 
 

Doba povlakování min 20 20 20 

Předpokládaná 

tloušťka povlaku 
nm 100 100 100 

Použité zařízení - CemeCon MLT 800/9 

Počet vzorků ks 1 1 1 

Označení vzorků - Cr 0 V + DLCD 

Cr 75 V 

+ DLCD 

leštěno 

+ DLCD 
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 Předpokládané tloušťky povlaků byly stanoveny z depoziční rychlosti 

procesů o uvedených parametrech povlakování. Použití dvou 

povlakovacích zařízení vedlo k rozdílným podmínkám procesů vlivem 

rozdílného uspořádání, a proto nelze výsledky z analýz prováděných 

na vzorcích s povlaky DLC z procesu A jednoznačně porovnávat s výsledky 

vzorků s povlaky DLC z procesů B – D. 

3.3. Použitá měřicí zařízení 

 Pozorování povrchové morfologie a dokumentace lomové plochy 

pro určení tloušťky povlaků bylo provedeno na skenovacím elektronovém 

mikroskopu JSM 7600F s EDX analyzátorem (Obr. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Elektronový mikroskop JSM 7600F [51]  

 Pro ověření naneseného povlaku DLC byl použit Ramanův 

spektroskop Horiba Xplora, který slouží k určování chemického složení 

a struktury materiálu.  

 Zvolené parametry drsnosti Ra, RMS a Rz byly naměřeny na přístroji 

Zygo NewView 7200 (Obr. 22). Ra představuje střední aritmetickou úchylku 

profilu, RMS průměrnou kvadratickou úchylku profilu a Rz největší výšku 

profilu.    

 Stupeň smáčivosti povlaků byl určen pomocí kontaktních úhlů 

vyhodnocovaných na zařízení SEE systém (Obr. 23). Pomocí zvětšovacích 

čoček a převedením obrazu do PC s příslušným softwarem byl měřen 

kontaktní úhel mezi kapalinou a povrchem vzorku. 
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Obr. 22: Zygo NewView 7200 Obr. 23: SEE systém pro měření smáčivosti 

[51] 
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4. Výsledky měření a jejich diskuze 

4.1. Povrchová morfologie 

 Morfologie povlaků Cr při použitých různých hodnotách biasu je 

zaznamenána na Obr. 24 až Obr. 27. Povlak Cr, který byl deponován 

při nulovém záporném předpětí (Obr. 24, Obr. 25), je tvořen krystaly 

polyedrických útvarů se stupňovitě narostlými fasetami a nedokonalými 

krystaly, které mají oblý tvar se zvrásněným povrchem. Dokonale vyvinuté 

krystaly mají přibližně stejnou velikost.  

  

Obr. 24: Povrchová morfologie povlaku 

Cr 0 V 

Obr. 25: Povrchová morfologie povlaku 

Cr 0 V - detail 

 Na Obr. 26 a Obr. 27 na povlaku Cr vytvořeném při biasu 75 V lze také 

vidět polyedrické krystaly s fasetovým povrchem, avšak podíl 

nedokonalých krystalů je minimální. Dalším rozdílem mezi povlaky je 

pórovitost. Větší množství pórů vzniklo na povlaku Cr deponovaného 

při biasu 0 V. Zvyšující se záporné předpětí souvisí s vyšší kinetickou 

energií dopadajících iontů. To vede k vyšší mobilitě deponovaných částic, 

proto na povlaku vytvořeném při použití biasu 75 V došlo ke snížení 

pórovitosti. Vzniká tedy hladší povrch, což dobře koresponduje 

s naměřenými hodnotami drsností v kapitole 4.3.  
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Obr. 26: Povrchová morfologie povlaku 

Cr 75 V 

Obr. 27: Povrchová morfologie povlaku 

Cr 75 V - detail 

 Na Obr. 28 je zachycena povrchová morfologie povlaků Cr s následně 

naneseným povlakem DLC při různé době povlakování. 

  

a) Cr 0 V + DLCA b) Cr 75 V + DLCA 

  

c) Cr 0 V + DLCB d) Cr 75 V + DLCB 
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e) Cr 0 V + DLCC f) Cr 75 V + DLCC 

  

g) Cr 0 V + DLCD h) Cr 75 V + DLCD 

Obr. 28: Povrchová morfologie povlaků skládajících se z Cr a na něm 

deponovaného DLC 

 Ze snímků vytvořených pomocí elektronového mikroskopu nejsou 

znatelné výrazné odlišnosti mezi vzorky s povlaky Cr a povlaky Cr + DLC 

z procesů povlakování A - D. To je pravděpodobně způsobeno malou 

tloušťkou povlaků DLC, které jsou v jednotkách nanometrů. Lze říci, 

že nanesené povlaky DLC kopírují povrch krystalů Cr, a proto jsou všechny 

povlaky tvořeny šestibokými krystaly s fasetami a také nedokonale 

vyvinutými krystaly. Na povlacích Cr 0 V + DLC při různých procesech 

povlakování je stejně jako u povlaku Cr 0 V oproti povlakům Cr 75 V 

a Cr 75 V + DLC větší pórovitost. Na vzorcích Cr 0 V + DLCD (Obr. 28 g) 

a Cr 75 V + DLCD (Obr. 28 h) s největší předpokládanou tloušťkou povlaku 

DLC je již částečně vidět tak zvaná květáková struktura na původních 

krystalech povlaku Cr. 
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4.2.  Tloušťka povlaků  

 Pro vyhodnocení tloušťky musely být nejprve všechny vzorky 

naříznuty pilou značky ACCUTOM, ponořeny na 20 minut do tekutého 

dusíku a poté rozlomeny. Rozlomené části vzorků bylo nezbytné 

opláchnout vodou, lihem a vysušit, aby nedošlo ke korozi. Díky nízké 

teplotě dusíku vznikl na vzorcích křehký lom, který slouží ke zkoumání 

vnitřní struktury povlaků. 

 Struktura povlaků Cr 0 V (Obr. 29) a Cr 75 V (Obr. 30) je tvořena 

krystaly se sloupcovitou strukturou. Na obou obrázcích jsou vidět hranice 

zrn a zakončení krystalů do tvaru šestibokého krystalu. Některé krystaly 

s narůstající dobou depozice hrubly, rostly na úkor sousedních krystalů 

a zamezily tak jejich růstu. Tloušťka povlaku Cr deponovaného při nulovém 

biasu je přibližně 35 m až 38 m. Povlak Cr vytvořený při biasu 

75 V dosahuje menší tloušťky. Příčinou je použitá vyšší hodnota záporného 

předpětí (75 V), která způsobuje zvýšenou kinetickou energii dopadajících 

iontů na povrch. Tato energie dopadajících částic působí proti směru 

rostoucích krystalů, způsobuje tzv. re-sputtering, což je rozprašování 

již naneseného povlaku. Při depozici s nenulovým biasem dochází 

i k pěchování povrchu, které má za následek menší tloušťku naneseného 

povlaku při zvýšené hodnotě biasu ve srovnání s povlakem deponovaným 

s nulovým záporným předpětím. Krystaly Cr 75 V jsou vysoké v rozmezí 

20 m až 23 m. Nelze opomenout, že tloušťku povlaku ovlivňuje 

i umístění vzorků v komoře povlakovacího zařízení a s tím související úhel 

dopadu částic, v tomto případě byly všechny vzorky umístěny ve stejné 

výšce. 
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Obr. 29: Struktura povlaku Cr 0 V Obr. 30: Struktura povlaku Cr 75 V 

 Na lomových plochách vzorků s povlaky DLC z procesů A-D nebyl 

tenký povlak DLC vidět. Tloušťku povlaků DLC tedy nebylo možné v příčném 

průřezu vzorků změřit a porovnat s předpokládanou tloušťkou povlaku. 

Tloušťku tenkých vrstev povlaků by bylo vhodné vyhodnotit metodou 

GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy), která však 

v laboratořích Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní schází. 

Pomocí této metody by byl vytvořen graf koncentrace prvků v závislosti 

na hloubce a z něj by byla stanovena tloušťka povlaku. 

 Pro ověření, že skutečně byly povlaky DLC na vzorky naneseny, 

nebylo použití EDX analyzátoru na elektronovém mikroskopu pro získání 

chemického složení dostačující z důvodu tenkých vrstev povlaků. Detekce 

povlaků DLC byla proto provedena odborníkem z Katedry řídící techniky 

na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze pomocí Ramanova spektroskopu. 

Výsledný graf z Ramanova spektroskopu znázorňuje vazby mezi atomy 

prvků. Jako příklad je uvedeno spektrum povlaku Cr 75 V + DLCB na Obr. 31 

a spektrum povlaku Cr 0 V + DLCC na Obr. 32. Pomocí vzniklých píků 

ve spektru odborník potvrdil přítomnost povlaku DLC na vzorcích, 

což dokazuje také článek [52]. 
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Obr. 31: Grafické znázornění povlaku Cr 75 V + DLCB z Ramanova spektroskopu 

 

Obr. 32: Grafické znázornění povlaku Cr 0 V + DLCC z Ramanova spektroskopu 

4.3. Drsnost 

 Povlaky byly nanášeny na vzorky základního materiálu, které byly 

vyleštěny do zrcadlového lesku. Pro vyhodnocení drsnosti povrchu povlaků 

byly měřeny tři nejběžnější parametry, a to střední aritmetická úchylka 

profilu Ra, průměrná kvadratická úchylka profilu RMS a největší výška 

profilu Rz. Naměřené hodnoty drsností na povlacích Cr deponovaného 

při dvou různých hodnotách záporného napětí jsou zaznamenány v Tab. 9. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

5
6

.6
3

2
5

1
3

9
.1

8
8

2
2

1
.0

1
8

3
0

2
.1

3
4

3
8

2
.5

4
1

4
6

2
.2

5
1

5
4

1
.2

7
1

6
1

9
.6

0
8

6
9

7
.2

7
2

7
7

4
.2

7
2

8
5

0
.6

1
2

9
2

6
.3

0
4

1
0

0
1

.3
5

1
0

7
5

.7
7

1
1

4
9

.5
6

1
2

2
2

.7
3

1
2

9
5

.2
8

1
3

6
7

.2
3

1
4

3
8

.5
9

1
5

0
9

.3
5

1
5

7
9

.5
2

1
6

4
9

.1
2

1
7

1
8

.1
5

1
7

8
6

.6
1

1
8

5
4

.5
2

R
a

m
a

n
 i

n
te

n
s

it
y

 
c

o
u

n
t

 

Raman shift cm-1 

0

200

400

600

800

1000

1200

5
6

.6
3

2
5

1
5

9
.7

1
3

2
6

1
.6

6
5

3
6

2
.5

0
7

4
6

2
.2

5
1

5
6

0
.9

1
9

6
5

8
.5

2
4

7
5

5
.0

8
3

8
5

0
.6

1
2

9
4

5
.1

2
6

1
0

3
8

.6
4

1
1

3
1

.1
7

1
2

2
2

.7
3

1
3

1
3

.3
3

1
4

0
2

.9
8

1
4

9
1

.7
1

1
5

7
9

.5
2

1
6

6
6

.4
3

1
7

5
2

.4
5

1
8

3
7

.5
9

R
a

m
a

n
 i

n
te

n
s

it
y

 
c

o
u

n
t

 

Raman shift cm-1 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 

Ústav materiálového inženýrství  Výsledky měření a jejich diskuze 

49 

 

Tab. 9: Naměřené hodnoty drsností povlaků Cr 

Vzorek 
Parametr 

drsnosti  

1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V 

Ra [m] 0,52 0,58 0,62 0,57 

RMS [m] 0,68 0,81 0,83 0,77 

Rz [m] 3,62 4,42 4,22 4,09 

Cr 75 V 

Ra [m] 0,43 0,44 0,46 0,44 

RMS [m] 0,54 0,55 0,57 0,55 

Rz [m] 2,56 2,52 2,67 2,58 

 Z naměřených hodnot drsností v Tab. 9 jsou vyšší hodnoty všech 

měřených parametrů drsností na povlacích Cr bez přivedeného záporného 

předpětí oproti povlakům vytvořeným při biasu 75 V. Hladší povrch 

povlaku je tedy způsoben zvýšenou hodnotou biasu. Tato hodnota souvisí 

s vyšší kinetickou energií částic, které dopadají na povrch rostoucího 

povlaku. Při vyšším přivedeném předpětí je tato energie vyšší, zvyšuje se 

mobilita částic rostoucího povlaku, snižuje se podíl pórů a zároveň dochází 

k „upěchování“ povrchu, tedy k vyhlazování.  

 V Tab. 10 jsou zapsány hodnoty drsností povlaků Cr + DLC a povlaku 

DLC na leštěném vzorku vytvořené při procesu A. V porovnání s drsnostmi 

povlaků Cr 0 V a Cr 75 V se hodnoty Ra a RMS u povlaků Cr + DLCA téměř 

nezměnily, na vzorku Cr 0 V + DLCA došlo k mírnému nárůstu Ra a snížení 

hodnot drsností RMS a Rz. Ze snímků povrchové morfologie lze říci, 

že povlaky DLC kopírují povrch povlaků Cr, proto mají vzorky Cr + DLC 

stejný trend drsnosti, a to vyšší drsnost na povlacích Cr s nulovým 

záporným předpětím. Drsnost na povlaku DLCA na leštěném vzorku 

dosahuje výrazně nižších hodnot oproti povlakům DLCA na povlacích Cr. 

Zatímco povlaky Cr + DLCA mají vybrané hodnoty drsnosti v desetinách 

mikrometrů, povlak DLCA dosahuje drsností v jednotkách nanometrů. 
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Tab. 10: Naměřené hodnoty drsností povlaků DLCA na povlacích Cr a na leštěném 

vzorku  

Vzorek 
Parametr 

drsnosti 

1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V 

+ DLCA 

Ra [m] 0,67 0,51 0,66 0,61 

RMS [m] 0,81 0,64 0,8 0,75 

Rz [m] 3,58 3,08 3,46 3,37 

Cr 75 V 

+ DLCA 

Ra [m] 0,43 0,45 0,49 0,46 

RMS [m] 0,55 0,57 0,6 0,57 

Rz [m] 2,84 2,79 2,63 2,75 

leštěno 

+ DLCA 

Ra [nm] 2,37 2,94 2,60 2,62 

RMS [nm] 2,93 3,47 3,58 3,33 

Rz [nm] 14,98 12,71 11,34 13,01 

 

 Tab. 11 zachycuje drsnosti vzorků s povlaky DLC vytvořenými 

v procesu B. Mezi vzorky s povlakem Cr + DLCB a leštěným vzorkem 

pouze s povlakem DLCB opět nastávají výrazné rozdíly v naměřených 

hodnotách drsností. Nízké hodnoty drsností na leštěných vzorcích 

s povlakem DLC jsou ve všech případech způsobeny absencí šestibokých 

krystalů Cr. Hodnoty drsností na vzorcích s povlakem DLCB jsou nižší 

než naměřené drsnosti u vzorků Cr deponovaných při různých hodnotách 

biasu a u vzorků s naneseným povlakem DLCA.  

Tab. 11: Naměřené hodnoty drsností povlaků DLCB na povlacích Cr a na leštěném 

vzorku 

Vzorek 
Parametr 

drsnosti 

1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V 

+ DLCB 

Ra [m] 0,52 0,54 0,63 0,56 

RMS [m] 0,67 0,68 0,79 0,71 

Rz [m] 3,11 2,97 3,42 3,17 

Cr 75 V 

+ DLCB 

Ra [m] 0,43 0,42 0,43 0,43 

RMS [m] 0,55 0,52 0,54 0,54 

Rz [m] 2,81 2,39 2,48 2,56 

leštěno 

+ DLCB 

Ra [nm] 2,82 2,39 2,33 2,51 

RMS [nm] 3,67 3,02 2,81 3,17 

Rz [nm] 14,79 11,91 9,90 12,20 
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 Povrch povlaku Cr 0 V + DLCC v Tab. 12 dosahuje vyšších hodnot 

drsností než povrchy povlaků Cr a Cr + DLC v předchozích procesech 

povlakování. Parametry drsnosti na povlaku Cr 75 V + DLCC zůstaly téměř 

neměnné ve srovnání s předešlými vzorky s povlakem Cr 75 V a povlaky 

na bázi Cr 75 V a DLC. V případě leštěného vzorku s povlakem DLCC došlo 

k nárůstu hodnot drsností, což by mohlo být způsobeno delší dobou 

povlakování ve srovnání s povlakem DLCB na leštěném povrchu. 

Tab. 12:Naměřené hodnoty drsností povlaků DLCc na povlacích Cr a na leštěném 

vzorku 

Vzorek 
Parametr 

drsnosti 

1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V 

+ DLCC 

Ra [m] 0,71 0,62 0,59 0,64 

RMS [m] 0,86 0,81 0,72 0,80 

Rz [m] 3,61 3,51 3,32 3,48 

Cr 75 V 

+ DLCC  

Ra [m] 0,46 0,44 0,4 0,43 

RMS [m] 0,56 0,59 0,49 0,55 

Rz [m] 2,49 3,17 2,27 2,64 

leštěno 

+ DLCC 

Ra [nm] 4,67 4,1 2,27 3,68 

RMS [nm] 5,77 5,2 2,99 4,65 

Rz [nm] 10,21 10,61 9,11 9,98 

 Tab. 13 zaznamenává hodnoty drsností vzorků s nejdelší dobou 

depozice povlaku DLC. U vzorku Cr 0 V + DLCD a leštěného vzorku 

s povlakem DLCD došlo k výraznému nárůstu hodnot drsností ve srovnání 

s povlaky vytvořených v předchozích procesech. Vzorek Cr 75 V 

s povlakem DLCD při nejdelším procesu povlakování vykazuje mírně 

zvýšenou drsnost než vzorky s povlaky na bázi Cr 75 V a Cr 75 V + DLC 

v předešlých případech. 
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Tab. 13:Naměřené hodnoty drsností povlaků DLCD na povlacích Cr a na leštěném 

vzorku 

Vzorek 
Parametr 

drsnosti 

1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V 

+ DLCD 

Ra [m] 0,83 0,89 0,81 0,84 

RMS [m] 0,96 0,91 0,88 0,92 

Rz [m] 4,36 3,91 3,71 3,99 

Cr 75 V 

+ DLCD  

Ra [m] 0,43 0,49 0,42 0,45 

RMS [m] 0,61 0,54 0,57 0,57 

Rz [m] 2,84 3,26 2,33 2,81 

leštěno 

+ DLCD 

Ra [nm] 5,82 4,12 4,36 4,77 

RMS [nm] 4,57 6,32 6,92 5,94 

Rz [nm] 8,90 9,12 8,59 8,87 

 Z grafu na Obr. 33 je možné porovnat průměrné hodnoty drsností Ra, 

RMS, Rz u měřených vzorků. Vzhledem k velmi hladkým povrchům 

na povlacích DLC vytvořených v procesech povlakování A, B, C, D 

na leštěných vzorcích nedošlo v grafu k vykreslení průměrných hodnot, 

které jsou oproti ostatním hodnotám drsností povlaků 

pouze v nanometrech. 

 V každém procesu povlakování dosahuje povlak Cr 0 V a Cr 0 V + DLC 

vyšších hodnot drsností. U vzorku Cr 0 V + DLCD s předpokládaným 

nejtlustším povlakem byly naměřeny nejvyšší hodnoty drsností 

Ra (0,84 m), RMZ (0,92 m) a Rz (3,99 m). Vzorek Cr 75 V a vzorky typu 

Cr 75 V + DLC mají po každém procesu povlakování podobné hodnoty 

drsností. Z naměřených hodnot na všech vzorcích dosahují vzorky 

s povlakem DLCB v porovnání se vzorky stejných typů nejmenších 

nerovností na površích.  
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Obr. 33: Hodnoty parametrů drsností pro jednotlivé typy vzorků 

4.4. Smáčivost 

 Před samotným měřením kontaktního úhlu musel být povrch vzorků 

očištěn lihem a následně vysušen. Poté byla pipetou na vzorek nanesena 

kapička destilované vody o objemu 10 l. Celkem byly na povrch vzorků 

naneseny tři kapičky, pomocí nichž byly měřeny hodnoty hodnoty 

kontaktního úhlu.  

 Smáčivost povlaků Cr vytvořených při dvou různých hodnotách biasu 

je zaznamenána v Tab. 14. Oba dva povlaky se řadí do hydrofilních povlaků, 

jelikož je kontaktní úhel menší než 90°. 

Tab. 14: Naměřené hodnoty kontaktních úhlů na povlacích Cr 

Vzorek Jednotka 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V [°] 51,8 51 48,7 50,5 

Cr 75 V [°] 82,4 83,2 80,5 82,0 

 Na povlaku Cr z depozice při 0 V (Obr. 34) je průměrná hodnota 

kontaktního úhlu mnohem menší než u povlaku vytvořeného při nenulové 
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hodnotě biasu (Obr. 35). Je zřejmé, že v tomto případě hladší povrch 

způsobený vyšší hodnotou záporného předpětí zvyšuje hodnotu 

kontaktního úhlu. Důvodem nižších hodnot kontaktního úhlu na povlaku 

Cr 0 V by tedy mohla být větší pórovitost a nerovnost povrchu. Zde je nutno 

uvést, že smáčivost bývá ovlivněna i malou změnou parametrů povrchu 

(drsnost, topografie). 

  

Obr. 34: Smáčivost povlaku Cr 0 V Obr. 35: Smáčivost povlaku Cr 75 V 

 Kontaktní úhly na povlacích Cr + DLCA jsou zaznamenány v Tab. 15. 

U vzorku Cr 0 V + DLCA došlo k výraznému nárůstu kontaktního úhlu, 

a to z 50,5° na 73,70° (Obr. 36 a). Důvodem vyšší hodnoty kontaktního úhlu 

ve srovnání s Cr 0 V by mohl být mírný nárůst drsností Ra, pokles RMS a Rz, 

které jsou zaznamenány v Tab. 10. Lze se také domnívat, že díky 

nanesenému povlaku DLC došlo ke snížení povrchové energie, avšak 

pro podrobný popis by bylo zapotřebí tuto energii změřit. 

Tab. 15: Naměřené hodnoty kontaktních úhlů na povlacích DLCA deponovaných 

na povlaky Cr a na leštěný vzorek 

Vzorek Jednotka 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V + DLCA [°] 80,6 68,6 71,9 73,70 

Cr 75 V + DLCA [°] 77,2 78,0 83,8 79,67 

leštěno + DLCA [°] 70,5 68,6 63,0 67,37 

 U povlaku Cr 75 V + DLCA došlo k malému snížení hodnoty 

kontaktního úhlu, ačkoli se hodnoty uváděných drsností téměř nezměnily, 

viz Obr. 36 b. Pro lepší vyhodnocení vlivu drsnosti na smáčivost by bylo 
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žádoucí provést i měření tvarových charakteristik drsnosti. Toto platí 

i pro ostatní vzorky. Nejmenší kontaktní úhel byl naměřen na leštěném 

vzorku s povlakem DLCA (Obr. 36 c), který má drsnost povrchu pouze 

v nanometrech. Všechny tyto vzorky s povlakem DLCA jsou hydrofilní. 

  

a) Cr 0 V + DLCA b) Cr 75 V + DLCA 

 

c) leštěno + DLCA 

Obr. 36: Smáčivost povlaků DLCA na základním povlaku Cr a na leštěném vzorku 

 V Tab. 16 jsou zapsány kontaktní úhly na vzorcích s povlakem DLC 

vytvořeným při procesu B. U vzorků typu Cr + DLCB došlo k výraznému 

zvýšení hodnot kontaktních úhlů, které jsou větší než 90°. Vzorky 

Cr 0 V + DLCB (Obr. 37 a) a Cr 75 V + DLCB (Obr. 37 b) jsou tedy hydrofobní. 

Tyto vzorky se v kapitole 4.3 projevily nejnižšími hodnotami drsností. 

Nejvyšší hodnoty kontaktních úhlů byly naměřeny na povlaku Cr s menší 

nerovností povrchu, tedy na Cr 75 V + DLCB.  
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Tab. 16: Naměřené hodnoty kontaktních úhlů na povlacích DLCB deponovaných 

na povlaky Cr a na leštěný vzorek 

Vzorek Jednotka 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V + DLCB [°] 93,6 94,2 97,3 95,0 

Cr 75 V + DLCB [°] 103,7 104,9 104,2 104,3 

leštěno + DLCB [°] 86 81,3 78,5 81,9 

 Kontaktní úhel na leštěném vzorku s povlakem DLCB (Obr. 37 c) 

dosáhl při menší povrchové nerovnosti značně vyšších hodnot 

než na leštěném vzorku s povlakem DLCA. Nepřesahuje však hodnotu 90°, 

jedná se tedy o hydrofilní povrch. 

  

a) Cr 0 V + DLCB b) Cr 75 V + DLCB 

 

c) leštěno + DLCB 

Obr. 37: Smáčivost povlaků DLCB na základním povlaku Cr a na leštěném vzorku 

 U povlaků Cr + DLCC (Obr. 38a, b) a povlaku DLCC na leštěném vzorku 

(Obr. 38 c) došlo oproti povlakům vytvořeným v procesu B ke snížení 

hodnot kontaktních úhlů, viz Tab. 17. Povlaky Cr + DLCC (Obr. 38 a, b) jsou 
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však stále hydrofobní. Změna kontaktních úhlů by mohla souviset 

se změnou tloušťky povlaků a drsností, ačkoliv drsnost u Cr 75 V + DLCC 

zůstala téměř neměnná. 

Tab. 17: Naměřené hodnoty kontaktních úhlů na povlacích DLCC deponovaných 

na povlaky Cr a na leštěný vzorek 

Vzorek Jednotka 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V + DLCC [°] 93,6 91,7 90,8 92,0 

Cr 75 V + DLCC [°] 93,5 93,7 96,9 94,7 

DLCC [°] 68,3 80,3 81,2 76,6 

 

  

a) Cr 0 V + DLCC b) Cr 75 V + DLCC 

    

c) leštěno + DLCC 

Obr. 38: Smáčivost povlaků DLCC na základním povlaku Cr a na leštěném vzorku 

 Na vzorcích s největší tloušťkou povlaků DLC byly ze vzorků 

s povlaky z procesů depozice A – D naměřeny nejmenší hodnoty 
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kontaktních úhlů. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 18. 

 Na Obr. 39 a) je vidět kontaktní úhel na vzorku Cr 0 V + DLCD, který je 

ze vzorků Cr 0 V + DLC z různých procesů povlakování nejmenší, zároveň je 

však vyšší než kontaktní úhel na povlaku Cr 0 V. Vzorek Cr 75 V + DLCD (Obr. 

39 b) dosáhl mnohem nižších hodnot kontaktních úhlů, než které byly 

naměřeny na vzorku Cr 75 V a na vzorcích typu Cr 75 Cr + DLC, přestože je 

drsnost vzorků velmi podobná. Leštěný vzorek s povlakem DLCD (Obr. 39 c) 

má ze všech leštěných vzorků s povlakem DLC nejnižší hodnotu 

kontaktního úhlu a nejvyšší drsnost. Snížení kontaktního úhlu bylo 

s největší pravděpodobností způsobeno „květákovitou“ morfologií 

povrchu. 

Tab. 18: Naměřené hodnoty kontaktních úhlů na povlacích DLCD deponovaných 

na povlaky Cr a na leštěný vzorek 

Vzorek Jednotka 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

Průměrná 

hodnota 

Cr 0 V + DLCD [°] 65,2 67 60,4 64,2 

Cr 75 V + DLCD [°] 69,9 70,8 69,8 70,2 

DLCD [°] 56,8 63,8 64,6 61,7 

 

  

a) Cr 0 V + DLCD b) Cr 75 V + DLCD 
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c) leštěno + DLCD 

Obr. 39: Smáčivost povlaků Cr + DLCD a DLCD na leštěném vzorku 

 Na Obr. 40 je grafické porovnání průměrných hodnot kontaktních 

úhlů naměřených na jednotlivých vzorcích. Lze říci, že povlak DLC nanesený 

při různých procesech povlakování zvyšuje hodnoty kontaktních úhlů, 

a tedy zlepšuje nesmáčivost povrchu. Je patrné, že se nejedná o lineární 

závislost mezi hodnotami kontaktních úhlů a tloušťkou povlaku DLC.  

 Z grafu jsou očividné nejvyšší hodnoty kontaktních úhlů u vzorků 

s povlakem DLC vytvořeným v procesu povlakování B o předpokládané 

tloušťce 10 nm. Naopak nejnižší hodnoty kontaktních úhlů byly naměřeny 

u vzorků s povlakem DLCD o tloušťce 100 nm. 

 

Obr. 40: Hodnoty kontaktních úhlů pro jednotlivé typy vzorků  
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5. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zkoumání vlivu biasu použitého 

při depozici Cr na vlastnosti povlaků s důrazem na smáčivost. Dále se práce 

zabývala vlastnostmi povlaků DLC deponovaných při různých procesech 

povlakování na připravené vzorky s povlakem Cr. Hodnocen je vliv biasu 

na výslednou povrchovou morfologii, tloušťku, drsnost a především 

smáčivost deponovaných povlaků. Na základě výsledků získaných z měření 

lze konstatovat tyto závěry: 

 Morfologie povrchu povlaků Cr deponovaných při různých 

hodnotách biasu má podobný charakter s tím, že všechny povlaky 

vykazují sloupcovitou strukturu šestibokých krystalů se stupňovitě 

narostlými fasetami a také nedokonale vytvořenými krystaly. 

Morfologie povlaku Cr deponovaného při nulovém biasu však 

obsahuje větší množství pórů a nedokonalých krystalů. Povrchová 

morfologie vzorků s povlakem Cr + DLC je podobná morfologii 

povlaků Cr, jelikož povlak DLC kopíruje povrch krystalů Cr. Výrazné 

odlišnosti vznikají teprve u povlaku DLCD o největší vytvořené 

tloušťce (100 nm) deponované na povlak Cr, kdy na původních 

dokonalých a nedokonalých krystalech Cr vzniká tzv. květáková 

struktura. 

 Tloušťka povlaku Cr deponovaného při nulovém biasu dosahuje 

větších rozměrů oproti povlaku Cr vytvořenému při depozici 

se zvýšenou hodnotou biasu. Důvodem menší tloušťky povlaku 

při depozici s nenulovým biasem je zvýšená kinetická energie částic, 

která působí proti směru růstu krystalů Cr, a tak dochází 

k upěchování povrchu. Menší tloušťka by mohla být způsobena také 

tzv. re-sputteringem rostoucího povlaku. Tloušťku nanesených DLC 

povlaků nebylo možné z důvodu velmi tenkých vrstev dostupným 

vybavením změřit. 

 Bylo dokázáno, že se vybrané parametry drsnosti vzorků liší 

v závislosti na biasu použitém při naprašování chromu. Zvýšená 
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hodnota biasu při depozici Cr způsobuje vyšší kinetickou energii 

dopadajících iontů a mobilitu částic, což se projeví menší pórovitostí 

a nerovnostmi, tedy hladším povrchem povlaku oproti povlaku 

vytvořenému při nulovém záporném předpětí. Drsnost povrchu 

na vzorcích Cr a také na Cr + DLC dosahuje hodnot 

v desetinách mikrometrů, zatímco drsnost povrchu na leštěných 

vzorcích s povlakem DLC je velmi malá, naměřené hodnoty jsou 

v nanometrech. Drsnost na vzorcích Cr + DLC při různých procesech 

povlakování vykazuje nelineární závislost na době depozice povlaků 

DLC, která souvisí s výslednou tloušťkou povlaků. Vzorky 

Cr 75 V s povlakem DLC deponovaným při různých procesech 

dosahují nižších hodnot drsností než vzorky na bázi Cr 0 V + DLC, 

jelikož deponované povlaky DLC kopírují povrch Cr, a proto mají 

stejný trend drsnosti.  

 Kontaktní úhel dosahuje vyšších hodnot na povlaku Cr vytvořeném 

při nenulovém biasu, kdy na povrchu vznikla menší pórovitost 

a menší nerovnosti způsobené vyšší kinetickou energií částic. 

Nejvyšší hodnoty kontaktních úhlů byly naměřeny na vzorcích Cr 

s povlaky DLCB, které dosahují z daných typů vzorků nejnižších 

hodnot drsností. Kontaktní úhel na vzorku Cr 0 V + DLCB dosáhl 

průměrné hodnoty 95° a na vzorku Cr 75 V + DLCB byla naměřena 

průměrná hodnota kontaktního úhlu 104,3°. 

 Smáčivost je ovlivněna i mnoha dalšími faktory. Hydrofobní 

vlastnosti povrchů leží v úzkém rozmezí parametrů, proto může i při malé 

změně drsnosti dojít ke změně hydrofobních vlastností na hydrofilní. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné v budoucím výzkumu zohlednit vliv 

tvarových charakteristik drsnosti povrchů, jelikož vlastnosti povrchů jsou 

ovlivněny tvary nerovností, které mohou být obecně zakřivené, špičaté, 

s polokulovým zakončením apod. Dále by bylo vhodné provést 

například kvantitativní měření povrchové energie, zkoumání velikosti pórů 

a pomocí zařízení GDOES změřit tloušťky deponovaných povlaků DLC.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

Zkratka Popis  

CVD Chemical Vapour Deposition  

DC Direct Current  

DLC Diamond Like Carbon  

EDX Energy Dispersive X-ray Spectroscopy  

GDOES Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy  

PACVD Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition  

PVD Physical Vapor Deposition  

RF Radio Frequency  

   

Symbol Popis Jednotka 

E* kinetická energie J 

F síla N 

HRC tvrdost dle Rockwella  

l  délkový parametr mm 

lr základní délka mm 

r, rf faktor popisující drsnost povrchu - 

Ra střední aritmetická úchylka profilu m 

Rc průměrná výška prvků profilu m 

Rku špičatost profilu m 

Rmr vzájemný materiálový poměr % 

Rmr(c) materiálový podíl profilu drsnosti % 

Rp největší výška výstupku profilu m 

Rq, RMS průměrná kvadratická úchylka profilu m 

Rsk šikmost posuzovaného profilu m 

RSm průměrná šířka prvků profilu m 

Rt celková výška profilu m 

Rv největší hloubka prohlubně profilu m 

Rz největší výška profilu m 
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Rq střední kvadratický sklon profilu m 

Rc rozdíl výšky úseku profilu  m 

Zp výška nejvyššího výstupku profilu m 

Zv hloubka nejnižší prohlubně profilu m 

Z(x) výška pořadnice m 

 rovnovážný kontaktní úhel ° 

a postupující kontaktní úhel ° 

r ustupující kontaktní úhel ° 

* zjevný kontaktní úhel ° 

 povrchové napětí N/m 

LV napětí mezi kapalnou a plynnou fází N/m 

SL napětí mezi pevnou a kapalnou fází N/m 

SV napětí mezi pevnou a plynnou fází N/m 

s 

plošný podíl smáčené části povrchu pevné 

látky 
- 

E změna povrchové energie J/m2 

S změna obsahu m2 
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