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Abstrakt 

 
V článku jsou popsány možnosti přípravy různě 

strukturovaných povrchů na bázi křemíku (Si) s cílem 
připravit materiál s co největší hydrofobitou. 
Strukturované povrchy s rozdílným stupněm drsnosti byly 
připraveny metodou neizotropního leptání. Připravené 
vzorky s různými povrchovými profily byly modifikovány 
monovrstvou organosilanů a následně charakterizovány 
pomocí měření kontaktních úhlů smáčení, mikroskopie 
atomárních sil (AFM) a skenovací elektronové 
mikroskopie (SEM). Bylo zjištěno, že vhodnou volbou 
podmínek leptacího procesu lze připravit povrchy s různou 
výškou a symetrií leptaného reliéfu, což v konečném 
důsledku determinuje spolu s typem použitého 
organosilanu hydrofobitu povrchu. Dále bylo zjištěno, že 
nejvyšší hydrofobity dosahují modifikované homogenní 
povrchy s pyramidální strukturou a výškovými 
nerovnostmi okolo 5 m. 

 
Úvod 

 
V přírodě se vyskytuje řada povrchů, které se 

vyznačují hydrofobními až superhydrofobními 
vlastnostmi. Mezi nejčastěji zmiňované patří povrch 
lotosového listu tvořený bradavkovitými útvary pokrytými 
voskem, který zajišťuje nízkou energii volného povrchu. 
Listy lotosu využívají vysokou hydrofobitu a z ní plynoucí 
antiadhezní účinky jako základ samočisticího 
mechanismu. Podstata samočištění spočívá ve sklouzávání 
kapky vody po povrchu za současného nabalování 
nečistot. Tento princip úpravy povrchu se dnes hojně 
využívá v řadě průmyslových aplikací4,5,12. 

Jedním z vhodných substrátů pro přípravu 
hydrofobních povrchů jsou křemíkové destičky, používané 
v elektrotechnickém průmyslu. Metodou anizotropního 

leptání lze jednoduchým způsobem připravit  
strukturované povrchy na bázi Si s rozdílným stupněm 
drsnosti. 

Pro leptání se využívají alkalické roztoky (KOH, 
NaOH) s dalšími složkami, jako jsou alkoholy nebo 
povrchově aktivní látky. Výška nerovností vznikajících na 
povrchu závisí na použitých podmínkách leptání: leptacím 
činidle, jeho koncentraci, teplotě, době trvání procesu, 
obsahu příměsí v leptaném materiálu atd.6–8,13. 

Jak bylo uvedeno výše, pouhá změna drsnosti není 
dostačující pro zvýšení hydrofobity. Nezbytná je chemická 
modifikace povrchu, která výrazně ovlivňuje hydrofobní 
chování. Proto bývá prováděna modifikace 
strukturovaného povrchu pomocí organosilanu, který musí 
být na povrchu co nejlépe organizován bez přítomnosti 
nežádoucích agregátů1,11. 

Cílem této práce je demonstrovat možnosti využití 
materiálů na bázi Si pro přípravu vysoce hydrofobních 
substrátů a dále prostudovat vazbu mezi mírou nerovností 
a typem vázaného organosilanu. 

 
Experimentální část 
 
Materiály 

 
Pro experiment byly použity křemíkové „wafery“ 

s orientací krystalu 100 (Si 100) a 111 (Si 111) dopované 
bórem, zakoupené od firmy ON SEMICONDUCTOR 
Czech Republic, s.r.o. 

Dále byly v experimentu používány dva typy 
chemických modifikátorů oktadecyltrichlorsilan (ODS) 
a trichloroperfluorooktylsilan (FAS), zakoupené od 
společnosti Sigma-Aldrich. Z důvodu eliminace vzdušné 
vlhkosti, byly všechny kroky modifikace povrchu 
prováděny v hexanu (p.a.). 

 
Příprava vzorků 

 
Čištění Si-waferů 

Z povrchu Si-waferů bylo nezbytné odstraněnit 
nečistoty, které by později mohly mít nežádoucí vliv na 
samotný průběh leptání. V první fázi čistícího procesu 
byly Si wafery ponechány 30 min v lázni složené 
z NH4:H2O2:H2O v poměru 1:1:8. Následně byly 
opláchnuty de-ionizovanou vodou a vloženy do lázně 
HCl:H2O2:H2O v poměru 1:1:8 na dalších 30 min. 
V posledním kroku byly tyto substráty opláchnuty de-
ionizovanou vodou a ponořeny na 15 min do čistého H2O2, 
s konečným opláchnutím de-ionizovanou vodou 
a vysušením. Tento postup čištění je standardně využíván 
k eliminaci nečistot v průmyslové praxi1. Temperace byly 
prováděny s využitím termostatické lázně Mnistat 240-CC 
NR Huber.  

FAKTORY DETERMINUJÍCÍ HYDROFOBITU MATERIÁLŮ NA BÁZI KŘEMÍKU 
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Leptání Si-waferů 
Proces anizotropního leptání probíhal ve speciálně 

zkonstruované leptací cele za přesně stanovených 
procesních parametrů (teplota, složení a koncentrace 
leptacího činidla, doba leptání, atd.) Před samotným 
leptáním byla křemíková destička opláchnuta čistým lihem 
(p.a.) a osušena dusíkem. Následně bylo do cely vstříknuto 
leptací činidlo složené z KOH, isopropylalkoholu (iPAL) 
a H2O.  

 
Modifikace Si-waferů 

Vyleptané křemíkové substráty byly modifikovány 
pomocí 5 mM roztoku ODS v hexanu po dobu 30 min. 
V dalším kroku byly vloženy na 20 min do hexanu, po 
vytažení byly opláchnuty v kádince s hexanem a osušeny 
dusíkem. V poslední fázi byly připravené substráty 
vloženy na 60 min do sušárny nastavené na teplotu 150 °C. 
Dalším modifikačním činidlem leptaného křemíku byl 
FAS. Modifikace pomocí FAS proběhla za stejných 
procesních parametrů jako pro ODS. Uvedený postup 
přípravy monovrstev organosilanem na povrchu Si byl 
převzat z literatury1,2. 

 
Metody charakterizace povrchové topografie 
a chemického složení 

 
Charakterizace povrchů pomocí AFM  

Topografie povrchů byla studována mikroskopií 
atomárních sil od firmy Nanosurf, typ easyScan2. 

Pro měření byly použity následující parametry 
nastavení statického režimu AFM: skenovaná plocha cca 
50  50 mm, rychlost snímání 1 linie za 1,5 s, obrazové 
rozlišení 512  512 pixelů. Pro měření byla použita sonda 
Silikon (CONTR-10) s konstantou tuhosti 0,2 N/m, 
zakoupena od společnosti Nanoworld.  

 
Měření kontaktních úhlů smáčení 

Kontaktní úhly smáčení vody byly stanoveny 
metodou sedící kapky. Měření z počátku probíhalo na 
přístroji SEE-System (Surface energy evaluation system), 
vyvinutém na Masarykově Univerzitě v Brně (viz obr. 1a). 

Později pokračovalo měření kontaktních úhlů 
smáčení na nově vyvinutém systému DropCA, nově 
vyvinutém na UTB ve Zlíně (viz obr. 1b).  

Měřící systém DropCA je složen z kamery 
s makroobjektivem, difuzního zdroje světla, 
manipulačního stolu, krycího pláště a softwaru pro 
automatické vyhodnocování kontaktních úhlů smáčení. 
Přednosti nově vyvinutého systému jsou jasně patrné 
z porovnání obrazových záznamů sedících kapek (viz 
obr. 2). 

Jednotlivé kapičky vody byly nanášeny na povrch 
mikropipetou vždy ve stejném objemu (3 l) a měření 
probíhalo při laboratorní teplotě 24 ± 0,5 °C za konstantní 
vlhkosti. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V případě vhodně zvolených podmínek leptání 

(teplota, čas, složení a koncentrace činidla) lze připravit 
diametrálně odlišné povrchy. Na obr. 3 je znázorněn 
povrchový reliéf pro leštěnou stranu křemíkového 
„waferu“ (Si 100). Zobrazovaná oblast 5  5 m byla 
vybrána záměrně, aby zdůraznila mikrostrukturu takového 
typu povrchu. U každého z obrázků jsou rovněž uvedeny 
naměřené hodnoty kontaktních úhlů smáčení pro ODS 
a FAS. 

Náznak vznikajících pyramidálních struktur lze 
pozorovat na obr. 4. Křemíkový substrát byl vyleptán 
pomocí roztoku obsahujícího 20 hm.% KOH a 10 obj.% 
isopropylalkoholu (iPAL) v de-ionizované vodě při teplotě 

Obr. 1. a) SEE-systém pro měření kontaktních úhlů smáčení (vlevo), b) DropCA-systém (vpravo) 

Obr. 2. Sedící kapky (a) SEE-system, (b) DropCA system 



Chem. Listy 108, s35–s39 (2014)                                                 Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů  

s37 

50 °C a době leptání 120 min. Tento strukturovaný povrch, 
modifikovaný pomocí organosilanů FAS nebo ODS 
dosahoval nejvyšších hodnot kontaktních úhlů smáčení 
(viz tab. I). 

Topografie prezentované na obr. 5 bylo dosaženo za 
podobných podmínek jako v případě na obr. 4, nicméně 

čas leptání byl o 40 min kratší a leptací roztok obsahoval 
pouze 5 hm.% KOH. 

Z obr. 4 a 5 je patrná i změna maximální heterogenity 
povrchu z 5 na 2 m a změna hodnoty kontaktního úhlu 
smáčení o cca 3° v obou srovnávaných případech (ODS 
nebo FAS modifikované povrchy). Rozhodujícím 
faktorem pro dosažení maximální hydrofobity povrchu je 
rovnoměrné pokrytí povrchu pyramidálními strukturami 
(s nerovnostmi okolo 5 m, viz tab. I). 

Pokud jsou podmínky leptání nastaveny optimálně, 
lze připravit heterogenní substrát s velkými nerovnostmi 
(viz obr. 6). Získáním pyramidální struktury a následnou 
modifikací FAS bylo dosaženo kontaktního úhlu smáčení 
120,8 ± 0,3°. Z tohoto výsledku plyne, že rozhodujícím 
faktorem není maximální nerovnost, ale její statisticky 
významná četnost (viz srovnání obr. 4 a 6). 

Křemík vyznačující se těsnějším uspořádáním atomů 
a minimem defektů se jen stěží leptá pomocí neizotropních 
leptacích činidel3. Na obr. 7 je demonstrován 
mikrostrukturně jemný substrát připravený z Si 111. 

Obr. 3. Topografie povrchu leštěného Si waferu modifikova-
ného FAS. 3D obrázek (vlevo), 2D náhled (vpravo) 

Obr. 4. Povrchový reliéf Si100 leptaný roztokem o složení 20 
hm.% KOH a 10 obj.% iPAL (2 h při T =  50 °C). 3D obrázek 
(vlevo), 2D náhled (vpravo)  

Tabulka I 
Hodnoty kontaktních úhlů smáčení v závislosti na použi-
tém typu organosilanu a středních výškových nerovnos-
tech strukturovaných povrchů 

Typ Si-wate ODS FAS Výška reliéfu 
[m] 

Si 100 108,0±0,3 109,4±0,2 0,01 

Si 111 98,4±0,3 112,5±0,5 0,12 

Si 100 116,9±0,4 122,2±0,5 2 

Si 100 119,2±0,3 125,2±0,3 5 

Si 100 – 120,8±0,3 7 

Obr. 5. Povrchový reliéf Si100 leptaný roztokem o složení 5 hm.% KOH a 10 obj.% iPAL (80 min při T = 50 °C). 3D a 2D obrázek z 
AFM (vlevo), 2D náhled ze SEM (vpravo) 
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Jak bylo uvedeno výše, topografická struktura 
a chemické složení povrchu jsou klíčovými faktory pro 
dosažení superhydrofobních vlastností povrchu. Proto je 
nutné povrchové reliéfy získané pomocí leptání 
modifikovat fluorovanými organosilany, kdy –CF3– 
skupiny na povrchu snižují volnou povrchovou energii, 
což vede k zvýšení hodnot kontaktních úhlů. Požadovaný 
organosilan by měl být co nejlépe organizován na povrchu 
(viz obr. 8a, vpravo), tak aby bylo dosaženo maximální 
repelence vodní kapky. Dále by také neměl agregovat (viz 
obr. 8b), proto je nutné nevystavovat ho vzdušné vlhkosti 
a optimálně volit podmínky povrchové modifikace4,5. 

 
 

Obr. 6. Povrchový reliéf Si100 leptaný roztokem o složení 5 hm.% KOH a 7,5 obj.% iPAL (35 min při T = 60 °C). 3D a 2D obrázek 
z AFM (vlevo), 2D náhled ze SEM (vpravo) 

Obr. 7. Povrchový reliéf Si111 leptaný roztokem o složení 2,5 
hm.% KOH a 16,6 obj.% iPAL (80 min při T = 50 °C). 3D 
obrázek (vlevo), 2D náhled (vpravo) 

Obr. 8. Schematické navázání –CF3– skupiny na povrchu4,5 (a) organizace fluorovaného organosilanu na povrchu oxidovaného 
substrátu, (b) agregace (polymerace) monomerních jednotek na povrchu u nefluorovaného organosilanu 
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Závěr 
 
Metodou neizotropního leptání byly připraveny různě 

strukturované povrchy s pyramidálními strukturami. 
Z výsledků měření vyplynulo, že hodnoty kontaktních úhlů 
smáčení se mění s rozdílným stupněm drsnosti povrchu, 
jak plyne z teorie2,6,9–11. Nicméně samotná topografie 
povrchu (výška) není jediným rozhodujícím faktorem pro 
dosažení superhydrofobních vlastností. Pro získání co 
nejhydrofobnějšího povrchu je nutné kontrolovat 
homogenitu povrchového reliéfu a provést vhodnou 
chemickou modifikaci pomocí organosilanu. Nejvyšší 
hodnoty kontaktního úhlu smáčení bylo dosaženo 
u rovnoměrně vyleptaných a chemicky modifikovaných 
povrchů s mírou nerovností okolo 5 m, v případě Si 100. 
Naopak u křemíku Si 111, který se po vyleptání vyznačuje 
jemnou mikrostrukturou, byly naměřeny nejnižší hodnoty 
kontaktních úhlů smáčení. 
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The article describes the possibilities of preparation 

of  differently textured silicon (Si) based surfaces, 
providing a material with high hydrophobicity. Structured 
surfaces with different degrees of roughness were prepared 
via non-isotropic etching method. The organosilane 
monolayer was deposited on the prepared samples with 
different surface profiles and the surfaces were 
subsequently characterized with goniometric methods 
(sessile drop measurement), atomic force microscopy 
(AFM) and scanning electron microscopy (SEM). It was 
found, that the choice of the appropriate etching process 
conditions can lead to surfaces with a different height and 
symmetry of the etched relief, which together with the 
type of used organosilane defines the surface 
hydrophobicity. Furthermore, it was found that the highest 
hydrophobicity was achieved in organosilane modified 
homogeneous surfaces with the pyramidal structure and 
the roughness of about 5 m.  


