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Úvod 

 
Uhlík se může vyskytovat ve třech různých 

hybridizacích (sp, sp2 a sp3), díky čemuž vytváří mnoho 
různých amorfních a krystalických struktur. Z tohoto 
důvodu je tvorba uhlíkových vrstev na povrchu materiálů 
z mnoha hledisek zajímavou aplikací. Jako uhlíkové vrstvy 
lze použít různé formy amorfního a grafitického uhlíku1. 
Často používanou uhlíkovou vrstvou je struktura DLC 
(z angl. „diamond-like amorphous carbon“), tedy uhlíkové 
vrstvy diamantového typu. Jedná se o metastabilní formu 
amorfního uhlíku s významným podílem hybridizace sp3. 
Podíl sp3 vazeb dodává DLC vlastnosti podobné diamantu, 
především je to vysoká tvrdost a chemická odolnost. 
Uplatnění nachází ve tkáňovém inženýrství, elektronice, 
mikroelektronice, optice a textilním průmyslu2. Existuje 
více možností přípravy tenkých uhlíkových vrstev3. Často 
využívaná je metoda vakuového napařování. Obecně 
uhlíkové nanostruktury mohou sloužit jako nové stavební 
bloky pro vytváření umělých nanostrukturovaných 
povrchů např. pro aplikace náhrady kostních tkání4. 
Uhlíkové materiály (zejména nanotrubky a nanovlákna) 
mohou být používány jako substráty při regeneraci nervů5. 
Nanostrukturované uhlíkové povrchy mohou podporovat 
preferenční adhezi a růst osteoblastů oproti „ostatním“ 
buňkám (např. fibroblasty) a tím mohou předcházet tzv. 
„zapouzdření vláken“6.  

Jako substráty pro přípravu kompozitů jsou často pro 
své výhodné vlastnosti používány polymerní materiály7. 

Vzniklé tenké vrstvy jsou studovány pro svoje specifické 
vlastnosti (např. vysoká tvrdost, dobrá tepelná vodivost, 
chemická inertnost a cytokompatibilita1). Významnou roli 

v této skupině hrají biopolymery, jejichž struktura je velice 
variabilní. Mohou být tvořeny jak homopolymery, tak 
i kopolymery a u některých se vyskytují chirální centra, 
kdy pro zlepšení některých vlastností lze použít směs 
enanthiomerů8,9. 

V této práci byl studován vliv laserové modifikace 
kyseliny poly(L-mléčné) (PLLA) na vlastnosti deponova-
ných uhlíkových nanovrstev. Film PLLA byl nejdříve za 
různých podmínek modifikován laserovým svazkem 
a potom na něj byla deponována uhlíková nanovrstva. 
Vybrané vzorky byly následně tepelně namáhány. Byly 
studovány podmínky, za kterých dochází ke vzniku pravi-
delné lamelární nanostruktury. Byly sledovány některé 
povrchové vlastnosti připravených struktur. Tyto struktury 
se připravují a studují s cílem získat nanostrukturované 
povrchy s vrstvami uhlíku, které by byly poté atraktivní 
pro adhezi a růst buněk, tzn. pro tkáňové inženýrství.  

 
 

Experimentální část 
 
Materiál, modifikace 

 
K experimentům byla použita fólie z kyseliny 

poly(L-mléčné) (PLLA, 50 m, 1,25 g cm–3, Goodfellow 
Ltd.). Povrch vzorků byl modifikován excimerovým KrF 
laserem Lambda Physik Compex Pro 50 (vlnová délka 
248 nm, frekvence 10 Hz, tok 5 a 10 mJ cm–2, počet pulzů 
10, 50, 100, 500 a 1000). Pro polarizaci byl použit SiO2 
o rozměrech 2,52,52,5 cm3 s aktivní polarizační vrstvou 
z MgF2.  

Na laserem aktivované substráty byly deponovány 
uhlíkové nanovrstvy. K depozici byl použit přístroj Sputter 
Coater SCD 050 se speciální napařovací hlavou. Jako 
zdroj uhlíku bylo použito uhlíkové vlákno (Baltec, tlak 
4 Pa, pokojová teplota). Proměnou veličinou při depozici 
uhlíku byla vzdálenost zdroje uhlíku (vlákna) od PLLA 
filmu (3–7 cm).  

Část vzorků byla poté tepelně namáhána v horko-
vzdušné laboratorní sušárně firmy Binder při teplotě 60 °C 
(blízko teploty skelného přechodu) po dobu 1 hodiny. Poté 
byly vzorky chlazeny při pokojové teplotě. Vzorky jsou 
v práci značeny následujícím postupem: např. vzorek 
10mJ/500p/7/T byl modifikován laserem o toku 10 mJ, 
500 pulzy, následně na něj byla deponována uhlíková vrst-
va ze vzdálenosti 7 cm a poté byl tepelně namáhán (T).  

 
Metody analýzy 

 
Smáčivost původních a modifikovaných vzorků byla 

studována goniometricky. Kontaktní úhel byl stanoven na 
přístroji Surface Energy Evaluation System (SEES, Masa-
rykova univerzita, CZ). Na vzorek byla automatickou pi-
petou (Transferpette Electronic Brand, Německo) umístě-
na kapka destilované vody o objemu 4,0±0,2 l (chyba 
měření kontaktního úhlu je ± 5 %). 

Chemické složení povrchu vzorků bylo studováno XPS 
spektroskopií (Omicron Nanotechnology ESCAProbeP, zdroj 
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záření 1486,7 eV, analyzovaná oblast 23 mm2). Spektra 
byla měřena krokově s krokem 0,05 eV.  

Povrchové změny na vzorcích byly studovány také 
měřením zeta potenciálu, který byl stanoven pomocí elekt-
rokinetického analyzátoru SurrPass (Anton Paar, Rakous-
ko) v „cele s nastavitelnou šířkou štěrbiny“, v roztoku 
elektrolytu KCl (0,001 mol dm–3) při teplotě 25 °C, pH 6,0 
až 6,3 a šířka štěrbiny byla 100 m (cit.10).  

Povrchová morfologie a drsnost vzorků byla studová-
na mikroskopií atomárních sil (Veeco CP II, Bruker 
Corp.). Všechny vzorky byly měřeny v režimu „tapping 
mode“. Drsnost vzorku je charakterizována veličinou Ra 
(střední drsností povrchu). Tato veličina představuje arit-
metický průměr odchylek Z-hodnot od střední hodnoty. 

Stanovením plošného odporu (Rs) vrstev byla studo-
vána jejich „elektrická spojitost“. Pro stanovení odporu 
byla použita modifikovaná dvoubodová metoda s použitím  
pikoampérmetru Keithley 487. Dva Au kontakty (tloušťka 
vrstvy 50 nm) byly deponovány na povrch vzorku, násled-
ně byl stanoven odpor vrstvy a přepočítán na plošnou rezi-
stanci vrstvy11. Typická chyba měření nepřesahovala 5 %. 

 
 

Výsledky a diskuse 
  
Film PLLA byl modifikován laserovým svazkem 

a poté na něj byla deponována uhlíková (C) vrstva. Je zná-
mo, že povrchová modifikace (laser, plazma) zvyšuje ad-

hezi následně deponované vrstvy3. Dále je známo, že te-
pelné namáhání PLLA dramaticky mění jeho povrchovou 
morfologii12. Analytickými metodami byla studována smá-
čivost povrchu, změna chemického složení, elektrické 
vodivosti, povrchové morfologie a drsnosti.  

 
Smáčivost povrchu (kontaktní úhel) 

 
Změny kontaktního úhlu (KU) laserem aktivovaných 

a C deponovaných vzorků PLLA jsou uvedeny na obr. 1 
v závislosti na počtu pulzů a výkonu laserového svazku. 
Modifikace PLLA laserem vede k výraznému zvýšení 
kontaktního úhlu ve srovnání s původním PLLA. Pro lase-
rový tok 10 mJ cm–2 byly nejvyšší hodnoty KU naměřeny 
u vzorku modifikovaného nízkým počtem pulzů (10–100 
pulzů). S rostoucím počtem pulzů je patrný pokles kon-
taktního úhlu. Pro laserový tok 5 mJ cm–2 byly zjištěny 
nižší hodnoty kontaktního úhlu u vzorků modifikovaných 
při nízkém počtu pulzů (10–100 pulzů). Po 500 pulzech 
bylo stanoveno zvýšení hodnoty kontaktního úhlu, na kte-
rou již další navýšení počtu pulzů nemělo výrazný vliv.  

Závislost kontaktního úhlu C deponovaných vzorků 
PLLA na vzdálenosti substrátu od vlákna je uvedena na 
obr. 2. Bylo publikováno, že po napaření C na polymerní 
substrát byla za „našich podmínek“ deponována vrstva 
o tloušťce 5 nm (vzdálenost vlákna 7 cm) až 70 nm (3 cm) 
(cit.3). Z porovnání obr. 1 a obr. 2 je patrné, že vlivem 
depozice C nanovrstvy dochází k výraznému snížení kon-

Obr. 1. Závislost kontaktního úhlu laserem modifikovaného 
PLLA na počtu pulzů a laserovém toku. Plné body odpovídají 
laserovému výkonu 5 mJ, prázdné body 10 mJ. Přerušovanou 
čarou je znázorněna hodnota kontaktního úhlu nemodifikovaného 
PLLA 

Obr. 2. Závislost kontaktního úhlu laserem modifikovaných 
(pro 5 a 10 mJ a 100–1000 pulzů) a následně uhlíkem depono-
vaných PLLA na vzdálenosti polymeru od uhlíkového vlákna. 
Plné body odpovídají výkonu 5 mJ, prázdné body 10 mJ. 100 
pulsů je znázorněno čtvercem, 500 pulsů kruhem a 1000 pulsů 
trojúhelníkem  
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taktního úhlu. U vzorků modifikovaných laserem je patrné, 
že s rostoucí vzdáleností vzorku od uhlíkového vlákna 
nedochází k výrazným změnám v hodnotách kontaktního 
úhlu. Lze říci, že vyšší hodnoty kontaktních úhlů byly 
stanoveny u vzorků modifikovaných při nižším laserovém 
toku a deponovaných z větší vzdálenosti. 

V případě vzorků tepelně namáhaných došlo po za-
hřátí vzorků k další výrazné změně naměřených hodnot 
kontaktního úhlu (např. obr. 3A – před depozicí uhlíku 
a tepelným namáháním byl PLLA modifikován laserovým 
tokem 5 mJ; obr. 3B – PLLA před depozicí s tepelným 
namáháním modifikován laserovým tokem 10 mJ). 
Z uvedených výsledků je patrné, že při měření kontaktních 
úhlů byly stanoveny relativně vysoké odchylky měření. To 
může být způsobeno vysokou drsností vzorků doprováze-
nou změnou morfologie u tepelně namáhaných vzorků 
(diskutováno dále). 

 
Chemické složení 

 
Změna chemického složení (koncentrace prvků) povr-

chové vrstvy o tloušťce 6–8 atomových vrstev u původní-
ho a uhlíkem deponovaného PLLA byla studována meto-
dou XPS. Dále byl studován i elektrokinetický potenciál 
nanostrukturovaných povrchů.  

Atomární koncentrace prvků (C a O) na původním 
a vybraných modifikovaných vzorcích PLLA je uvedena 
v tab. I. Z uvedených hodnot je patrné, že modifikace lase-
rem vede ke dramatickému snížení koncentrace kyslíku 
v modifikované vrstvě. Po depozici uhlíku na PLLA, který 

byl modifikován laserem, dojde k dalšímu výraznému 
poklesu koncentrace kyslíku. S rostoucí depoziční vzdále-
ností množství kyslíku v modifikované vrstvě roste. Ná-
sledné tepelné namáhání deponovaných vzorků PLLA 
vede ke zvýšení koncentrace kyslíku. Tento nárůst může 
být způsoben např. oxidací deponované vrstvy spojenou 
s reorientací polárních skupin (fragmenty z objemu poly-
meru) směrem k povrchu vzorku za zvýšené teploty13.  

Hodnoty zeta potenciálu původního a modifikova-
ných vzorků PLLA jsou uvedeny na obr. 4. Bylo zjištěno, 
že modifikace laserem způsobuje výrazný pokles hodnot 

Obr. 3. Závislost kontaktního úhlu laserem modifikovaných (5 mJ obr. A a10 mJ obr. B, 100 pulzů je znázorněno čtvercem, 500 
pulzů kruhem a 1000 pulzů trojúhelníkem.), následně uhlíkem deponovaných PLLA a tepelně namáháných vzorků na vzdálenosti 
polymeru od uhlíkového vlákna  

Vzorek Koncentrace prvků [at. %] 

C (1s) O (1s) 

Původní 63,4 36,6 

10mJ_500p 78,4 21,6 

10mJ_500p/3cm 92,1 7,9 

10mJ_500p/7cm 88,3 11,7 

10mJ_500p/3cm/T 87,1 12,9 

10mJ_500p/7cm/T 86,6 13,4 

Tabulka I 
Atomární koncentrace prvků (C a O) stanovená metodou 
XPS: v původním PLLA, laserem modifikovaném PLLA 
(10 mJ, 500 p), vzorků s deponovaným uhlíkem ze vzdále-
nosti 3 a 7 cm a těchto vzorků po jejich zahřátí (T) 
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zeta potenciálu. To koresponduje s úbytkem kyslíku 
v povrchové vrstvě (viz výsledky XPS). Depozice C nano-
vrstvy vede k dalšímu mírnému poklesu zeta potenciálu. 
S rostoucí vzdáleností PLLA od uhlíkového vlákna je hod-
nota zeta potenciálu nižší. Následné tepelné namáhání 
deponovaných vzorků má rozdílný vliv na hodnoty zeta 
potenciálu. U depozice ze vzdálenosti 3 cm zeta klesá 
v důsledku ohřevu kompaktní C vrstvy. Po depozici ze 
7 cm naopak zeta vzrůstá, protože povrch PLLA není zcela 
pokryt a po ohřevu narůstá množství kyslíku na povrchu 
(z původního PLLA) (viz výsledky XPS). 

 
Povrchová morfologie a drsnost 

 
Změny povrchové morfologie a drsnosti byly studo-

vány pomocí AFM. Povrchová morfologie hraje důležitou 
roli při adhezi buněk nebo depozici kovových a C nanovrs-
tev12,14. Na obr. 5 jsou uvedeny AFM skeny a hodnoty 
povrchové drsnosti (Ra) laserem modifikovaného PLLA 

s deponovanou C vrstvou před a po tepelném namáhání. 
Bylo zjištěno, že v průběhu tepelného namáhání dochází 
k výrazným změnám v povrchové morfologii substrátů. 
Dochází ke vzniku lamelární struktury, jejíž parametry 
(velikost a vzdálenost lamel) závisí na depoziční vzdále-
nosti uhlíku, tj. tloušťce deponovaného C. S rostoucí vzdá-
leností substrátu od C vlákna se velikost lamel i jejich 
vzdálenost zvětšuje. Z uvedeného obr. 5 je patrné, že vli-
vem tepelného namáhání výrazně vzrůstá povrchová drs-
nost vzorků. 

 
Plošný elektrický odpor (Rs) 

 
Pro studium vlivu laserové modifikace a zahřívání na 

elektrické vlastnosti deponovaných uhlíkových vrstev byl 
vybrán vzorek deponovaný ze vzdálenosti 7 cm (nejtenčí 
C vrstva, modifikace 500 pulzy, různý laserový tok a ná-
sledný ohřev). Pro všechny studované vrstvy je patrný 
významný pokles jejich Rs ve srovnání s původním PLLA 
(obr. 6), což souvisí s tvorbou nesouvislé/souvislé elektric-
ky vodivé vrstvy15. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se lase-
rovým tokem dochází ke snížení Rs následně deponované 
C vrstvy. Tento efekt lze pozorovat zejména pro nižší hod-
noty laserového toku (obr. 6). Vlivem zahřívání C vrstev 
dochází ke vzniku vlnkovitých nanostruktur (viz předchozí 
odstavec). K tomu dochází díky pohybu polymerních seg-
mentů a atomů uhlíku v kombinaci s vlivem odlišné tepel-
né vodivosti polymeru a uhlíku samotného12. Tyto skuteč-
nosti mají významný vliv na plošný odpor systému PLLA/
C. Bylo zjištěno (obr. 6), že vlivem zahřátí vzorku 
s C nanovrstvou dochází k významnému poklesu jeho Rs. 
Tento jev je nevýraznější pro vrstvy laserově aktivované 
tokem 5 mJ cm–2. U zahřátých vzorků se hodnota Rs ustálí 
na hodnotě ca 3108–5108 .  

 
 

Závěr 
 
Bylo zjištěno, že použitím laserové modifikace lze 

výrazně ovlivnit povrchové vlastnosti filmu PLLA, na 
který byly následně deponovány uhlíkové nanovrstvy. 
Působením laserového svazku dochází k významnému 
nárůstu kontaktního úhlu PLLA. Následná depozice uhlí-
kových nanovrstev naopak vede k výraznému poklesu 
kontaktního úhlu. Depozice uhlíkové vrstvy mírně zvyšuje 
drsnost povrchu, povrchovou morfologii však významně 
nemění. Po tepelném namáhání deponovaných vrstev do-
chází k výrazné změně povrchové morfologie a drsnosti 
a vzniku lamelární struktury na PLLA. Parametry lamelár-
ní struktury jsou silně závislé na depoziční vzdálenosti 
uhlíku (a tedy na kompaktnosti nanesené uhlíkové vrstvy). 
Deponovaná uhlíková vrstva výrazně zvyšuje povrchovou 
elektrickou vodivost. Kombinace laserové modifikace 
povrchu PLLA, depozice tenkých vrstev uhlíku a následné 
zahřívání způsobuje dramatické změny na povrchu vzorků, 
které jsou atraktivní pro tkáňové inženýrství. 

Obr. 4. Zeta potenciál původního, laserem modifikovaného 
(100mJ_500p), laserem modifikovaného s deponovanou uhlí-
kovou vrstvou ze vzdálenosti 3 a 7 cm (10mJ_500p/3 
a 10mJ_500p/7) a laserem modifikovaného s deponovanou 
uhlíkovou vrstvou a následně tepelně namáhaného 
(100mJ_500p/3/T a 100mJ_500p/7/T) PLLA 
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Obr. 6. Závislost plošného elektrického odporu na laserovém 
toku PLLA modifikovaného laserem (500 pulzů) s následně 
deponovanou uhlíkovou vrstvou ze vzdálenosti 7 cm před 
(500p/7, plné body) a po (500p/7/T, prázdné body) tepelném 
namáhání. Přerušovanou čarou je znázorněna hodnota plošné 
rezistance nemodifikovaného PLLA 
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The deposition of C nanolayers decreases the contact 

angle significantly. Also, it slightly increases the surface 
roughness, morphology does not change significantly. 
Furthermore, it was found that heat treatment of deposited 
layers induces a significant change in surface morphology 
and roughness of PLLA and formation of lamellar struc-
ture. The parameters of lamellar structure are strongly 
dependent on the deposition distance of C. The deposited 
C layer increases surface electric conductivity dramatical-
ly. The combination of laser modification of PLLA sur-
face, deposition of thin C film and subsequent heating 
brings about significant changes of surface properties of 
the studied polymers that are attractive for tissue engi-
neering.  


