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Slovo film má niekoľko významov, kto ré
navzájom súvisia. V prvom rade ozna-
čuje fotografický materiál so sve tlo cit -

livou vrstvou. Ďalej umelecké die lo, čo je od -
vodenina od prvotného označenia celuloi-
dového pásu. Napokon tenký kvapalný alebo
tuhý povlak, ktorý vzniká nanášaním na pev-
ný podklad. Filmom sa však môže označo-
vať aj tenká vrstva kvapaliny jednej na po -
vrchu kvapaliny inej. Napríklad olej na vode. 

Ako sa to robí? 
Zdá sa, že najprirodzenejšou a najjednoduch-
šou metódou ako vytvoriť film na tuhom
podklade je nanášanie štetcom alebo val-
čekom. Budeme potom spokojní s no vým
náterom záhradnej lavičky, avšak vy tvárať
takto filmy napríklad pre optické senzory
nemôžeme. Základný problém je totiž v tom,
že povlaky používané pre moderné apli kácie
musia spĺňať niekoľko základných po žia -
daviek. Sú nimi najmä definovaná hrúbka
filmu a definované zloženie. Inými slovami,
film musí mať na celej svojej ploche rovno-
mernú hrúbku s presnosťou na nanometre.
I keď sa zdá, že náter na lavičke a filmy
v senzoroch nemajú nič spoločné, riešenie
problému nehomogenity povrchu je veľmi
podobné. Otázkou je, na akej rozmerovej

úrovni sa tieto nehomogenity majú pohybo -
vať. O spokojnosti alebo nespokojnosti s mo -
dernými povlakmi nerozhoduje už iba náš
starostlivý pohľad, ale metódy špeciálne vyvi -
nuté na tento účel. Kontrolu povrchu mož -
no robiť optickými mikroskopmi. Jeho che-
mické zloženie zasa možno zistiť skenova-
cou elektrónovou mikroskopiou (SEM). Analy-
zovaná plocha má v tomto prípade rozmer
iba asi 10 μm2 a môže poskytovať informá-
cie o zastúpení  takmer všetkých prvkov pe -
riodickej tabuľky. Mimoriadne dôležitá je
tzv. AFM metóda (skratka výrazu atomic for -
ce microscopy), ktorá poskytuje informácie
o tvare povrchu filmov (obr. 1.). 

Veľmi rozšírenou metódou vytvárania ten-
kých filmov je tzv. dip-coating metóda. Ná -
zov je odvodený od anglických slov dip –
ponoriť, namočiť a coating – nanášanie, vrst -
va. Princíp metódy ukazuje obr. 2. Naj jed -
noduchším variantom tejto metódy je pono-
renie telesa do roztoku a jeho následné po -
malé vyťahovanie. Povlak sa vytvára odpa-
rením kvapaliny a tvoria ho molekuly roz-
pustenej zložky roztoku. Druhou možnos-
ťou je, že počas vyťahovania telesa dochá-
dza na jeho povrchu k polymerizačnej reak-
cii, pri ktorej sa vytvára z malých molekúl
(monomérov) jediná veľká makromolekula

rozprestierajúca sa po celom povrchu tele-
sa. Medzi týmito dvoma extrémnymi prípad -
mi existuje mnoho prechodných možností.
Pre prípravu anorganických filmov sa veľmi
často využívajú tzv. sól-gélové metódy. I keď
sa zdá, že dip-coating je veľmi jednoduchá
metóda, nie je to celkom tak. Pri príprave
povlakov je totiž nutné veľmi precízne zosú-
ladiť rýchlosť vyťahovania telesa s rýchlos-
ťou polymerizácie. 

Princíp ďalšej metódy ukazuje obr. 3. Do
stredu rotujúcej kruhovej podložky sa dáv-
kuje malé množstvo roztoku; v dôsledku
do stredivej sily sa na nej vytvára malá vlna
pohybujúca sa smerom k jej okraju. (Tzv.
spin-coating metóda; spin – točiť, odstre-
diť.) Film vzniká v dôsledku podobných de -
jov ako v prvom prípade. Hrúbka filmu závi-
sí jednak od chemických a fyzikálnych vlast-
ností kvapaliny a podložky a jednak od rých-
losti otáčania podložky. Pri optimalizácii hrúb-
ky filmu a morfológie jeho povrchu sa riešia
podobné problémy ako v predchádzajúcom
prípade. 

Ďalšími metódami tvorby tenkých vrstiev
je nanášanie kvapalných substrátov vo for -
me aerosólu, gravitačná sedimentácia čas-
tíc alebo depozícia elektricky nabitých čas-
tíc (elektrolytické a elektroforetické metódy).
Veľmi tenké povlaky sa získavajú technicky
veľmi náročnými metódami. Spoločným zna-
kom je premena tuhých zdrojových látok na
plynné látky alebo pary, ktoré následne kon -
denzujú na tuhej podložke.

Mnohé typy povlakov sa po nanesení te -
pelne spracovávajú. Zmyslom tejto finálnej
úpravy je stabilizácia vrstvy na podložke,
odstránenie reziduálnej organickej zložky
alebo úprava zloženia vrstvy. Podstatou toh to
kroku sú jednak vysokoteplotné reakcie me -
dzi podložkou a vrstvou a jednak reakcie
medzi jednotlivými zložkami vrstiev. 

Kde ich nájdeme
Všeobecne možno anorganické filmy a po -
vlaky rozdeliť podľa rôznych vlastností, na -

Kvalitné filmy bez režisérov

Obr. 2: Princíp nanášania 
metódou dip-coating  

Obr. 3: Schéma nanášania vrstiev na rotujúcu kruhovú podložku 

Na prvý pohľad sa zdá, že každý
film musí mať svojho režiséra. 
V tomto texte však bude reč 
o filmoch, ktoré nerežírovala 
žiadna známa osobnosť. Našou
témou budú totiž metódy 
prípravy tenkých vrstiev. Pretože
táto oblasť vedy a techniky je
veľmi široká, obmedzíme sa 
iba na filmy anorganického 
charakteru. 

Obr. 1: AFM metóda poskytuje 
informácie o tvare povrchu 
anorganických filmov. (Na obrázku 
je povrch filmu oxidu kremičitého; 
zobrazovaná plocha má veľkosť asi 
200 nm × 300 nm)  
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príklad na transparentné a netransparent-
né, pórovité a nepórovité, jednozložkové a
viaczložkové, či vodivé, polovodivé a nevo-
divé. Z hľadiska smeru ich využitia zasa na
filmy optické, elektronické, ochranné a vy -
rovnávacie. Väčšina filmov musí spĺňať nie-
koľko rôznych, často aj protichodných po -
žiadaviek, a preto veľkú časť z nich tvoria fil -
my viaczložkové alebo viacvrstvové. Ak ako
kritérium významu zoberieme množstvo prie-
myselne vyrábaných filmov, tak jednoznač-
ne najdôležitejšie anorganické povlaky sa
nachádzajú na obkladových sklách bu dov.
Ich ročná výroba predstavuje milióny štvor-
cových metrov. Obrovskú pestrosť týchto

povlakov môžeme sledovať na vlastné oči
pri pohľade na fasády výškových budov,
pretože „dizajn“ skiel ovplyvňuje predovšet -
kým zloženie týchto vrstiev. Tieto filmy urču jú
farebný odtieň skiel, odraz svetla, index lo -
mu a iné vlastnosti. Napríklad farebný od -
tieň sa volí výberom niektorého z pre chod -
ných prvkov (chróm, kobalt, meď, železo).
Na objednávku možno vyrobiť sklá s jasne
definovanou priepustnosťou. Také to zada-
nie môže vyplývať napríklad z geografickej
lokalizácie budovy – požiadavky budú pri-
rodzene odlišné napr. pre objekty v Škandi-

návii a Kuvajte. Zohľadňujú sa však najmä
pri stavbe veľkých budov, na ktorých obkla-
dové sklá obvykle tvoria takmer celý povrch
budovy. 

Optické filmy sa široko využívajú v lase-
rovej optike, optoelektronike, pri výrobe dis-
plejov a monitorov, solárnych článkov a ko -
lektorov, okuliarov alebo výrobe optických
pamäťových médií. Veľmi častou požiadav-
kou pre tieto filmy sú antireflexné vlastnosti.
Je to dôležitá vlastnosť z toho dôvodu, že v
objektívoch fotoaparátov a optických čas-
tiach prístrojov spôsobujú odrazy zníženie
kvality obrazu v dôsledku vzniku reflexných
obrazcov a zníženia kontrastu obrazu. An -
tireflexné vrstvy na  solárnych kolektoroch a
článkoch umožňujú získať čo najväčšiu časť
svetla dopadajúceho žiarenia. Antireflexné
vrstvy na displejoch a monitoroch zasa roz-
širujú uhol, pod ktorým dokážeme sledovať
obrazovku. Úplne opačná požiadavka ako

v predchádzajúcich prípadoch sa kladie na
reflexné vrstvy. Ich typickým použitím sú
bežné zrkadlá, zrkadlá v ďalekohľadoch, pro-
jektoroch obrazu, osvetľovacích telesách a
rôznych prístrojoch. Kvalitné reflexné plo-
chy možno vytvárať z vrstiev hliníka, strieb-
ra, paládia, platiny, ródia, ruténia a india. Vý -
znamné je použitie reflexných vrstiev v pro-
duktoch s termoizolačnými vlastnosťami, ako
sú napr. termoizolačné fólie alebo termos -
ky. V týchto prípadoch sa využíva odraz inf-
račervenej časti žiarenia. 

Elektronické filmy a povlaky reprezentujú
rôzne typy vodivých, nevodivých, polovodi-
vých, supravodivých, svetlocitlivých a svet -
loemitujúcich vrstiev. Ich hlavnými zložkami
sú kremík, gálium, germánium, bárium, ar -
zén, titán, cín, selén, tálium, zlato, striebro,
meď, volfrám, kobalt, chróm a iné prvky. Su-
pravodivé filmy reprezentuje najmä skupina
filmov na báze ytria, bária, medi a ky s líka.
Elektronické filmy a povlaky sa používajú
pri výrobe obrovského počtu elektronic-
kých súčiastok a výrobkov. Za súčasný po -
krok vedy a techniky je zodpovedná prá ve
mimoriadna kvalita a mimoriadne vlastnosti
týchto vrstiev.   

Ďalšou významnou skupinou sú ochran-
né povlaky. Zabraňujú degradácii kovových,
ale aj nekovových materiálov. Ochranná

funk cia anorganických filmov na nekovo-
vých látkach spočíva najčastejšie v ich vyš-
šej tvrdosti v porovnaní s organickým pod-
kladovým materiálom. Typickým využitím
sú vrstvy oxidu kremičitého na okuliaroch vy-
robených z transparentných plastov. Tu tre -
ba poznamenať, že najmä slnečné okuliare
sú reprezentatívnym príkladom využitia rôz-
nych typov vrstiev zabezpečujúcich antire -
flexné vlastnosti, vysokú odolnosť voči me -
chanickým nečistotám a rôzny stupeň prie-
pustnosti svetla vo viditeľnej aj neviditeľnej
časti spektra. Ako ochranné filmy sa vo vše -
obecnosti používajú kovové vrstvy zlata,
paládia, platiny, ródia, kremíka, volfrámu či
zirkónia alebo tvrdé materiály, ako naprík-
lad karbidy kremíka a bóru.     

Zvláštnu funkciu majú tzv. vyrovnávacie
filmy – ich úlohou je zarovnávať nerovnosti
povrchu. Iný charakter majú vrstvy vytvára-
né pre potreby chemikov. Používajú sa naj -
mä na výrobu katalyzátorov a sorbentov.
Pretože tieto látky sa pripravujú najčastejšie
vo forme granúl alebo pórovitých matríc, ne -
majú tieto filmy obvykle planárny tvar. Svet -
locitlivé vrstvy na báze halogenidov striebra
už síce vyšli z módy, avšak vzhľadom na to,
že 160 rokov boli najrozšírenejším záznamo-
vým médiom obrazu, je po trebné ich spo-
menúť. Ich existenciu nám stále pripomína
súčasná profesionálna fotografia a ich ne -
dosiahnuteľnú trvanlivosť zasa historické
fotografie spred 100 rokov. 

Ako vidíme, anorganické filmy a povlaky
majú obrovské využitie. „Réžiou“ ich vývoja
sa zaoberá mnoho chemikov a fyzikov. Na
Slovensku sú to predovšetkým pracovníci
Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matema -
tiky, fyziky a informatiky Univerzity Ko mens -
kého a samozrejme aj Fakulty elektrotech-
niky a informatiky Slovenskej technickej uni-
verzity.    

� KAROL JESENÁK
Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského

Obr. 6: Slnečné okuliare sú typickým
príkladom využitia rôznych typov 

tenkých vrstiev

Obr. 7: Nároky na kvalitu povrchu 
zrkadiel v astronomických ďalekohľadoch
sú mimoriadne. Väčším problémom ako
depozícia tenkej kovovej vrstvy je však
dokonalé vybrúsenie skleného 
podkladového bloku zrkadla (Na obrázku
je zrkadlo astronomického teleskopu 
s priemerom 2,4 m vyrobené firmou
Perkin – Elmer Corp.) 

Obr. 4: Povlaky na obkladových sklách
budov sú z hľadiska množstva 
deponovaných substrátov najdôležitejším
využitím anorganických filmov

Obr. 5: Antireflexná vrstva na objektíve
fotoaparátu


