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Složení: obsahují chalkogen/y – S, Se či Te
+ elektropozitivnější prvky (př. As, Ge, In, Sb, … )
Vlastnosti:
• Propustnost v IČ až do 20 μm 
• Vysoké hodnoty indexu lomu (2-3,2)
• Nízké hodnoty teplot skelného přechodu
• Častá fotocitlivost

Využití chalkogenidových skel
• Optické prvky pro VIS a IČ (čočky, difrakční mřížky, optická vlákna a další) 
• Optická paměťová media (CD, DVD)
• Anorganické fotorezisty  

(optická/elektronová litografie)

Syntéza chalkogenidových skel
Navážení prvků v patřičném poměru do 
křemenné ampule

Vyevakuování křemenné ampule  
a zatavení  hrdla Tavení směsi  v trubkové peci Rychlé zchlazení

Spin-coating – příprava tenké vrstvy z roztoku

• Objemové sklo rozpuštěno  
v n-butylaminu (0,1 g/ml).

• Stabilizace tenké vrstvy  
temperací 60 °C po dobu  
20 min.

Vakuové napařování –  příprava tenké vrstvy z plynné fáze

• Objemový materiál  
odpařen ve vakuu  
odporovým ohřevem. 

• Kondenzace par na 
substrátech.

Expozice a temperace
• Expozice polychromatickým zářením halogenové lampy s IČ filtrem po dobu 60 min.
• Temperace na 120°C  po dobu 60 min.
• Expozice i temperace provedeny v inertní prostředí (Ar) – zamezení oxidace tenké vrstvy.

Studium strukturních změn tenkých vrstev
U tenkých vrstev deponovaných  metodou spin-coating se struktura velmi podobá objemovému sklu.
Největší změna struktury u těchto skel je vyvolána temperací.
Tenké vrstvy deponované metodou vakuového napařování mají výrazně neuspořádanou  
strukturu. Expozicí dochází k výrazným strukturálním změnám, které se projevují změnou struktury  
tenkých vrstev směrem ke struktuře výchozího objemového skla.

• Skla připravená metodou spin-coating jsou méně fotocitlivá 
než tenké vrstvy připravené vakuovým napařováním.

 –  K posunu pozice KAH dochází vlivem ztenčování vrstvy  
odchodem rozpouštědla. 

• Posun KAH vakuově napařených tenkých vrstev vyvolaný  
temperací byl výrazně nižší než vyvolaný expozicí. 

• Tento rozdíl lze vysvětlit nízkou teplotou temperace  
(vzhledem k Tg materiálu).

Chalkogenidová skla

Studium posunu krátkovlnné absorpční hrany

S8 → 150, 218, 
  475 cm-1

S-S → 495 cm-1

As-As → 230 cm-1

AsS3/2 → 340 cm-1

As4S4 → 364 cm-1

As4S3 → 273 cm-1

Studium změny tloušťky tenkých vrstev
• Tenké vrstvy připravené metodou spin-coating obsahují určité množství rozpouštědla vázaného v objemu tenké vrstvy. Temperací 

a expozicí vrstev dochází k uvolňování tohoto rozpouštědla a dalším strukturálním změnám, které se projevují výrazným 
ztenčováním takto deponovaných tenkých vrstev. 

• Tenké vrstvy připravené metodou vakuového napařování nevykazují výraznou změnu tloušťky během expozice a temperace.

Skla připravená metodu spin-coating jsou vykazují menší nárůst hodnot 
indexu lomu expozicí než tenké vrstvy připravené vakuovým napařováním. 
Zato ale reagují na temperaci  zvýšením indexu lomu. 
Vždy však platí, že vrstvy připravené metodou spin-coating mají nižší hod-
notu indexu lomu než vrstvy připravené metodou vakuového napařování 
vlivem zbytkového množství rozpouštědla uzavřeného v tenké vrstvě.

Studium změny indexu lomu
Expozicí a temperací tenkých vrstev  deponovaných vakuovým napařováním  
a spin-coatingem dochází k nárůstu hodnot indexu lomu. Temperací spin-coatingem 
deponovaných tenkých vrstev dochází k jejich výraznému ztenčování a nárůstu chemické 
stability. Metodou Ramanovy spektroskopie bylo zjištěno, že temperací a expozicí dochází 
k indukovaným změnám struktury tenkých vrstev, které se projevují právě pozorovanými 
změnami jejich optických parametrů.

Závěr


