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Abstrakt 

 

Předložená habilitační práce nazvaná "Dielektrické bariérové výboje a jejich 

aplikace" shrnuje a komentuje vybrané vlastní práce věnované dielektrickým 

bariérovým výbojům i jejich aplikacím, které jsem studoval. V některých 

případech je komentována i spolupráce s průmyslovými partnery a její výsledky. 

Seznam odkazů obsahuje jen vlastní práce, patenty, projekty a diplomové a 

bakalářské práce, u nichž jsem byl školitelem. K habilitační práci je přiloženo 15 

zásadních příspěvků publikovaných v mezinárodních impaktovaných 

časopisech. 

 

 

 

Abstract 

 

The present habilitation thesis entitled "Dielectric Barrier Discharges and Their 

Applications" summarizes and comments my own selected works on dielectric 

barrier discharges and their applications which I studied. In some cases, 

cooperation with industrial partners and its results are commented. 

The list of references contains only own works, patents, projects and diploma 

and bachelor thesis for which I was a supervisor. Only 15 key contributions 

published in international impact journals are attached. 
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1. Úvod 

 

 

Předložená habilitační práce s názvem "Dielektrické bariérové výboje a jejich 

aplikace" shrnuje výsledky mého více než desetiletého působení na Katedře fyzikální 

elektroniky, později Ústavu fyzikální elektroniky MU. K problematice bariérových 

výbojů jsem se dostal v r. 1999 ve skupině prof. RNDr. J. Janči, DrSc., kde jsem 

studoval zejména vlastnosti povrchového bariérového výboje a jeho aplikace. 

Objemovým bariérovým výbojům jsem se začal věnovat od r. 2002 ve skupině prof. 

RNDr. D. Trunce, CSc. Do studia difúzního koplanárního bariérového výboje, jeho 

aplikací, vývoje i diagnostiky jsem se zapojil od roku 2004 ve skupině prof. RNDr. 

M. Černáka, CSc. Do výzkumu způsobu generování UV záření pomocí excimerních 

lamp jsem se zapojil ve skupině vytvořené kolem Dr. M. Guivana. Další neméně 

významnou částí mého působení na Ústavu je i studium termální stability vrstev 

a určování povrchové energie pevných látek, které jsem prováděl zejména společně 

s RNDr. V. Buršíkovou, Ph.D. a Mgr. Z. Navrátilem, Ph.D. Vlastnostem amorfních 

polovodičů a solárních článků vyrobených na bázi amorfních polovodičů jsem se 

věnoval ve skupině doc. P. Sládka, CSc. z Pedagogické fakulty MU a fotokatalytické 

vlastnosti vrstev TiO2 jsem zkoumal ve spolupráci s Dr. F. Peterkou (Nanopin). Výše 

zmíněná čtyři témata však nejsou obsažena v této habilitační práci z důvodu, že přímo 

nezapadají do jejího tématu. 

 Tato habilitační práce je věnována jednotlivým typům dielektrických 

bariérových výbojů a jejich aplikacím, které jsem studoval. V některých případech   

je komentována i spolupráce s průmyslovými partnery a její výsledky. 

V posledních desetiletích rapidně roste zájem o plazmové úpravy, již 

v současnosti velké množství high-tech technologií využívá plazmových úprav. 

Elektrické výboje buzené za nízkých tlaků a technologie využívající těchto 

výbojů jsou studovány a využívány již více než půl století. S jejich použitím však 

vyvstává nutnost použití rozměrných a drahých vakuových aparatur, složitá je 

i manipulace se substráty, které jsou plazmově upravovány. Provozování nízkotlakých 

aparatur vyžaduje kvalifikovanou obsluhu a tím dále rostou náklady na provoz. Velkou 

nevýhodou technologií založených na nízkotlakých výbojích je i nemožnost či značná 

obtížnost použití pro in-line plazmové úpravy, spolu s výše zmíněnými vysokými 

náklady je jejich použití odsouzeno pro výrobky s vysokou přidanou hodnotou. 

Nespornou výhodou nízkotlakých technologií je však možnost dobře definovat 

pracovní podmínky výbojů včetně čistoty pracovní atmosféry, kde čistota pracovní 



atmosféry může ovlivnit nejen samotný výboj, ale i plazmochemické reakce, které 

probíhají při plazmové úpravě.  

Výboje za atmosférického tlaku jsou velmi zajímavou alternativou nízkotlakých 

výbojů pro řadu aplikací a v posledních dvou desetiletích probíhá „boom“ v jejich 

výzkumu. Výhodou je, že nevyžadují nákladný vakuový systém a koncentrace 

aktivních částic v plazmatu buzeném za atmosférického tlaku je mnohonásobně vyšší 

oproti nízkotlakým plazmovým technologiím, tím i rychlost reakcí a plazmové úpravy 

probíhají rychleji. V neposlední řadě je možné použití nejen čistých plynů, ale i ve 

vzduchu jako pracovního plynu, což vše dohromady dává dobré šance pro snadnou 

implementaci in-line do výrobních linek. 

Jedním z nejvhodnějších typů neizotermického plazmatu buzených za 

atmosférického tlaku je dielektrický bariérový výboj.  

Dielektrické bariérové výboje můžeme rozdělit podle různých kriterií, nejčastěji 

podle konfigurace elektrod na objemové, povrchové a koplanární výboje, dále pak 

podle homogenity výboje na homogenní a filamentární, podle tlaku za kterého jsou 

buzeny na atmosférické a buzené za nižších tlaků apod. 

Předložená práce se zabývá dielektrickými bariérovými výboji ve většině 

případů buzenými za atmosférického tlaku. První dvě kapitoly pojednávají obecně 

o jednotlivých typech bariérových výbojů i módu jejich hoření, ve třetí kapitole 

je popsáno použití těchto výbojů pro různé aplikace.  

Seznam citací obsahuje odkazy jen na vlastní výstupy, které jsou rozděleny 

do dvou kategorií. 15 zásadních publikací přiložených k této habilitační práci a ostatní 

práce, které přímo souvisí s danou problematikou, ale nejsou součástí příloh.  

 



 

2. Dielektrické bariérové výboje 

 

 

První zmínky o dielektrických bariérových výbojích (DBD) se datují do roku 1857, 

kdy Siemens sestrojil ozonizátor pomocí dvou skleněných trubic, kde kovové 

elektrody nebyly v přímém kontaktu s plazmatem. Konfigurace tohoto typu výboje 

je nazývána objemovým bariérovým výbojem a můžeme se s ním v praxi setkat 

v několika různých provedeních. Elektrodový systém dielektrických bariérových 

výbojů je vždy tvořen ze dvou vodivých elektrod, které jsou odděleny jednou či 

několika dielektrickými přepážkami. Elektrodu nemusí pokaždé tvořit jen kovová 

elektroda, setkáváme se často i s konfigurací, kde jednu nebo obě elektrody tvoří 

elektricky vodivá kapalina, nebo jednu nebo obě elektrody lze realizovat plazmatem, 

které je elektricky vodivé. Plazma DBD pak může i nemusí být v přímém kontaktu 

s vodivými elektrodami, v některých případech je pak možné vodivý vzorek, který 

plazmově upravujeme využít i jako jednu z elektrod.  

Z hlediska konfigurace rozeznáváme několik typů bariérových výbojů. Ve 

všech případech jsou elektrody odděleny alespoň jednou dielektrickou vrstvou. Podle 

konfigurace elektrod a dielektrika lze rozdělit bariérové výboje na objemové obr. 1 a,b 

a povrchové obr 1 c,d. V případě objemového výboje mohou být elektrody 

cylindrické, jak tomu bylo u Siemensova ozonizátoru viz obr.1a nebo planární 

navzájem rovnoběžné viz obr 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Dielektrický bariérový výboj: a). objemový bariérový výboj 

v cylindrickém uspořádání, b). objemový se dvěma dielektriky, c). povrchový 

bariérový výboj, d). koplanární povrchový bariérový výboj 

 

 

 Obě elektrody mohou být pokryty dielektrikem nebo jen jedna z nich, případně 

dielektrikum lze vložit i do prostoru mezi elektrodami (viz obr. 2 a-c). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:  Dielektrický bariérový výboj: a). objemový s jedním dielektrikem, b). 

objemový se dvěma dielektriky,  c). objemový s dielektrikem uprostřed 

 

Povrchové výboje jsou generovány na povrchu dielektrika a z hlediska 

konfigurace elektrod rozlišujeme dva typy povrchových výbojů - povrchový bariérový 

výboj a koplanární povrchový bariérový výboj. 

Elektrodový systém povrchového bariérového výboje (viz obr. 1c) je tvořen 

planární elektrodou, která je pokryta dielektrikem. Druhá elektroda je umístěna 

z druhé strany dielektrika a může mít prakticky jakýkoli tvar, nejčastěji se setkáváme 

s elektrodou ve formě pásku, válečku, kruhu atd. Tohoto typu výboje bylo poprvé 

použito roku 1983 Matsudou pro vytvoření generátoru ozónu s vyšší účinností. 

Elektrodový systém koplanárního povrchového bariérového výboje je tvořen 

dvěma a více paralelními elektrodami, které jsou umístěny v dielektriku (viz obr. 1d).   

V posledním desetiletí se lze setkat i s konfigurací propagovanou prof. Černákem        

a spol., ve které se pravidelně střídají elektrody na vysokém napětí a uzemněné 

elektrody. Tím lze vytvořit prakticky nekonečně velkou plochu plazmatu vhodného 

zejména pro plazmové úpravy plošných materiálů. 

Jako dielektrikum se nejčastěji používají materiály jako např. sklo, keramika, 

slída či různé polymery apod. Skutečnost, že systém obsahuje jednoho nebo více 

dielektrik si vynucuje buzení pomocí střídavého zdroje. Když napětí dosáhne 

dostatečně velké hodnoty, dojde k průrazu pracovního plynu, kde vlastnosti dielektrika 

a frekvence omezují průměrnou proudovou hustotu ve výbojovém prostoru.  

Výboje generované za tlaků vyšších než řádově stovky Pa jsou tvořeny 

mikrovýboji (filamenty), což odpovídá základnímu módu hoření bariérových výbojů 

a tento mód je nazýván filamentárním. Prostorové a časové rozložení jednotlivých 

filamentů je obvykle náhodné a rovnoměrné. Typický průměr filamentu je 100 m       

a doba trvání filamentu je 1-10 ns. 

Objemové výboje lze vybudit i v takzvaném homogenním módu. V roce 1968 

zjistil Bartnikas možnost tvorby homogenního bariérového výboje v héliu. Později 

bylo dosaženo homogenního výboje i v dusíku a dalších plynech. Pokud však 

například do dusíkového výboje přidáme několik ppm kyslíku, nastane přechod 

 



do filamentního výboje. S. Okazaki a spol. studovali homogenní výboj a navrhli název 

doutnavý výboj za atmosférického tlaku - Atmospheric Pressure Glow Discharge 

(APGD). Pochybnosti, zda je výboj totožný s nízkotlakým doutnavým výbojem, vedly 

k jiným názvům tohoto výboje jako např. tichý doutnavý výboj, doutnavý difúzní 

bariérový výboj apod. Později se potvrdilo, že homogenní výboj buzený v heliu 

odpovídá sub-normálnímu výboji buzenému za nízkého tlaku, tedy název APGD    je v 

pořádku. Homogenní výboj buzený v dusíku je však podobný Townsendovu výboji, 

proto je v současnosti tento výboj nazýván jako výboj za atmosférického tlaku 

podobný Townsendovu výboji (APTD). 

 Přechod mezi jednotlivými homogenními módy hoření, tedy APGD a APTD, 

a také přechod mezi homogenním a filamentárním módem objemového bariérového 

výboje buzeného ve směsích N2/H2, N2/He, N2/Ne a N2/Ar byl studován v [1]. 

I parametry napětí a proudu dodávané střídavým budícím zdrojem mohou 

ovlivnit nejen vlastnosti, ale i mód hoření samotného výboje. Proud procházející 

soustavou elektrod se skládá z kapacitního proudu a výbojového proudu. 

Ve filamentárním módu lze pozorovat v každé půlperiodě velké množství proudových 

pulzů, které odpovídají jednotlivým filamentům či více filamentům hořícím v jeden 

časový okamžik. V případě homogenního výboje lze pozorovat pouze jeden široký 

„peak“. Elektrická měření jsou tedy nejčastější způsob indikace módu buzeného 

výboje. 

Všechny výše popsané typy bariérových výbojů jsou dlouhodobě studovány 

na našem pracovišti.  

Z hlediska kvality povrchové úpravy (drsnost, mikroskopická i makroskopická 

homogenita opracování atd.) je výhodnější úprava v homogenním módu bariérových 

výbojů. Homogenní bariérový výboj je však velmi citlivý nejen na konfiguraci 

elektrod, ale také na typ a čistotu pracovního plynu i vlastnosti napájecího zdroje, 

proto je výbojů generovaných v homogenním módu používáno jen velice zřídka 

pro průmyslové aplikace. 

 



3. Aplikace bariérových výbojů 

 

 

Existuje mnoho oblastí, kde se dají s výhodou využít dielektrické bariérové 

výboje. Dielektrické bariérové výboje a jejich aplikace jsou námětem mnoha 

odborných publikací, projektů i patentů. Moje práce na studiu dielektrických 

bariérových výbojů by se dala rozdělit tématicky do následujících skupin: 

- Plazmové čištění  

- Plazmové leptání povrchů 

- Funkcionalizace povrchů 

- Plazmová polymerace  

- Generování UV záření  

- Plazmová mikrobiální inaktivace 

 

  

3.1. Plazmové čištění  

 

Expozicí v plazmatu je povrchová vrstva nečistot odstraňována pomocí chemických 

nebo fyzikálních procesů. Jako pracovní plyn, ve kterém je plazma buzeno při 

plazmovém čištění, se nejčastěji používá vzduch, argon, kyslík apod. 

Proces čištění byl studován zejména pro povrchy skla a krystalického křemíku 

c-Si, dále také povrchu králičích chlupů a dalších materiálů. Jako diagnostická 

technika byla použita zejména metoda MALDI, která je svými možnostmi vhodná pro 

tyto účely. 

Plazmové čištění bylo testováno pomocí difúzního koplanárního povrchového 

bariérového výboje (DCSBD), který vyniká velkou výkonovou hustotou a možností 

jeho buzení v různých i elektronegativních plynech. V našem případě byl jako 

pracovní plyn používán zejména laboratorní vzduch. 

Jako substrát byly použity krycí sklíčka mikroskopu, jejichž povrch byl 

plazmově čištěn v DCSBD výboji s výkonovou hustotou 2,1 W/cm
2
. Na rozdíl 

od chemického leptání (až 72 hod v kyselině chromsírové) nebyly pozorovány 

na povrchu čištěného skla žádné uhlovodíky již po 15 s expozice plazmatem DCSBD.  

Po odleptání povrchu c-Si v kyselině fluorovodíkové na jeho povrchu zůstanou 

znatelné stopy nečistot uhlovodíků i SiC pocházející zřejmě z procesu řezání nebo 

leštění, protože uhlík byl indikován pouze na povrchu nikoli v objemu c-Si substrátu. 

Procesem plazmového čištění pomocí identického zdroje plazmatu, jak tomu 

bylo při čištění skla, je možné dosáhnout výrazného poklesu nečistot ve formě 

uhlovodíků na povrchu křemíku již při expozici 30 s v DCSBD s výkonovou hustotou 



1,9 W/cm
2
, ale proces čištění SiC je podstatně pomalejší. Zvyšování expoziční doby 

nad výše uvedenou hodnotu vedlo spíše k většímu zdrsnění povrchu, avšak množství 

SiC na povrchu c-Si se příliš neměnilo [16].  

 

 

3.2. Plazmové leptání povrchů 

 

Plazmové leptání povrchů je podobné jako čištění, liší se však množstvím odebraného 

materiálu. Proces plazmového leptání povrchu byl studován zejména na povrchu c-Si, 

kde se jednalo o chtěný proces leptání, ale proces plazmového leptání povrchů lze 

pozorovat i v případě funkcionalizace povrchů (aktivace). Vlivem expozice plazmatu 

dojde ke zdrsnění povrchu v řádu nm a ve většině případů se jedná o proces nežádoucí. 

Proces plazmového leptání byl studován pomocí plazmového zdroje na bázi DCSBD 

buzeného s frekvencí 15 kHz. Efekt plazmového leptání byl indikován pomocí 

mikroskopie atomárních sil (AFM). Pro potřeby tohoto experimentu byl použit c-Si 

s orientací (111) a orientací (100). Při testu plazmového leptání bylo zjištěno, že se 

povrch c-Si s orientací (100) při expozici plazmatu znatelně zdrsnil. Plazmovou 

úpravou c-Si s orientací (111) však k prakticky žádnému zdrsnění nedošlo. 

Testovali jsme i plazmové leptání strukturovaného povrchu c-Si, kde orientace 

základního substrátu byla (100) (takto upravené desky se používají pro výrobu 

solárních článků), kde po chemické strukturizaci vzniknou na povrchu c-Si s orientací 

(100) malé „pyramidové objekty“ s orientací (111). Úkolem bylo vytvoření drsnosti 

v řádu nanometrů na povrchu pyramidových objektů tvořících strukturované desky 

pomocí expozice neizotermickému plazmatu. V případě plazmové expozice c-Si 

s orientací (100) bylo pozorováno zdrsnění povrchu v řádu nm již po několika 

sekundách expozice, v případě strukturovaných povrchů však nebyl prokázán proces 

zvýšení drsnosti. 

 

   

3.3. Funkcionalizace povrchu  

 

Chemickou reakcí v plazmatu dochází ke tvorbě nových funkčních skupin či vazeb 

na povrchu upravované pevné látky. 

Povrchové vlastnosti pevné látky pak lze změnit, např. z hydrofilních vlastností 

na hydrofobní nebo obráceně. Plazmové funkcionalizace byly prováděny 

v následujících typech bariérových výbojů: objemový výboj v homogenním 

i filamentárním módu, povrchový výboj a koplanární výboj. 

 



 

3.3.1. Plazmové úpravy v objemových výbojích 

 

Pro plazmové aktivace bylo použito objemového bariérového výboje, který tvořily dvě 

kovové elektrody. Horní elektroda byla pokryta skleněným dielektrikem tlustým 

0,7 mm a spodní elektroda byla pokryta vzorkem modifikovaného polymeru, který měl 

ve většině případů tloušťku 1mm. Vzdálenost elektrod byla držena konstantní (1 mm). 

Pro vytvoření větší plazmově upravené plochy skenovala horní elektroda v rozsahu   

6,5 cm nad povrchem dolní elektrody. Celý systém byl uzavřen do vakuové komory, 

která byla vyrobena z plexiskla, což umožňovalo řídit čistotu a zvolený typ pracovního 

plynu během aktivace. Výkonová hustota se pohybovala v rozmezí 5-3500 mW/cm
2
 a 

budící frekvence byla držena na 10 kHz ve všech případech. Rozsah výkonových 

hustot byl volen vždy s ohledem na podmínky, při kterých ještě bylo možné udržet 

homogenní typ výboje. 

Byly testovány plazmové aktivace polykarbonátu [2, 17], polypropylenu (PP) 

a polyethylenu (PE) [3] v homogenním módu bariérového výboje generovaného 

v atmosféře N2. Byla hledána optimální expoziční doba pro několik výkonových hustot 

plazmatu, a ta se pohybovala v rozmezí 5-10 s pro výše uvedené materiály v závislosti 

na dalších plazmových podmínkách. Byl také studován vliv stárnutí povrchových 

vlastností plazmově upraveného polykarbonátu, PP i PE. Ukazuje se, že efekt stárnutí 

je zanedbatelný pro všechny typy použitých substrátů. Pomocí techniky XPS byly 

studovány chemické změny povrchu po plazmové úpravě.  

Studiem morfologie plazmově upravených povrchů metodou AFM bylo zjištěno 

zvýšení drsnosti povrchu po plazmové úpravě v homogenním i filamentárním typu 

výboje. Expozicí substrátu filamentárnímu výboji však došlo ke značně větším 

morfologickým změnám na povrchu substrátu ve srovnání se změnami pozorovanými 

při plazmové úpravě v homogenním typu výboje [3, 2]. 

Byly testovány také plazmové úpravy technických materiálů zejména 

ve filamentárním typu objemového bariérového výboje. Homogenní typ výboje byl 

používán minimálně z důvodu jeho citlivosti na čistotu pracovní atmosféry i další 

plazmové podmínky. Objemový bariérový výboj ve filamentárním módu byl používán 

jen pro takové aplikace, kde nevadí nebo je prospěšná větší změna morfologie 

materiálu díky kolmému dopadu filamentů k povrchu materiálu (př. plazmová úprava 

před lepením, kde zvýšením drsnosti povrchu plazmovou úpravou dojde ke zvětšení 

plochy lepeného materiálu a tím i lepší adhezi). Testovali jsme např. plazmové úpravy 

polyesterových vláken používaných v automobilovém průmyslu jako výztužná vlákna 

v pneumatikách, klínových řemenech nebo dopravních gumotextilových pásech apod. 

Pomocí bariérových výbojů bylo dosaženo uspokojivých výsledků pro čistá vlákna 



v laboratorním měřítku [18, 19]. Díky citlivosti této plazmové technologie 

na povrchové nečistoty i rychlosti stárnutí povrchové úpravy není tato metoda příliš 

vhodná pro průmyslovou aplikaci. Na stejném typu materiálu bylo dosaženo velmi 

dobrých výsledků pomocí plazmové polymerace z propan-butanu, viz kapitola 

depozice [16, 20]. 

Byly testovány i plazmové úpravy netkaných polypropylenových textilií 

v objemovém bariérovém výboji. Ukázalo se však, že použití objemového výboje není 

příliš šťastnou volbou. Vzhledem k tomu, že filamenty tvořící objemový bariérový 

výboj hoří kolmo k plazmově upravovanému vzorku, dochází již při relativně nízkých 

výkonových hustotách k vytváření děr do netkané textilie. Pro omezení četnosti 

výskytu těchto děr je třeba budit výboj s nízkou hodnotou výkonové hustoty, to ale 

způsobuje prodloužení expozičních časů až na několik desítek sekund. Tak dlouhé 

expoziční doby však velmi limitují použití této techniky pro in-line úpravu netkaných 

textilií, které se vyrábí s rychlostí 300-1500 m/s.    

 

 

3.3.2. Plazmové úpravy v povrchovém výboji 

 

Povrchový bariérový výboj je generován výhradně ve filamentárním módu, ale na 

rozdíl od objemového výboje, kde filamenty dopadají kolmo na upravovaný substrát, 

jsou filamenty povrchového výboje orientovány podél dielektrika, tedy je-li 

upravovaný substrát umístěn planparalelně, jsou tyto filamenty orientovány i podél 

substrátu, který je pomocí tohoto výboje upravován. Byly testovány plazmové úpravy 

netkaných textilií, papíru, plastů i dalších materiálů. V našem případě byla použita 

varianta s válečkovými elektrodami (viz obr. 3), která je částečnou kombinací 

povrchového a objemového výboje [4]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Povrchový bariérový výboj s válečkovými elektrodami: substrát je 

tažen mezi dielektrikem a rotačními válečkovými elektrodami a tvoří součást 

dielektrika. Plazma je buzeno na povrchu substrátu.  

  Použitý typ povrchového výboje vykazoval lepší vlastnosti pro aktivaci 

netkaných textilií než objemový výboj, tvorba děr při vyšších výkonech byla nižší než 

u objemového výboje. Výsledky (maximální dosažená povrchová energie netkaných 

 



textilií i stárnutí) byly podobné jako v případě objemového výboje. Vzhledem k tomu, 

že bylo možné použít vyšších výkonových hustot plazmatu bez tvorby nežádoucích 

děr v upravované netkané textilii, byla rychlost opracování vyšší [5, 21]. Dle 

dosažených výsledků je zdroj povrchového výboje použitelný pro in-line plazmové 

úpravy do rychlosti 3 m/min. Hlavním limitujícím faktorem však není výkonová 

hustota výboje, při níž se propalují díry do textilie, ale konstrukční omezení 

pohyblivých částí reaktoru pro vyšší rychlosti pohybu vzorku. 

 

 

3.3.3. Plazmové úpravy ve výboji koplanárního typu 

 

Pomocí difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje (DCSBD) byly 

studovány plazmové úpravy skla, c-Si, kovů i polymerů a to jak přírodních, 

tak umělých. Výhodou tohoto zdroje je, že generuje několik desetin milimetrů tlustou 

vrstvu plazmatu s velkou výkonovou hustotou dosahující až 200 W/cm
3
, vyznačuje se 

také makroskopickou homogenitou (difúzností) výboje vytvořeného na velké ploše, 

což předurčuje tento typ výboje pro povrchové úpravy plošných materiálů.  

Plazmové úpravy skla v laboratorním měřítku probíhaly na podložních 

sklíčkách mikroskopů. Bylo zjištěno, že stačí 1-2 s expozice plazmatu buzenému 

v laboratorním vzduchu s výkonovou hustotou 1,3-2,5 W/cm
2 

pro dokonalou 

hydrofilizaci skla [22, 23]. Návrat do původního stavu proběhl do 20 hodin 

od aktivace substrátu. Později bylo této techniky využito pro aktivaci skleněných 

substrátů před nanesením fotokatalytické vrstvy na bázi TiO2, kde díky plazmové 

úpravě bylo dosaženo větší homogenity nanesení vrstvy vedoucí ke zvýšení účinnosti 

fotokatalytického povrchu [24].   

V roce 2009 proběhly testy ve spolupracující firmě Isolas, a.s. na v průmyslu 

používaných skleněných materiálech, kde bylo použito techniky DCSBD pro testy 

aktivace povrchu skla před výrobou bezpečnostních skel a výrobou dekoračních 

barvených skel. Dosažené výsledky byly více než uspokojivé. Technologie byla 

testována i na vzorcích skla dodaných firmou Solartec, s.r.o., která tato skla používá 

pro výrobu předních částí solárních panelů. V současnosti úspěšně probíhá řešení 

inovačního voucheru [25], kde úkolem je zajistit dobrou adhezi mezi sklem 

a materiálem, který kryje zadní stranu solárních panelů.  

Plazmové úpravy c-Si v DCSBD probíhaly velice rychle, v řádu desetin 

sekundy bylo dosaženo dokonale smáčivého povrchu pro vodu. Proces stárnutí však 

byl relativně rychlý, v řádu několika hodin došlo k návratu do původního stavu. I když 

hodnoty povrchové energie aktivovaného c-Si s i bez nativního oxidu vykazují stejnou 

hodnotu, aktivovaný c-Si s nativním oxidem má rozdílný proces stárnutí oproti 



aktivovanému povrchu c-Si s odleptanou nativní vrstvou oxidu. Pro aktivace c-Si bylo 

voleno plazma buzené v laboratorním vzduchu a výkonová hustota se pohybovala 

v rozmezí 1,1-2,5 W/cm
2
. Proces plazmových úprav povrchu c-Si je studován zejména 

ve spolupráci s firmou Solartec, s.r.o. 

Vynikajících výsledků bylo dosaženo pomocí DCSBD při aktivaci povrchu 

netkaných textilií. Tato aplikace je řešena ve spolupráci s firmou Pegas NW s.r.o. 

v rámci projektu MPO. Pomocí této technologie bylo dosaženo in-line plazmové 

úpravy pro rychlost pohybu textilie do 450 m/min [6], což je světový rekord (většina 

prací uveřejněných na téma plazmových úprav netkaných textilií dosahuje rychlostí 

do několika desítek m/min). Pro tyto účely bylo vyrobeno mobilní plazmové zřízení, 

které v případě testů tvoří součást výrobní linky a pomocí něhož byly prováděny 

plazmové úpravy netkané textilie při rychlostech 300-450 m/min. Plazmovou úpravou 

textilie a následným nanesením zředěné aviváže bylo možné dosáhnout pátého 

opakovaného průsaku pod 6 s, což je v současnosti extrémně dobrý výsledek [6].        

Ze spolupráce v rámci projektu na dané problematice vznikla ověřená technologie 

[26]. 

Podobné technologie, jaké je použito pro netkané PP textilie, je využito také pro 

plazmové úpravy PP vláken, která se přidávají jako výztužná vlákna do betonu. 

Výzkum je prováděn v rámci projektu TAČR ve spolupráci s firmou KrampeHarex 

CZ, spol. s.r.o. a stavební fakultou VUT v Brně [27]. 

Velmi zajímavého výsledku bylo dosaženo při plazmových úpravách 

živočišných vláken (králičích a zaječích kožek). Pomocí této technologie bylo možné 

nahradit chemickou úpravu kožek (namočení v zředěných kyselinách a usušení 

v titanové peci) před procesem zplsťování. Za vyvinutou technologii bylo našemu 

výzkumnému kolektivu uděleno ocenění Inovace roku 2010 [28]. Na výše uvedenou 

technologii byl podán národní i mezinárodní patent „Technique for improving felting 

properties of animal fibers by plasma treatment“ [7]. Tento patent odkoupila firma 

Tonak ve stádiu patentové přihlášky. V současné době probíhá optimalizace 

technologie v rámci řešení projektu TAČR ve spolupráci s firmou TONAK, a.s [29]. 

Byly testovány i plazmové úpravy papíru, na technologii plazmových úprav 

pomocí DCSBD byl podán národní patent [30]. 

 



3.4. Plazmová depozice 

 

Tvorba tenké vrstvy v plazmatu z monomeru je nazývána plazmovou depozicí. 

Nejčastěji používanými monomery jsou uhlovodíky nebo fluorovodíky. Plazmová 

depozice za atmosférického tlaku není příliš efektivní technikou z důvodu velké 

spotřeby monomerů, problému se zplodinami i procesu, který není příliš čistý 

i z hlediska struktury deponovaných vrstev. Přesto se prováděly experimenty 

v různých typech bariérových výbojů. Nejlepší vlastnosti deponovaných vrstev byly 

dosaženy v objemových výbojích hořících v homogenním módu, dobrých výsledků 

bylo dosaženo i v povrchovém výboji, zvláště pak pro materiály typu papír, dřevěné 

dýhy i tenké pláty polymerů. 

   

 

3.4.1. Objemové výboje 

 

Objemové výboje byly testovány pro depozici tenkých vrstev s různými užitnými 

vlastnostmi. Bylo používáno zejména homogenního módu, kde jsme dosáhli depozice 

polymerních i tvrdých vrstev, jak hydrofobních tak i hydrofilních vlastností, také 

absorpčních vlastností vrstev v oblasti UV záření apod. Většina depozic byla 

prováděna v čistém dusíku s malým přídavkem monomeru, případně dalšího plynu, 

který sloužil jako oxidační činidlo. Při použití homogenního módu objemového 

bariérového výboje pro depozice bylo limitujícím faktorem použití takových nečistot 

a v takové koncentraci, aby homogenní typ výboje nepřešel do módu filamentárního. 

Nejdříve byly prováděny experimenty s depozicí hydrofobních vrstev 

deponovaných v homogenním typu dielektrického bariérového výboje generovaného 

v čistém dusíku s malým přídavkem hexamethyldisiloxanu (HMDSO) nebo 

hexamethyldisilazanu (HMDSZ) na povrch skleněného a c-Si substrátu. Pomocí této 

techniky bylo dosaženo depozice polymerních vrstev s mikrotvrdostí do 0,55 GPa 

a povrchovou energií pohybující se v rozsahu 28-36 mJ/m
2
 v závislosti na depozičních 

podmínkách. Pro srovnání vrstvy deponované ve filamentárním módu vykazovaly 

mnohonásobně vyšší drsnost [8, 31]. 

Zvýšením teploty substrátu ze 40 
o
C na 80-250 

o
C bylo možné dosáhnout 

depozice tenkých vrstev s dobrými mechanickými vlastnostmi. V tomto případě se 

do výboje přidávalo oxidační činidlo ve formě O2, syntetického vzduchu nebo N2O 

v množství ppm tak, aby nedošlo k přechodu módu hoření z homogenního 

do filamentárního. Za zvýšené teploty pak bylo možné deponovat vrstvy 

s mikrotvrdostí až 8 GPa,což odpovídá mechanickým vlastnostem skla nebo kvalitní 

SiOx vrstvy deponované za nízkého tlaku [9, 32]. Dalším zvyšováním teploty bylo 



možné dosáhnout jen mírného zvýšení mikrotvrdosti, ale výměnou za velké vnitřní 

pnutí ve vrstvě, které delaminovalo deponovanou vrstvu z povrchu skleněného 

substrátu [32]. 

Termální stabilita takto připravených vrstev pak byla studována pomocí 

techniky TDS [33]. 

   

 

 3.4.2 Povrchový výboj 

 

Byly testovány depozice tenkých vrstev pomocí povrchového bariérového výboje 

s konfigurací viz obr. 3. Povrchový bariérový výboj byl uzpůsoben tak, aby bylo 

možné provádět depozice v kontinuálním režimu, tedy konstantní rychlostí 

se posouvající pás papíru, polymeru, textilu nebo dýhy apod. Pomocí tohoto výboje 

byly prováděny depozice jak vrstev organosilikonových, tak i teflonu podobných.        

I když se při depozicích testovaly i vyšší teploty řádově do 80 
o
C, nebylo dosaženo tak 

dobrých mechanických vlastností vrstev jako tomu bylo v případě vrstev 

deponovaných v objemových výbojích.  

Touto technikou je možné vytvářet hydrofobní polymerní vrstvy na povrchu 

např. papíru, kde pro dokonalou hydrofobizaci papírového či textilního substrátu stačí 

depoziční doba v řádu 20-30 s. Mikrotvrdost deponovaných vrstev se pak pohybuje 

do 1 GPa v závislosti na depozičních podmínkách [5]. 

Vzhledem k tomu, že tato depoziční technika byla předurčena pro ochranu 

archivních tisků na papíře a jejich ochranu proti vlhkosti a UV záření, byly tyto vrstvy 

optimalizovány i z hlediska absorpce UV záření. Deponované teflonupodobné vrstvy 

vykazovaly až 90% absorpci UV záření (v závislosti na depozičních podmínkách) [34, 

35]. Tato technika se však neuplatnila v archivářství z důvodu malého nechtěného 

zežloutnutí papíru vlivem depozice a také z důvodu problematického procesu 

odstranění vrstvy z povrchu tisku. 

Pomocí této techniky byly provedeny depozice vrstev i na jiné polymerní 

substráty, např. na povrch polykarbonátu. Byly připraveny papírové i polykarbonátové 

substráty s různou povrchovou energií a na jejich povrchu pak byly kultivovány různé 

mikroorganismy typu Yarrowia lipolytica, Rhodococcus sp. S3E2 a            

Rhodococcus sp. S3E3, Saccharomyces cerevisiae apod. Byl studován zejména počet 

uchycených mikroorganismů, který je závislý na povrchové energii substrátu. Pro 

hladké substráty stačí pro dobré určení počtu přichycených mikroorganismů použít 

optického mikroskopu s dostatečným rozlišením, v případě papírového substrátu je 

tato technika nepoužitelná, proto bylo využito luminometrické metody měřící ATP 

extrahované z přichycených mikroorganismů. Bylo zjištěno, že počet mikroorganismů 



je závislý na povrchové energii substrátu a to do hodnoty, která odpovídá povrchové 

energii mikroorganismů. Pro substráty s povrchovou energií nad tuto hodnotu se počet 

přichycených mikroorganismů dále nezvyšoval [10, 11, 12, 36].  

 

 

 

3.4.3. Výboj koplanárního typu 

 

Byla testována depozice vrstev i pomocí DCSBD, výsledky však nebyly příliš 

úspěšné. Problém byl zejména v poloze umístění substrátu. Z hlediska depozice bylo 

výhodné umístit substrát co nejblíže výboji. To však silně limituje homogenitu přívodu 

i množství pracovního plynu s monomerem do výboje. Testovalo se např. klínové 

umístění substrátu vůči výboji i drážkování na povrchu elektrody, avšak ani tento typ 

experimentu nedopadl příliš úspěšně. Během depozice dochází nejen k depozici vrstvy 

na substrát, ale i k depozici na povrch elektrody, což se jeví jako největší problém. 

Pomocí např. TiO2 vrstvy vytvořené na povrchu výbojové elektrody je možné snížit 

zanášení elektrody, nese to však s sebou změnu charakteru hoření výboje a s tím 

spojenou vyšší nehomogenitu (filamentárnost) výboje [37]. 

Jako jedna z úspěšných technik se jeví polymerace vrstvy z propan-butanu  

nebo butadienu na povrch kordů (polyesterová tkanina používaná jako výstužný 

materiál pro pneumatiky, klínové řemeny, dopravní pásy apod.) pomocí DCSBD nebo 

povrchového výboje. Pomocí plazmové polymerace povrchovým přip. koplanárním 

výbojem bylo možné zvýšit dynamickou i statickou adhezi.  

Klasická metoda předúpravy kordů spočívá v dvojitém nanesení resorcin-

formaldehydové-latexové vrstvy s přídavkem isokyanátů (RFL) a sušení na 200 
o
C. 

Tato technika je však energeticky značně náročná a navíc RFL vrstva do značné míry 

limituje mechanické vlastnosti finálního produktu, zejména pak dynamickou adhezi. 

Pomocí plazmové úpravy výbojem generovaným v čistém vzduchu nebo dusíku lze 

bez použití techniky polymerizace dosáhnout jen malého zlepšení adheze a to zejména 

z důvodu rychlého stárnutí povrchů (v řádu sekund). Technikou plazmové polymerace 

z propan-butanu nebo butadienu lze dosáhnout jen mírného zvýšení statické 

i dynamické adheze ve srovnání s technologií RFL s isokyanáty. Velké pozitivum této 

technologie je však v odstranění nebezpečných isokyanátů z procesu úpravy 

polyesterových vláken pomocí plazmové úpravy v parách propan-butanu nebo 

butadienu [13, 20]. 

Na tuto technologii byl podán patent, jehož vlastníkem je firma Matador 

Půchov [20]. 

     



3.5. Generování UV záření 

 

Bariérových výbojů lze využít i za účelem generování záření. Studovali jsme zejména 

jejich využití jako excimerních lamp, které dále mohou sloužit např. pro sterilizace 

nebo pro buzení luminiscenčních lamp či laserů. 

V našem případě byly používány zejména excimerní směsi XeCl, KrCl, XeI, 

KrI a jejich směsi. Pro buzení bylo využito jak povrchového, tak koplanárního výboje, 

kde koplanární konfigurace se jeví výhodnější z hlediska nepřítomnosti kovových 

elektrod uvnitř výbojového prostoru, což se projevuje zejména ve vyšší životnosti 

směsi. Koplanární konfigurace pak byla složitější z hlediska izolace elektrodového 

systému. Hledalo se nejen optimální složení směsi, ale také optimální pracovní tlak i 

příkon. [14, 38, 39, 40, 41].  

 

 

3.6. Plazmová mikrobiální inaktivace 

 

Další oblast, kde je možné využít dielektrické bariérové výboje, je mikrobiologická 

inaktivace (sterilizace). Proces inaktivace povrchů byl testován ve spolupráci 

s Technickým muzeem v Brně a Fakultou chemickou VUT. Jednalo se o testy 

inaktivace povrchu papíru pomocí bariérových výbojů nebo pomocí UV záření 

generovaného optimalizovanou excimerní lampou (viz kapitola 3.5). Tento výzkum 

vede k aplikaci sterilizace archivních tisků zasažených např. povodněmi, kdy je nutné 

vysušený předmět mikrobiologicky inaktivovat. V běžné praxi se používá ethylenoxid, 

avšak tato technologie s sebou nese mnoho nevýhod, jako například nebezpečí 

výbuchu či otravy při inaktivaci nebo třeba absorpci ethylenoxidu papírem a postupné 

uvolňování v archivu. 

Jako testovací mikrobiální kontaminanty byly použity následující 

mikroorganismy: Aspergilus Niger, Saccharomyces cerevisiae aj. Pro sterilizaci bylo 

používáno zejména objemového bariérového výboje, kde papírový vzorek s nanesenou 

kulturou byl umístěn na zemněnou elektrodu. Inaktivace pak probíhala nejčastěji 

za pokojové teploty v plazmatu buzeném v laboratorním vzduchu, modifikovaný 

inaktivační reaktor už v současné době obsahuje vyhřívání/chlazení pomocí vodního 

termostatu v teplotním rozsahu 12-80 
o
C. Budící frekvence se pohybovala v rozsahu 6-

40 kHz v závislosti na typu použitého budícího generátoru a rozměrech výbojové 

štěrbiny. 

Pomocí plazmové expozice bylo dosaženo úplné deaktivace připravených vzorků 

do 20-120 s v závislosti na velikosti výkonové hustoty plazmatu [15, 42, 43, 44]. 



 Rovněž byly testovány účinky UV záření generovaného pomocí excimerní lampy 

na bázi DBD pro inaktivaci papírových vzorků obsahujících mikrobiální kontaminaci. 

Bylo použito Xe 98%+ Kr 2% směsi s tlakem 100 kPa a tlakem I2 40 Pa, světelný 

výkon byl určen W=590 μW/cm
2
 v místě, kde byl umístěn vzorek. Hodnota světelného 

výkonu a čas opracování určují energii dopadající na vzorek. 

U vzorků došlo k redukci mikroorganismů o 5 řádů za 7 minut expozice UV záření 

[45].  
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