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Streszczenie
Przedmiotem bada byo otrzymywanie warstw antyreeksyjnych wytwarzanych technik zol-el. W szczególnoci analizowano stabilno dugoczasow zolu. Badano równie wpyw starzenia na parametry antyreeksyjne i porowato powok. Wspóczynnik zaamania, porowato i grubo warstw wyznaczono w oparciu o pomiary elipsometryczne. Stwierdzono, e z czasem starzenia wspóczynnik
zaamania powoki maleje co pogarsza jej wasnoci antyreeksyjne. Porowato wzrasta z ok. 26%, dla roztworu wyjciowego, do ok.
50% po czasie 185 dni. Badany zol wykazuje technologiczn stabilno w czasie ok. 30 dni.
Sowa kluczowe: zol-el, powoki antyreeksyjne, grubo , porowato , elipsometria

PREPARATION OF ANTIREFLECTION COATINGS BY THE SOL-GEL METHOD
Preparation of antireection coatings by a sol-gel method was the subject of this study. In particular, long-term stability was the main
concern. The inuence of aging on antireection parameters and porosity was also studied. Refractive index, porosity and thickness of the
layers were estimated on the base of ellipsometric measurements. It was found that the refractive index lowers with time of aging making
worse antireection properties of the coatings. Porosity increases from 26% for the freshly prepared sol up to about 50% after 185 days
of aging. The sol of studied composition is technologically stabile within 30 days.
Keywords: Sol-gel, Antireection coatings, Thickness, Porosity, Ellipsometry

Wstp
Powoki antyreeksyjne znajduj wiele rónych zastosowa. Warstwy te s wykorzystywane m.in. przy produkcji
monitorów, ogniw sonecznych oraz soczewek optycznych.
Cienkie, antyreeksyjne lmy obniaj zjawisko odbicia, wykorzystujc zjawisko interferencji fali oraz zaleno wspóczynnika odbicia od wspóczynnika zaamania wiata. Jednowarstwowe powoki antyreeksyjne mog redukowa odbicie nawet do zera tylko przy jednej dugoci fali, zazwyczaj
w rodkowym zakresie wiata widzialnego. Bardziej efektywne w caym zakresie wiata widzialnego s ukady wielowarstwowe. Do produkcji wielowarstwowych powok antyreeksyjnych zastosowanie znalazy materiay o niskich i wysokich
wspóczynnikach zaamania wiata, tj. SiO2 (n = 1,44), SiOx
(n = 1,8-1,9), Si3N4 (n = 1,9), TiO2 (n = 2,3), Al2O3 (n = 1,86),
Ta2O5 (n = 2,26), SiO2-TiO2 (n = 1,8-1,96) [1].
Powoki optyczne s najcz ciej otrzymywane poprzez
procesy zachodzce w próni, tj. naparowanie termiczne,
rozpylanie jonowe (sputtering) oraz chemiczne osadzanie
z fazy gazowej wspomagane plazm (PECVD). Metody te
s jednak kosztowne. Metoda zol-el pozwala na otrzymanie
powok antyreeksyjnych w sposób prosty i znacznie taszy
w porównaniu z metodami próniowymi [2].
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W niniejszej pracy przedstawiono moliwoci uzyskania
powok antyreeksyjnych w oparciu o technik zol-el; wyznaczono charakterystyk odbiciow takiej powoki. Analizowano równie stabilno dugoczasow zolu i wpyw zmian
struktury zolu na waciwoci uzyskiwanych pokry . Wyznaczono grubo powok i ich porowato w funkcji czasu starzenia zolu.

Preparatyka wytwarzania cienkich warstw
na szkle
Warstwy antyreeksyjne na szkle otrzymywane byy
z prekursorów: TEOS, TEOT i MTMS. Roztwory otrzymano
metod zol-el poprzez zmieszanie odpowiednich prekursorów z alkoholem (etanol lub propanol) i katalizatorem kwasowym (kwas solny lub azotowy). Nast pnie warstwy nakadano metod zanurzeniowo-wynurzeniow. Kolejnym etapem otrzymywania warstw antyreeksyjnych byo suszenie
oraz kalcynacja naniesionej powoki.

Przygotowanie podoa szklanego
Stan powierzchni, jak równie jej czysto , jest kluczowa
dla osigni cia dobrej przyczepnoci do podoa, co z kolei
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ma wpyw na uzyskanie warstwy o wysokiej jednorodnoci
oraz o odpowiednich waciwociach mechanicznych. Wysok przyczepno mona uzyska jedynie wtedy, gdy nast puje reakcja chemiczna skadników warstwy i podoa,
czyli przyczepno na drodze chemicznej.
Przygotowanie podoa szklanego przebiegao zgodnie
ze schematem:
– pukanie w 10% roztworze kwasu octowego w puczce
ultradwi kowej przez 10 min,
– pukanie w wodzie destylowanej w puczce ultradwi kowej przez 5 min,
– pukanie w alkoholu etylowym (96%) w puczce ultradwi kowej przez 10 min.

Stosowane odczynniki i prekursory
W Tabeli 1. zebrano podstawowe informacj dotyczce
stosowanych odczynników i prekursorów, które uyte byy

Rys. 1. Schemat przygotowania zolu.
Fig. 1. Scheme of sol preparation.

Tabela 1. Prekursory i zwizki stosowane do otrzymywania warstw wraz z ich podstawowymi parametrami
Table 1. Precursors and chemicals used for preparation of coatings. The main parameters are also shown.
Lp.

Nazwa zwizku

Symbol

Wzór chemiczny

Masa atomowa

G sto

Pochodzenie

1.

tetraetyloortokrzemian

TEOS

C8H20O4Si

208,3

0,934

Aldrich 98%

2.

tetraetyloortotytanian

TEOT

C8H20O4Ti

228,1

1,088

Aldrich 98%

3.

metyltrimetoksysilan

MTMS

C4H12O3Si

136,2

0,955

Aldrich

4.

etanol

C2H5OH

46,2

0,793

POCH SA. 95%

5.

propanol

C3H7OH

60,1

0,786

POCH SA.

6.

Kwas azotowy(V)

HNO3

62,99

POCH SA.

7.

Kwas solny

HCl

36,45

POCH SA.

Tabela. 2 Skad molowy zolu.
Table 2. Molal sol composition.
Nazwa zwizku

Elipsometria
Liczba moli

TEOS

0,018

HCl

0,001

H2O

0,052

MTMS

0,007

Etanol

0,048

do otrzymania roztworów na bezie TEOS-u, TEOS-u z dodatkiem MTMS-u oraz TEOT-u. W Tabeli 2 zamieszczono
skad zolu.

Sporzdzanie roztworów zoli
Odmierzone iloci TEOS-u oraz alkoholu etylowego lub
propanolu mieszano przy uyciu mieszada magnetycznego przez 15 min, nast pnie dodawano po kropli katalizator.
Od momentu dodania katalizatora rozpoczynaj si procesy
hydrolizy i polikondensacji. Roztwór mieszano przez 60 min.
Z tak przygotowanego zolu otrzymywano warstwy stosujc
metod zanurzeniowo-wynurzeniow (dip-coating). Schemat syntezy zolu przedstawiono na Rys.1.
Warstwy osadzano na podou szklanym. Jako podoe
szklane zastosowano szko boro krzemowe, stosowane jako
szkieka mikroskopowe.

Wspóczynnik zaamania cienkich warstw
amorcznych
Wspóczynnik zaamania wiata wyznacza si z nast pujcej zalenoci, która stanowi podstawowe równanie elipsometrii:
1

N2
= tan ϕ i
N1

⎡
⎤2
4ρ
2
⎢1 − (1 + ρ )2 sin ϕ i ⎥
⎣
⎦

(1)

gdzie: N1 – wspóczynnik zaamania wiata dla orodka zewn trznego (zwykle dla powietrza), N2 – wspóczynnik zaamania wiata warstwy, ϕi – kt padania wizki wiata na
iΔ
próbk , ρ = tan ψ e , kty ȥ i ǻ wyznaczamy bezporednio
z pomiarów elipsometrycznych.
W przypadku pomiarów wykonanych dla szka w powietrzu N1 = n = 1.
Jeeli pomiary wykonywane s przy 45°, zaleno (1)
redukuje si do postaci:
1 + ρ2
(2)
N22 =
(1 + ρ )2
Dla innych któw padania wizki wiata nie mona stosowa tej zalenoci.
Poniewa  jest funkcj zespolon, to i N jest funkcj zespolon i zoon z cz ci rzeczywistej n – wspóczynnik zaamania – i cz ci urojonej κ – wspóczynnik ekstynkcji (pochaniania, absorpcji).
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Cz  rzeczywista ma posta :
A = tan2 ϕ i (1 −
4(a + a3 + ab 2 + 2a 2 + 2b 2 )
sin2 ϕ i )
1 + 6a 2 + 4a + 2b 2 + a 4 + 4a3 − 2a 2 b 2 − 2b 2a + 6ab 2 + 5b 4 + 4a 2 b 2

(3)
a cz  urojona jest równa:
B = − tan2 ϕ i
⎡
⎤
4(a 2 b + b3 − b ) sin2 ϕ i
⎢
2
2
4
3
2 2
2
2
4
2 2⎥
+
+
+
+
+
−
−
+
+
+
1
6
a
4
a
2
b
a
4
a
2
a
b
2
b
a
6
ab
5
b
4
a
b
⎣
⎦

(4)
gdzie: a = tan ψ cos Δ , b = tan ψ sin Δ .
Wi c zespolony wspóczynnik ma posta :

N2 2 = A + iB

(5)

Posta zespolona wspóczynnika zaamania ma posta :

N2 = n(1 − iκ )

(6)

N22 = n 2 (1 − iκ )2 = A + iB

(7)

n 2 − i 2n 2 k − n 2κ 2 = A + iB

(8)

n 2 − n 2κ 2 = A

(9)

2n 2κ = −B

(10)

a std

Wyznaczamy ț z drugiego równania (10) i wstawiamy
do pierwszego (9), a nast pnie rozwizujemy równanie kwadratowe ze wzgl du na n. Poniewa n jest rzeczywiste, wi c
wybieramy to rozwizanie, które daje warto dodatni. Nast pnie wyznaczamy ț otrzymujc:

n2 =

κ=

A ± A2 + B 2
2
−B

A ± A2 + B 2
k = −n κ

(11)
(12)

np – wspóczynnik zaamania materiau wypeniajcego pory
(powietrze, para wodna).
Wyznaczenie gruboci cienkiej warstwy z pomiarów elipsometrycznych polega na porównywaniu wartoci mierzonych z wartociami uzyskiwanymi z modelu. Procedura jest
czasami duga i wymaga specjalistycznego oprogramowania. W pracy wyznaczano gruboci powok w oparciu o model Cauchy’ego.

Wyniki pomiarów
Waciwoci antyreeksyjne zale istotnie od gruboci
powoki, przy czym grubo powok otrzymywanych technik zol-el istotnie zaley od parametrów obróbki termicznej. Na Rys. 2 pokazano wpyw wygrzewania na wasnoci
reeksyjne powoki. Obserwuje si istotne zmiany odbicia
wywoane zmian gruboci powoki w funkcji wygrzewania.
Na Rys. 3 pokazano wpyw starzenia zolu na zespolony
wspóczynnik zaamania wiata. Wspóczynnik zaamania
wiata materiau warstwy n = 1,35 jest znacznie mniejszy
od wspóczynnika podoa n = 1,52 (dla  = 550 nm), co jest
korzystne. Brak jest istotnych rónic wspóczynnika warstwy
otrzymanej z roztworu przechowywanego ok. 45 dni. Po tym
czasie wspóczynnik maleje. Obnienie wspóczynnika zaamania z czasem starzenia wynika z rozrostu czstek zolu
wraz z upywem czasu. Wzrost wielkoci czstek prowadzi
do wzrostu porowatoci warstwy (pory wypenione s wod
lub powietrzem o wspóczynniku zaamania ok. 1). Zaleno
t zilustrowano na Rys. 4 i w Tabeli 3. Grubo warstwy ronie z czasem starzenia od wartoci 133,1 nm do 156,5 nm
po 185 dniach starzenia. Wzrost gruboci jest w przyblieniu liniowy. Obserwuje si równie istotne zmiany w porowatoci. Warstwy otrzymane z zolu po 1 dniu przechowywania wykazuj porowato na poziomie 26%, podczas gdy po
185 dniach porowato ronie do ok. 50% - Tabela 3 (porowato wyznaczono przyjmujc, e wspóczynnik zaamania materiau warstwy n = 1,46). Powoduje to zmiany charakterystyki odbicia (Rys. 5). Stabilno czasowa badanego
roztworu, wystarczajca do otrzymania powok o waciwej
charakterystyce odbiciowej, jest zapewniona w okresie ok.

gdzie n jest wspóczynnikiem zaamania wiata (cz  rzeczywista), a k jest wspóczynnikiem pochaniania,

Wyznaczenie porowatoci z pomiarów
elipsometrycznych
Z pomiarów elipsometrycznych do atwo mona obliczy porowato cienkiej warstwy. Jest to jedna z niewielu
metod, które daj tak informacj w odniesieniu do bardzo
cienkich warstw. Porowato wyznacza si z zalenoci:

nm = [Vw nw + (1 − Vw )np ]

(13)

p = (1 − Vw ) ⋅ 100

(14)

gdzie:
nm – zmierzony wspóczynnik zaamania (wypadkowy wspóczynnik zaamania),
p – udzia obj tociowy porów w warstwie [%],
Vw – udzia obj tociowy materiau warstwy,
nw – wspóczynnik zaamania materiau warstwy,

48

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

Rys. 2. Odbicie w funkcji temperatury wygrzewania warstwy.
Fig. 2. Reection as a function of sintering temperature.

OTRZYMYWANIE POW

OK ANTYREFLEKSYJNYCH NA SZKLE TECHNIK

ZOL- EL

1 miesica. Po tym czasie wasnoci antyreeksyjne otrzymanych powok pogarszaj si .

Rys. 4. Gruboci powoki w funkcji czasu starzenia zolu.
Fig.4. Coating thickness as a function of aging time.

a)

Rys. 5. Odbicia w funkcji czasu starzenia zolu mierzonego w dniach.
Fig. 5. Reection as a function of aging time expressed in days.
b)
Rys. 3. Wspóczynnik zaamania n (rys. a) i wspóczynnik pochaniania k (rys. b) w funkcji czasu starzenia zolu (h – godziny, d – dni).
Zamieszczono równie wspóczynnik zaamania i pochaniania szka
mikroskopowego (oznaczenie mikr).
Fig. 3. Refractive index n (rys. a) and absorption coefcient k (rys.
b) as a function of aging time (h – hours, d – days). Refractive index
and absorption coefcient of microscopic slide glass is shown for
comparison (marked as mikro).

Tabela 3. Grubo i porowato warstw oraz wspóczynnik zaamania wyznaczony dla Ȝ = 550 nm.
Table 3. Thickness and porosity of coatings, and refractive index
estimated for Ȝ = 550 nm.
Czas pomiaru
[dni]

Grubo
[nm]

Wspóczynnik n
(550 nm)

Porowato
[%]

1

133,1

1,34

26

32

137,2

1,36

22

45

142,7

1,35

24

185

156,5

1,23
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Wnioski
1. Technika zol-el pozwala otrzymywa warstwy antyreeksyjne stosujc jednokrotne nakadanie z zolu o odpowiednim rozcieczeniu. W pracy uzyskano obnienie odbicia do ok. 2,5% (dla szka odbicie wynosi 8%).
2. Opracowane zole pozwalaj na ich stosowanie przez
czas ok. 40 dni. Po tym czasie odbicie zwi ksza si
o ok. 0,5%.
3. Moliwe jest otrzymanie powok o dobrej charakterystyce antyreeksyjnej z zolu o duszym czasie przechowywania poprzez jego rozcieczenie tak, aby zmniejszy
grubo otrzymanych warstw.
4. Stosujc elipsometri przeledzono proces zmian gruboci warstwy z czasem przechowywania zolu. Grubo
warstwy zmienia si w zakresie 133-157 nm.
5. Elipsometrycznie wyznaczono zmian porowatoci dla
tych powok i stwierdzono znaczny wzrost porowatoci
w zakresie 26-50%.
6. Obserwowany wzrost gruboci warstwy i jej porowatoci
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jest wynikiem zachodzcych procesów starzenia polegajcych na cigym wzrocie rozmiarów czstek SiO2.
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