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1. Úvod 
 
Vývoj nových generací elektronických součástek, 

mikroelektromechanických systémů, senzorů, biokompati-
bilních implantátů, fotovoltaických článků či baterií je 
často limitován mezními parametry dostupných výrobních 
technologií (maximální rozlišení, přesnost, opakovatelnost, 
reprodukovatelnost, výkon, apod.). Navíc, v důsledku boo-
mu „organické elektroniky“ a současně tlaku na snižování 
nákladů, se otázka volby vhodné výrobní technologie dále 
komplikuje, protože jsou stále více uplatňovány organické 
materiály (makromolekuly, polymery, jejich kompozity 
nebo dokonce supramolekulární struktury), které jsou však 
často křehké a nestabilní. Požadavek na miniaturizaci 
a integraci těchto zařízení dále způsobuje, že je značná 
pozornost věnována možnostem přípravy plošných struk-

tur (tenké vrstvy a tenkovrstvé motivy), tedy tzv. tenko-
vrstvým technologiím.  

Jedno z řešení této složité problematiky lze nalézt 
v oblasti laserových technologií uzpůsobených pro přenos 
a depozici organických materiálů. Doposud bylo pomocí 
technologií Pulsed Laser Deposition (PLD), Matrix Assis-
ted Pulsed Laser Evaporation (MAPLE), Laser Induced 
Forward Transfer (LIFT) nebo Matrix Assisted Pulsed 
Laser Evaporation – Direct Write (MAPLE-DW) úspěšně 
a nedestruktivně deponováno spektrum organických mate-
riálů se značně různými vlastnostmi (např. vodivé polyme-
ry, ftalocyaniny, acetylacetonáty, sacharidy, teflon, uhlíko-
vé nanočástice a jejich kompozity, atd.)1. I když jsou tyto 
technologie stále daleko od použití v sériové výrobě, mají 
svou klíčovou a nezastupitelnou roli v experimentálním 
výzkumu a vývoji prototypů. 

Tento příspěvek je věnován přehledu laserových de-
pozičních technologií a jejich současného využití při depo-
zici organických materiálů. Dále jsou zde uvedena sché-
mata speciálních aparatur pro PLD, MAPLE, LIFT 
a MAPLE-DW a teoretická analýza mechanismů a optima-
lizace parametrů nezbytná pro nedestruktivní depozici 
organických molekul.  

 
1.1. Klasifikace laserových depozic a upřesnění 

terminologie 
 
Laserové depozice jsou rozděleny na technologie se 

sériovým nebo paralelním nanášením2. Sériové depozice 
(obr. 1a) nanášejí materiál sekvenčně, pokrývána je vždy 
pouze určitá část substrátu a vznikají pravidelné motivy; 

LASEREM INDUKOVANÁ DEPOZICE ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ 

Obr. 1. Sériové (a) a paralelní (b) laserové depoziční technolo-
gie  
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proto jsou také někdy označovány jako „laserové psaní“. 
Typickým příkladem této technologie je Matrix Assisted 
Pulsed Laser Evaporation – Direct Write (MAPLE-DW), 
nebo Laser Induced Forward Transfer (LIFT). 

Naproti tomu paralelní depozice (obr. 1b) nanášejí 
materiál současně na celou plochu substrátu, čímž vzniká 
kompaktní vrstva. Typickým příkladem této technologie je 
Pulsed Laser Deposition (PLD), nebo Matrix Assisted 
Pulsed Laser Evaporation (MAPLE). Rozdělení nejdůleži-
tějších typů laserových technologií pro přenos organických 
materiálů podle uvedených hledisek je uvedeno na obr. 2. 

Pro upřesnění je prezentovaný přehled technologií 
rozdělen do částí věnovaných: PLD (oddíl 2), MAPLE 
(oddíl 3), a konečně oběma technologiím přímého psaní 
LIFT a MAPLE-DW (oddíl 4). Některé z vyjmenovaných 
technologií mají své české názvy, například PLD je 
v české literatuře nazývána jako Pulsní Laserová Depozi-
ce, nebo MAPLE je nazývána jako Matricová Pulsní Lase-

rová Depozice. U zbývajících dvou, tedy MAPLE-DW 
a LIFT, je překlad krkolomný a nepříliš používaný. Celý 
text se proto omezí na jednotné užívání anglických názvů 
a zkratek. 

 
1.2. Lasery používané při depozicích 

 
Laser je hlavní součástí depozičních aparatur všech 

čtyř zmiňovaných technologií. Obě paralelní depoziční 
technologie – PLD, MAPLE – využívají zejména lasery 
pracující v pulzním režimu. Pulzní režim při depozici za-
braňuje přehřívání terče, a zároveň lze pomocí definované-
ho počtu pulzů snadno kontrolovat tloušťku připravené 
vrstvy. Sériové metody – LIFT, MAPLE-DW – obecně 
využívají oba laserové režimy – pulzní i kontinuální. 

Lasery využívané při depozicích lze rozdělit podle 
jejich vlnové délky na ultrafialové (UV), viditelné (VIS) 
a infračervené (IČ). Mechanismus působení IČ laseru na 
deponovaný materiál je oproti UV a VIS laserům odlišný. 
Laserové záření v UV nebo VIS oblasti dosahuje vyšších 
energií fotonu a depozice probíhá obecně rychleji, zároveň 
jsou však snadno excitovány elektronové módy molekul. 
Vzhledem k tomu, že disociační energie chemických vazeb 
ve většině organických materiálů jsou výrazně pod energe-
tickou úrovní UV fotonů, může být výsledkem excitace 
buď přímá disociace vazeb (fotolýza) nebo rychlá přeměna 
na vibrační energii spojená s přehřátím molekuly 
(pyrolýza). Na druhé straně, IČ lasery většinou ovlivňují 
pouze vibrační módy organických materiálů. Ablace je tak 
sice pomalejší, ale také šetrnější k deponovanému materiá-
lu. Kromě toho, konstrukce některých typů IČ laserů 
umožňuje vybírat vhodné výstupní vlnové délky záření 
odpovídající absorpčním pásům v molekule. S ohledem na 
odlišný mechanismus ablace se proto technologie využíva-
jící IČ laserů někdy odděluje jako samostatná skupina, 
a lze ji nalézt pod názvem Resonant Infrared Pulsed Laser Obr. 2. Typy laserových depozic  

Typ laseru Vlnová délka Spektrální 
oblast 

Typ depozice 

Pevnolátkové lasery   

Nd:YAG 266, 355, 534, 1064 nm UV, VIS, IČ PLD, MAPLE, LIFT, MAPLE-DW 

Nd:YAP 1078 nm IČ LIFT 

Nd:YVO4 266 nm UV LIFT 

Er:YAG 2,94 μm IČ MAPLE, PLD 

Yb:YKW 1027 nm IČ LIFT 

Tm:Ho:LuLF 2 mm IČ PLD 

Plynové lasery    

CO2 10,6 μm IČ PLD 

ArF excimer 193 nm UV MAPLE, MAPLE-DW 

KrF excimer 248 nm UV PLD, MAPLE 

XeCl excimer 308 nm UV PLD, LIFT 

Tabulka I 
Obecný přehled laserů běžně používaných v laserových depozičních technologiích 
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Deposition (RIR-PLD). Mechanismus RIR-PLD depozice 
je blízký jiné podobné technologii laserem indukovaného 
tepelného odpařování. 

Přehled laserů nejčastěji používaných v laserových 
depozičních technologiích je uveden v tab. I. Důležité pa-
rametry laseru, jako je hustota energie laserového záření, 
délka pulzu, plocha dopadajícího svazku, počet pulzů, 
opakovací frekvence paprsku, apod., budou diskutovány 
zvlášť u každé depoziční technologie. 

 
 

2. Pulzní laserová depozice (PLD) 
 
2.1. Princip PLD 

 
PLD je nejstarší a nejpopulárnější laserová depoziční 

technologie anorganických i organických materiálů. 
Všechny ostatní laserové depoziční technologie vznikly 
postupným vývojem a úpravou PLD s cílem vytvořit tech-
nologii šetrnější k materiálům náchylným k pyrolytickému 
nebo fotolytickému rozkladu. 

PLD využívá vysoce energetické lasery pracující 
v pulzním režimu. Laserové pulzy dopadají na povrch ozá-
řeného materiálu – označovaného jako terč – a vytvářejí 
plazmatický oblak, který snadno kondenzuje na protileh-
lém podkladu (viz obr. 3). Vzhledem k uspořádání je PLD 
klasifikována jako paralelní laserová depoziční metoda. 

Mechanismus ablace materiálu z terče je založen na 
přenosu energie laserového paprsku do materiálu terče; 
následuje explozivní vznik ablačního plazmatického obla-
ku v důsledku lokálního přehřátí. V anorganických látkách 
se v místě lokálního přehřátí objevuje dílčí pyrolytická či 
fotolytická disociace materiálu. Vznikající plazmatický 
oblak je tedy složen nejen z molekul deponovaného mate-
riálu, ale také z různých jejich fragmentů, iontů, elektronů, 
atd. Následná kondenzace ablačního oblaku na substrátu je 
doprovázena chemickými reakcemi a vzniká zpravidla 
vrstva o stejném stechiometrickém složení jako 
ve  zdrojovém materiálu, tedy v terči.  

Schéma aparatury pro depozice technologií PLD je 
zobrazeno na obr. 4. Laserový paprsek prochází optickou 
dráhou, kterou tvoří soubor zrcadel a čoček, do vakuové 
komory (viz obr. 4). Vakuová komora je evakuována ro-
tační olejovou vývěvou a turbomolekulární vývěvou na 
úroveň vysokého vakua (HV), čímž se zvyšuje střední 
volná dráha letu uvolněných molekul terče. V některých 
případech lze pracovat ve zbytkové atmosféře inertních 
plynů (zejména N2, Ar), nebo naopak pomocí reaktivních 
plynů je možné provést další chemické reakce (reaktivní 
prostředí – O2, Cl2, atd.). 

Hlavní výhodou technologie PLD je schopnost depo-
novat vrstvy s vysokou opakovatelností a s přesností v nm. 
Ve srovnání s tepelným odpařováním, kde složení vrstvy 
závisí zejména na tlaku par jednotlivých složek zdrojového 
materiálu, PLD vytváří oblak se stechiometrickým pomě-
rem složek podobným, jaký vykazuje zdrojový terč. Tato 
vlastnost je výhodná především při depozici vícesložko-
vých materiálů a kompozitů. Kinetická energie ablatova-
ných částic je navíc taková, že po dopadu umožňuje jejich 
částečnou difúzi do povrchu substrátu. Deponované vrstvy 
proto vynikají velmi dobrou přilnavostí. Dále, nastavením 
vhodných depozičních podmínek (zejména hustotou ener-
gie laserového záření a teplotou substrátu), je možné ovliv-
ňovat krystalografii připravovaných vrstev. V mnoha pří-
padech se daří získat materiál s novými nebo vylepšenými 
optickými a elektrickými parametry. Obvyklá tloušťka 
deponované vrstvy se pohybuje v hodnotách od několika 
nm až po několik mm.  

 
2.2. Volitelné parametry PLD 

 
Základní výhoda technologie PLD spočívá ve faktu, 

že její parametry lze (v určitém rozmezí) relativně snadno 
měnit, a tím modifikovat vlastnosti připravovaných vrstev. 
Takovými volitelnými parametry jsou vlnová délka použi-
tého laseru, hustota energie laserového záření, doba trvání 
pulsů a jejich opakovací frekvence, vzdálenost a geome-Obr. 3. Princip PLD 

Obr. 4. Schéma aparatury pro PLD  
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trická orientace substrátu vůči terči, teplota substrátu, che-
mické složení a tlak zbytkové atmosféry v depoziční ko-
moře. Připravené vrstvy tak mohou mít v krajním případě 
epitaxní charakter, nebo naopak mohou být tvořené velký-
mi zrny; takto lze vytvářet heterostruktury, vrstvy 
s gradientem koncentrace příměsí, nanokrystalické materi-
ály, kompozity aj.2.   

Pro depozici vrstev z pevnolátkových terčů má zá-
kladní význam existence tzv. prahu ablace. Práh ablace 
odpovídá takové hodnotě hustoty energie laserového záře-
ní, při které nastává zlom v rychlosti růstu deponované 
vrstvy. Hodnota prahu ablace závisí především na chemic-
kém složení, objemové morfologii a vlastnostech povrchu 
terče. Obecně můžeme říci, že pokud použijeme hustotu 
energie nižší než práh ablace, depozice vrstvy bude probí-
hat, ale velmi pomalu. Na druhou stranu, při hustotách 
energie značně převyšujících hodnotu prahu, sice zajistíme 
rychlou depozici, ale současně bude narůstat i pravděpo-
dobnost štěpení molekul přenášeného materiálu. Z toho 
plyne, že je optimální pracovat s hustotami energie, které 
se pohybují právě v okolí prahu ablace.  

Doba trvání laserového pulsu je parametrem, který 
zásadně ovlivňuje mechanismus depozice. S dobou trvání 
pulsu totiž souvisí tzv. špičkový výkon laseru (energie 
pulsu / doba trvání pulsu), který běžně dosahuje hodnot 
řádu 108 W; právě takové hodnoty odlišují působení laseru 
na materiál od všech „konvenčních“ technologií. Doba 
trvání laserového pulsu je určující také pro teplotu, jaká se 
vyvine na terči zdrojového materiálu. V současné době lze 
pracovat i s femtosekundovými pulsy. Při použití ultrakrát-
kých laserových pulsů se ablační práh sníží až o dva řády. 
V důsledku toho je zářením zasažena jen velice tenká po-
vrchová vrstva terče a poškození materiálu v jejím soused-
ství je minimalizováno. 

Dalšími důležitými parametry jsou způsob přípravy 
terče, jeho teplota během nanášení a teplota substrátu. Kla-
sický způsob přípravy terče pro PLD se provádí lisováním 
(někdy za zvýšené teploty) prášku zdrojového materiálu 
v lisovací matrici.  

Terč se umístí do vakuové komory a obvykle je pone-
chán na teplotě okolí. Ve zvláštních případech lze terč dále 
ohřívat, především proto, aby se dosáhlo rychlejšího růstu 
vrstev. Ohřátí terče se projeví zejména v případech, kdy 
laserová energie je daleko pod hranicí ablačního prahu. Za 
určitých podmínek je výhodné ohřívat i substrát. Zvýšená 
teplota je zde použita zejména kvůli modifikaci krystalini-
ty deponované vrstvy, ke které dochází tehdy, když se 
teplota pohybuje okolo skelného přechodu nebo teploty 
tání3. 

 
2.3. Depozice organických materiálů technologií 

PLD 
 
Obecně můžeme diskutovat tři případy depozic orga-

nických materiálů, pro které je PLD vhodné: (i) do první 
kategorie patří materiály se schopností zpětného složení po 
rozkladu laserovým zářením, klasickým příkladem této 

skupiny je polytetrafluorethylen (PTFE); (ii) do druhé ka-
tegorie patří veškeré materiály (polymery, makromolekuly 
a biologicky aktivní látky), kde depozice laserem způsobu-
je částečný rozklad, ale parametry depozice lze nastavit 
tak, že množství a rozsah poškození nemá vliv na ty vlast-
nosti, které jsou podstatné pro budoucí aplikaci materiálu; 
(iii) v posledním případě dochází ke zřejmé degradaci ma-
teriálu při depozici, ani tento případ však nemusí být na 
obtíž, pokud je cílem depozice příprava metastabilních 
materiálů, segmentů molekul s novými vlastnostmi, nebo 
v krajním případě studium pyrolytického rozkladu mate-
riálů4. 

(i) Jak bylo zmíněno výše, depozice PTFE patří do 
první kategorie. Jednu z prvních výzkumných studií depo-
zice PTFE pomocí PLD technologie provedl Blanchet 
a spol.5. Jím navržený mechanismus depozice PTFE spočí-
vá nejprve v pyrolytickém rozkladu v důsledku rychlé 
přeměny energie excitovaných elektronových módů na 
excitaci vibračních módů, následuje lokální přehřátí a de-
polymerace. Ablační oblak monomerů a fragmentů pak 
repolymerizuje na substrátu a tvoří tenkou vrstvu. 

Tento jedinečný mechanismus byl kromě PTFE pozo-
rován i u několika strukturně velmi podobných polymerů, 
jako je polyethylen (PE)6, polyvinylidenfluorid (PVDF)3.  

(ii) Látky, jejichž integrita může být částečně naruše-
na, a přesto neztrácí své funkční vlastnosti, patří do druhé 
kategorie (sem patří některé elektroluminiscenční nebo 
i biologicky aktivní látky). Je uváděn příklad úspěšné de-
pozice tris(chinolin-8-olátu) hlinitého a N,N’-difenyl-N,N’-
bis(3-methylfenyl)-1,1’-bifenyl-4,4’-diaminu pomocí 
Nd:YAG laseru (355 nm), při nízkých hustotách energie 
laserového záření (méně než 25 mJ cm–2) bez překročení 
prahu ablace7. Za těchto podmínek je dominantním mecha-
nismem depozice spíše pomalá desorpce než ablace8. 

Dalším příkladem látky, která patří do této kategorie, 
je enzym pepsin. Tato poměrně velká a složitá molekula 
s řadou funkčních skupin byla deponována dvěma nezávis-
lými výzkumnými skupinami. Úspěšná depozice byla ově-
řována schopností tenké vrstvy pepsinu štěpit protein oval-
bumin9. Ačkoliv pepsin vykazoval po depozici určité 
známky strukturálního poškození, jeho enzymatická 
schopnost zůstala neporušená. Podobné výsledky byly 
dosaženy s použitím femtosekundového laseru10.  

(iii) Třetí kategorie látek zahrnuje všechny ostatní 
materiály, které vykazují pyrolytický nebo fotolytický 
rozklad a kde dochází k nevratné ztrátě jejich žádoucích 
vlastností. V některých případech však může být pyroly-
tický rozklad cílem depozice. Jeden takový příklad je 
studium laserem stimulovaného pyrolytického rozkladu 
poly(arylenethersulfonů), za účelem porovnání mechanis-
mu rozpadu molekuly s klasickou pyrolýzou4. Polyethylen-
glykol (PEG) a polymethylmethakrylát (PMMA) jsou PLD 
technologií rovněž nevratně modifikovány a i přesto je lze 
dále využít jako biokompatibilní látky v kompozitech10,11.  
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3. Matricová pulzní laserová depozice  
(MAPLE) 

 
3.1. Princip MAPLE 

 
Technologie MAPLE, vyvinutá v Naval Research 

Laboratory12, nabízí při porovnání s PLD podstatně jem-
nější mechanismus ablace. Umožňuje vytvářet tenké 
a homogenní vrstvy z materiálů snadno podléhajících foto-
lytickému nebo pyrolytickému rozkladu, a proto se použí-
vá zejména pro depozice organických a biologických ma-
teriálů s charakterem polymerů a makromolekul.  

Příčina jemnější ablace terče spočívá v jeho složení. 
Terč pro MAPLE obsahuje nejen zdrojový materiál určený 
k depozici, ale také pomocný materiál, tzv. matrici. Matri-
ce je tvořena látkou s nízkou molární hmotností, jejíž ab-
sorpční pás má maximum v ideálním případě na vlnové 
délce použitého laserového záření2. Laserové záření dopa-
dající na terč (viz obr. 5) je pak absorbováno převážně 
matricí, která působí jako účinný štít chránící deponovaný 
materiál proti fotolytickému poškození. Jako matrice jsou 
nejčastěji používána těkavá organická rozpouštědla (např. 
methanol, dimethylsulfoxid, toluen, atd.), ale také voda. 
Většina deponovaných organických látek však také vyka-
zuje výrazné absorpční pásy v UV oblasti. Z tohoto důvo-
du je typická koncentrace zdrojového materiálu v matrici 
pouze několik hmotnostních procent2, což minimalizuje 
pravděpodobnost interakce zdrojového materiálu 
s UV zářením. Při volbě rozpouštědla musí být brán 
v úvahu i možný fotolytický rozklad rozpouštědla (např. 
chloroform se může rozkládat na vysoce reaktivní radikály 
chloru).  

Terč pro depozici se připravuje zmrazením roztoku 
nebo disperze zdrojového materiálu v matrici do pevného 
stavu na teplotu kapalného dusíku. Vlastní depozice probí-
há v evakuované komoře, podobně jako PLD, viz obr. 4. 
Laserový paprsek dopadá na terč pod úhlem 45°, uspořádá-
ní odpovídá paralelní depoziční metodě (obr. 2b). Poté, co 
laserový paprsek zasáhne terč, je energie laserového pulsu 

absorbována matricí (fototermální proces). Energie fotonů, 
které jsou absorbovány v matrici, se mění na tepelnou 
energii, a dále způsobuje intenzivní lokální přehřátí matri-
ce a její odpaření do plynné fáze. Deponovaný materiál, 
chráněný před laserovým zářením díky vysoké absorbanci 
matrice, dostává dostatečnou kinetickou energii kolektivní-
mi kolizemi s jejími molekulami. Vzniká tedy oblak uvol-
něného materiálu, následovaný vznikem homogenní vrstvy 
deponovaného materiálu na povrchu substrátu. Matrice se 
rychle vypařuje z důvodu relativně vysoké tenze par a je 
kontinuálně odčerpána turbomolekulární vývěvou tak, aby 
nedocházelo k nárůstu tlaku v komoře.  

Deponovaný materiál je v matrici vysoce zředěný, 
proto je technologie MAPLE v porovnání s PLD charakte-
ristická podstatně nižší spotřebou, ale proces depozice je 
pomalejší. V ideálním případě se terč skládá z pravého 
roztoku, avšak vzhledem k obecně horší rozpustnosti mno-
ha polymerů a makromolekul je často nutné pracovat 
i s koloidními roztoky nebo disperzemi, pevné částice však 
musí být v matrici dostatečně rozptýleny. Parametry matri-
ce významně ovlivňují výsledné chemické složení a mor-
fologii tenké vrstvy. Při výběru matrice musí být dobře 
zvážena smáčivost zdrojového materiálu, rozpustnost, ab-
sorpční koeficient materiálu i rozpouštědla na vlnové délce 
laseru, tlak par, hloubka penetrace laserového záření, tep-
lota tuhnutí roztoku a jeho tepelná kapacita13. 

Tlak v pracovním prostoru komory je udržován okolo 
10–3 Pa. Kolísání tlaku při depozici může ovlivňovat mor-
fologii výsledné tenké vrstvy, proto je ke komoře zpravidla 
připojována výkonná sada vývěv. Ve vakuové komoře je 
umístěn držák terče, který umožňuje chlazení terče během 
celého procesu depozice. Terč se často během depozice 
otáčí, aby docházelo k homogenní ablaci zdrojového mate-
riálu z celé plochy terče. U stacionárních terčů dochází ke 
vzniku tzv. kráterového efektu, který snižuje rychlost de-
pozice. Naproti terči je umístěn držák substrátu. Pro expe-
rimentální účely je substrát obvykle vyroben z leštěného 
křemíku, polymeru nebo skla. Nové práce z oblasti léčiv 
využívají jako substráty různé typy implantátů nebo tablet. 
Technologie MAPLE je vhodná pro přípravu vrstev 
o tloušťce v rozmezí od 10 nm do několika m, v případě 
použití různých terčů lze vytvářet podobně jako v PLD 
i více vrstevnaté struktury.  

 
3.2. Depozice organických materiálů technologií 

MAPLE 
 
Účinnost matrice, jakožto ochranného štítu chránícího 

deponovaný materiál, je zřejmá při porovnání výsledků 
depozice stejných molekul pomocí obou technologií – 
PLD a MAPLE.  

Příkladem může být depozice PEG. PEG deponovaný 
prostřednictvím PLD je snadno poškozen i v případě pou-
žití IČ laseru14, avšak při použití vodní matrice a laseru 
o vlnových délkách 355 nm a 1064 nm je možné jej depo-
novat úspěšně15. Podobně byl PEG úspěšně deponován 
z chloroformu a dimethylsulfoxidu při 266 nm jako kom-
pozit s poly(laktátem)-co-glykolátem, který se využívá při Obr. 5. Princip metody MAPLE 
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řízeném uvolňování léčiv16.  
Drobné změny bez vlivu na vlastnosti materiálu byly 

zaznamenány při depozicích složitých látek, jako jsou me-
talokomplexy acetylacetonátů používané pro senzorové 
aplikace, např. indium(III) acetylacetonát, cín(IV) bis
(acetylacetonát)dichlorid a měď(II) p-tetratolyl-
methylporfyrin17 nebo látky pro optické nelineární aplika-
ce, jako je anhydrid kyseliny maleinové-vinyl-benzyl chlo-
rid, anhydrid kyseliny maleinové-methylmethakrylát18. 

Technologie MAPLE se ukázala jako účinná i při 
depozici široké škály biokompatibilních materiálů, jako 
např. biopolymerů polykaprolaktonu19, poly(D,L-laktátu)20, 
poly(1,3-bis-(p-karboxyfenoxy propan)-co-anhydridu) 
kyseliny sebakové21, polysacharidu triacetátu pullulanu22, 
proteinů, jako je lysozym23 a fibronektin24.  

 
 

4. Technologie laserového psaní – LIFT 
a MAPLE-DW 

 
4.1. Princip technologií laserového psaní 

 
Technologie LIFT nebo MAPLE-DW patří mezi séri-

ové laserové depoziční technologie, u nichž je interakce 
laserového záření s materiálem založena na stejném fyzi-
kálním principu, jako u technologií PLD resp. MAPLE. 
Hlavní využití těchto technologií spočívá v možnosti struk-
turovat materiál horizontálně – vytvářet složité plošné mo-
tivy s vysokým rozlišením (jednotky m) – bez potřeby 
komplikovaných litografických postupů nebo použití mas-

ky. Proto se někdy označují jako „laserové psaní“ a v mno-
ha případech mohou skutečně sloužit jako alternativa ke 
klasické fotolitografii nebo technologii inkoustového tisku. 

Uspořádání depozičního procesu LIFT je znázorněno 
na obr. 6a. Základ tvoří tenká vrstva materiálu (max. stov-
ky nm) nanesená na destičce opticky propustné pro vlno-
vou délku použitého laseru – dohromady tvoří tzv. ribbon. 
Příprava tenké vrstvy zdrojového materiálu na opticky 
transparentní destičce se může provádět i jinými depozič-
ními technikami (obvykle se používají metody, jako je 
spin-coating, dip-coating, plazmová polymerace apod.). 
Substrát, na kterém je motiv vytvářen, je umístěn rovno-
běžně s ribbonem. V porovnání s paralelními depozicemi 
je vzdálenost mezi ribbonem a substrátem o několik řádů 
kratší; u PLD a MAPLE dosahuje obvykle až do několika 
desítek cm, u sériových technologií je tato vzdálenost oko-
lo desítek m. Zkrácení vzdálenosti substrát-terč vede 
k minimalizaci rozptylu kužele ablatovaných částic materi-
álu a výsledný motiv je jemnější. Další výhodou tohoto 
uspořádání je možnost pracovat za normálního atmosféric-
kého tlaku, bez nutnosti využití složitých vakuových pří-
strojů. Depoziční zařízení je obvykle umístěno na počíta-
čově řízeném xyz posunu s krokovými motory, což umož-
ňuje tvorbu složitějších motivů. 

Paprsek pulsního nebo kontinuálního laseru je fokuso-
ván pomocí čočky. Fokusovaný paprsek prochází opticky 
propustnou vrstvou (jako je např. křemenné sklo) ribbonu 
a je absorbován poblíž rozhraní této vrstvy s tenkou vrst-
vou zdrojového materiálu. Při ablaci materiálu dochází 
k tvorbě plazmatického oblaku, který způsobuje nárůst 

Obr. 6. Uspořádání depozičního procesu s technologií přímého psaní 
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tlaku mezi opticky propustnou vrstvou a tenkou vrstvou 
zdrojového materiálu. V důsledku toho se část vrstvy zdro-
jového materiálu odtrhne z ribbonu a přenese se na paralel-
ně uložený substrát, kde se zachytí a vytvoří tištěný pixel. 
V ideálním případě by plocha tohoto pixelu měla odpoví-
dat ploše stopy laserového paprsku.  

Schopnost technologie LIFT přenášet „křehký“ orga-
nický materiál nedestruktivně se řídí stejnými pravidly 
jako u technologie PLD (viz oddíl 2). Určitého zlepšení 
schopnosti technologie LIFT přenášet materiál nedestruk-
tivně bylo dosaženo pomocí tzv. Dynamic Release Layer 
(DRL)25, viz obr. 6b. DRL tvoří pomocnou mezivrstvu 
mezi opticky propustným materiálem ribbonu a tenkou 
vrstvou zdrojového materiálu. Obecně je tvořena materiá-
lem absorbujícím na vlnové délce použitého laseru, který 
je ablatován za vzniku plazmatického oblaku namísto 
zdrojového materiálu, čímž zvyšuje schopnost laseru tisk-
nout deponovaný materiál bez poškození laserovým záře-
ním. Podstatnou nevýhodou DRL však je, že do připrave-
ných motivů zanáší nečistoty. Blistr-Based LIFT 
(BB-LIFT) může představovat určité východisko, tato 
technologie také využívá prostřední pomocnou mezivrstvu 
dostatečné tloušťky (až jednotky m), která však není lase-
rem zcela ablatována. Deponovaný materiál se uvolňuje 
pouze díky místní deformaci kovové fólie a vznikající 
pixel je tedy bez příměsí.  

MAPLE-DW technologie (viz obr. 6c) je modifikací 
technologie LIFT, která využívá již dříve popsaný mecha-
nismus ablace technologie MAPLE. Tato depoziční tech-
nologie umožňuje nedestruktivní přenos zejména makro-
molekul a polymerních materiálů.  

Další modifikací technologie přímého psaní je skupi-
na laserových depozic, které umožňují tisk materiálu 
z kapalných vzorků. Materiál je pomocí laseru přenášen 
z tenkého filmu kapaliny na povrch substrátu (obr. 6d). 
Výhodou této technologie je, že není třeba vzorek předem 
mrazit a materiál je aplikován ve formě kapiček, podobně 
jako v technologii Ink-Jet. 

 
4.2. Depozice organických materiálů využívající 

technologie přímého psaní 
 
Obě výše uvedené technologie přímého psaní nachá-

zejí širokou škálu uplatnění, například jako technologie 
pro přípravu senzorových polí, chemických senzorů, citli-
vých tranzistorů. Tsouti a spol.26 pomocí technologie LIFT 
úspěšně připravil aktivní vrstvu chemických senzorů na 
bázi polyvinylpyrrolidonu, polyhydroxyethylmethakrylátu, 
polyvinylchloridu, PMMA, kyseliny polyakrylové, poly(4-
vinylpyridinu) a polyvinylalkoholu. Jako DRL byla použi-
ta 40 nm vrstva chromu. Uvedené technologie jsou také 
vhodné pro manipulaci a výrobu senzorových polí na bázi 
DNA27, a kromě toho se jimi přenášejí i biologicky funkční 
komplexy (včetně živých buněk)28. 

 
 

5. Závěr 
 
Tento text se zabýval čtyřmi hlavními laserovými 

depozičními technologiemi: PLD, MAPLE, LIFT 
a MAPLE-DW. Každá technologie byla popsána z hledis-
ka jejího principu a míry destruktivnosti při depozici mak-
romolekul, polymerů a biologicky funkčních celků. Byl 
zde také diskutován vliv různých parametrů na deponova-
ný materiál a některé výsledky depozic organických látek, 
které byly dosaženy v rámci výzkumu těchto technologií. 
Využití laserových depozičních technologií pro depozici 
organických látek je stále vnímáno spíše jako alternativa 
k aktuálně používaným jednoduchých metodám, jako je 
například spin-coating nebo dip-coating. Hlavními důvody 
jsou především vysoké náklady na pořízení zařízení a vyšší 
požadavky na kvalifikaci a zkušenosti obsluhy. Nicméně, 
hlavním cílem této práce bylo ukázat, že laserové techno-
logie mohou v určitých ohledech předčít současné rozšíře-
nější technologie, např. svou přesností či schopností přená-
šet širokou škálu materiálů a vrstvy přenášených materiálů 
vertikálně i horizontálně strukturovat.  

 
Tato práce byla finančně podpořena projekty GAČR 

P108/11/1298, P108/12/P802 a 14-10279S. 
 

Seznam zkratek 
 
BB-LIFT  Blistr-Based Laser Induced Forward 

Transfer 
DRL  Dynamic Release Layer 
HV  vysoké vakuum  
LIFT  Laser Induced Forward Transfer 
MAPLE  matricová pulzní laserová depozice 
MAPLE-DW  matricová pulzní laserová depozice – přímé 

psaní 
Nd:YAG  laser s aktivním prostředím tvořeným  

yttrium aluminium granátem dopovaným 
ionty neodymu 

PEG  polyethylenglykol 
PLD  pulzní laserová depozice 
PMMA  polymethylmethakrylát 
PTFE  polytetrafluorethylen 
QCM  křemenné krystalové rezonátory 
RIR-PLD  rezonanční infračervená pulzní laserová 

depozice 
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(Department of Physics and Measurements, University of 
Chemistry and Technology, Prague): Laser-induced De-
position of Organic Materials 

 
This review deals with four major laser deposition 

technologies (pulsed laser deposition, matrix assisted 
pulsed laser evaporation, laser induced forward transfer, 
matrix assisted pulsed laser evaporation – direct write),  
used for depositions of organic materials in both vertical 
(thin films) and horizontal structures (with high-resolution 
motives). Each technology is described in terms of the 
principle and its capability of nondestructive depositing 
polymers and biological materials. The influences of the 
used deposition methods on chemical composition and 
morphology of the deposited material. Using the laser 
deposition technologies for organic materials is still con-
sidered an alternative to the conventional methods. The 
aim of this review is to show that laser deposition technol-
ogies can in many respects overcome the conventional 
technologies and serve well the needs of new, progressive 
trends in the chemistry, material science and electronics.  


