
RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr inZ. Marcina Procka

p.t.:,,Zastosowanie nanostruktur p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych

w ukladach do pomiaru rrybranych gaz6w"

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr inz. Marcina Procka

p.t.,,Zastosowanie nanostruktur p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych w ukladach do

pomiaru wybranych gaz6w", kt6rej promotorem jest Pan prof. dr hab. Tadeusz Pustelny,

a promotorem pomocniczym Pan dr in2. Erwin Maciak. Recenzja zostaia opracowana na

pro6bg Dziekana Wydzialu Elektrycznego, Politechniki SQskiej, (pismo RE 4O5lBDl15l16

z dnta28.06.2016 r.).

Tematyka i teza pracy
Rozw6j naszej cywilizacji przyni6sl nam bez w4tpienia olbrzymie korzy3ci w postaci

opomiarowania wielu obszar6w naszego 2ycia. Nie bylo by to mozliwe bez osi4gnig6

w zakresie inZynierii materialowej. Potrafimy bowiem nie tylko przetwarzat, znane nam

materialy, ale i ksztaltowai ich morfologig, uzyskuj4c zupelnie nowe parametry funkcjonalne.

W pierwszJm rzgdzie przyczynily sig do tego wsp6lczesne metody analityczne pozwalaj4ce

na obrazowanie struktur na poziome pojedynczych nanometr6w, a z drugiej aparatura do ich

wl.twarzania.

W efekcie potrafimy proponowa6 nowe uklady, kt6rych paramehy metrologiczne byly do tej

pory nieosi4galne. Dobrym przykladem s4 tu czujniki, kt6re realizowane s4 w oparciu o znane

zjawiska frzyczne z dziedziny elektrochemii, optyki czy akustyki. w ostatnich latach

w zwi4zktt z koniecznosci4 monitorowania r6zlego typu zagrozei, szczeg6lnie intenslu,nie

rozwijane s4 sensory gazowe, od kt6rych w),rlaga sig czuloSci na poziomie ponizej 1 ppm.

Detekcja sygnal6w pochodz4cych od tego typu uklad6w nie bylaby moZliwa bez uZycia

struktur p6lprzewodnikowych. od wielu lat proponuje sig wiele material6w nieorganicznych i

organicznych sluz4cych jako matryce sensorowe, a tak2e prowadzi sig liczne modyfikacje ich

struktury i tekstury, wykazuj4c nowe aplikacje. w tlirn wlasnie obszarze miesci sig tematyka

pracy doktorskiej mgr in2. Marcina Procka. Jej celem bylo okreslenie mo2liwosci

sensoror+ych struktur p6lprzewodnikowych Zno i rio2 pocz4wszy od ich wltworzenia po
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propozycje roz:wi4zah konstrukcyjnych prowadz4cych do powstania czujnika.

Mgr in2. Marcin Procek postawil nastgpuj4ce tezy pracy:

"Istnieje mo2liwoi6 pomiaru niskich stgZey't NO2 w temperalurze pokojowej i okolopokojowej

z zastosowaniem niedomieszkowanych nanoslrukturalnych pdlprzewodnikdw o szerokiej

przerw ie energetycznej ;

Istnieje mozlit,oit poprawy dynamiki dzialania sensoriw wybranych gazdw na bazie

nanostrulttur pdlprzewodnikdw szerokoprzerwowych oraz obni1enia ich temperatury pracy

poprzez zastosowanie promieniowani UV do ich ak4nuacj i;

MoZliwa jest detekcja par malerial6w wybuchowych na podstawie badania produktbw ich

rozpadu z wykorzystaniem nanostruktur p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych".

Zaproponowana rozbudowana teza, zostala dodatkowo uszczeg6lowiona zakresem pracy,

obejmuj4cym badania nad w),tworzeniem sensor6w rezystancyjnych na bazie nanostruktur

tlenku cynku i dwutlenku tytanu prowadz4cym do konkretnych rozwipan czujnik6w oraz

zastosowaniem element6w do koncentracji mierzonych gaz6w. Nale2y podkre6li6, ze

realizacla postawionej tezy rozprawy, poci4ga za sob4 konieczno6i zaawansowanych dzialafi

eksperymentalnych, jak r6wnie2 naukowego wyjaSnienia lvplywu oddzialywania badanych

zwiqzkow na zmiany rezystancji czujnika wynikaj4cego z otrzymanej struktury materialu oraz

czynnik6w zewnqtrznych. Z tego wzglgdu. zagadnienia bgd4ce przedmiotem tej pracy sq

szczeg6lnie aktualne z naukowego, a takze praktycznego punktu widzenia. Stwierdzam, Ze

przyjgte przez Autora zalozenia s4 sluszne, a cel i teza pracy zostaly sformulowane

prawidlowo.

Uklad pracy

Liczqca 166 stron praca jest podzielona na poprzedzone wstgpem, dwie zasadnicze czgSci:

literaturow4 (rozdzialy 1-5) oraz badania wlasne (rozdzialy 6-9). Dodatkowo wyeksponowane

zostaly takie fragmenty rozprawy jak: spis oznaczen, cel, teza i motywacja badari,

podsumowanie pracy i wnioski oraz spis literatury. W czgSci literaturowej stanowi4cej niemal

polowg objgtoSci pracy, szczeg6lowo scharakteryzowano jej obszar tematyczny uzasadniaj4c

na pocz4tku cel niniej szej rozprawy. W rozdziale 1 zawarto opis podstawowych metod

analitycznych stosowanych do analizy gaz6w. Kolejno zaprezentowano przegl4d sensor6w

gazow i zwi4zkow chemicznych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem czujnik6w rezystancyjnych

i grawimetrycmych. Wskazano tu r6wnie2 na mo2liwoSci zwigkszenia ich selektywnoSci i

czuloSci poprzez stosowanie membran i koncentrator6w gaz6w. Istotnym z punktu wi&enia

tematyki pracy jest rozdzial pt. "P6lprzewodniki szerokoprzerwowe", w kt6rym znajduje sig
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szczeg6lowa charakterystyka struktur ZnO i TiO2 wraz z ptzykladami najnowszych osi4gnig6

oraz om6wieniem mechanizm6w oddzialywania p6lprzewodnik6w z gazarni. Wnioski z tej

czgSci doprowadzily w konsekwencji Autora do wyboru powy2szych tlenk6w jako

material6w sensorowych.

W tym miejscu naleiry szczegolnie podkreSli6, ze Autor rozprary, przedstawil material

Zr6dlowy, kt6ry jest 6ci6le zwipany z tematyk1 przeprowadzonych badan. Dokonana analiza

stanu wiedzy zostala wykonana w oparciu wlaiciwie wybran4, aktualnq literaturg obejmuj4c4

226 pozycji, co pozwala stwierdzii, 2e mgr in2. Marcin Procek dysponuje glgbokq wiedz4

przedmiotu.

Realizacjg doSwiadczaln4 pracy obejmujqc4 75 stron, podzielono na trzy aspekty badawcze:

1) charakteryzacjg w)tworzonych struktur ZnO i TiOz oraz mo2liwoSci ich aplikacji.

2) badania nad popraw4 parametr6w opracowanych sensor6w oraz 3) konstrukcjg

koncentratora i czujnika grawimetrycznego do detekcji par nitrogliceryny. Pracg koricz4

wnikliwe komentarze i spis literatury. Stwierdzam, 2e uklad pracy jest poprawny i pozwala na

jednoznacnt4 ocenE wlasnych osi4gnigd Autora.

Ocena wynikdw pracy

Jak juZ wspomnialem, w rozprawie doktorskiej Pan mgr inz. Marcin Procek podj4l sig

trudnego zad,ania bad,awczego polegaj4cego na przedstawieniu propozycji czujnik6w gazu na

bazie zaproponowanych nanostruktur ZnO i TiO2.

Oceniaj4c rezultaly pracy nale2y wyrainie rozdzielit. czgSd technologiczn4 pracy pol4czon4 z

analiz4 wytworzonych struktur oraz wyniki badari ukierunkowanych na opracowanie

konstrukcji sensor6w. Autor zaproponowal uZycie zwi4zkow ZnO i TiOz na podstawie

poglgbionej analizy literatury, stanowi4cej obok znanych zastosowari powyZszych tienk6w

r6wnie2 dyskusjg nad mechanizmami zmian ich rezystancji w wyniku oddzialywania z

zwi4zkami gazowymi. Analiza ta pozwolila Autorowi na wla5ciw4 interpretacjg uzyskanych

wyrik6w zmian przewodnoSci wlworzonych struktur.

Autor badal w pracy nanostruktury wytworzone metodq hydrote rmiczn4, przy czym

zmieniano w przlpadku: 1) ZnO stosunek stg2enia tlenku do NaOH, a 2) TiO2 temperaturg

obr6bki termicznej (350'c i 450"c). Na tym etapie slusznie dokonano charakteryzacji

otrzl, nanych krysztal6w tzywaj4c wlasciwych do tego celu metod spektroskopii Ramana,

mikroskopii SEM i dyfrakcji rentgenowskiej xRD. Nastgpnie opracowano uklad pomiarowy

na bazie przetwomik6w IDT, na kt6re nanoszono metodq kroplow4 roztwory tlenk6w.

wyniki oceniano na obrazach SEM, wykazuj4c tu dos6 nieregulam4 morfologig otrzymanych
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film6w. W celu przeprowadzenia test6w gazowych zaprojektowano komorg pomiarow4

wyposazonQ w uklad regulacji temperatury i naiwietlania promieniowaniem o dlugoSci fali

390 nm. Na zaawansowanym stanowisku pomiarowym bgd4cym na wyposa2eniu jednostki

(Katedry Optoelektroniki, Wydzialu Elektrycznego, Politechniki Slaskiej) przeprowadzono

pomiary odpowiedzi opracowanych sensor6w na gazy NO2, Hz i NH: oraz zawartoSi wody.

Analiza wynik6w sklonila Autora do wyboru ukladu na bazie ZnO A, jako potencjalnego

sensora g.vu NO2, kt6rego granica wykrywalno5ci zostala oszacowana poziomie 800 ppb.

W tej czg6ci pracy na szczeg6lne podkreSlenie zaslugujq przeprowadzone testy sensor6w

ZnO, kt6re zawieraj4 analizg odpowiedzi warstw czujnikowych wraz z poglgbion4 dyskusj4

nad mechanizmami oddzialywania gazow z powierzchni4. Zaobserwowano m.in. zmiany w

typie przewodnictwa z n na p pruy wysokich stgzeniach wodoru. Podobne zjawisko ma

miejsce w przypadku struktur TiO2, gdzie stwierdzono dziurowy typ przewodnictwa.

Przeprowadzone testy sensor6w stanowi4 wartodciowy fragment pracy, wskazujqcy dalsze

kierunki badari nad wplywem technologii struktur ZnO i TiO2 na ich wla6ciwoSci sensorowe.

Dyskusja nad tymi wynikami Swiadczy o naukowym charakterze opracowania,

wykraczajqcym niekiedy poza postawione w pracy cele. Slusznie, Autor doszukuje siE

zaleinoici pomigdzy adsorpcjq gaz6w na powierzchni warstw p6lprzewodnikowych, a ich

morfologi4 i sam stwierdza, 2e najslabszym aspektem proponowanych rozwi4zari jest

zagadnienie ich adhezji na elemencie czujnikowym. Jest to wyra2nie widoczne w przypadku

stosowania wy2szej temperatury pomiaru (str. l0l ), gdzie zaobserwowano obniZenie czuloSci

sensora czy te2 pocz4tkowe klopoty z osadzeniem TiOz na czujniku grawimetrycznym

(str.117).

Niew4tpliwym osi4gnigciem Autora byla propozycja zastosowania promieniowania

o dlugoSci fali 390 nm. Wykazano tu zmniejszenie czasu odpowiedzi i regeneracji czujnika

ZnO A na oddzialywanie NO2 (str. ll3), co byio potwierdzeniem zaproponowanych

mechanizm6w adsorpcji tego gazu (str.l10). W konsekwencji opracowano czujnik NO2

pozwalaj4cy na pomiar stgzenia tego gazu ponizej lppm, podkreSlaj4c wyraznie jego

ograniczenia i zalety dotycz1ce kompromisu pomigdzy czulo6ci4, a dynamikq pomiaru.

Zupelnie odrgbnq konstrukcj4 zaprezentowan4 w pracy jest czujnik NO2 wykonany w oparciu

o sensor grawimetryczny QCM z naloZonymi strukturami dwutlenku tytanu. Jest to

kompletna konstrukcja, kt6ra wymagala opracowania nowej metody osadzania TiOz na

element QCM oraz komory pomiarowej bgd4cej w rezultacie gotowym ukladem czujnika.

Dowodem na oryginalnoS6 tych prac s4 dwa odrgbne patenty. Ponadto wykazano w pracy

selektywno6i dzialania sensora QCM/TiO2 wzglgdem gazow H2 i NH: i czulo66 na stgzenie
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NO2 na poziomie poni2ej lppm (rys.99). Gl6wnym celem Autora bylo wykazanie moZliwojci

zastosowania struktur TiO2 do pomiaru material6w wybuchowych a wigc zwiqzk6w NOx. W

tym celu po wstgpnym udowodnieniu takich moZliwoSci (rozdz. 7.6), Autor zaproponowal

konstrukcjg prekoncentralora gazu NO2, wykazujqc zdolnoS6 do jego zatgZania przy

koncentracji wyjSciowej wynosz4cej 700 ppb. Nale2y tu podkreSli6 wykonane prace, kt6re

doprowadzily do ustalenia temperatury desorpcji NO2 (rys. 105) oraz uzyskanie

powtarzalnoSci w atmosferze powietrza, co zwi4zane byio z opracowaniem procedury

starzenia wkladu TiO2. Zwiehczeniem zmagaf Autora bylo pol4czenie czujnika QCM z

prekoncentratorem wykazuj4c mo2liwoii detekcji material6w wybuchowych.

W opinii recenzenta, zaprezentowane wyniki badan stanowiq systematyczne i znacz4ce

opracowanie naukowe nad konstrukcjami nowych sensor6w p6lprzewodnikowych. Do

istotnych osi4gnigi wnosz4cych nowe elementy do nauki zaliczam wykazanie: 1) wplywu

promieniowania (390 nm) na zjawiska dekompozycji NOz na przykladzie nanostruktury

ZnOz, 2) propozycjg czujnika QCM/TiO2 oraz 3) konstrukcjg koncentratora. NaleZy

podkre3lii, ze kaZde z tych osi4gniE6 zostalo szczeg6lowo scharakteryzowane i

przedyskutowane w pracy i moZe byi punktem wyjScia do dalszych zaawansowanych prac

nie tylko w kierunku konstrukcji czujnik6w, ale r6wnie2 analizy wplywu zmian fizykochemii

powierzchni na przewodzenie p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych.

Na podstawie lektury pracy stwierdzam, ze Pan mgr inZ. Marcin Procek doglEbnie zna

zagadnienia technologicme i metrologiczne bgd4ce przedmiotem rozprawy i swobodnie w

nich sig porusza. Przyjgte w rozprawie zalo2enia s4 uzasadnione, a wla6ciwy dob6r metod

technologicznych i pomiarowych oraz wnioski wynikaj4ce z wykonanej pracy pozwalaj4

jednoznacznie stwierdzii, 2e cel rozprawy zostal osi4gnigty. Wszystko to stanowi

wartoSciowy dorobek Autora i czyni rozprawg znacz1c4 w zakresie czujnik6w

elektrochemicznych.

W przedstawionej pracy doktorskiej nie stwierdzilem uchybien merytorycznych. Wprawdzie

Autor nie unikn4l kilku blgd6w edytorskich, ale s4 one sporadyczne i mo2na tznac, ie
rozprawa pod wzglgdem redakcyjnym zostala przygotowana perfekcyjnie.

Uwagi dyskusyjne wynikaj4ce z lektury rozprawy:

l. Na str. 75 stwierdzono bardziej "homogenicznq i jednorodn4" morfotogig pr6bki ZnO B.

W gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z r62n4 kinetyk4 krystalizacj i, gdzie jasno wida6,

iz Wsztal wzrasta tu wok6l pojedynczego zarodka. ocena tych dw6ch uklad6w z punktu

widzenia jednorodno3ci wydaje sig jednak przem awia(. za probk4 ZnO A.

2. Brak pomiaru XRD ZnO B i wzorca wurc),lu.
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3. Ciekawym aspektem s4 r62nice w interpretacji zachowania sig struktur ZnO B w obecnoSci

wodoru , gdzie wykazano zmiang typu przewodnictwa z n na p. Takich zmian nie zau\rtdiLyl

Autor dla ZnO A. Co oznacza stwierdzenie tlumacz4ce te zmiany w kontekScie

sugerowanego przez Autora "wplywu morfologii i rozmiaru ziaren na zajScie tego

zjawiska" (str. 93).

4. Ma ilu pr6bkach wykonano pomiary przewodnoSci struktur ZnO A - rys. 70.

Konkluzja

Reasumuj4c stwierdzam, ze Pan mgr inZ. Marcin Procek rozwiqzal trudny problem

naukowo-badawczy, wymagaj4cy szerokiego zasobu wiedzy w obszarze czujnik6w

elektrochemicznych. Dopelnieniem wizerunku Doktoranta jest jego dorobek naukowy,

skladaj4cy sig z l0 wspolautorskich publikacji (9 z listy A MNiSW),2 patenty i 1 zgloszenie

patentowe, 13 referat6w konferencyjnych i udzial w 5 projektach badawczych i rozwojowych.

Jego dane bibliometrycme to 34 cytowania i indeks Hirscha wynosz4cy 5 (lSl Web of

Science).

Bialystok, 04.08.20 I 6 r.
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Osiqgnigcia poznawcze zaprezentowane w pracy mgr ini. Marcina Procka pozwalajq mi

stwierdzid, 2e zgodnie z ,,Ustawq o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o

Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki", z dnia 14 marca 2003 roku, wraz z p6Zniejsrymi

zmianami, spelnia ona wszelkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim i

wnioskujg o jej dopuszczenie do publicznej obrony. Ponadto, wnioskujg o jej

wyrt62nienie.


