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1. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy lteza rozpfawy/ i czy zostalo

ono dostatecznie jasno sformulowane ptzez aulon? Jaki charakter ma rozprawa

(teoretyczny, do6wiadczalny, inny)?

pzedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr. in2. Marcina Procka, dotyczy

opracowania oraz charakteryzacji sensor6w rezystancyjnych i grawimetrycznych na bazie

nanostruktur tlenku cynku i ditlenku tytanu.

Autor sformulowal nastepuJqce tezy.

- lstnieje mo2liwo66 pomiaru niskich stq2erl NO2 w temperaturze pokojowej iokolo-

pokojowej z zastosowantem niedomieszkowanych nanostruktu ralnych p6lprzewo-

dnik6w o szerokiej przerwie energetycznej;

- lstnieje mo2liwo56 poprawy dynamiki dzialania sensor6w wybranych gaz6w na bazie

nanostruktur p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych oraz obni2enia ich temperatury

pracy popzez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do ich aktywacji;

- Moiliwa jest detekcja par material6w wybuchowych na podstawie badania gazowych

produkt6w ich rozpadu z wykorzystaniem nanostruktur p6lprzewodnik6w

szerokoprzerwowych.
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Do udowodnienia lez rozptawy doktorant przeprowadzil szereg badah

eksperymentalnych, kt6re zostaly szczeg6lowo opisane w rozprawie

Praca doktorska mgr. inz. Marcina Procka ma charakter technologiczny. sklada siq ona

z 10 rczdzial6w, bibliografii oraz zal4cznika. Praca rozpoczyna sig od podania motywacji

badari i cel6w tozpzwy doktorskiei.

Rozprawg doktorskq mo2na podzieli6 na tzy zasadnicze czqSci:

- w czgsci pierwszej, obejmujqcej tzy pierwsze rozdzialy, zawarto opis naiwazniejszych

metod analitycznych slu2Ecych do pomiaru stgzei gaz6w (rozdz.1), dokonano podzialu

i przeprowadzono charakteryzacje sensor6w gazow (rozdz. 2), oaz om6wiono uzqdzenia

wspomagajqce detekcjq gaz6w (rozdz. 3).

W obszernej, liczqcel 46 stron czgSci wstepnej, Autor podal cel i zakres Wacy otaz

zdefiniowal tezy rozprawy.

- w czgsci drugiej, obejmu iqcei rozdz. 4 i 5, przedstawiono og6lnq charakteryzacjg

ditlenku tytanu itlenku cynku, metody syntezy tych p6lpzewodnik6w, pzyklady zastosowan

we wsp6lczesnej technice, oraz najwazniejsze mechanizmy oddzialywania p6lpzewodnik6w

szerokopzerwowych z gazami.

- w czesci trzeciej (najcenniejszej zdaniem recenzenta), zawarto opis bada6 wlasnych

doktoranta. Czq56 ta obejmuje 5 rozdzial6w (od 6 do 10) w kt6rych opisano technologig

wykonania sensor6w rezystancyjnych i grawimetrycznych, prekoncentratora gaz6w na bazie

TiOr. Przedstawiono wyniki badah ww. sensor6w. W rozdziale 10 zawarto podsumowanie

wynik6w pracy.

Rozprawa liczy 171 stron, w tym 16 stron stanowi literatura.

2. Czy autot roz:itliqzal postawiony problem i czy u2yl do tego wla6ciwych metod?

Dla zrealizowania zalozonego celu pracy i udowodnienia tez Doktorant przeanalizowal

szereg problem6w badawczych, kt6re wyszczeg6lniono na str. 9 rozprawy. Zostaly one

podzielone na tzy etapy:

. technologiQ wytworzenia sensor6w rezystancyjnych na bazie nanostruktur tlenku

cynku i ditlenku tytanu, oraz badanie ich czulo5ci na wybrane gazy w ro2nych

warunkach otoczenia,

. technologie wytworzenia sensor6w grawimetrycznych typu QCM na bazie

nanostruktur ditlenku tytanu, oraz badanie ich czuloSci na wybrane gazy i pary

material6w wybuchowych,

. opracowanie i badai,ia prekoncentratora gazu na bazie nanostruktur ditlenku tytanu,

oraz badania jego mo2liwoSci w zakresie zate2ania NO2 ipar material6w

wybuchowych.
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Autor wykazal, 2e istnieje mozliwosc wytworzenia sensor6w rezystancyjnych na bazie

nanostruktur flenku cynku i ditlenku tytanu do detekcji Nor, oraz sensor6w grawimetrycznych

pzeznaczonych zar6wnodo detekcji No2 oraz par material6w wybuchowych o duzej

prQznoSci.

slusznoSc tez potwierdzaiE ro nazania teoretyczne i badania eksperymentalne opisane

w rozdzialach 6-9 rozprawy.

Autor rozwiqzal postawione zadania, u2yl wlaSciwych metod badawczych, a pzyjqte

zalo2enia sq merytorycznie uzasadnione.

3. Czy tematyka rozprawy jest aktualna lub dostatecznie wa2na?

wyniki badafr przedstawione przez Aulora tozprav,ty sq wartosciowe przede wszystkim z

poznawczego punktu widzenia. Praca ma duze znaczenie praktyczne w dobie zagro2eh

terrorystycznych, a mozliwa byla do wykonania w znanej nie tylko w kraju, Katedze

Optoelektroniki Wydzialu Elektrycznego Politechniki Slqskiej

Tematyka rozprawy jest aktualna iwnosi nowe elementy w zakresie technologli sensor6w

gaz6w wykonanych na bazie nanostruktur polprzewodnik6w o szerokiej pzerwie

energetycznej.

Opisane w pracy sensory mogq by6 stosowane w systemach bezpieczeistwa,

g6rnictwie, pzemysle chemicznym, ochronie Srodowiska, oraz wszqdzie tam, gdzie istotny

jest pomiar stezenia gazow toksycznych. Po zwiqkszeniu czuloSci mogq byi tak2e

stosowane do wykrywania Sladowych ilosci par material6w wybuchowych. Opracowanie

wysokoczulych io matych wymiarach sensor6w jest niezwykle istotne zar6wno z

teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia.

Uwazam, 2e recenzowana rczptawa jest waznym, autorskim opracowaniem,

zawierajqcym szereg istotnych aspekt6w naukowych, kt6re mgr in2. Marcin Procek

uwzglgdnil w trakcie realizacji kolejnych etap6w pracy.

4. Na czym polega oryginalny dorobek autora i jakie jest jego znaczenie poznawcze

lub przydatnose praktyczna dla nauki bqd2 techniki?

Do najwa2niejszych oryginalnych osiqgnigc autora uznajg:

1. Opracowanie technologii wykonania nanostruktur tlenku cynku i ditlenku tytanu,

pzygotowanie procedur pomiarowych, oraz przeprowadzenie ich charakteryzacji,

2. Opracowanie technologii i wykonanie sensor6w rezystancyjnych i grawimetrycznych,

3. Przygotowanie stanowisk pomiarowych, oruz przeptowadzenie kompleksowych

badah ww. sensor6w,

4. Dobot 2t6dla promieniowania UV (LED), kt6re umo2liwilo aktywacjg nanostruktur ZnO

w temperaturze pok-,jowej,
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5. Zaprojektowanie, wykonanie i przeprowadzenie badari prekoncentratora NO2 w celu

obni2enia granicy wykrywalnoSci sensor6w NOz.

Nalezy podkresli6, 2e Autor wykonal mn6stwo badafr niezbgdnych do opisania uzyskanych

wynik6w.

Zwa2ywszy na znacznE zlozonoSc problematyki uwazam, 2e dalsze prace w tej

dziedzinie powinny byc kontynuowane. wynikami tej pracy powinni zainteresowac sie

badacze zlmujqcy sig technologiq sensor6w p6lprzewodnikowych.
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5. Czy rozprawa Swiadczy o dostatecznej wiedzy autora iznajomosci wsp6lczesnej

literatury z dyscypliny naukowej, kt6rej dotyczy?

Zalqczony wykaz cytowanej literatury obejmuje 226 pozycji (w tym

9 wspolautorstwa Doktoranta). Analiza 2r6del, zar6wno krajowych jak i migdzynarodowych,

zostala pzeprowadzona bardzo wnikliwie. Autor jest wspolautorem dw6ch patent6w oraz

jednego zgloszenia patentowego dotyczqcych tematyki rozprawy doktorskiej'

Dorobek publikacyjny Doktoranta zaprezentowany w wykazie literatury dotyczy zakresu

tematycznego rozprawy. Prace Doktoranta zostaly opublikowane w czasopismach z tzw. listy

filadelfijskie,i 11. Bulletin of the Polish Academy of Sclences: Technical Sciences, Physica

status so/id, B, Acta Physica Polonica A, oraz sensors. Ponadto, Autor jest wsp6lautorem

1 publikacji z listy B MNiSW, tzech publikac.li w anglojgzycznych materialach

konferencyjnych, 13 kra.iowych wystqpieniach konferencyjnych (wystqpienia ustne), oraz

trzech prezentacji plakatowych. Doktorant bral tak2e udzial w 5 projektach badawczych.

Na uwagg zasluguje bardzo skrupulatny opis metod detekcji i pomiaru stQzei gaz6w,

zawarty w pieMszym rozdziale rozprawy.

6. Jakie sq wady i slabe strony rozprawy?

pewien niedosyt wiq2e sig z faktem, 2e w pierwszej tezie Doktorant napisal ,,lstnieie

mo2liwosc pomiaru niskich stezefi NO2 ... . Zdaniem recenzenta wystarczylo poda6, 2e

istnieje mozliwosc pomiaru stQ2eh No2 w temperaturze pokojowei i okolopokojowej z

zastosowaniem niedomieszkowanych nanostruktur poipzewodnik6w o szerokiej pzerwie

energetycznej. W Polsce opracowano sensory NO2, pracujqce z zastosowaniem technik

CEAS, kt6re umo2liwiajq wykrywanie stQzenia NO2 na poziomie ppb a nawet sub-ppb

(a wiQc o lrzy tzedy wielko5ci czulsze).



stwierdzenie, ze ,,mozliwa jest detekcia par material6w wybuchowych na podstawie

badania gazowych produktow ich rozpadu z wykorzystaniem nanostruktur p6lpzewodnik6w

szerokopzerwowych" jest nieco na wyrost. Doktorant wykazal, 2e taka mo2liwo56 istnieje w

wypadku nitogliceryny. Nitogligeryna charakteryzuje si9 najwigkszq preznoscia par w

warunkach swobodnego parowania sposr6d znanych material6w wybuchowych, a zatem jej

wykrycie jest najlatwiejsze. Nalezalo zatem stwierdzic, 2e taka mo2liwo56 istnieje dla

wybranych material6w wybuchowych charakteryzujqcych sig duzq prQznosciq par w

temperatuze pokojowej.

w wielu miejscach pracy Autor nie ustzegl sie okreslen 2argonowych, skr6t6w

myslowych, mozna miec takze uwagi do stylu i poprawnosci jgzykowej tozptaw. zdarzalq

siQ takze blqdne cytowania literatury np. poz. 23 na str.16.

Szczegolowe uwagi do PracY:

str. 14 - bledne jest stwierdzenie ,,zakres spektralny przekroju czynnego",

str. 15 - blqdny opis wzoru na rys. 4 (zamiast hv1 powinno byc hvJ,

str. 31 - blQdny opis rysunku (tlenek bramki),

str. 37 - zbyt mocno zawezono podzial sensor6w optycznych'

str. 51 - pzy opisie osuszaczy gazow, oprocz powolad na autor6w zagranicznych,

nalezalo powola6 sie takze na prace polskich badaczy,

str. 85 - jest napisane, 2e ,,podczas test6w nie zaobserwowano utraty wla6ciwoSci kleju

oraz wydzielania siq gaz6w, kt6re moglyby zakl6cii pomiar". Czy mozna to stwierdzenie

uzasadnic?

str. 94 - brak doko6czenia ostatniego zdania.

str. 95 - rys. 59 wystQpuje nieliniowa zaleznoSi odpowiedzi sensora ZnO B na NOz w

atmosfeze azotu. W wypadku odpowiedzi tego sensora na wod6r, amoniak, czy

wilgotnoS6 zale2nosc ta jest liniowa. Jak mo2na te nieliniowq zaleznosc uzasadnic?

str. 101 - na jakiej podstawie Doktorant twierdzi, 2e temperature 200'C nale2y uzna6

optymalnq temperature pracy sensora. Nie zauwazylem wynik6w bada6 w sqsiedztwie tej

temperatury.

str.1o3 - rys. 70a - z czego wynika wyra2ne lokalne ekstremum przewodnoSci

nanostruktur ZnO (wygzewanie w powietrzu po NOr.

Str. 112 - Autor napisal, 2e ,,w warunkach podwyzszonej temperatury oraz o6wietlenia

promieniowaniem UV obydwa sensory wykazaly sig bardzo kr6tkimi czasami odpowiedzi

oraz szybkimi czasami regeneracji". Czy czasy odpowiedzi i regeneracji wynoszqce okolo

30 s nale2y uznab za krotkie?
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Jestem przekon any, 2e powy2sze wEtpliwosci zostanq wyjasnione w trakcie publicznej

obrony rozprawy.

7. Wniosek koficowy

Stwierdzam, Ze recenzowana przeze mnie rczptawa doktorska mgr. inz. Marcina Procka pt.

,,zastosowanie nanostruktur p6lpnewodnik6w szerokopnerwowych w ukladach do

pomiaru i detekcji wybranych gaz6v/" spelnia wymagania przewidziane dla rozpraw

doktorskich w aktualnie obowiqzujqcej ustawie o stopniach itytule naukowym oraz stopniach

i tytule w zakresie sztuki i stawiam wniosek o dopuszczenie jej Autora do publicznej

obrony.

Jednocze5nie, uwzgledniajqc zlo2onoSc podjqtej tematyki i wlo2ony trud w

pzeprowadzenie szeregu eksperyment6w oraz wspoludzial w opublikowaniu 29 prac

naukowych (w tym dziewiqciu artykul6w w czasopismach umieszczonych na liscie JcR)

bgdq wnioskowal w Pzypadku

wy162nienie.

bardzo dobrego pzebiegu publicznej obrony o jej

prof. dr hab. inz Zbigniew Bielecki
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