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l. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy ltezt rozprawy/ i czy zostalo
ono dostatecznie jasno sformulowane przez autora? Jaki charakter ma rozprawa
(teoretyczny, doSwiadczalny, inny)?

Przedstav)iono rozprawa ma charakter doiwiadczalny i dotyczy badania wlaiciwoici

/izycznych warstw grafenowych otrzymanych w rd1nych technologiach. ll szczegilnoici

badaniom poddane zostaly warstwy, olrzymane z folii grafenowej oraz warstwy otrzymane

z platkdw tlenku grafenu i platk6w zredukowanego tlenku grafenu, osadzone na specjalnie

pr zy got ow anyc h p o dlo iac h.

W pracy poslawiono trzy tezy, w ktdrych autorka postuluje, 2e: grafen oraz tlenek grafenu

sq wrailiwe na otaczajqce irodowisko gazowe, oraz ie struktury rezystancyjne z

warstwomi grafenowymi charakteryzujq sig zmiennq w funkcji temperqtury czuloiciq na

irodowisko gazowe.

Tezy jasno wskazujq zagadnienie naukowe, h6rego rozwiqzanie ma tak2e wydiwigk

prahyczny, gdyi rozszerzajq zakres rozprawy w dziedzing czujnik6w.

Nale2y tu zauwa2yt, 2e ze wzglgdu na mlody charakter dziedziny i rdinorodnoit

wykorzystywanych technologii, nazewnictt4to stosowane w opisie badan i aplikacji grafenu

zowiera du1o skr6tdw myilowych stosowanych w zale2noici od oSrodka badowczego.



2. Czy w rozprawie przeprowadzono w sposrib wlaSciwy analizg Zr6del /w tym
literatury Swiatowej, stanu wiedzy i zastosowai w przemySle/ Swiadcz4cq o
dostatecznej wiedry autora. Czy wnioski z przeglqdu 216del sformulowano w spost6b
jasny i przekonujqcy?

ll' rozprawie przeprowadzono bardzo wszechstronnq analizg irddet. Dotyczy ona

publikacji umieszczonych w renomowanych monografiach, czasopismach o wysokim IF,

aktual nyc h ko munikatac h z konfe re ncj i mig dzynaro dowyc h oraz informacj i podaw anyc h

no stronach internetowych. Pewny niedosyt budzi brak udokumentowanego rozpoznania

raportdw z prac prowadzonych w ramach projektdw migdzynarodowych w tym

Europeiskich.

Studia ahualnego stanu wiedzy umieszczono w dw6ch rozdzialach - trzecim i czwartym.

ll rozdziqle lrzecim znajdujq sig informacje dotyczqce wlaiciwoici warstw grafenowych.

ll' rozdziale cnt,artym przedstowiono techniki charaheryzacji cech struhuralnych warstw

osadzonych na podlozach polanarnych.

Przeglqd literaturov)y wlaiciwoici warslw grafenowych jest przeprowadzony w sposib

przemySlany i skondensowany. Zawiera on zagadnienia zwiqzane z wybranymi metodami

otrzymwqnia grafenu w postaci folii i platk6w jak i potencjalnymi zastosowaniami

warstw grafenowych w technice sensorowej. Prezentowane sq aplikacje czujnikdw gaz6w

wykorzyslujqce warstwy grafenowe do kontaktowej detekcji obecnoici wybranych gazdw.

Przeglqd literaturowy technik badart stukturalnych prowidlowo pozycjonuje techniki;

milcroskopii sil atomowych, mikroskopii eleklronowej oraz spehroskopii ramanowskiej. lY

pracy wspominane sq takZe techniki badafi materialiw wykorzystujqce spehroskopig

podczerwieni, termogrowimetrig, r62nicowq kolorymetrig skaningowq i analizg

elementarnq skladu pierwiastkiw. Jednak ich analiza jest doit pobie2na i
przeprowadzona na podstawie pojedynczych odnoinikdw internetowych do materialiw

dydaktycznych i komercyjnych. Naleiy jednak zattwaiyt, Ze ,t, prezentowanej pracy

autorka wzmiankowanych technik nie stosuje.

Il'nioski ze studi6w autorka umieicila w rozdziale 5 - zatytulowanym ,,Wprowadzenie do

badan".

)_

Ze wzglgdu na charalder rozprawy, zoprezentowany przeglqd wiedzy nalei uznat za

prawidlowy.



Na podstawie przeglqdu literatury autorka okreilila zakres badan tj. wskazala

koniecznoit powiqzania procesu technologicznego v)yht)arzaniq platkdw grafenowych z

pqrametrami nastgpnie wytworzonych i badanych worstw. Prawidlowym wnioskiem z

przeprowadzonych studi1w literaturowych byla propozycja powiqzania baday't

wlaiciwoici rezystancyjnych i cech strukturalnych warstw grafenowych poddawanych

odzialyvaniom gazowym i temperuturowym. Oznacza to, 2e autorka jest wyjqtkowo

kompetentna vt prezentowqnym obszarze baday't materialowych.

3. Cry autor rorwiqzal przedstawione zagadnienia, czy uZyl wlaSciwej do tego metody i
czy przyigte zalo2enia s4 uzasadnione?

Autorka rozwiqzala postawione zagadnienia na drodze eksperymentalnej. Elcsperymenty,

mimo ograniczonej dostgpnoici material6w o znanych cechach, prowadzone byly w

spos1b uporzqdkowany. Plan eksperymentu polegal na: wykonaniu podlo2y z elektrodami

grzebieniowymi dla struklur rezystancyjnych, pokrltuaniu elektrod badanymi warsfi'eami,

badaniu stanu strukturalnego warstw, poddawaniu rezystordw czynnikom irodowiskowym,

podczas ktirych mierzona byla rezystancja oraz piki D i G spehroskopii ramanowskiej, a

nastgpnie ponownym badaniu stanu strukluralnego warstw. Jako podlo2a badanych

rezystordv) wykorzystano plytki szklane lub krzemowe z utlenionq powierzchniq. EleHrody

grzebieniowe wykonano, jako dwuwarstwowy uklad chrom zloto. I{arstwy rezystancyjne

wykonano z grafenu (otrzymlnuanego melodq CVD), tlenku grafenu (otrzymytanego z

dwu niezale2nych oirodk6w krajowych) lub grafitu poddanego utlenianiu lub utlenianiu i

redukcji. Proces przel<sztalcania grafitu zostal dokladnie opisany. ll' pracy nie

przedsta.wiono precyzyjnie metody osadzania warstw grafenowych i grafitowych, jednak w

celu doprecyzowania wlaiciwoici zastosowanych w strukturach rezystancyjnych warstw

prowadzone by4y badania AFM i spektroskopiq ramanowskq.

Zaproponowany i wykonany eksperyment umo2liwil przeprowadzenie dwu analiz: -

r6wnoleglej analizy zmiany rezystancji i parametr6w struktury rezystancyjnej, oraz -

analizy r62nicowej stanu warsha. Umoiliwilo to precyzyjne okreilenie wplywu wybranych

czynnikdw irodowiska na analizowane y)arsfi,t)y. Czynnikami tymi byla temperatura i
irodowiska gazowe. Do wybranych irodowisk gazowych nale1aly gozy takie jak: azot, tlen,

d'v,utlenek azotu, woddr, para wodna oraz ich mieszaniny. Nale2y zauwaiyt, ie wybrane

parametry czynnikdw irodowiskowych: koncentracja gazdw, sekwencja podawanych

gazbw jak i temperatura charakteryzowaly sig rozsqdnymi wartoiciami i zakresami.
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Olrzymane wyniki czytelnie zaprezentotlano na szeregu wykres6w i obrazdw

4. Na crym polega oryginalnoSd rozprawy, co stanowi samodzielny i oryginalny
dorobek autora, jaka jest pozycja rozprawy w stosunku do stanu wiedry cry
poziomu techniki reprezento\ anych przez literaturg Swiatow4?

PracA charakteryzuje stosowdnie roa,rtiqzafi technicznych dostgpnych w

wyspecjalizowanych laboratoriach. Oryginalnoit badov,cza rozprdrey polega na

kompleksowej analizie zjawisk zachodzqcych w warstwach grafenowych poddawanych

oddzialywaniom gazowym i termicznym. I4 szczeghlnoici, prowadzenie jednoczesnych

badafi zmian rezystancji i parametriw strukturalnych okreilonych przez stosunek piku D i
G spehroskopii ramanowskiej jest godne pochwaly (rysunek 115). Ciekawym

roaniqzaniem jesl analiza moiliwoici zaslosowania r62nicowych badafi struhuralnych w

badaniu pow ie rzc hni grafe nowych.

5. Cry autor wykazal umiejgtno5d poprawnego i przekonyvuj4cego przedstawienia
uzyskanych przez siebie wynik6w /zwigzlo56, jasno56, poprawnoSd redakcyjna
rozprawyl?
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ll'nioskujg, ie autorka, przy prawidlowych zalo2eniach, rozwiqzala przedstcrwione

zagadnienie, uiywajqc wlaiciwej metody badawczej.

Uklad tel*tu rozprawy jest wlaiciwy. Autorka w sposdb dostatecznie klarowny

przedstawia zalolenia, metodg rozwiqzania i uzyskane wyniki. Przykladem

przekorynuujqcego przedstawienia wynikiw sq wylcresy zlo2eniowe pokazane na

rysunkach 120, 121. Rezultaty doiwiadczefi pokazane sq na wylcresach, zai wybrane

istotne wartoici umieszczono w tabelach. Pracajesl zredagowana prawidlowo. Jednakze

trafiajq sig pewne niedociqgnigcia edytorskie szczegblnie widoczne na rysunkach; np.

rysunki charakteryzujq sig zmiennq jakoiciq i zmiennym jgzykiem opisu, np. rysunek 68 na

stronie 55, rysunek l13 na stronie 77, rysunek 120 na stronie 82. Na czgici rysunkdw

wymagane sq dwie osie Y (pierwsza - do prezentacji zmian koncentracji gazu, druga - do

zmian rezystancji), np rys 122 123 a \) zdprezentowanej pracy stosowana jest oi

pojedyncza. Ponad to rozdzialy od 1.1 do 1.7 mieszczq sig w przybli1eniu na jednej stonie

rozprowy jesl to ewidentne zaH6cenie hierarchii tel<stu. Na^eanie rezystordw

planarnych strukturami A, B i C a nastgpnie analizowanie pikow D i G wyglqda doit

intrygujqco i dla niewprawnego czytelniko mo2e zakldcat odbi1r tekstu.

Jednak, wskazane blgdy i potencjalne niejasnoici nie umniejszajq wagi rozprowy.



6. Jakie sq slabe strony rozprawy i jej gl6wne wady?

Duia czgit rozprawy jest realizowana we wsp6lpracy z lcrajowymi oirodkami

badtntczymi. Mo1na zauwaiyt, 2e w pracy wystgpuje wykarzyslanie ktnlcretnych

rezultatiw ich pracy tj. nolo2onych warstw grafenowych, powoduje to, poprzez

zachowanie tajemnicy lotow-how, potencjalnie utajnienie ciekawych i intrygujqcych

wynikiw.

7. Jaka jest przydatno5d rozprawy dla nauk technicznych?

Rozprawa jasno wskazuje na zmiang wlaiciwoici wdrsfw grafenowych poddawanych

oddzialywaniom termicznym i gazowym. Ciekawe jest pordwnanie wlaiciwoici warstw

grafenowych i grafilowych - jasno wskazujqce wplyt, technologii przygotowania

komponent1w warstwy na jej charakterystykg eksploatacyjnq. Istotne jest tutai rzetelne

przedslawienie wynikdw przez autorlcg rozprawy.

8. Do kt6rej z nastgpujqcych kategorii Recenzent zalicza rozptawqi

a) niespelniajqca wymagan stawianych rozprawom doktorskim przez obowiqzuj4ce

przepisy

b) wymagaj4c4 wprowadzenia poprawek i ponownego zrecenzowania

c) spelniajqcEwymagania

d) spelniaj4cq wymagania z wyraZnym nadmiarem

e) wybitnie dobra. zaslueujaca na wyr6inienie

Szanowny Panie Dziekanie, Rado Wydzialu, Komisjo,

Na podstawie

a) przeprowadzonych studi6w dorobku publikacyjnego mgr inz. Sabiny Drewniak,

i) na szczeg6lnq uwagg zasluguje publikacja w Sensors z 2016r,

b) przeprowadzonej rozmowie wyjaSniajqcej posiadane prawa do;

i) reprodukcji w rozprawie rysunk6w,

ii) wynik6w prezentowanych w rozprawie i publikacjach,

c) oraz dyskusj i odno5nie stosowanej terminologii - w tym pewnych skr6t6w,

wnoszg o wyr62nienie rozprawy doktorskiej.

Michal Borecki
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