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Recenzja pracy doktorskiej

mgr inZ. Sabiny Drewniak z Politechniki Sl4skiej w Gliwicach

'Wptyw wybranych Srodowisk gazowych na wla5ciwoSci fizy czne struktur na bazie
grafenu i tlenku grafenu'.

Praca doktorska zostala wykonana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. inZ. Tadeusza

Pustelnego w Katedrze Optoelektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Sl4skiej w
Gliwicach.

Wyniki badari zar6wno literaturowych, technologicznych jak i eksperymentalnych autorka
zawarla na ll4 stronach maszynopisu ( w tym spis literatury). Na stronach ll5 - 119

przedstawiono obszerny dorobek naukowy doktorantki oraz dodatkowe osi4gnigcia.

Praca zawiera 146 rysunk6w, wykres6w i zdjgi. Bogata prezentacja wynik6w wlasnych badari

umo2liwia Sledzenie i analizg tre5ci rozprawy podnoszqc w ten spos6b wartoSi pracy.

Bibliografia naukowa, do kt6rej odwoluje sig autorka, obejmuje 98 pozycji. W tej liczbie jest

6 prac, kt6rych autorka jest wspolautorem. Praca zawiera r6wnie2 na str. 5-6 alfabetyczny
spis oznaczeri i skr6t6w ulatwiajqcy lekturg rozprawy.

Na koricu rozprawy doktorantka przestawila sw6j dorobek publikacyjny. Przedstawia on
publikacje naukowe o zasiggu migdzynarodowym bezpo6rednio zwi4zane z tredciq rozprawy
w iloSci 6 z listy A, oraz 3 z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego. Calkowita
liczba publikacji z listy A wynosi I I pozycji. Na uwagg zasluguje r6wnie2 aktyrvnoSi
konferencyjna doktorantki o czym Swiadczy jej czynny udzial w 15 konferencjach
naukowych.

l.Tematyka rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska przedstawia wyniki badari czujnik6w rezystancyjnych gaz6w z
grafenem, tlenkami grafenu GOI, GOII, E60R oraz tlenkiem grafitu E60. Materialy te zostaly
naniesione na struktury typu zlote elektrody palczaste na podloZu szklanym (struktury typu A



i B) lub krzemowym z utlenion4 powierzchniq (struktury typu C). Warstwy grafenu i tlenk6w
grafenu badano wykorzystujqc wiele zaawansowanych metod pomiarowych takich jak: AFM-
mikroskopia sil atomowych, spektroskopia Ramanowska oraz SEM- skaningowa mikroskopia
elektronowa. Czujniki rezystancyjne zbudowane z wykorzystaniem tych warstw byly
nastgpnie badane pod k4tem ich wra2liwoSci na atmosferg w kt6rej pracuj4. Miernikiem ich
wraZliwoSci byly zmiany rezystancji czujnik6w wywolane koncentracj4 wodoru lub ditlenku
azotu w atmosferze azotu lub powietrza syntetycznego. Badano r6wnie2 zmiany rezystancji
czujnik6w pod wptlvem ich temperatury oraz wilgotnoSci atmosfery.

Mo2na uzna6, ze podjgta w rozprawie doktorskiej pani mgr inz. Sabiny Drewniak tematyka
jest z naukowego punktu widzenia aktualna i wazna. AktualnoSi i wa2noSi tej tematyki
zwiEzzna jest szczeg6lnie z wykorzystaniem nowego materialu jakim jest grafen i

poszukiwaniem jego zastosowai wynikajqcych z jego unikalnych wlasnoSci frzycznych.

2.T e4i rozprawy doktorskiej.

Badania opisane szczeg6lowo w pracy potwierdzajq postawione lezy rozprawy i2:

zar6wno grafen jak i tlenek grafenu s4 wra2liwe na otaczajqce je Srodowisko gazowea

czuloSci struktur rezystancyjnych na bazie grafenu oraz tlenku grafenu zmieniaj4 sig z
temperaturq

Wnioski szczeg6lowe wynikaj4ce
sluszno6i tez rozprary :

a) struktura z grafenem

z badafi rezystancyjnych czujnikow potwierdzajqce

b) struktury z tlenkami grafenu

- czula na obecno6i NOz 4% w 50oC

- nieczula na kontakt z wodorem 0.2o/o w 1200C

a) GOI- czula na ditlenek azotu L5% w 800C

- nieczula na kontakt z wodorem 0.2% w 1000C

b) GOII- slaba czulo6i na wod6r

- slaba czuloSi na NOz

c) E60R- czula na kontakt z wodorem L5o%

- czula na NOz 2.5Yo w l2OoC

3.Zakres rozp ra$T doktorskiej.

Zagadnienia przedstawione w rozprawie doktorskiej zostafu podzielone na I I rozdzial6w

a
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W Rozdziale I - Motyttocja podjgcia badari doktorantka uzasadnia celowoSi podjgcia badari

opisanych w rozprawie. Wynika ona z koniecznoSci monitorowania stanu atmosfery na

zawarto6d gaz6w truj4cych lub wybuchowych np. NO2 oraz H2. To powoduje koniecznoSi
prowadzenia badafl nad czujnikami stgzenia gaz6w. W czujnikach tych istotn4 ro[9 spelniaj4
warstwy czule, maj4ce bezpodredni kontakt z badan4 atmosferq. Warstwami takimi badanymi
w rozprawie s4 grafen i tlenek grafenu.

W Rozdziale 2 Tezy i zakres pracy przedstawiono teq rozprary oraz zakres prac

badawczych jakie przeprowadzono na strukturach rezystancyjnych z grafenem i tlenkiem
grafenu w celu sprawdzenia ich poprawno5ci.

Praca podzielona jest na dwie czgdci: Przedmiot badafi i zastosowane techniki badawcze oraz
Badania wlasne. CzgS(, pierwsza sklada sig z Rozdzial6w 3 i 4. Cz7it, druga sklada sig z

Rozdzial6w 5-10. Rozdzial I I Podsumowanie i wnioski jest podsumowaniem

najwaZniejszych rezultat6w badari.

Rozdzial 3 Przeglqd wybranych odmian alotropowych wggla opisuje grafen, jego wlasnoSci,

metody wytwarzania oraz potencjalne zastosowania grafenu, tlenku grafitu i tlenku grafenu w
ukladach detekcji wybranych gaz6w.

Rozdzial 4 Wybrane techniki charakteryzacji moterial6w wgglowycft opisuje techniki
badawcze stosowane przez Doktorantkg do charakteryzacji warstw czulych zastosowanych w
czujnikach. W rozdziale tym opisano mikroskopig sila atomowych, skaningow4 mikroskopig
elektronow4, spektroskopig ramanowsk4, spektroskopig w podczerwieni, termograwimetrig,
16Znicow4 kalorymetrig skaningowq oraz analizg elementam4.

Rozdzial 5 W'prowadzenie do badafi przedstawia uproszczony schemat struktury
rezystancyjnej z elektrodami grzebieniowymi na r62nych podlo2ach: szklanych (struktury
typu A i B) oraz krzem z utlenion4 powierzchni4 (struktury tpu C).

Rozdzial 6 Metodyka badawcza jest opisem stanowisk pomiarowych: do pomiaru metod4
mikoskopii sil atomowych, skaningowej mikroskopii elektronowej, do pomiar6w rezystancji
czujnik6w z ukladem dozowania gaz6w. Przedstawiono r6wnieZ przykladowe komory
pomiarowe, w kt6rych wykony,vano pomiary rezystancji struktur.

Rozdzial 7 Charakteryzacja struktur obejmuje bardzo obszerny opis badari
przeprowadzonych na czujnikach: grafen naloZony na strukturg typu A, grafen nalo2ony na

strukturg typu C. Rozdzial przedstawia topografig warstw uzyskan4 metod4 AFM, obraz SEM
tych warstw, widma ramanowskie oraz przekroje przez z;irzrraczone linie. W rozdziale tyrn
przedstawiono r6wnie2 badania tlenk6w grafenu GOI oraz GOII: obrazy metod4 SEM, obrazy
AFM, przekroje, widma ramanowskie. W rozdziale tym opisano r6wnieZ wyniki badafi tlenku
grafitu E60 oraz tlenku grafenu 860R. W tym przypadku w pracy pokazano r6wnieZ widma
tych warstw w podczerwieni, wyniki badari termograwimetrycznych oraz wyniki badari
uzyskanych w 162nicowej kalorymetrii skaningowej.

t



Rozdzial 8 Pomiary rezystancji struldur z grafenem w wybranych irodowiskach gozowych
jest jednym z dw6ch kluczowych rozAzialow z punktu widzenia tez rozprawy doktorskiej.
Przedstawia on zaleZnoici zmian rezystancji wzglgdnej procentowej struktwy typu A z
grafenem w r6znych temperaturach czujnika i koncentracjach NOz lub wodoru w atmosferze
powietrza.

Rozdzial 9 Pomiary rezystancji struklur z tlenkiem grafilu oraz tlenkiem grafenu u,

wybranych irodowiskqch gazowych opisuje wyniki badan zmian rezystancji wzglgdnej
procentowej struktury typu B z tlenkiem grafenu GOI, struktury typu C z tlenkiem grafenu

GOII, tlenkiem grafitu E60 oraz tlenkiem grafenu E60R w r62nych temperaturach czujnika i
koncentracjach NOz lub wodoru w atmosferze powietrza.

Rozdzial 10 Ponowna charctheryzacja warstw wgglowycft opisuje zmiany jakie zaszly w
badanych warstwach czulych czujnik6w rezystancyjnych w wyniku pomiar6w w atmosferach
gazowych.

Rozdzial 1l Podsumowanie i wnioski zawiera syntetyczne podsumowanie uzyskanych

wynik6w badafi gl6wnie pod k4tem czuloSci czujnik6w na obecnoSi gaz6w NO2 i H:. W
podsumowaniu Doktorantka stwierdzila, i2 wyniki badari przestawione w rozprawie w pelni
potwierdzily tezy rozprawy doktorskiej.

Bibliografia przedstawiona na stronach 107 - 114 zawieruj4ca 98 pozycji, w tym 6 prac

wlasnych, Swiadczy o bardzo dobrej znajomodci przez Doktorantkg wsSlczesnej literatury
dotyczqcej tematyki rozprawy doktorskiej.

4.Ocena rozprawy doktorskiej,

Istnieje zgodnoSi dziedziny - nauki techniczne oraz dyscypliny - elektronika z treSciq

recenzowanej rozprawy doktorskiej.
Praca zawiera szeroki i bardzo bogaty material badawczy. Doktorantka wykorzystala

w swoich badaniach wiele nowoczesnych technik badawczych, kt6rych stosowanie
opanowala i badania wykonala samodzielnie. Na uwagg i uznanie zasluguje r6wnie2 bogaty
dorobek publikacyjny Pani Sabiny Drewniak w czasopismach o waZnej pozycji naukowej

indeksowanych w bazie Web of Science.

Tematyka rozprawy doktorskiej jest atrakcyjna i aktualna. Analizowane w rozprawie
zagadnienia s4 wa2ne dla wsp6lczesnej sensoryki oraz dla moZliwoSci wykorzystania
materialu jakim jest grafen we wsp6lczesnej elektronice. Istnieje moZliwoSi praktycznego
wykorzystania uzyskanych, w ramach realizowanej pracy doktorskiej, wynik6w w konstrukcji
czujnik6w gaz6w.

Zawarty w rozprawie material badawczy Swiadczy, Ze Pani mgr in2. Sabina Drewniak
jest dojrzalym pracownikiem naukowym, posiadaj4cym duz4 wiedzg i umiejgtnoSci
samodzielnego prowadzenia badari naukowych z wykorzystaniem szeregu nowoczesnych
metod pomiarowych wykorzyst)ryvanych w rozprawie doktorskiej. Rozprawa doktorska
wykazala r6wnie2, i2 doktorantka opanowala umiejgtnodd samodzielnego formulowania
problem6w technicznych jak i ich rozwiqzl'rvania.
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5.Uwagi krytyczne.

Uklad pracy jest przemySlany i poprawny. W pracy zatwaZ.ano jedynie drobne uwagi
edycyjne.

str.l8 podane w kilku miejscach wymiary ruchliwoSci s4 blgdne zamiasl V.cm2/s powinno byi

"m2 
/v.s.

str.3l W nazwie podrozdzialu 4.2. uz).to terminu skaningowa speUroskopia elektronowa do
opisu sktni ngowej mikroskopi i e le kt ro nowej.

str.35 zamiast na ten zfolon6w powinno byt, na ten zfonondw

str. 44 zamiast rdine ich slg2enio stgzenioch powinno byt, r62ne ich slgienia

str. 60 rysunki (76 zla wielko5i czcionki.

str. 63 rysunki 83,84 i 85 przestawiaj4ce obrazy SEM struktury GOII s4 tymi samymi
obrazami co obrazy SEM struktury GOI przedstawionymi na rysunkach 73,74,75.

str. 73 zamiast dla pr1bki tlenku grafenu 860 powinno byi zamiast dla prdbki llenku grafenu
E6OR

str. 74 na rysunkach 111 i 112 opis osi Y jest Energia mll/ zamiast Energia mJ.

str.77 rysunek 113, na osi Y zamiast Resislance powinno byt Rezystancja.

str. 78, 79, 80 rysunki I14, I 15, 116 oraz I l8 nie przestawiaj4 rezystancji jak jest w ich opisie
ale wzglgdnq procentow4 zmian4 rezystancji.

str. 8l zamiast ujemnym przyrostem lemperaturowym podczas zwigkszania powinno byd

ujemnym przyrostem temperalurowym rezyslancj i podczas zwigkzania.

str. 82 i 83 na rysunkach rys. 120, l2l jest Rezystancja n powinno by6 Rezystancja O

str.84 rys.122 , 123 nie przestawiajq rezystancji jak jest w ich opisie ale wzglgdn4 procentowq
zmian4 rezystancji. na osi X jest Time s a powinno byi Czas s.

str.86 rysunki 124 i 125. Na osi Y zamiast Resistance powinno byd Rezystancja. Na osiach X
zamiast Time s powinno byi Czas s.

str.9l rysunki 130 i l3lnaosiach Y jest o a powinno by6 np. O.

str.92 jest na rys.133 widoczne sq tak2e... ale w monografii brak jest Rys.133.

str.96 rys. 140 w podpisie rysunku jest tlenek grafitu E60R a powinno by(, tlenek grafenu
E6OR
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W trakcie studiowania rozprawy zauwa2ono brak informacji o iloSci pr6bek danego typu, na
kt6rych wykonano badania czuloSci. Ma to znaczenie w temacie powtarzalnoSci czuloSci
badanych czujnik6w. Warto byloby r6wnie2 wyja5nii, jaka byla przyczyna r6Znych czulo5ci
detektor6w GOI, GOII i E60R zbudowanych na bazie tlenku grafenu.

Przedstawione powyZej uwagi szczeg6lowe nie zmieniaj4 mojej zdecydowanie pozytpvnej
opinii o rozprawie doktorskiej Pani mgr inz. Sabiny Drewniak.

6. Konkluzja koricowa.

Moja og6lna ocena pracy doktorskiej pani mgr inz. Sabiny Drewniak jest zdecydowanie
pozltlnvna. Praca zawiera bardzo obszemy material badawczy. Material ten ma charakter
zar6wno technologiczny jak r6wnieZ eksperymentalny. Badania przedstawione w rozprawie
zasluguj4 na uznanie.

Uwaiam, ze recenzowana rozprawa doktorska Pani mgr in2. Sabiny Drewniak pt. 'Wplyw
wybranych Srodowisk gazowych na wlaiciwoSci fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku
grafenu' spelnia. zgodnie z "Ustawq o Slopniach Naukowych i Tltule Naukowym oraz o
Stopniach i Tytule w Zakesie Sauki' z dnia 14 marca 2003 roku vraz z p62niejszymi
zmianami, warunki stawiane rozprawom doktorskim ipo spelnieniu innych warunk6w
formalnych wnoszg o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Wnioskujg r6wnie2 o w),r62nienie rozprawy doktorskiej.

Z wlrazami szacunku

,,Jrnr's Lr'
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