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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ilony Stabrawy „Wytwarzanie nanostruktur 
powierzchniowych w zderzeniach wysokonaładowanych jonów ksenonu z nanowarstwami”.

Praca doktorska mgr Ilony Stabrawy „Wytwarzanie nanostruktur powierzchniowych w 
zderzeniach wysokonaładowanych jonów ksenonu z nanowarstwami” została przygotowana na 
Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem promotora dra hab. Dariusza Banasia, prof. UJK 
oraz pod kierunkiem promotora pomocniczego dr hab. Aldony Kubala-Kukuś, prof. UJK. 
Rozprawa doktorska dotyczy badań oddziaływań niskoenergetycznych wysokonaładowanych 
jonów ksenonu z nanowarstwami, w szczególności nanowarstwami metalicznymi. Praca 
zawiera również podsumowanie i wnioski oraz opis dorobku naukowego mgr Ilony Stabrawy.

Praca doktorska rozpoczyna się od wstępu i zdefiniowania celów i zakresu pracy. Jako pierwszy 
cel pracy mgr Ilona Stabrawa przyjęła określenie własności fizykochemicznych wybranych 
nanowarstw i zależności tych własności od rodzaju podłoża, na którym zdeponowana jest dana 
nanowarstwa. Realizacja niniejszego celu wymagała wybrania odpowiednich nanowarstw 
trwałych chemicznie charakteryzujących się niską chropowatością. Drugim istotnym celem 
pracy było sprawdzenie, czy nanostruktury obserwowane dotychczas głównie w procesach 
oddziaływania jonów z powierzchniami dielektryków, mogą również powstawać na 
powierzchniach metalicznych. Ważnym celem pracy było także określenie warunków 
eksperymentalnych, w których powstają dane nanostruktury, w tym zbadanie wpływu energii 
kinetycznej, oraz energii potencjalnej jonów ksenonu na wielkość i kształt wytwarzanych 
nanostruktur powierzchniowych.

Rozdział pierwszy stanowi ogólne wprowadzenie, w którym przedstawiono różne definicje 
nanowarstw oraz krótką charakterystykę właściwości i zastosowań nanowarstw, które 
wykorzystano do badań w niniejszej pracy, w tym tytanu Ti, dwutlenku tytanu TiO? i złota Au. 
W rozdziale przedstawiono metody wytwarzania nanomateriałów, miedzy innymi poprzez 
rozpylanie magnetronowe, osadzanie z fazy gazowej, osadzanie warstw atomowych czy 
wreszcie osadzanie z użyciem wiązki elektronów. W tym miejscu oczekiwałbym krótkiej 
informacji na temat zalet i wad wymienionych technik wytwarzania nanomateriałów, w 
szczególności w kontekście przygotowania odpowiednich próbek do badań z 
niskoenergetycznymi wysokonaładowanymi jonami.

W rozdziale drugim omówiono podstawy fizyczne technik zastosowanych w pracy do badania 
właściwości nanowarstw. Zastosowanie technik klasycznej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) 
oraz dyfrakcji niskokątowej (GIXRD) pozwoliły na uzyskanie informacji o strukturze fazowej 
badanych próbek oraz określenie ich profili głębokościowych. Metody reflektometrii 
rentgenowskiej (XRR) oraz spektroskopii elipsometrycznej (SE) pozwoliły na określenie 
grubości oraz chropowatości badanych nanowarstw. Technika mikroskopii sił atomowych 
(AFM) pozwoliła z kolei na wizualizację topografii powierzchni próbek oraz analizę 
chropowatości powierzchni nanowarstw.
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W rozdziale trzecim zdefiniowano podstawowe wielkości charakteryzujące jony w wysokich 
stanach ładunkowych, w tym energię jonizacji i energię potencjalną jonów. W rozdziale 
omówiono oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z ciałami stałymi, w tym 
elektronowe i jądrowe straty energetyczne oraz procesy neutralizacji jonów. W kolejnej części 
rozdziału omówiono oddziaływanie jonów w wysokich stanach ładunkowych z 
powierzchniami ciał stałych, w tym przejścia rezonansowe, neutralizację Augera, deekscytację 
bezpromienistą typu Augera, autojonizację oraz międzyatomowy rozpad Coulomba. 
Omówiono również zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni bombardowanego ciała oraz 
w jego warstwie przypowierzchniowej. W szczególności omówiono powstawanie nanostruktur 
w wyniku zderzeń z jonami ksenonu w wysokich stanach ładunkowych. W końcowej części 
rozdziału opisano modele teoretyczne procesu oddziaływania wysokonaładowanych jonów z 
powierzchnią, w tym modele procesu powstawania nanostruktur na powierzchni materiałów. 
Stosując tzw. model mikroschodów oszacowano w pracy końcowe ładunki jonów ksenonu w 
funkcji prędkości jonów (od 0,0 a.u. do 0,4 a.u.) w minimalnej odległości bezpośrednio przed 
powierzchnia metalu (rys. 3.11). Pożądany w tym miejscu byłby komentarz dotyczący 
dokładności tego typu oszacowań w szczególności dokładności wyznaczania ewolucji stanów 
Rydberga w funkcji prędkości jonów.

W rozdziale czwartym przedstawiono układ eksperymentalny akceleratora EBIS zainstalowany 
w Laboratorium Fizyki Powierzchni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który 
został wykorzystany do wytwarzania wysokonaładowanych jonów ksenonu. W rozdziale 
przedstawiono zasadę działania źródła jonów EBIS oraz najważniejsze parametry elektryczne 
urządzenia. Następnie omówiono proces ekstrakcji jonów ze źródła, który pozwala na 
otrzymywanie relatywnie dużych intensywności wiązek jonów, w tym jonów ksenonu. W 
kolejnych częściach rozdziału przedstawiono schemat całego akceleratora EBIS wraz z 
magnesem dipolowym separującym wiązki jonów o danym stanie ładunkowym, układami 
detekcyjnymi typu Faraday Cup pozwalające na określenie intensywności wiązek jonów w 
różnych obszarach akceleratora EBIT oraz komorę eksperymentalną przeznaczoną do 
naświetlań tarcz wiązkami jonów.

Rozdział piąty przedstawia stan wiedzy w zakresie wytwarzania nanostruktur 
powierzchniowych w zderzeniach wysokonaładowanych jonów z nanowarstwami. W rozdziale 
omówiono studia literaturowe, które pokazują, że nanostruktury powstałe w wyniku 
bombardowania pojedynczymi wysokoładunkowymi jonami były dotychczas obserwowane 
głównie na powierzchniach izolatorów, tlenków i polimerów. W rozdziale pokazano również, 
że dla metali przeprowadzono stosunkowo niewiele eksperymentów, co stanowi silną 
motywację do prowadzenia badań zaprezentowanych w pracy mgr Ilony Stabrawy.

Rozdział szósty przedstawia szczegółową charakterystykę nanowarstw oraz proces wyboru 
próbek materiałów, których struktura powierzchni pozwala na obserwowanie zmian wskutek 
bombardowania jonami. W rozdziale omówiono przygotowanie nanometrowych warstw złota 
o grubościach od 5 nm do 100 nm, tytanu oraz ditlenku tytanu o grubościach 25 nm do 75 nm. 
Nanowarstwy zostały osadzone na trzech podłożach: krystalicznym krzemie (Si) o orientacji 
<100>, polikrystalicznym kwarcu (SiO2) oraz amorficznym szkle borowokrzemowym (BK7). 
W rozdziale przedstawiono pomiary rezystancji wykonanych nanowarstw złota o różnej 
grubości w celu porównania z danami literaturowymi. Nowe dane pomiarowe obejmują jedynie 
próbki o wybranych grubościach nanowarstw złota. Co więcej nowe dane dość znacząco różnią 
się od wcześniejszych danych literaturowych. W związku z powyższym proszę o krótki 
komentarz dotyczący niniejszych rozbieżności. W dalszej części rozdziału przedstawiono 
przykładowe wyniki pomiarów wykonanych techniką XRD dla nanowarstw ditlenku tytanu o 
grubości 75 nm oraz złota o grubości 50 nm zdeponowane na podłożach. Niniejsze pomiary 
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pozwoliły na potwierdzenie odpowiednich struktur krystalicznych dla wybranych podłoży. W 
kolejnej części przedstawiono wyniki badań wykonane za pomocą niskokątowej dyfrakcji 
rentgenowskiej w celu potwierdzenia jednorodnej struktury polikrystalicznej nanowarstw: Au, 
Ti i TiO2 osadzonych na różnych podłożach. Pomiary krzywych reflektometrycznych 
pozwoliły z kolei na wyznaczenie gęstości i grubości nanowarstw oraz ich chropowatości. 
Dodatkowo grubości nanowarstw złota zweryfikowano metodą spektroskopii 
elipsometrycznej. W wyniku analiz stwierdzono, że największymi chropowatościami 
charakteryzowały się wszystkie nanowarstwy zdeponowane na podłożu ze szkła 
borowokrzemowego. Dlatego też próbki te zostały wykluczone z dalszych badań. Obrazy 
topografii powierzchni nanowarstw uzyskano techniką mikroskopii sił atomowych AFM. 
Badania te potwierdziły niską i jednorodną chropowatość nanowarstw tytanu i złota, co 
pozwoliło na użycie tych nanowarstw jako materiałów referencyjnych w dalszych badaniach z 
wykorzystaniem jonów w wysokich stanach ładunkowych. W rozdziale stwierdzono również, 
że obserwacja topografii powierzchni ditlenku tytanu przed modyfikacją jonową nie była 
możliwa ze względu na trudności z interpretacją obrazów uzyskach za pomocą techniki AFM. 
Prosiłbym o krótkie wyjaśnienie na czy polegały owe trudności i na podstawie jakich kryteriów 
próbki zostały odrzucone z dalszych badań.

W rozdziale siódmym omówiono modyfikację nanowarstw jonami ksenonu w wysokich 
stanach ładunkowych. W rozdziale przedstawiono wyniki symulacji trajektorii oraz zasięgów 
jonów za pomocą kodu SRIM 2010 dla jonów ksenonu Xe+ o energii kinetycznej 280 keV, 
bombardujących nanowarstwy złota o grubościach: 5 nm, 10 nm, 25 nm, 100 nm, 
zdeponowanych na podłożu krzemowym. W kolejnej części rozdziału omówiono proces 
optymalizacji parametrów akceleratora, w szczególności parametry elektryczne źródła jonów 
EBIS-A, które pozwoliły na uzyskanie odpowiednich wiązek jonów ksenonu: Xe25+, Xe30+, 
Xe3?+ o energii kinetycznej 280 keV, które uzyskano w trybie prądu stałego (Xe25+, Xe30+) oraz 
w trybie impulsowym (Xe3:,+). W tym miejscu wskazany byłby komentarz czy wybór trybu 
pracy źródła jonów na impulsowy lub stały wynikał jedynie z uwarunkowań technicznych oraz 
czy tryb pracy źródła jonów miał wpływ na powstawanie danych nanostruktur. W dalszej części 
rozdziału przedstawiono pomiary profili wiązki jonów oraz fluencji jonów. Same pomiary i 
analiza danych nie budzą wątpliwości, natomiast prosiłbym o komentarz dotyczący stabilności 
profili i fluencji wiązki jonów w czasie naświetlań. Dodatkowo prosiłbym o komentarz 
dotyczący niskich wartości fluencji uzyskanych dla jonów Xe3:>+ w porównaniu z fluencjami 
jonów Xe30+ oraz Xe40+ (rys. 7.8). W końcowej części rozdziału przedstawiono analizę 
wytworzonych nanostruktur. Za szczególnie wartościową część pracy należy uznać 
sparametryzowanie numeryczne przekrojów poprzecznych kraterów powstających w 
nanostrukturach na skutek oddziaływania z wysokonaładowanymi jonami ksenonu.

W rozdziale ósmym omówiono wyniki eksperymentów, w których próbowano wytworzyć 
nanostruktury w warstwach metalicznych złota i tytanu w wyniku naświetlania 
wy sokonaładowanymi jonami ksenonu. Warto podkreślić, że badania takie były możliwe dzięki 
starannemu doborowi próbek materiałowych charakteryzujących się małą chropowatością i 
stabilnością chemiczną. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wykazały możliwość 
wytwarzania nanostruktur na powierzchni nanowarstw metalicznych: Au i Ti w wyniku 
oddziaływania z wysokonaładowanymi jonami ksenonu Xe33+. Potwierdzenie to należy uznać 
jako bezsprzeczny sukces naukowy mgr. Ilony Stabrawy. W rozdziale przedstawiono analizy 
statystyczne nanostruktur powstałych w wyniku naświetlania nanowarstwach Ti i Au 
zdeponowanych na podłożu SiO2 jonami Xe35+. Analizy pokazały, że średnie wartości 
wysokości pagórków są porównywalne dla obu modyfikowanych nanowarstw Ti i Au, podczas 
gdy średnia wartość objętości pagórków w przypadku nanowarstwy Au jest około trzy razy 
większa niż w przypadku nanowarstwy Ti. Stwierdzono również, że mimo iż teoretyczna
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fluencja jonów ksenonu Xe35+ użyta w celu modyfikacji nanowarstw Au i Ti zdeponowanych 
na podłożach SiOz została oszacowana na 100 jonów/^m2 w trakcie takich samych warunków 
eksperymentalnych nanowarstwa Au charakteryzowała się zdecydowanie mniejszą gęstością 
struktur (15 jonów//zm2) niż w przypadku nanowarstw Ti (260 jonów/^m2). Co więcej 
oszacowania fluencji jonów na podstawie zmierzonej średnicy i prądu wiązki jonów pokazały 
zakres fluencji jonów 50-250 jonów/^m2. W związku z tym powstaje pytanie o to czy na 
podstawie zebranych doświadczeń eksperymentalnych możliwe jest zaproponowanie 
dokładniejszej metody szacowania fluencji wysokonaładowanych jonów ksenonu. W kolejnej 
części rozdziału omówiono wpływ energii kinetycznej i potencjalnej jonów ksenonu na 
wysokości i objętości struktur powstałych na powierzchni tytanu. Analizy wytworzonych 
nanostruktur w funkcji stanów ładunkowych jonów ksenonu pokazały, że objętość pagórków 
najpierw maleje wraz ze stanem ładunkowym do Xe23+, a następnie wzrasta dla najwyższych 
rozważanych stanów ładunkowych (Xe30+ i Xe35+). W pracy wykazano, że dla jonów o 
najniższych rozważanych stanach ładunkowych Xe20+ i Xe23+ istotną (dominującą) rolę na 
powstawanie pagórków miała zdeponowana energia kinetyczna. Z kolei dla najwyższych 
rozważanych stanów ładunkowych jonów ksenonu (Xe30+ i Xe3d+) największy wpływ na 
powstanie pagórków na powierzchni tytanu miała energia neutralizacji. Tabela 8.3 prezentuje 
charakterystyki wiązek jonów ksenonu wykorzystanych do wytwarzania naostruktur na 
powierzchni 25 nm tytanu. Z tabeli wynika, że dla poszczególnych stanów ładunkowych użyto 
jedynie pojedynczych energii kinetycznych. W związku z tym prosiłbym o komentarz z czego 
wynikał wybór użytych energii kinetycznych i dlaczego w pracy nie użyto kilku energii 
kinetycznej dla poszczególnych stanów ładunkowych jonów ksenonu. W końcowej części 
rozdziału omówiono wpływ energii potencjalnej i kinetycznej jonów ksenonu na wytwarzanie 
nanostruktur na powierzchni złota. Analizy średnich wartości średnic kraterów na 
powierzchniach próbek 100 nm warstwy złota zdeponowanej na krystalicznym podłożu 
krzemowym po raz pierwszy (jak deklaruje mgr Ilona Stabrawa) wskazały na istotny wpływ 
całkowitej energii potencjalnej jonów ksenonu na wielkość nanostruktur wytwarzanych w 
nanowarstwach złota. Niniejsze obserwacje eksperymentalne zostały potwierdzone przez 
obliczenia teoretyczne wykonane przy użyciu modelu 3D impulsu termicznego. Niezwykle 
cenna wydaje się konkluzja przedstawiona w pracy na podstawie dalszych obliczeń modelem 
3D impulsu termicznego dotycząca niewystarczającej depozycji całkowitej energii potencjalnej 
jonu ksenonu Xe3;>+ do wytworzenia krateru na powierzchni złota i konieczności do zajścia tego 
procesu synergii energii kinetycznej z całkowitą energią potencjalną. W związku z niniejszą 
konkluzją zasadne wydaje się pytanie dotyczące pozostałych stanów ładunkowych, dla których 
można by spodziewać się podobnych wniosków. Analizy średnich wartości średnic kraterów w 
funkcji energii kinetycznej nie wykazały silnych zależności. Wyniki eksperymentu porównano 
z obliczeniami dynamiki molekularnej, z których wynika, że kratery mogą powstawać na 
powierzchni kryształów złota dla niskich energii kinetycznych jonów ksenonu, a średnica 
kraterów zmienia się w przybliżeniu jak pierwiastek z jądrowych strat energetycznych. W 
rozdziale stwierdzono również, że dodanie całkowitej energii potencjalnej do symulacji 
wykorzystujących model dynamiki klasycznej jest trudne z teoretycznego punktu widzenia i 
stanowi wyzwanie na przyszłość. Proszę o komentarz czy niniejsza praca w jakimś stopniu 
może przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

Jeżeli chodzi o część edytorską, należy stwierdzić, że praca przygotowana jest bardzo starannie, 
włącznie z niezwykle starannie przedstawionymi pozycjami bibliograficznymi. Poza 
rysunkiem 8.5, który jest mało czytelny pozostałe rysunki przedstawione w pracy są czytelne i 
dobrze opisane. Na rysunkach 8.9 i 8.10 nieco razi użyty opis ‘moje dane’ choć z drugiej strony 
podkreśla to wkład pracy mgr Ilony Stabrawy w uzyskanie danych. Niektóre tabele (np. Tabela 
8.3) zawierają niepotrzebne powtórzenia informacji, które można by z korzyścią dla czytelnika 
przenieść do opisu tabeli. Pewną niedoskonałością prezentowanych danych jest brak informacji
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o niepewnościach niektórych ważnych wielkości, np. energii kinetycznych jonów w tabelach 
8.1, 8.3 czy 8.6.

Powyższe uwagi nie mają zasadniczego wpływu na zdecydowanie pozytywną ocenę 
pracy doktorskiej. Recenzowana rozprawa stanowi autorski wkład mgr Ilony Stabrawy w 
rozwój technik wytwarzania nanostruktur powierzchniowych w zderzeniach 
wysokonaładowanych jonów z nanowarstwami. Aktywny udział w przeprowadzonych 
pomiarach pilotażowych oraz w docelowych eksperymentach przyczynił się do rozpoczęcia 
badań nowej tematyki w Laboratorium Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Mgr Ilona Stabrawa wykazała się również umiejętnością 
opracowania rozbudowanych zbiorów danych, co potwierdza dobrą znajomość metod 
numerycznych i metod analizy danych. Wyniki prac, które stanowią część niniejszej rozprawy 
doktorskiej zostały opublikowane w czterech recenzowanych czasopismach naukowych, w 
których doktorantka jest pierwszym autorem w kolejności niealfabetycznej (piąta praca jest w 
przygotowaniu). Należy również podkreślić dodatkowy bogaty dorobek naukowy związany ze 
współautorstwem w wielu innych - niezwiązanych bezpośrednio z tematyką doktoratu - 
publikacjach w renomowanych czasopismach oraz udział w przygotowaniu patentu ‘Sposób 
wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg2+ z fazy wodnej’. Na 
uznanie zasługują również nagrody i stypendia uzyskane przez doktorantkę. Przedstawiona 
praca zawiera elementy nowości i spełnia wymagania zarówno zwyczajowe, jak i formalne 
stawiane rozprawom doktorskim. Wnioskuję o dopuszczenie mgr Ilony Stabrawy do dalszych 
etapów postępowania doktorskiego.
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