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Wydaj e się, że wytwarzanie nowych materiałów, których właściwości i przydatność we 
współczesnych technologiach są określone na poziomie ich struktury w skali submikronowej 
czy nanometrowej, to jeden z najważniejszych warunków rozwoju technicznego naszej 
cywilizacji. Stąd, zbadanie możliwości wytwarzania i kontrolowanego modyfikowania 
struktur o tych rozmiarach jest bardzo aktualnym wyzwaniem dla nauki, głównie fizyki. 
Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska dotyczy takich właśnie zagadnień, w 
szczególności, wytwarzania nanostruktur w postaci pagórków i kraterów, w cienkich, 
metalicznych warstwach powierzchniowych poddanych zderzeniom z ciężkimi, wysoko- 
naładowanymi jonami o stosunkowo małych prędkościach (rzędu 0,1 a.u.). Jest to praca 
eksperymentalna, gdzie Doktorantka postawiła sobie za zadanie przebadanie możliwości 
wytworzenia, w podanych powyżej warunkach, stabilnych nanostruktur w cienkiej warstwie 
materiału zdeponowanego na podłożu neutralnym dla przebiegu procesu modyfikacji 
powierzchni. Wybór padł na warstwy metaliczne, jako obiekty najsłabiej dotychczas pod tym 
kątem przebadane, ale i trudno poddające się wyciąganiu jednoznacznych wniosków z 
obserwacji. Ciężkie, wysoko-naładowane jony zaoferowały unikalne możliwości doboru, do 
modyfikacji powierzchni, dwóch parametrów istotnych dla przebiegu tego procesu, energii 
kinetycznej oraz znacznej energii potencjalnej skumulowanej w jonach. Dlatego, niezwykle 
istotnym było wyselekcjonowanie do badań obiektów, które dostarczyłyby możliwie 
niewielkich trudności w interpretacji otrzymanych wyników.

Początkowo, kandydatami na badane materiały były cienkie warstwy Ti, TiO2 oraz Au o 
grubościach, w zależności od materiału, od 5 nm do 100 nm, zdeponowane na różnych 
podłożach (krystalicznym krzemie, polikrystalicznym kwarcu oraz szkle borowo-krzemowym 
o symbolu BK7). Próbki były wykonane przez renomowanych dostawców komercyjnych. 
Dramaturgia wyboru właściwych próbek rozgrywa się na kilkudziesięciu stronach rozprawy 
doktorskiej (znaczna jej część) i jest umiejętnie opisana przez Autorkę, pokazując 
równocześnie Jej dużą wprawę w posługiwaniu się wieloma narzędziami do diagnozy 



powierzchni i cienkich warstw. Większość zastosowanych tu technik diagnostycznych oparta 
jest na właściwościach promieniowania rentgenowskiego. W badaniach zastosowano 
klasyczną dyfrakcję rentgenowską (XRD), nisko-kątową dyfrakcję rentgenowską (GIXRD), 
reflektometrię rentgenowską (XRR), spektroskopię elipsometryczną (SE), a w końcowym 
stadium badań mikroskopię sił atomowych (AFM). Istotną rolę, przy określeniu składu 
zanieczyszczeń powierzchni, odegrała także analiza z wykorzystaniem spektroskopii 
fotoelektronów (XPS). Większość dobrej klasy urządzeń, potrzebnych do badań, Doktorantka 
miała do dyspozycji w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Pomiary wykorzystujące mikroskopię AFM zostały przeprowadzone we współpracy z 
Laboratorium Analitycznym UMCS w Lublinie. W konsekwencji, w wyniku analiz opisanych 
w rozdziale 6 (str. 74 - 103) i opartych o powyżej wspomniane techniki, z dalszych badań 
wyeliminowano warstwy najcieńsze oraz materiały o zbyt dużej chropowatości, zarówno 
podłoża, jak i zdeponowanej na nim nanowarstwy. Ostatecznie, zdecydowano się na użycie, 
do naświetlania ciężkimi jonami, jednorodnych, polikrystalicznych warstw Ti (25 nm, 75 nm) 
oraz Au (50 nm, 100 nm) zdeponowanych na monokrystalicznym Si ewentualnie na SiO2. W 
szczególności, o doborze grubości naświetlanej warstwy decydował również średni zasięg 
jonów w tarczy. Powinien on być mniejszy od grubości nanowarstwy, aby uniknąć trudności 
interpretacyjnych wyników obserwacji związanych z bezpośrednim oddziaływaniem jonów z 
podłożem nanowarstw.

Podkreślić należy, że podstawy fizyczne wszystkich użytych technik diagnostycznych 
zostały dobrze przedstawione w rozdziale 2 rozprawy. Bliższe specyfikacje dotyczące 
poszczególnych urządzeń i zastosowanego tam oprogramowania zostały wplecione w tok 
analiz opisanych w rozdziale 6.

Części rozprawy doktorskiej bezpośrednio związane z jej tematem, to rozdziały 7 i 8. 
Rozdziały te wymagały dodatkowego wprowadzenia dotyczącego struktury wysoko- 
naładowanych jonów, sposobów ich wytwarzania i akceleracji oraz opisu procesów 
oddziaływania rozpędzonych jonów z warstwami ciał stałych. Zagadnienia te zostały 
wyczerpująco przedstawione w rozdziałach 3 i 4. Znaleźć tam możemy opis modeli strat 
energii jonu penetrującego ciało stałe, czy opis, związanych z tymi stratami, modeli 
rozpylania, wpływającego na możliwość wytworzenia na powierzchni trwałych nanostruktur. 
W szczególności, Autorka pracy koncentruje się tam na prezentacji klasycznego opisu strat 
energetycznych jądrowych i elektronowych oraz modeli rozpylania, takich jak model kaskady 
zderzeń binarnych, model dynamiki klasycznej, czy model impulsu termicznego (i-TS). 
Symulacje komputerowe, bazujące na niektórych z tych modeli, zostały wykorzystane w 
rozdziale 8.

Wysoko-naładowane jony gromadzą znaczną ilość energii potencjalnej, która może być 
porównywalna z energią kinetyczną jonu, a nawet ją przewyższać. Spektakularna rola jaką 
odgrywa formowanie tzw. „pustego” czy „wydrążonego atomu” (hollow atom, HA) podczas 
oddziaływania jonu przy zbliżaniu się do powierzchni ciała stałego została dobrze opisana w 
rozdziale 3 i ciekawie przedstawiona np. na rysunku 3.5 (str.45). Proces ten, inicjujący 
neutralizację jonu przy powierzchni, jest ściśle związany z transferem energii potencjalnej 
jonu do nanowarstwy i, jak pokazano w rozdziałach 7 i 8, wpływa na formowanie 
powierzchniowych nanostruktur (średnica krateru, rysunek 8.7). Możliwość zmiany stanu 
ładunkowego q jonu dostarcza stosunkowo łatwego sposobu sterowania wielkością energii 



potencjalnej jonu, a w konsekwencji, kontrolowanego wpływania na rozmiary wytworzonych 
nanostruktur.

Do naświetlania wybranych próbek użyto wiązek jonów Xeq+ (q=l 5, 20, 25, 30, 35, 36, 
40) o energiach w zakresie 120 keV - 480 keV dostarczonych przez akcelerator ze źródłem 
typu EBIS (rozdział 4). W tej części rozprawy brakuje mi zwymiarowanego schematu, 
ilustrującego geometrię eksperymentu, z usytuowaniem najważniejszych elementów 
decydujących o parametrach wiązki jonów. Zrzut obrazka 3D pokazany na rysunku 4.3 nie 
spełnia tej roli w pełni, a dziesiątki szczegółów tam wyeksponowanych komplikują, zawsze 
zalecaną, prostotę przekazu informacji.

Do zagadnień, związanych z prowadzeniem wiązki jonów i jej jakością, Autorka wraca 
w rozdziale 7. Opisano tam sposoby wyznaczenia rozmiarów i profilu wiązki jonów, co jest 
niezwykle istotne dla wyznaczenia tzw. fluencji strumienia jonów. Pozwala to, potem, na 
jednoznaczne przyporządkowanie wytworzonych struktur powierzchniowych (pagórki, 
kratery) działaniu pojedynczych jonów. Do określenia profilu wiązki jonów, padających na 
tarczę, Autorka rozprawy użyła metody często stosowanej w eksperymentach 
akceleratorowych, dobrze opisanej przez Nią w podrozdziale 7.3 (wykorzystanie puszki 
Faradaya). Ostatecznie, przy założeniu symetrii wiązki w kierunku x i y w płaszczyźnie 
prostopadłej do trajektorii rozchodzenia się jonów, można było przyjąć, że średnica wiązki 
(FWHM) wynosi 1,3 mm (±15%). Kolejne dwa podrozdziały (7.4, 7.5) znakomicie 
poprawiają dalsze uwiarygodnienie i wzmocnienie wniosków wynikających z jonowej 
modyfikacji badanych powierzchni, prezentowanych w końcowej części rozprawy 
doktorskiej. Na szczególne wskazanie zasługują tu rysunki 7.8 - 7.12.

Najważniejsze wnioski, dotyczące wytwarzania nanostruktur przez jony w 
nanowarstwach metali, zostały przedstawione w rozdziale 8. Omówiono tam wyniki kilku 
serii naświetlania jonami wybranych próbek. Pierwszą grupę omówionych efektów 
naświetleń stanowią nanostruktury (pagórki) powstałe, w warstwach Ti (75 nm) i Au (50 nm) 
na podłożach SiO2, w wyniku penetracji warstwy powierzchniowej jonami Xe33+ o energii 
kinetycznej 119 keV. W przypadku obu tarcz średnie wysokości nanostruktur wynosiły około 
4 nm. Wyznaczone objętości pagórków, powiązane z ciepłem topnienia materiału tarczy, z 
czasem oddziaływania jonu z warstwą przypowierzchniową, z energią neutralizacji w(qMV) 
jonu oraz ze zmierzoną fluencją padających jonów, pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie 
możliwości wytwarzania nanostruktur na powierzchni metalicznych nanowarstw Ti i Au 
jonami Xe35+. W podrozdziale 8.2 znajdujemy próbę sformułowania mocniejszych wniosków 
dotyczących jonowego wytwarzania nanostruktur. Zawarto tam wyniki badania nanowarstw 
Ti o grubości 25 nm zdeponowanych na krystalicznym krzemie. Wyznaczono zależność 
wysokości i objętości pagórków od energii kinetycznej i potencjalnej jonów Xeq+ dla q=15, 
20, 25, 30, 35. Analizę procesów, zachodzących przy wytwarzaniu tych nanostruktur, 
przeprowadzono w oparciu o diagramy przedstawiające zależność energii neutralizacji 
W(q,MV) i energii kinetycznej Ekin.dep, zdeponowanej w warstwie o rozmiarach wytworzonej 
nanostruktury, od prędkości v jonu. Analiza mechanizmów wytwarzania nanostruktur w 
oparciu o te dwa parametry, energię neutralizacji W(q MV) i energię kinetyczną Ekin,deP, wydaje 
się bardzo obiecująca i została skutecznie wykorzystana w dalszej części rozprawy. Tutaj 
jednak, mimo ewidentnego wytworzenia nanostruktur w powierzchniowych warstwach Ti, 
zaniechano dalszych badań tych warstw ze względu na stwierdzone, szybkie utlenianie 



próbek Ti i związaną z tym zmianą struktury powierzchni oraz ze względu na zbyt małą 
grubość nanowarstw (25 nm). Dla jonów w wyższych stanach ładunkowych ich średni zasięg 
R był większy od grubości nanowarstwy, co wymagało by uwzględnienia wpływu 
oddziaływania jonu z podłożem nanowarstwy, trudnego do opisania. W konsekwencji, 
końcowe, kluczowe eksperymenty przeprowadzono przy użyciu stabilnych w czasie 
nanowarstw złota o grubości 100 nm, zdeponowanych na warstwie Si.

Seria tych eksperymentów potwierdziła istotny wpływ energii potencjalnej jonów, 
wprowadzanej do powierzchni przez wysoko naładowany jon, na powstawanie nanostruktur 
(kraterów). Ustalając energię kinetyczną Ek jonu na stałym poziomie (280 keV) zmieniano 
jego stan ładunkowy (q=25, 30, 35, 36, 40), a tym samym energię potencjalną Ep 
zgromadzoną w jonie. Rysunek 8.7 pokazuje jednoznacznie związek rozmiarów 
wytworzonego krateru, jego średnicy i głębokości, z Ep. Z kolei, na rysunku 8.8 
przedstawiono próbę obliczenia przewidywanej średnicy krateru w zależności od Ep, w 
oparciu o model 3D impulsu termicznego (i-TS). Porównanie wyników tych obliczeń z 
wynikami pomiarów (rysunek 8.7) pokazuje ich dobrą zbieżność jakościową. Jakościowo 
dobrą zgodność uzyskano również dla obliczeń średnicy krateru, w zależności od energii 
kinetycznej jonu, opartych o tzw. jądrowe straty energetyczne (rysunek 8.9) oraz opartych na 
symulacjach przeprowadzonych w ramach modelu MD (rysunek 8.10).

Ta część rozprawy prezentuje najważniejsze i najciekawsze wnioski wynikające z 
przeprowadzonych eksperymentów i przygotowuje podstawy do stworzenia skutecznych 
metod kontrolowanego modyfikowania nanowarstw przy pomocy wysoko-naładowanych 
jonów. Przeprowadzonymi badaniami Doktorantka stworzyła wyraźne przyczółki dalszych 
badań w tym kierunku. Całą stronę poznawczą rozprawy doktorskiej i wnioski badawcze 
oceniam bardzo pozytywnie.

Z obowiązków recenzenta wynika jednak jeszcze konieczność wymienienia niektórych 
niedociągnięć, na które natknąłem się czytając pracę. Na kilka z nich zwróciłem już uwagę 
przy omawianiu zasadniczych części rozprawy. Kilka z nich podaję jeszcze poniżej:

1. Według mnie, rysunek 3.6 (str. 46) przedstawia procesy wymiany elektronów między 
jonem a powierzchnią ciała stałego (metalu) do której się zbliża (zaznaczone pasmo 
przewodnictwa, energia Fermiego, praca wyjścia), a nie wymiany elektronów między 
jonem i pojedynczym atomem tarczy, jak podano w opisie.

2. Konstrukcja niektórych tabelek utrudnia jednoznaczną analizę ich treści. Jednostki w 
jakich podane są poszczególne wielkości powinny być wymienione w samej tabelce. 
Czasem są one podane w opisie do tabelki, a czasem trzeba ich szukać w tekście 
rozprawy (przykłady: tabela 8.2, tabela 8.4, tabela 8.5, tabela 8.7).

3. W wielu miejscach Autorka używa zwrotu: .. .średni zakres jonów 7?.. .Oznacza to, że 
jakieś jony R mają zakres ? A przecież chodzi o: ...średni zasięg R jonów... . 
Przykłady: str. 121 (linijka 9 od góry), str.122 (linijka 3 od góry), str. 132 (linijka 13 i 
14 od góry).

4. W warstwach Ti i Au (50 nm) wytwarzane są nanostruktury w postaci pagórków, 
natomiast po przejściu do warstw Au (100 nm) wytwarzane są kratery. Jest to, wg 
mnie, bardzo istotny element obserwacji, który został potraktowany po macoszemu. 
Wprawdzie wydaje mi się, że pod koniec podrozdziału 8.1 jest krótka próba 
wyjaśnienia tego efektu, ale uważam to za zbyt pobieżne potraktowanie zagadnienia.



5. Na stronie 65 wystąpiła kilkukrotnie tajemnicza soczewka Einzela. Podejrzewam, że 
chodzi tu o tzw. soczewkę jedno-potencjałową ( Einzellinse z niem.), a pan Einzel 
nigdy nie istniał.

Wymienione tu uwagi nie zmieniają mojej bardzo pozytywnej oceny pracy doktorskiej. 
Rozprawa została logicznie skonstruowana i spisana na 156-ciu stronach. Składa się z ośmiu 
rozdziałów poprzedzonych dobrym wstępem oraz opisem celu i zakresu prac. W zakończeniu 
znajdujemy podsumowanie i zestawienie najważniejszych wniosków z przeprowadzonych 
eksperymentów, które już oceniłem w zasadniczej części recenzji. Ponadto podkreślam, że 
imponująca jest bogata bibliografia zawierająca 190 pozycji, do której Doktorantka 
odwoływała się w umiejętny sposób, świadczący o doskonałym opanowaniu przedstawionej 
tematyki badawczej.

Chciałbym dodać, że Autorka rozprawy posiada również wyśmienity, udokumentowany 
dorobek naukowy, na który składa się blisko 30 publikacji w dobrych czasopismach o 
międzynarodowym zasięgu, w których jest współautorem. Pięć z tych publikacji, gdzie jest 
głównym autorem, dotyczy bezpośrednio rozprawy doktorskiej. Ponadto, uczestniczyła 
aktywnie w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. 
Dwukrotnie, Jej prezentacje plakatowe zostały na konferencjach wyróżnione.

Konkludując, uważam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia 
wszystkie wymagania stawiane w Polsce tego typu rozprawom i stawiam wniosek o 
dopuszczenie pani mgr Ilony Stabrawy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.


