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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 
 

 magister fizyki 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 1996 

 

 doktor nauk fizycznych 

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku, 2005 

Tytuł rozprawy: Zastosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej w badaniu 

rozkładów koncentracji pierwiastków śladowych w materiałach biomedycznych. 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych. 

 
 Od 1996 do 2005, asystent, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zmiana nazwy Uczelni na 

Akademia Świętokrzyska, następnie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i od 

roku 2011 na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

 Od 2005, adiunkt, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

 Od 1996, specjalista, Zakład Metod Fizycznych, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w 

Kielcach. 

 Urlop macierzyński w roku 1999 (5 miesięcy). 

 Od 15.06.2008 do 15.09.2008, staż podoktorski, European Synchrotron Radiation Facility 

(ESRF), Grenoble, Francja. 
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 Urlop macierzyński w roku 2009 (5 miesięcy). 

 Od 2015, kierownik techniczny, Laboratorium Metod Rentgenowskich, Instytut Fizyki, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 W-ce dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach (wybór na kadencję 2016-2020).  

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 
 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 

Niskokątowa spektroskopia rentgenowska i jej wybrane zastosowania 

interdyscyplinarne 
 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy), 

 

O1. U. Majewska, D. Banaś, J. Braziewicz, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek, J. Wudarczyk 

Improvement of a TXRF set-up to obtain detection limit in the low ppb range 

X-Ray Spectrometry  35 (2006) 323-328 

DOI: 10.1002/xrs.911 

 

O2. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, J. Braziewicz, S. Góźdź, U. Majewska, M. Pajek 

Analysis of elemental concentration censored distributions in breast malignant and breast benign 

neoplasm  tissue 

Spectrochimica Acta B 62 (2007) 695-701 

DOI: 10.1016/j.sab.2007.03.004 

 

O3. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, W. Cao, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, Y. Kayser, M. Pajek,  

M. Salome, J. Susini, J. Szlachetko, M. Szlachetko 

Observation of  ultralow-level Al impurities on a silicon surface by high-resolution grazing 

emission x-ray fluorescence excited by synchrotron radiation 

Physical Review B 80, 113305 (2009) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.80.113305 

 

O4. J. Szlachetko, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek, W. Cao, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska,  

Y. Kayser, M. Szlachetko, M. Kavcic, M. Salome, J. Susini 

Application of the high-resolution grazing emission x-ray fluorescence method for impurities 

control in semiconductor nanotechnology  

Journal of Applied Physics 105, 086101 (2009) 

DOI: 10.1063/1.3086658 
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O5. Y. Kayser, D. Banaś, W. Cao, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, P. Jagodziński, M. Kavcic,  

A. Kubala-Kukuś, S. Nowak, M. Pajek, J. Szlachetko 

Depth profiles of Al impurities implanted in Si wafers determined by means of the high resolution 

grazing emission x-ray fluorescence technique  

Spectrochimica Acta B 65 (2010) 445-449 

DOI: 10.1016/j.sab.2010.02.013 

 

O6. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, M. Pajek, J. Szlachetko, P. Jagodziński, J. Susini, M. Salomé 

Synchrotron radiation based micro X-ray fluorescence analysis of the calibration samples used in 

surface sensitive total reflection and grazing emission X-ray fluorescence techniques 

Radiation Physics and Chemistry 93 (2013) 117–122 

DOI: 10.1016/j.radphyschem.2012.11.010 

 

O7. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, J. Braziewicz, U. Majewska, M. Pajek, J. Wudarczyk-Moćko,  

G. Antczak, B. Borkowska, S. Góźdź, J. Smok-Kalwat 

Analysis of Copper Concentration in Human Serum by Application Total Reflection X-Ray 

Fluorescence Method   

Biological Trace Elements Research 158 (2014) 22-28  

DOI: 10.1007/s12011-013-9884-4 

 

O8. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, J. Braziewicz, U. Majewska, M. Pajek, I. Stabrawa,  

J. Wudarczyk-Moćko, S. Góźdź 

Determination of lead at physiological level in human biological materials using the total 

reflection X-ray fluorescence analysis 

X-Ray Spectrometry 45 (2016) 318-324 

DOI: 10.1002/xrs.2707 

 

O9. A. Kubala-Kukuś, M. Arabski, I. Stabrawa, D. Banaś, W. Różański, M. Lipiński,  

U. Majewska, J. Wudarczyk-Moćko, J. Braziewicz, M. Pajek, S. Góźdź 

Application of TXRF and XRPD techniques for analysis of elemental and chemical composition of 

human kidney stones 

X-Ray Spectrometry 46 (2017) 412-420 

DOI: 10.1002/xrs.2778 

 

O10. A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, I. Stabrawa, K. Szary, D. Sobota, U. Majewska, J. Wudarczyk-

Moćko, J. Braziewicz, M. Pajek 

Analysis of Ti and TiO2 nanolayers by total reflection X-ray photoelectron spectroscopy 

Spectrochimica Acta Part B 145 (2018) 43–50 

DOI: 10.1016/j.sab.2018.03.012 

 

O11. I. Stabrawa, A. Kubala-Kukuś, D. Banaś, G. Pepponi, J. Braziewicz, M. Pajek,  

M. Teodorczyk 

Characterization of the morphology of titanium and titanium (IV) oxide nanolayers deposited on 

different substrates by application of grazing incidence X-ray diffraction and X-ray reflectometry 

techniques 

Thin Solid Films 671 (2019) 103–110 

DOI: 10.1016/j.tsf.2018.12.034 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Celem badań opisanych w pracach, które są podstawą mojego osiągnięcia naukowego jest 

badanie procesów oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią w warunkach 

całkowitego zewnętrznego odbicia promieniowania X z wykorzystaniem metod spektroskopii 

rentgenowskiej (niskokątowa spektroskopia rentgenowska), a także interdyscyplinarne 

wykorzystanie badanych zjawisk atomowych. Artykuły stanowiące podstawę mojego osiągnięcia 

naukowego są wynikiem mojej wieloletniej działalności naukowej w Zakładzie Fizyki Atomowej 

Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) oraz Zakładzie Metod 

Fizycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ŚCO), a także współpracy z European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, Francja), Uniwersytetem we Fribourgu 

(Szwajcaria) oraz Elettra Sincrotrone Trieste (Elettra, Triest, Włochy). Omawiane badania 

prowadziłam z wykorzystaniem różnych technik spektroskopii niskokątowej: a) rentgenowskiej 

analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej (total reflection X-ray 

fluorescence analysis (TXRF)), b) rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej dla małych kątów 

emisji (grazing emission X-ray fluorescence analysis (GEXRF)), c) spektroskopii fotoelektronów 

w zakresie promieniowania X z całkowitym odbiciem wiązki padającej (total reflection X-ray 

photoelectron spectroscopy (TRXPS)), reflektometrii rentgenowskiej (X-ray reflectometry 

(XRR)), dyfrakcji rentgenowskiej dla małych kątów wzbudzenia (grazing incidence X-ray 

diffraction (GIXRD)) oraz rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej dla małych kątów wzbudzenia 

(grazing incidence X-ray fluorescence analysis (GIXRF)). Techniki bazowały na wykorzystaniu 

promieniowania rentgenowskiego w różnych zakresach energetycznych promieniowania 

wzbudzającego oraz różnych układów detekcji promieniowania wtórnego oraz elektronów,  

z zastosowaniem niskiej i wysokiej zdolności rozdzielczej. W Instytucie Fizyki UJK, którego 

jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, badania prowadziłam bazując na układzie TXRF 

(zarówno konstruowanym w IF, jak i spektrometrze komercyjnym), układzie XPS/TRXPS oraz 

XRR/GIXRD, z wykorzystaniem lampy rentgenowskiej jako źródła promieniowania 

rentgenowskiego. Badania z wykorzystaniem niskokątowej techniki GEXRF z wysoką zdolnością 

rozdzielczą prowadziłam w Europejskim Ośrodku Promieniowania Synchrotronowego (ESRF)  

w Grenoble, uczestnicząc aktywnie w planowaniu, realizacji i analizie wyników 5 eksperymentów. 

W ośrodku ESRF odbyłam także trzymiesięczny staż podoktorski. Jedne z ostatnich badań  

z wykorzystaniem niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej prowadziłam w ośrodku 

Synchrotron Elettra w Trieście, z wykorzystaniem układów GIXRF oraz XRR. Jestem pierwszym 

autorem lub współautorem około 40 artykułów naukowych po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

fizycznych oraz 18 przed doktoratem, w tematyce związanej z badaniem procesów oddziaływania 

promieniowania rentgenowskiego z materią z wykorzystaniem technik spektroskopii 

rentgenowskiej. Wielokrotnie prezentowałam osiągnięte wyniki zarówno w formie referatów, jak 

i komunikatów konferencyjnych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach (łącznie około 

180 komunikatów i referatów). 

 

Analiza procesów fizycznych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania 

rentgenowskiego z materią, stanowiących podstawy fizyczne spektroskopii rentgenowskiej, daje 

unikalne możliwości badania różnorodnych własności ośrodka. Opis absorpcji fotoelektrycznej, 

elastycznego rozpraszania Rayleigha, nieelastycznego rozpraszania Comptona, czy też ogólnie 
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pochłaniania promieniowania X, w różnym zakresie energii tego promieniowania, ściśle związany 

jest z własnościami materii na poziomie atomowym. Badanie procesów oddziaływania 

promieniowania X z materią sprowadza się do wyznaczania charakterystycznych wielkości jak: 

przekroje czynne, intensywność promieniowania rozproszonego i/lub charakterystycznego 

wzbudzonego w efekcie fotoelektrycznym, współczynniki pochłaniania, czy też do analizy 

efektów emisji fotoelektronów oraz elektronów Augera. Uzyskiwana informacja o własnościach 

materii jest bardzo różnorodna, od składu pierwiastkowego oraz składu chemicznego,  

do informacji o otoczeniu chemicznym wybranego atomu i gęstościach stanów elektronowych.    

 

Szczególnych informacji o własnościach atomowych dostarcza analiza zjawiska odbicia  

i załamania promieniowania rentgenowskiego na granicy ośrodków (Rysunek 1 a) i 1 b)). 

Propagację promieniowania rentgenowskiego w jednorodnym ośrodku opisuje się w oparciu  

o model rozpraszania fali elektromagnetycznej na związanych elektronach, wprawianych  

w wymuszony ruch drgający padającą falą elektromagnetyczną. W przypadku gdy falą padającą 

jest promieniowanie rentgenowskie, długości fali tego promieniowania są bardzo małe, osiągają 

rozmiary atomowe, a energie fotonu są porównywalne z energiami wiązania elektronów atomu.  

 

 

W przypadku promieniowania rentgenowskiego współczynnik załamania n jest mniejszy, 

o małą wielkość (składowa dyspersyjna), od jedności i promieniowanie rentgenowskie rozchodzi 

się w ośrodku z prędkością fazową większą niż prędkość światła w próżni. Oznacza to, że dla 

promieniowania rentgenowskiego, materia jest ośrodkiem optycznie rzadszym niż próżnia (n < 1). 

Promieniowanie rentgenowskie przechodząc z próżni do materii załamuje się w kierunku do 

granicy ośrodków (Rysunek 1 b)). W następstwie tego istnieje pewien krytyczny kąt padania 

c, powyżej którego zachodzi całkowite odbicie zewnętrzne promieni X. Zjawisko to jest 

podstawą fizyczną wielu niskokątowych technik spektroskopii promieniowania rentgenowskiego. 

Zwyczajowo wprowadza się uzupełniający kąt odbłysku , będący kątem pomiędzy promieniem 

padającym, a powierzchnią odbijającą, zdefiniowany jako  = 90o – . 

Zjawiska odbicia i załamania wiązki promieniowania rentgenowskiego na granicy 

ośrodków scharakteryzowane są przez trzy podstawowe wielkości opisujące te procesy, 

 
a) 

 
Rys. 1. (a) Geometria zjawiska odbicia i załamania 

fali na granicy dwóch ośrodków. Wektory �⃗� , 𝑘′⃗⃗⃗  , 𝑘′′⃗⃗⃗⃗  
są wektorami falowymi odpowiednio fali 

padającej, załamanej i odbitej. 

 

b) 

 
Rys. 1. (b) Schemat zjawiska całkowitego odbicia padającej 

wiązki promieniowania rentgenowskiego. Dla kątów 

mniejszych od kąta krytycznego c fala ulega całkowitemu 

odbiciu. 

fala załamana

promień krytyczny

fala całkowicie odbitac

<c

>c
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mianowicie: kąt krytyczny c, zależny od rodzaju ośrodka oraz odwrotnie proporcjonalny  

do energii E promieniowania rentgenowskiego (𝜑𝐶~√
𝑍𝜌

𝐴

1

𝐸
, Z-liczba atomowa, A-liczba masowa 

pierwiastka ośrodka,-gęstość ośrodka), współczynnik odbicia R oraz głębokość wnikania z. Dla 

kątów <c współczynnik odbicia jest praktycznie jednakowy dla wszystkich materiałów, 

osiągając wartość 𝑅 ≈ 1 (100% odbicia). Głębokość wnikania z promieniowania rentgenowskiego 

w ośrodek materialny w warunkach całkowitego odbicia promieniowania X osiąga natomiast stałą 

wartość, rzędu kilku nanometrów. 

 

Na szczególnych aspektach oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią  

w zakresach kątowych poniżej i nieznacznie powyżej kąta krytycznego opiera sią niskokątowa 

spektroskopia rentgenowska. W metodzie tej, procesy atomowe i własności materiałów badane są 

w warunkach całkowitego zewnętrznego odbicia pierwotnego promieniowania wzbudzającego 

i/lub promieniowania charakterystycznego wzbudzonego w ośrodku materialnym, przy 

zastosowaniu stałego kąta padania/emisji bądź też z uwzględnieniem zależności badanego sygnału 

od kąta. Źródłem promieniowania rentgenowskiego może być promieniowanie synchrotronowe, 

czy też, w warunkach laboratoryjnych, lampa rentgenowska. Detekcja analizowanego 

promieniowania  zachodzi w układzie z dyspersją długości fali i/lub dyspersją energii, z wysoką 

i/lub niską energetyczną zdolnością rozdzielczą.   

 

W oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią dominującymi procesami 

atomowymi są: absorpcja fotoelektryczna z deekscytacją promienistą i bezpromienistą, 

rozpraszanie elastyczne oraz rozpraszanie nieelastyczne, przy czym niskokątowa spektroskopia 

rentgenowska koncentruje się na udziale omawianych procesów w obszarze kątów krytycznych  

i odpowiadających im zasięgom promieniowania rentgenowskiego rzędu nanometrów. 

Zastosowanie szerokiego zakresu energii wzbudzającego promieniowania rentgenowskiego 

pozwala prześledzić wkład poszczególnych procesów atomowych w zależności od energii 

promieniowania. W przypadku badania przejść promienistych wykorzystywany jest efekt 

wzmocnienia intensywności promieniowania fluorescencyjnego z jednoczesnym spadkiem 

intensywności promieniowania rozproszonego, będącego źródłem tła w widmach promieniowania 

rentgenowskiego i determinującego możliwości aplikacyjne danej techniki pomiarowej (granica 

wykrywalności – detection limit). Analogiczne aspekty dyskutowane są dla przejść 

bezpromienistych, przy czym analizowana jest poprawa wartości stosunku intensywności 

fotoelektronów do elektronów rozproszonych. Dodatkowe aspekty i możliwości badania własności 

nanowarstw powierzchniowych daje analiza wymienionych procesów w zależności od kąta 

wzbudzenia/emisji.   

 

    

 

(a) Rentgenowska analiza fluorescencyjna z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF)                                        

 

W technice TXRF [1] pierwotne promieniowanie rentgenowskie kierowane jest na badaną próbkę 

(lub podkładkę, na której próbka jest zdeponowana) pod kątem mniejszym od kąta krytycznego, 

ściśle określonego dla danej energii promieniowania X oraz dla materiału próbki/podkładki  

(Rys. 2 a)). Głównym zagadnieniem badanych procesów atomowych jest rejestracja wzbudzonego  

w efekcie fotoelektrycznym promieniowania fluorescencyjnego oraz promieniowania pierwotnego 
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rozproszonego elastycznie i nieelastycznie (odpowiednio, efekt Rayleigha oraz efekt Comptona), 

określenie jego intensywności, która niesie informację, także ilościową, o składzie 

pierwiastkowym próbki. W technice TXRF kąt rejestracji wynosi 90o (Rys. 2 a)). Ważnym 

aspektem jest dobór warunków eksperymentalnych dla zmaksymalizowania prawdopodobieństwa 

emisji promieniowania charakterystycznego i zminimalizowania procesu rozproszenia 

nieelastycznego promieniowania X w badanym materiale.  

 

 

 

 

 

Zagadnieniom tym dedykowane są badania naukowe przedstawione w artykułach 

stanowiących podstawę mojego osiągnięcia naukowego w zakresie niskokątowej techniki TXRF 

([O1], [O2], [O7], [O8], [O9]). Badania zostały przeprowadzone na układzie TXRF 

skonstruowanym w IF (w oparciu o układ opracowany przez grupę z Uniwersytetu Technicznego 

w Wiedniu [2, 3]) oraz na komercyjnym spektrometrze S2Picofox (Bruker), w których źródłem 

promieniowania X jest lampa rentgenowska z anodą molibdenową (Mo). Maksymalna energia 

promieniowania hamowania to odpowiednio 40 (45) keV (układ IF) oraz 50 keV (spektrometr 

komercyjny), a promieniowania charakterystycznego wykorzystywanego jako promieniowanie 

wzbudzające to 17.44 keV (linia Mo-K). Zastosowane detektory to półprzewodnikowy Si(Li) 

(energetyczna zdolność rozdzielcza ~ 170 eV dla linii Fe-K) oraz krzemowy detektor dryfowy 

(SDD - silicon drift detector, energetyczna zdolność rozdzielcza ~ 160 eV dla Mn-K). Zakres 

energetyczny rejestrowanego promieniowania to od około 1.5 keV do 18 keV. Kąt krytyczny dla 

zastosowanego promieniowania wzbudzającego (17.44 keV) oraz podkładki kwarcowej, na której 

deponowane są analizowane próbki, wynosi 0.1o.  

 

W typowym układzie TXRF próbka na ogół traktowana jest jako jednorodna cienka tarcza, 

dla której dodatkowe efekty towarzyszące oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego  

z materią, typowe dla klasycznej techniki XRF (np. efekt matrycy, wzbudzania wtórnego, 

granulacji), są zaniedbywalnie małe. Założenie takie ma istotne znaczenie w poprawnej 

interpretacji intensywności emitowanego przez próbkę promieniowania charakterystycznego 

(procedura kalibracji układu eksperymentalnego, dodatkowo z wykorzystaniem standardu 

wewnętrznego).  

 

W pracach [O1], [O2], [O7], [O8], [O9] analizowano próbki materiałów referencyjnych 

(wielopierwiastkowe roztwory wodne Merck) oraz próbki ludzkiego materiału biologicznego 

(surowica, tkanki, włosy, kamienie nerkowe), których analiza składu pierwiastkowego metodą 

X-ray 

fluorescence

X-ray 

fluorescenceX-ray beam

X-ray beamdetector


exit


inc

TXRF GEXRF

d
et

ec
to

rdetector

 
a)                                          b)  

Rys. 2. a) Schematyczne przedstawienie układów technik niskokątowej spektroskopii 

rentgenowskiej: TXRF oraz b) GEXRF. W technice TXRF promieniowanie pierwotne 

kierowane jest na próbkę (lub na podkładkę, na której próbka jest zdeponowana) poniżej 

kąta krytycznego promieniowania wzbudzającego. W metodzie GEXRF poniżej kąta 

krytycznego rejestrowane jest wzbudzone promieniowanie fluorescencyjne. 
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TXRF stanowi przykład interdyscyplinarnego wykorzystania tej techniki niskokątowej 

spektroskopii rentgenowskiej.  

W pracy [O1], w celu wyznaczenia optymalnego kąta odbłysku techniki TXRF, koncentruję 

się na analizie zależności widmowego rozkładu energii pierwotnego i wtórnego promieniowania 

rentgenowskiego (Rys. 3, Rys. 4 a)), zależności intensywności Nnet linii promieniowania 

charakterystycznego pierwiastków (Rys. 4 b)), intensywności promieniowania rozproszonego 

Nback (Rys. 4 c)) oraz granicy wykrywalności DL (𝐷𝐿~√𝑁𝑏𝑎𝑐𝑘/𝑁𝑛𝑒𝑡) (Rys. 4 d)) od wartości kąta 

odbłysku. Na Rysunku 3 przedstawiono zależność kształtu widm promieniowania 

rentgenowskiego od kąta odbłysku wiązki pierwotnej na reflektorze, stanowiącym element 

optyczny zastosowanego układu eksperymentalnego TXRF. Zmiana kąta odbłysku w warunkach 

całkowitego zewnętrznego odbicia istotnie wpływa na kształt widma. W zależności od wartości 

kąta redukuje się wkład wysokoenergetycznej części widma, a także obniża poziom tła w zakresie 

niższych wartości energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmodyfikowana wiązka pierwotna kierowana jest następnie w warunkach całkowitego 

odbicia na podkładkę, na której zdeponowana jest analizowana próbka, przy czym wartość kąta 

odbłysku istotnie wpływa na granicę wykrywalności (Rys. 4). Dla optymalnego kąta 0.017o, dla 

analizowanych roztworów wodnych, granicę wykrywalności określono na poziomie 1 ppb (10-9 

g/g).  

 

 

 

 

Rys. 3. Zależność kształtu widm promieniowania rentgenowskiego od kąta odbłysku 

wiązki pierwotnej na reflektorze [O1]. 
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Rys. 4. a) Widma promieniowania rentgenowskiego emitowanego z roztworu referencyjnego (V, As, 

Y) dla optymalnego kąta odbłysku 0.017° oraz dla kąta 0.092°. b) Zależność intensywności linii 

promieniowania charakterystycznego, c) intensywności promieniowania rozproszonego oraz  

d) granicy wykrywalności od wartości kąta odbłysku [O1]. 
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Analiza procesów atomowych prowadząca do optymalizacji możliwości pomiarowych układu 

TXRF [O1] została wykorzystana w interdyscyplinarnych badaniach związanych z określeniem 

składu pierwiastkowego w próbkach ludzkiego materiału biologicznego, w szczególności  

w tkankach łagodnego i złośliwego nowotworu piersi [O2] oraz zawartości miedzi w surowicy 

krwi ludzkiej w grupie chorych na ziarnicę złośliwą oraz w grupie kontrolnej [O7]. Dobór 

materiału badawczego z jednej strony ściśle związany był ze współpracą, którą prowadzę  

ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, a z drugiej strony z dużym zainteresowaniem 

w naukach biologicznych, medycznych, czy też w ochronie środowiska w zakresie określania 

zawartości pierwiastków w próbkach ludzkiego materiału biologicznego [4-6], o czym świadczy 

także duża liczba cytowań prac dedykowanych tym zastosowaniom. 

 

 

Osiągnięciem pracy [O2] jest wykonanie analizy składu pierwiastkowego w 94 próbkach tkanek 

nowotworu piersi (68 nowotworu łagodnego i 26 złośliwego) pacjentek ŚCO. Oznaczono 

zawartość 13 pierwiastków (P, S, K, Ca, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ge, Se, Rb, Pb), w tym metali ciężkich 

i pierwiastków śladowych. Dokonano analizy statystycznej wyników, z uwzględnieniem pomiarów 

poniżej granicy wykrywalności i koncepcji danych lewostronnie cenzurowanych, których analiza 

statystyczna opiera się na wykorzystaniu estymatora Kaplana-Meiera. Wyznaczono podstawowe 

parametry zawartości pierwiastków (wartość średnia, mediana, Rys. 5 a)) oraz porównano 

nieparametrycznie zawartości określonego pierwiastka w badanych dwóch grupach próbek  

(Rys. 5 b)). Zaobserwowano wzrost zawartości pierwiastków w grupie tkanek nowotworu 
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a)                                                                                    b) 

Rys. 5. a) Typowy rozkład koncentracji pierwiastków w próbkach tkanek piersi określony z wykorzystaniem techniki 

TXRF: Cu w łagodnej tkance nowotworowej. Wewnątrz pokazano dystrybuantę rozkładu koncentracji, wartość 

średnią, medianę oraz odchylenie standardowe. b) Porównanie dystrybuant zawartości rubidu (Rb) w tkankach piersi 

w dwóch grupach, nowotworu złośliwego (M) i łagodnego (B), odtworzone z wykorzystaniem estymatora Kaplana–

Meiera. Podano wartości średnie oraz mediany zawartości Rb oraz przedziały ufności dla dystrybuant. Na rysunku 

podano statystykę testu log-rank z wartością krytyczną dla poziomu ufności 95%. Test wskazuje na statystycznie 

istotne różnice w zawartości Rb w porównywanych grupach [O2].  



11 

 

złośliwego i potwierdzono statystycznie istotne różnice między niektórymi pierwiastkami (P, S, K, 

Ca, Fe, Ni, Se, Rb). 

 

Osiągnięciem pracy [O7] jest określenie zawartości Cu w próbkach surowicy ludzkiej w grupie 

kontrolnej (44 próbek) oraz w grupie pacjentów poddanych chemioterapii (142 próbek)  

z wykorzystaniem niskokątowej techniki TXRF. W badaniach dokonano analizy widm 

promieniowania charakterystycznego emitowanego przez próbki surowicy krwi ludzkiej, 

wyznaczono intensywność linii promieniowania charakterystycznego oraz poziom 

promieniowania rozproszonego nieelastycznie w matrycy biologicznej, w szerokim zakresie 

energii rejestrowanego promieniowania (od około 4 keV do 15 keV) dla promieniowania serii K 

pierwiastków o liczbach atomowych od 22 do 38, a następnie oszacowano granicę wykrywalności 

zawartości pierwiastkowej (Rys. 6 a)). Dla zastosowanego układu wzbudzającego,  granicę 

wykrywalności dla miedzi (liczba atomowa Z = 29) oszacowano na poziomie 0.07 mg/L.W pracy 

wykonano zaawansowaną analizę statystyczną dla badanych grup (przykładowo Rys. 6 b)),  

a w szczególności określono, jako zakres międzykwantylowy, wartości referencyjne zawartości Cu 

w surowicy krwi ludzkiej w grupie kontrolnej (dla przykładu: 𝑥0.05 ÷ 𝑥0.95 = 0.273 ÷ 1.94 

(mg/L), gdzie x0.05 i x0.95 są odpowiednio kwantylami zawartości Cu rzędu 0.05 oraz rzędu 0.95). 

 

 

 

Rozwinięta metodyka pomiarów z wykorzystaniem niskokątowej techniki TXRF, wyznaczony 

skład pierwiastkowy oraz analiza statystyczna przedstawiona w pracach [O2] i [O7], 

wykorzystywane są w rutynowych badaniach laboratoryjnych prowadzonych przez Instytut Fizyki 
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a)                                                                                           b) 

Rys. 6. a) Zależność granicy wykrywalności (DL) od liczby atomowej pierwiastka wyznaczona dla układu TXRF. 

Wartość DL została wyznaczona dla próbki surowicy ludzkiej dla czasu pomiaru 1 h. Dla miedzi (liczba atomowa 

Z = 29) granica wykrywalności techniki TXRF jest na poziomie 0.07 mg/L. b) Porównanie dystrybuant (±σ 

przedział ufności) zawartości miedzi w grupie kontrolnej oraz w grupie pacjentów poddanych chemioterapii. Na 

rysunku przedstawiono wyznaczone mediany zawartości miedzi (xmed). Dystrybuanty porównano  

z wykorzystaniem nieparametrycznego testu Kołmogorowa-Smirnowa, który na poziomie ufności 95 %, 

potwierdził statystycznie istotne różnice między rozkładami koncentracji miedzi w surowicy ludzkiej w grupie 

kontrolnej i grupie chemioterapii [O7].  
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UJK we współpracy z ŚCO w Kielcach, zwłaszcza w przypadku materiału biologicznego typowo 

wykorzystywanego w diagnostyce.   

W ramach przedstawianego osiągnięcia naukowego badania oddziaływań atomowych  

w warunkach całkowitego odbicia wiązki padającej prowadzono także z wykorzystaniem 

komercyjnego spektrometru S2 Picofox. Wyniki badań przedstawia praca [O8] oraz, w aspekcie 

zastosowania interdyscyplinarnego, praca [O9]. 

 

Szczególnym przykładem wykorzystania techniki TXRF w badaniu procesów atomowych 

oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z matrycami biologicznymi, jest wzbudzanie  

i rejestracja promieniowania charakterystycznego pierwiastków o zawartościach śladowych, w tym 

także metali ciężkich (np. ołowiu (Pb)), co stanowi przedmiot licznych badań interdyscyplinarnych 

[7-11]. W metodzie TXRF, jednakże, w której jednocześnie rejestrowane jest promieniowanie 

charakterystyczne wielu pierwiastków w szerokim zakresie energii tego promieniowania,  

w układzie z dyspersją energii ze zdolnością rozdzielczą na poziomie 160 eV (Rys. 7), detekcja 

promieniowania charakterystycznego pierwiastków o śladowych zawartościach jest utrudniona.  

Dodatkowo, w przypadku wielu z tych pierwiastków, jak np. w przypadku ołowiu (Pb), 

wyznaczana jest intensywność promieniowania charakterystycznego serii L (ze względu na dużą 

energię wiązania elektronów na powłokach K w porównaniu z energią promieniowania 

wzbudzającego), dla którego wydajność fluorescencji jest zdecydowanie mniejsza niż dla serii K.    

 

Procedura optymalizacji warunków wzbudzania i rejestracji promieniowania charakterystycznego 

Pb-L w próbkach ludzkiego materiału biologicznego została omówiona w pracy [O8].  

W badaniach dokonano analizy widm promieniowania charakterystycznego analizowanych próbek 

z uwzględnieniem energetycznej zdolności rozdzielczej stosowanego spektrometru i doboru 

   

a)                                                                                           b) 

Rys. 7. a) Widmo promieniowania charakterystycznego emitowanego przez próbkę surowicy ludzkiej 

zarejestrowane techniką TXRF. W celu dokonania analizy ilościowej zwykle jako standard wewnętrzny dodawany 

jest Ga, którego linie promieniowania charakterystycznego K nakładają się z liniami Pb-L. b) Widmo 

promieniowania charakterystycznego emitowanego przez próbkę surowicy ludzkiej zarejestrowane techniką 

TXRF z Co jako standardem wewnętrznym. Linie Pb-L i Pb-L zaznaczono na widmie [O8]. 
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standardu wewnętrznego (Rys. 7), a także przeprowadzono dyskusję dokładności wyników 

eksperymentalnych określenia Pb przy śladowych (~ 0.002 g/g) zawartościach tego pierwiastka, 

w tym również w zależności od warunków eksperymentalnych. Istotny aspekt badań to określenie 

intensywności emisji promieniowania charakterystycznego Pb-L (a także promieniowania Ba-

L, Gd-L, Er-L, Ta-L, W-L oraz Ga-K, pierwiastka stanowiącego standard wewnętrzny) 

w biologicznej matrycy standardu surowicy w funkcji zawartości analizowanych pierwiastków. 

Współczynniki kierunkowe (czułości względne) wyznaczonych zależności liniowych 

(przykładowo dla Pb-Lna Rys. 8 a)) determinują dla wykorzystanego układu eksperymentalnego 

tzw. krzywą kalibracji opisującą efektywność detekcji promieniowania charakterystycznego  

w zależności od liczby atomowej analizowanego pierwiastka. Rysunek 8 b) przedstawia 

porównanie krzywej kalibracji serii L wyznaczonej dla roztworu wzorcowego surowicy z krzywą 

kalibracyjną spektrometru Picofox [O8]. Wynikiem optymalizacji jest uzyskanie na podstawie 

analizy emisji promieniowania charakterystycznego Pb-L, granicy wykrywalności Pb na 

poziomie: 1 ppb (ng/g) dla próbek wodnych, 5 ppb dla próbek włosów oraz 7 ppb dla surowicy. 

Praktycznym aspektem pracy jest wyznaczenie podstawowych statystyk oraz wartości 

referencyjnych zawartości Pb w próbkach włosów ludzkich (oddzielnie dla grupy kobiet  

i mężczyzn).      

 

Interdyscyplinarne wykorzystanie niskokątowej techniki TXRF, w połączeniu z badaniem 

dyfrakcji promieniowania wzbudzającego, przedstawia praca [O9] dotycząca analizy składu 

pierwiastkowego oraz związków chemicznych w 84 próbkach ludzkich kamieni nerkowych. Celem 

badań, zainicjowanych przez Instytut Biologii UJK we współpracy z Uniwersytetem Medycznym 

w Łodzi, jest analiza własności fizykochemicznych kamieni nerkowych jako potencjalnego źródła 
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a)                                                                                           b) 

Rys. 8. a) Zależność intensywności linii promieniowania charakterystycznego Pb-L (NPb), normalizowanej na 

intensywność linii promieniowania charakterystycznego standardu wewnętrznego (NIS) i jego zawartość (CIS), 

od zawartości ołowiu (CPb) w roztworze wzorcowym surowicy. Współczynnik nachylenia prostej jest 

parametrem czułości względnej wykorzystywanym w krzywej kalibracji techniki TXRF. b) Krzywa kalibracji 

serii L wyznaczona dla roztworu wzorcowego surowicy w porównaniu z krzywą kalibracyjną spektrometru 

Picofox [O8]. 
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informacji o procesach tworzenia kamieni nerkowych, również w powiązaniu z historią infekcji 

wywołanych bakteriami, których materiał DNA został wyizolowany w kamieniach nerkowych [12-

21]. Praca [O9] stanowi przedstawienie wyników badań wykorzystania procesów atomowych  

(i technik badawczych spektroskopii i dyfrakcji rentgenowskiej XRPD (X-ray powder diffraction)) 

związanych z oddziaływaniem promieniowania rentgenowskiego z materią biologiczną.  

W aspekcie niskokątowej techniki TXRF osiągnięciem pracy [O9] jest analiza widm 

promieniowania charakterystycznego badanych próbek, charakteryzujących się 

wielopierwiastkowym składem (Rys. 9 a)), wyznaczenie intensywności linii promieniowania 

charakterystycznego pierwiastków oraz intensywności promieniowania rozproszonego 

nieelastycznie w szerokim zakresie energii rejestrowanego promieniowania (od około 1.5 keV do 

14.5 keV). W pracy [O9] badałam emisję promieniowania charakterystycznego serii K i serii L,  

a następnie oszacowałam granicę wykrywalności zawartości pierwiastkowej (Rys. 9 b)) w funkcji 

liczby atomowej pierwiastka, uzyskując najmniejszą wartość na poziome 0.01 g/g (10 ng/g = 10 

ppb).  

Praca [O9] szczegółowo dyskutuje wyznaczony skład pierwiastkowy (P, K, Ca, Fe, Zn, Ni, Br, Sr, 

Pb oraz cenzurowane Mg, S, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Cu, Se, Rb, I, Bi) oraz w ogólności skład 

krystaliczny (głównie w kontekście klasyfikacji grup kamieni nerkowych). W pracy przedstawiono 

zaawansowaną analizę statystyczną uzyskanych wyników (wyznaczenie parametrów statystyki 

opisowej dla zawartości pierwiastków z podziałem na wyniki kompletne oraz dane cenzurowane, 

przeprowadzenie testów zgodności, wyznaczenie korelacji między pierwiastkami w ujęciu 

nieparametrycznym, przeprowadzenie testów parametrycznych oraz testów istotności). Wyniki 

pracy [O9] przedstawiono w formie wykładu na konferencji European Conference on X-Ray 

Spectrometry (19–24.06.2016, Gothenburg, Sweden). Kontynuacją badań jest rozszerzenie analiz 
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a)                                                                                           b) 

Rys. 9. a) Widmo promieniowania charakterystycznego emitowanego przez próbkę ludzkiego kamienia 

nerkowego, zarejestrowane z wykorzystaniem techniki TXRF. b) Zależność stosunku intensywności 

promieniowania charakterystycznego i promieniowania rozproszonego nieelastycznie, determinującego granicę 

wykrywalności, dla próbki kamienia nerkowego, od liczby atomowej pierwiastka. Analizowano serię K 

promieniowania charakterystycznego (dla pierwiastków od Mg do Sr) oraz serię L (dla pierwiastków I, Pb i Bi) 

[O9].  
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o korelacje między substancjami krystalicznymi, pierwiastkami oraz rodzajem bakterii 

wyizolowanych w kamieniach nerkowych i modelowanie możliwych schematów tworzenia 

kamieni nerkowych (praca [22] przygotowana przez współautorów z Instytutu Biologii UJK; praca 

przyjęta do druku). 
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(b) Rentgenowska analiza fluorescencyjna dla małych kątów emisji (GEXRF)                                        

 

Kolejną techniką niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej, rozwiniętą w ramach 

prezentowanego osiągnięcia naukowego jest rentgenowska analiza fluorescencyjna dla małych 

kątów emisji (GEXRF) [1-4], analogicznie jak technika TXRF, bazująca na zjawisku całkowitego 

odbicia promieniowania X i szczególnych aspektach oddziaływania promieniowania X z materią 

w zakresie kątów krytycznych. W technice GEXRF pierwotne promieniowanie rentgenowskie 

kierowane jest na badaną próbkę pod kątem rzędu kilkudziesięciu stopni (zazwyczaj jest to 90o) 

(Rys. 2 b)). Analogicznie jak w technice TXRF, głównym zagadnieniem jest rejestracja 

wzbudzonego w próbce promieniowania fluorescencyjnego atomów, a następnie określenie jego 

intensywności. Kluczową cechą techniki GEXRF jest fakt, że kąt, pod którym dokonuje się 

rejestracji promieniowania fluorescencyjnego jest w obszarze kąta krytycznego. Wartość kąta 

krytycznego zależy od energii promieniowania charakterystycznego oraz od rodzaju materiału. 

Zatem niskokątowa technika GEXRF koncentruje się na zjawisku całkowitego odbicia 

promieniowania fluorescencyjnego (a nie jak w technice TXRF na pierwotnego promieniowania 

wzbudzającego) (Rys. 2).  

 

Unikalne możliwości badania własności warstw powierzchniowych z wykorzystaniem 

techniki GEXRF w oparciu o analizę procesów atomowych, daje określanie zależności 

intensywności emitowanego prom. fluorescencyjnego w funkcji kąta emisji (zależności kątowe). 

W ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego niskokątowa technika GEXRF została 

wykorzystana przeze mnie w badaniach przedstawionych w pracach [O3], [O4], [O5], [O6]. 

Badania zostały przeprowadzone w Europejskim Ośrodku Promieniowania Synchrotronowego w 

Grenoble (Francja) na wiązce ID21 (X-ray Microscopy), we współpracy z Uniwersytetem we 

Fribourgu (Szwajcaria), z wykorzystaniem krystalicznego spektrometru von Hamos z wysoką 

zdolnością rozdzielczą (~0.9 eV) [5].   

Pierwsze pomiary i analizy [O3] dedykowane były badaniu możliwości wykorzystania 

techniki GEXRF z wysoką zdolnością rozdzielczą w określaniu śladowych domieszek aluminium 

(Al) na powierzchni krzemu (Si).  
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Szybki rozwój mikroelektroniki wymaga nowych technik kontroli śladowych domieszek 

materiałów półprzewodnikowych pierwiastkami lekkimi, na przykład aluminium, z granicą 

wykrywalności poniżej 1010 atomów/cm2 [1]. 

 

Granica wykrywalności zanieczyszczeń Al 

metodami spektroskopii rentgenowskiej, 

charakteryzujących się energetycznymi 

zdolnościami rozdzielczymi powyżej 100 

eV, ograniczona jest jednakże obecnością 

prom. rezonansowego rozpraszania Ramana 

(RRS) [6]. W przypadku techniki GEXRF z 

wysoką zdolnością rozdzielczą, efektem 

szczególnej geometrii pomiarowej jest 

ograniczona detekcja promieniowania linii 

Si-K, stanowiącego tło dla widm 

promieniowania fluorescencyjnego 

badanych domieszek, zredukowana do 

warstwy powierzchniowej Si o grubości 

kilku nanometrów, a także separacja linii Al-

K. Podstawowe cechy metody GEXRF 

zastosowanej w badaniu zanieczyszczenia 

Al w Si przedstawione są na Rys. 10. 

Rysunek prezentuje wyznaczone przeze 

mnie teoretyczne intensywności [1] linii 

fluorescencyjnych Al-K i Si-K 

intensywność rozproszonego elastycznie 

promieniowania wzbudzającego, a także 

wzmocnienie Al-K/Si-Kw funkcji kąta 

emisji, dla warstwy Al o grubości 1 nm na podłożu Si. Linie pionowe wskazują odpowiednie kąty 

krytyczne [O3]. 

Jak widać, dla kątów poniżej kąta krytycznego, obserwuje się istotne wzmocnienie (rzędu 

103) stosunku intensywności promieniowania Al-K/Si-K W celu dobrania optymalnych 

warunków pomiarów modelowano kształt widm rentgenowskich GEXRF wysokiej zdolności 

rozdzielczej, otrzymywanych przy naświetlaniu promieniowaniem synchrotronowym tarczy 

krzemowej domieszkowanej Al, wykorzystując zależności teoretyczne [1], jak i wyniki 

wcześniejszych naszych eksperymentów przeprowadzonych w ESRF, w których badano zjawisko 

rozpraszania Ramana w krzemie [7]. Obliczenia przeprowadzono dla różnych energii 

wzbudzającego promieniowania synchrotronowego: 1895 eV, 1730 eV oraz 1570 eV (Rys. 11), 

korespondujących z różnymi prawdopodobieństwami procesów [7, 8]: efektu fotoelektrycznego 

dla atomów Si oraz Al, rozpraszania elastycznego promieniowania wzbudzającego oraz procesu 

rezonansowego rozpraszania Ramana (KL-RRS i KM-RRS, gdzie KL i KM oznaczają początkowy 

i końcowy stan elektronowy). W symulacjach, dla fluorescencyjnych linii emisyjnych przyjęto 

profil Lorentza oraz energetyczną zdolność rozdzielczą 1 eV, natomiast dla piku rozproszenia 

wiązki pierwotnej przyjęto rozkład Gaussa.  
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Rys. 10. Obliczone intensywności linii fluorescencyjnych 

Al-K i Si-K oraz intensywność promieniowania 

wzbudzającego o energii E0=1895 eV rozproszonego 

elastycznie, a także wzmocnienie Al-K i Si-Kw 

funkcji kąta emisji, dla warstwy Al o grubości 1 nm na 

podłożu Si. Linie pionowe wskazują odpowiednie kąty 

krytyczne [O3].  



18 

 

W oparciu o obliczenia wybrano 

energię promieniowania wzbudzającego 

jako 1570 eV (Rys. 11, najniższy panel), 

dla której jest najlepsza granica 

wykrywalności Al w krzemie, wynikająca 

z dobrej separacji linii Al-K i profilu 

KL-RRS (przy założeniu wysokiej 

zdolności rozdzielczej spektrometru).   

Wykonane przeze mnie symulacje widm 

GEXRF, teoretycznych zależności 

intensywności prom. fluorescencyjnego 

od kąta emisji, zarówno dla tarcz grubych 

jak i warstw Al na Si, oraz oszacowane 

intensywności promieniowania dla 

zadanych warunków eksperymentalnych, 

wykorzystano w przygotowaniu wniosku 

o eksperyment (Probing the possibility of 

improving the detection threshold of ultra-

trace level Al impurities on Si wafer 

surfaces by grazing emission x-ray 

fluorescence), którego byłam 

współautorem.  

 

W badaniach będących podstawą 

pracy [O3] wykorzystano próbki czystego 

krzemu (Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych w Warszawie) oraz 

krzem, na który zdeponowano atomy Al 

(sucha pozostałość roztworu wzorcowego 

Al(NO3) in HNO3 (Merck), koncentracja 

atomów Al = 3∙1014 atomów/cm2). 

Pomiary wykonałam we współpracy  

z Uniwersytetem we Fribourgu 

(Szwajcaria), z wykorzystaniem spektrometru krystalicznego von Hamos.  

 

Rysunek 12 przedstawia emitowaną z krzemu linię fluorescencyjną Al-K zarejestrowaną  

z wysoką zdolnością rozdzielczą dla kąta emisji  = 0.6o i promieniowania synchrotronowego  

o energii 1570 eV (intensywność ~1011 fotonów/s). Zanieczyszczenie powierzchniowe Al 

oszacowano na poziomie 1.8∙1013 atomów/cm2 [O3]. W eksperymencie tym uzyskano próg 

wykrywalności Al w krzemie na poziomie 1012 atomów/cm2, co przy zastosowaniu dodatkowych 

metod chemicznych (VPD) [2] odpowiada 107 atomów/cm2.  

W pracy [O3] pokazano ponadto, że niskokątowa technika GEXRF może być stosowana 

przy określaniu nie tylko zanieczyszczeń powierzchniowych, ale także rozkładów 

głębokościowych zanieczyszczeń, w skali odpowiednio, nano-  i mikrometrów. 
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Rys. 11. Obliczone widma GEXRF prezentujące linię 

fluorescencyjną Al-K,  wkład rozproszenia KL-RRS i KM-

RRS i rozproszenia elastycznego fotonów promieniowania 

wzbudzającego o energii 1895 eV (górny rysunek), 1730 eV 

(środkowy rysunek) i 1570 eV (dolny rysunek). Linia Si-K 

obecna tylko dla energii fotonów wzbudzających powyżej 

krawędzi absorpcji powłoki K krzemu [O3]. 
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Określenie rozkładu głębokościowego 

badanego pierwiastka otrzymuje się  

z eksperymentalnie wyznaczanej zależności 

intensywności emitowanego promieniowania 

fluorescencyjnego od kąta emisji. Kształt tej 

zależności zmienia się wraz z morfologią i 

grubością warstwy powierzchniowej.  

W wykonanych eksperymentach 

określano zależności kątowe dla różnych 

struktur powierzchniowych (np. gruba 

warstwa Al, gruba warstwa Si, cienka 

warstwa Al napylona na Si) (Rys. 13). W 

przypadku cienkiej warstwy Al na Si 

zależność eksperymentalna jest dobrze 

opisywana przez obliczenia teoretyczne, 

zwłaszcza poniżej kąta krytycznego, przy 

założeniu, że napylona warstwa Al nie jest 

warstwą jednorodną lecz ma strukturę 

wyspową o wysokości wysp 2.2 nm w 

dyskutowanym przypadku. Formowanie się 

wysp podczas tworzenia się cienkich warstw, w szczególności Al na Si, jest znanym procesem 

Volmer-Webera [9, 10].  
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Rys. 12. Rentgenowska linia fluorescencyjna Al-K 

zarejestrowana z wysoką zdolnością rozdzielczą dla 

wiązki fotonów o energii 1570 eV i kąta emisji  = 0.6o, 

emitowana z krzemu o powierzchniowym 

zanieczyszczeniu 1.8x1013 Al atomów/cm2 [O3].    
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Rys. 13. Intensywność linii fluorescencyjnej Al-K 

wzbudzonej przez wiązkę fotonów o energii 1570 eV,  

w funkcji kąta emisji, dla cienkiej warstwy Al na Si oraz 

dla podłoża Al. Pokazano także kątową zależność 

intensywności linii Si-K wzbudzanej w podłożu Si 

fotonami o energii 2000 eV. Linie ciągłe są wynikami 

teoretycznych obliczeń [11] wykonanych dla  warstw Al 

o strukturze filmu o grubości 0.61 nm lub wysp  

o wysokości 2.2 nm (skala lewa) i dla podłoży Al2O3/Al 

i Si (prawa skala) [O3]. 
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Kontynuację badań procesów atomowych z wykorzystaniem techniki GEXRF z wysoką 

zdolnością rozdzielczą, ze wzbudzaniem promieniowaniem synchrotronowym, stanowi praca 

[O4]. Eksperyment został przeprowadzony w Europejskim Ośrodku Promieniowania 

Synchrotronowego w Grenoble (wiązka ID21), również z wykorzystaniem spektrometru von 

Hamos. Celem badań było wyznaczenie progu wykrywalności metody GEXRF dla różnych 

pierwiastków, stanowiących powierzchniowe domieszki w krzemie. Wniosek o eksperyment 

(Application of the high-resolution grazing emission x-ray fluorescence (GEXRF) technique for 

low-level impurities detection in silicon), którego byłam współautorem, poprzedziły wykonane 

przeze mnie symulacje widm promieniowania charakterystycznego (z wysoką zdolnością 

rozdzielczą 1 eV) z tarcz krzemowych z uwzględnieniem zanieczyszczeń S, P, Ca, Sc, Ti, V, Co, 

Fe, Sr, Y, Mo, Ba, Pt oraz Hg na poziomie 1014 atomów/cm2 oraz obliczenia teoretycznych 

zależności intensywności promieniowania fluorescencyjnego od kąta emisji zarówno dla tarcz 

grubych jak i zanieczyszczeń na Si [1, 11]. Oszacowałam także intensywność rejestrowanego 

promieniowania przy wykorzystanych warunkach eksperymentalnych. 

W eksperymencie przeprowadzonym w ESRF, zastosowano promieniowanie 

synchrotronowe o energii 3.65 keV do wzbudzenia linii Y, Tl, Pb, Bi, Ag, Cd, K oraz 7.2 keV dla 

Ca, Ba, Ti, Cr, Mn, Fe. Analizowano serię Kα, Lα and Mα promieniowania fluorescencyjnego 

różnych pierwiastków w zakresie energii od 2 keV do 7 keV. W zależności od energii 

analizowanego promieniowania fluorescencyjnego, widma promieniowania (Rys. 14) 

rejestrowano dla kątów emisji 0.2o, 0.6o i 0.7o, spełniających warunek całkowitego odbicia 
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Rys. 14: Linie promieniowania charakterystycznego serii K (Al, Cr, Mn), serii L 

(Ag, Cd) oraz serii M (Tl, Pb, Bi) zarejestrowane techniką GEXRF z wysoką 

zdolnością rozdzielczą dla różnych warunków eksperymentalnych [O4]. 
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promieniowania X. W oparciu o zarejestrowane widma wyznaczono granicę wykrywalności 

(udział promieniowania rozproszonego i promieniowania fluorescencyjnego) analizowanych 

pierwiastków (Rys. 15), która dla bezpośrednich pomiarów metodą GEXRF jest rzędu  

1012 atomów/cm2. Otrzymana wartość jest porównywalna, a w przypadku niektórych pierwiastków 

nawet mniejsza, niż w metodzie TXRF, standardowo używanej w kontroli zanieczyszczeń 

materiałów półprzewodnikowych. Łącząc technikę GEXRF z dodatkowymi metodami 

chemicznymi (VPD) możliwe jest uzyskanie wykrywalności pierwiastków na poziomie  

107 atomów/cm2 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pokazano w pracy [O3], zależność intensywności emitowanego promieniowania 

fluorescencyjnego pierwiastka od kąta emisji, uzyskana technikami niskokątowej spektroskopii 

rentgenowskiej, w tym rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej dla małych kątów emisji 

(GEXRF), silnie zależy od morfologii warstwy powierzchniowej w zakresie kątów emisji 

mniejszych od kąta krytycznego (zależnego od energii rejestrowanego promieniowania 

fluorescencyjnego). Analiza wyznaczonej eksperymentalnie powyższej zależności daje informację 

o strukturze warstwy (grubość filmu, rozmiar cząstek, rozkład profilu głębokościowego oraz jego 

parametry).   

W ramach przedstawianego osiągnięcia naukowego niskokątowa technika GEXRF została 

wykorzystana do analizy profili głębokościowych śladowych domieszek materiałów 

półprzewodnikowych pierwiastkami lekkimi (praca [O5]). Pomiary wykonano w ESRF (wiązka 

ID21) z wykorzystaniem spektrometru krystalicznego von Hamosa z wysoką zdolnością 

rozdzielczą (analogicznie jak w pracach [O3] i [O4]). W badaniach rejestrowano intensywność 

promieniowania Al-K emitowanego przez atomy aluminium implantowane w krzemie ([O5])  

w zależności od kąta emisji w obszarze kąta krytycznego promieniowania Al-K. Przygotowanie 

wniosku o eksperyment (Depth-profiling of Al-implanted silicon by using the high-resolution 

grazing emission X-ray fluorescence (GEXRF) technique), którego byłam współautorem, 

poprzedziło wykonanie przez mnie symulacji rozkładu jonów Al w krzemie dla różnych energii 

jonów (obliczenia z wykorzystaniem programu TRIM (Transport of Ions in Matter) [13]), 
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Rys. 15. Granica wykrywalności dla techniki GEXRF. 
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symulacji widm promieniowania charakterystycznego z tarcz krzemowych implantowanych 

jonami Al oraz wyznaczenie teoretycznych zależności intensywności tego promieniowania od kąta 

emisji zarówno dla promieniowania Al-K, jak i Si-KZależność intensywności I linii  

Al-K od kąta emisji  wyznaczono w oparciu o formułę 

𝐼(𝜑) ≈ |𝑡0|
2 ∫ 𝑁(𝑧) × 𝑒−2𝐼𝑚(𝑘𝑧)(𝑧0−𝑧) × |𝑀𝑅|2𝑑𝑧,

𝑧0

𝑧1



gdzie N(z) jest głębokościowym (z) rozkładem implantowanych jonów, |𝑡0|
2 jest współczynnikiem 

transmisji emitowanego promieniowania X na granicy próbka-próżnia. Czynnik wykładniczy  

w powyższym równaniu opisuje absorpcję promieniowania X, 𝑘𝑧 = 2𝜋/𝜆 × √𝑛2 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜑), 

gdzie n jest współczynnikiem załamania, z0 i z1 są współrzędnymi powierzchni próbki (przy czym 

oś z jest prostopadła do powierzchni próbki), a MR jest czynnikiem opisującym wielokrotne 

odbicia (dla próbek wielowarstwowych; czynnik nieuwzględniany dla próbek bez granic między 

warstwami, jak w przypadku krzemu implantowanego jonami Al).   

Ze względu na fakt, że kształt profili głębokościowych jest zdeterminowany przez energię 

implantowanego jonu, a koncentracja jonów przez dawkę implantacji, pomiary wykonano dla 

próbek krzemu (Si(100), grubość 0.2 mm) implantowanych przez jony Al o różnych energiach:  

1 keV, 5 keV, 10 keV, 15 keV, 20 keV, 25 keV, 30 keV, 50 keV i 100 keV, oraz dawce implantacji  

1016 jonów/cm2. Pomiary GEXRF wykonano dla energii promieniowania synchrotronowego 1.582 

keV (dla wzbudzenia emisji linii Al-K) oraz 2.0 keV (dla linii Si-K) z wykorzystaniem 

spektrometru von Hamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe eksperymentalne zależności kątowe intensywności linii fluorescencyjnej Al-K,  

w porównaniu z zależnościami teoretycznymi, przedstawia Rys. 16. Jak można zaobserwować, 

zależności zmieniają się stopniowo z energią implantacji (z rozkładem jonów Al w krzemie). Dla 

małych energii implantacji, większość jonów jest zdeponowanych w pobliżu powierzchni, co 

tłumaczy wzrost intensywności dla kątów emisji poniżej kąta krytycznego oraz charakterystyczny, 

 

Rys. 16. Porównanie teoretycznych profili kątowych intensywności linii Al-K promieniowania 

charakterystycznego emitowanego z warstw krzemowych implantowanych jonami Al o różnych 

energiach kinetycznych z profilami wyznaczonymi eksperymentalnie z wykorzystaniem techniki 

GEXRF z wysoką zdolnością rozdzielczą [O5]. 
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jak dla warstw o typie filmu, kształt omawianej zależności. Osiągnięciem pracy [O5] jest 

odtworzenie, z zależności kątowych intensywności promieniowania fluorescencyjnego, profili 

głębokościowych jonów Al w krzemie (rozkłady Gaussa) i oszacowanie parametrów rozkładu 

(wartość oczekiwana, odchylenie standardowe), uzyskując bardzo dobrą zgodność wyników 

eksperymentalnych z obliczeniami teoretycznymi.    

Praca [O5] jest cytowana w przeglądowej literaturze [2] dedykowanej technice TXRF oraz 

technikom pokrewnym, w rozdziale Methodical developments (podrozdział Grazing Exit X-ray 

Fluorescence). 

Prace [O3], [O4] oraz [O5] zapoczątkowały cykl prac, których jestem współautorką, związanych 

z analizą emisji promieniowania fluorescencyjnego w warunkach całkowitego odbicia 

promieniowania rentgenowskiego dla różnych modeli nanowarstw, z wykorzystaniem 

niskokątowej techniki GEXRF z wysoką zdolnością rozdzielczą [14-17].   

 

 

Analiza fluorescencyjna z całkowitym odbiciem 

wiązki padającej (TXRF) - technika 

niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej - 

jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle 

półprzewodnikowym (w celu określania zanieczyszczeń pierwiastkowych na powierzchni krzemu) 

oraz w analizie składu pierwiastkowego próbek ciekłych. Alternatywną metodą pomiarową 

śladowych zanieczyszczeń krzemu jest rentgenowska analiza fluorescencyjna dla małych kątów 

emisji (GEXRF) w połączeniu ze wzbudzaniem promieniowaniem synchrotronowym oraz detekcją 

promieniowania fluorescencyjnego z wysoką zdolnością rozdzielczą. Jednym z głównych 

problemów normalizacji w analizie materiałów półprzewodnikowych jest duża niepewność 

statystyczna analizy ilościowej z wykorzystaniem standardu zewnętrznego [18]. W przypadku 

określania składu chemicznego próbek ciekłych, w typowej procedurze kalibracyjnej 

certyfikowane roztwory standardowe nanoszone są w postaci mikro-kropel (~ l) na gładkie 

podkładki odbijające (np. krzemowe, kwarcowe, grafitowe). Po odparowaniu, sucha 

pierwiastkowa pozostałość na podkładce jest wykorzystywana jako materiał referencyjny. Istotny 

wpływ na walidację ilościową technik TXRF/GEXRF ma morfologia tego materiału (np. grupy 

 

Rys. 18. Skan intensywności linii promieniowania 

charakterystycznego Fe-K wzdłuż środka próbki 

wielopierwiastkowego roztworu kalibracyjnego 

(temperatura 30oC) [O6]. 
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Rys. 17. Dwuwymiarowe skany intensywności 

promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez 

próbkę wielopierwiastkowego roztworu referencyjnego 

dla różnych temperatur suszenia: 20oC, 30oC, 50oC  

i 200oC. Próbki naświetlano promieniowaniem 

synchrotronowym w czasie 150 ms, 300 ms i 500 ms oraz 

z krokiem 5 m i 30 m, jak podano na rysunku [O6]. 
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cząstek, warstwa) oraz jego niejednorodność rozkładu pierwiastków (również standardu 

wewnętrznego).   

W ramach badań opisanych w pracy [O6], stanowiących część mojego osiągnięcia naukowego 

przedstawianego wniosku, analizowano rozkłady zawartości pierwiastków w kalibracyjnych 

materiałach referencyjnych przy wykorzystaniu metody mikro-rentgenowskiej analizy 

fluorescencyjnej  -XRF) ze wzbudzaniem promieniowaniem synchrotronowym. Celem było 

określenie morfologii suchej pozostałości oraz zbadanie jednorodności rozkładów pierwiastków. 

Badania te, będące uzupełnieniem wyników eksperymentalnych przedstawionych w pracach [O3], 

[O4] oraz [O5], wykonano w ESRF, w Grenoble, na wiązce ID21, w trakcie odbywanego tam przez 

mnie stażu i przyznanego mi czasu wiązki. W eksperymencie wielopierwiastkowy roztwór 

standardowy (Merck): Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, 

Pb, Sr, Tl, Zn, naniesiono w postaci kropli (5 l) na podkładkę krzemową (Si (100), grubość 0.3 

mm) i suszono w temperaturach: 20oC, 30oC, 50oC i 200oC. Po odparowaniu sucha pozostałość 

była analizowana metodą -XRF. Wiązka pierwotna promieniowania synchrotronowego (energia 

7.2 keV, strumień ~ 109 fotonów/s) zogniskowana została do rozmiarów 0.7m x 0.3 m. 

Rentgenowskie widma fluorescencyjne rejestrowano przy wykorzystaniu detektora HPGe dla 

każdego piksela mapowanego obszaru, w zakresie energii od 0.5 keV do 7.5 keV. Taki zakres 

energii pokrywał promieniowania charakterystyczne następujących pierwiastków i serii 

emisyjnych: Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe (linie serii K), Ag, Cd, Ba (linie serii L) i Tl, Pb, Bi (linie 

serii M). Zmierzone dwuwymiarowe skany fluorescencyjne (Rys. 17) zostały następnie 

porównane z obrazami z mikroskopu optycznego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. 

Zaobserwowano, że dla wysokich temperatur suszenia, rozmiar pierwiastkowej pozostałości 

koresponduje z rozmiarem kropli (2-3 mm), natomiast dla niskich temperatur rozmiar ten jest 

znacznie mniejszy, rzędu 300-400 m. Analizowano jednorodność rozkładu pierwiastków, 

interpretowaną jako intensywność emitowanej linii promieniowania fluorescencyjnego wzdłuż 

materiału referencyjnego (przykładowo Rys. 18 dla intensywności linii Fe-K) oraz na korelacje 

między rozkładami pewnych grup pierwiastków. Wyznaczono statystyki opisowe rozkładów 

intensywności, obserwując silną niejednorodność rozkładów dla próbki suszonej w temp. 200oC. 

Największą jednorodnością charakteryzuje się próbka suszona w temperaturze 30oC, dla której 

rozkłady pierwiastków (K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cd, Ba, Tl, Pb i Bi) mogą być opisane jako jednorodna 

warstwa. Srebro (Ag) i chlor (Cl) deponowane są na krawędzi suchej pozostałości materiału 

referencyjnego. Analizując rozkłady intensywności promieniowania fluorescencyjnego 

poszczególnych pierwiastków zaobserwowano korelację między następującymi grupami 

pierwiastków: 1) Ca i Ba, 2) Cr, Mn i Fe oraz 3) Ag i Cl. 

Wyniki przedstawione w pracy [O6] przedstawiono w formie wykładu na konferencji 11th 

International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (20-25.05.2012, 

Kraków-Tyniec). Rezultaty zaprezentowane w pracy [O6] stanowią praktyczne wskazówki do 

procedury kalibracji ilościowej metod TXRF oraz GEXRF w różnorodnych zastosowaniach 

interdyscyplinarnych. 
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(c) Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X z całkowitym odbiciem 

wiązki padającej (TRXPS), reflektometria rentgenowska (XRR), dyfrakcja rentgenowska 

dla małych kątów wzbudzenia (GIXRD) oraz rentgenowska analiza fluorescencyjna dla 

małych kątów wzbudzenia (GIXRF) 

 

W omówionych powyżej badaniach procesów atomowych w warunkach wzbudzenia/emisji  

w zakresie kątów krytycznych, czynnikiem wzbudzającym było promieniowanie rentgenowskie 

(pierwotne), a analizowanym procesem efekt fotoelektryczny, a następnie emisja promieniowania 

fluorescencyjnego (TXRF, GEXRF) [1]. Unikalnych informacji o własnościach materii (energia 

wiązania elektronów, skład pierwiastkowy warstw powierzchniowych w zakresie nanometrowych 

głębokości, otoczenie chemiczne pierwiastka) dostarcza także detekcja fotoelektronów, co stanowi 

podstawę fizyczną spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS)) [2-4]. W klasycznej technice XPS wiązka niskoenergetycznego 

(1.5-3 keV) promieniowania X kierowana jest na badaną materię pod kątem rzędu kilkudziesięciu 

stopni, a granica wykrywalności tej techniki jest rzędu 0.1 ÷ 1 at%. Analogicznie jak dla 

poprzednio dyskutowanych technik niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej (TXRF, GEXRF), 

poprawę granicy wykrywalności można uzyskać przy wykorzystaniu w technice XPS 

niskokątowego (w zakresie kąta krytycznego) wzbudzania promieniowaniem X [5-7]. Badania 

własności atomowych z wykorzystaniem spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania 

X z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TRXPS) zostały przedstawione w pracy [O10], 

dyskutowanej w ramach przedstawianego osiągnięcia naukowego. Schemat TRXPS przedstawia 

Rys. 19 a). Kąt odbłysku, między wiązką promieniowania X a powierzchnią próbki, ma wartość 

mniejszą (lub bardzo zbliżoną) od kąta krytycznego dla danej energii oraz badanego materiału. 

Przy takich warunkach geometrycznych, promieniowanie X nie wnika w badany materiał głębiej 

niż zasięg fali zanikającej (rzędu 20-40 Å, w zależności od rodzaju materiału, energii 

promieniowania i kąta odbłysku). Intensywność promieniowania pierwotnego w tym obszarze 

może być nawet cztery razy większa niż intensywność wiązki pierwotnej w warunkach 

klasycznego wzbudzania ze względu na efekt tworzenia się fali stojącej w warstwie 

powierzchniowej próbki. W konsekwencji wzrasta emisja fotoelektronów. Zastosowanie takiej 

geometrii pomiarowej skutkuje spadkiem tła w widmach fotoelektronów, także z powodu 

mniejszego rozpraszania nieelastycznego fotoelektronów.    

Technikę XPS, zarówno w zakresie wzbudzenia klasycznego, jak i niskokątowego, wykorzystano 

w badaniu nanowarstw (25 nm, 75 nm) tytanu (Ti) oraz dwutlenku tytanu (TiO2) zdeponowanych 

na podłożu Si (111) oraz na SiO2 (101), przed i po naświetlaniu jonami Xe w wysokim stanie 

ładunkowych (Xe35+, 280 keV). Z jednej strony, badania powierzchniowych modyfikacji tytanu  

i stopów tytanu jest istotne w biomedycznych zastosowaniach z powodu wykorzystania tych 

materiałów w urządzeniach i komponentach biomedycznych [8, 9], z drugiej strony modyfikacja 

nanowarstw, wytwarzanie nanostruktur na metalicznych, półprzewodnikowych i molekularnych 

materiałach, ma ogromne znaczenie w wielu dziedzinach nauki, na przykład w celu opracowania 

nowych technologii dla produkcja małych funkcjonalnych systemów elektronicznych o wymiarach 

nanometrowych [10].   
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Analizy, których wyniki przedstawia praca [O10], wykonane zostały w ramach konkursu 

MINIATURA 1 (działanie naukowe pt. ,,Charakterystyka nanowarstw Ti i TiO2 modyfikowanych 

jonami Xe z wykorzystaniem technik TRXPS, XRR, GIXRF oraz AFM”, NARODOWE 

CENTRUM NAUKI, Nr DEC-2017/01/X/ST2/01913, data przyznania 26.01.2018, czas realizacji 

12 m-cy, kierownik projektu). Pomiary XPS/TRXPS wykonano w Instytucie Fizyki UJK,  

z wykorzystaniem układu XPS (SPECS), ze wzbudzaniem monochromatycznym 

promieniowaniem Al-Kα (1486.7 eV) z lampy rentgenowskiej. Widma XPS/TRXPS 

zarejestrowano z wykorzystaniem analizatora elektronów PHOIBOS 100, w warunkach wysokiej 

próżni (~10−9 mbar). FWHM dla kalibracyjnej linii fotoelektronów Ag3d3/2 wynosiła 1 eV. 

Naświetlanie próbek jonami Xe35+ (energia jonów 8 keV*q = 280 keV, dawka ~1010 jonów/cm2) 

wykonano w Instytucie Fizyki UJK z wykorzystaniem akceleratora EBIS [11]. 

 

Pomiary wykonano dla następujących kątów wzbudzenia: 35o, 25o, 15o, 5o i 1o (poniżej kąta 

krytycznego, który dla energii promieniowania wzbudzającego 1486.7 eV wynosi 1.6o (Ti) i 1.59o 

(TiO2)). Zarejestrowano widma przeglądowe w zakresie energii wiązania od 0 do 1400 eV,  

a następnie zidentyfikowano następujące piki fotoelektronów: O1s, Ti2p, N1s, C1s, B1s, Ti3s, Ti3p 

oraz elektronów Auger: C-KLL, N-KLL, Ti-LMM, O-KLL, a także widma szczegółowe w zakresie 

energii wiązania następujących fotoelektronów: C1s, N1s, Ti2p (przykładowo rysunek 19 b)), O1s 

oraz Xe3d i Xe4d (dla nanowarstw naświetlanych jonami Xe). Następnie dokonano analizy 

zarejestrowanych widm, systematycznie wyznaczając intensywność składowych pików 

fotoelektronów oraz poziom tła w widmach w zależności od wartości kąta odbłysku. Celem analiz 

było wyznaczenie granicy wykrywalności techniki TRXPS, w szerokim zakresie energii wiązania 

elektronów. Przykładową analizę dla zakresu energii wiązania elektronów Ti2p1/2 oraz Ti2p3/2, dla 

różnych stopni utlenienia Ti przedstawia Rys. 19 c) [12]. Oszacowałam, że wzbudzanie  

w warunkach całkowitego zewnętrznego odbicia promieniowania X poprawia granicę 

wykrywalności (LLD) około 2 razy (np. LLD dla składowej Ti2p3/2
(0) wynosi 0.560 at% dla kąta 
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a)                                                                     b)                                                                c)  

Rys. 19. a) Schemat techniki TRXPS.  b) Widmo fotoelektronów w zakresie energii wiązania Ti2p (450-480 eV) emitowanych 

z warstwy Ti o grubości 25 nm zdeponowanej na Si, dla kątów wzbudzenia 35o oraz 1o (całkowite zewnętrzne odbicie 

promieniowania X). c) Porównanie widm fotoelektronów w zakresie energii Ti2p emitowanych z warstw Ti oraz TiO2 o 

grubości 25 nm zdeponowanych na Si, dla kąta wzbudzenia 10. Na rysunku zaznaczono piki dla różnych stopni utlenienia Ti 

dla składowych Ti2p1/2 oraz Ti2p3/2 [O10].            
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35o i 0.234 at% dla kąta 1o). Dla nanowarstwy Ti 25 nm, w oparciu o wyznaczone średnie drogi 

swobodne elektronów [13], oszacowano grubość warstwy utlenionej jako 3.052 ± 0.037 nm. 

 

W badaniach analizowano także wpływ implantowania nanowarstw jonami Xe35+. W pierwszej 

kolejności dokonano symulacji rozkładu jonów Xe w układzie dwuwarstwowym (25 nm Ti na Si 

oraz 25 nm TiO2 na Si) dla zastosowanej energii jonów 280 keV,  z wykorzystaniem programu 

SRIM [14, 15]. W przypadku Ti zasięg jonów i rozrzut wynoszą 103.0 nm i 38.2 nm, a dla TiO2 

odpowiednio 118.8 nm i 33.5 nm. Ze względu na stosunkowo duże wartości zasięgów  

(w porównaniu z zakresami techniki XPS) detekcja Xe jest na poziomie granicy wykrywalności. 

Analizując jednak linie fotoelektronów O1s, C1s oraz Ti2p przed i po naświetlaniu zaobserwowano 

zmiany intensywności składowych poszczególnych linii. Wyniki omówione w pracy [O10] 

przedstawiono w formie wykładu na konferencji 17th International Conference on Total Reflection 

X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods (19-22.09.2017, Brescia, Włochy).  

 

Analiza procesów atomowych i wynikająca z niej informacja o własnościach atomowych 

materiałów może być także prowadzona w oparciu o badanie zjawiska rozproszenia elastycznego 

pierwotnej wiązki promieniowania rentgenowskiego (metody dyfrakcyjne) na próbkach 

krystalicznych w funkcji kąta padania i kąta rozproszenia, przy czym szczególnych informacji 

dostarcza zastosowanie niskokątowego wzbudzania/detekcji [16-18]. Rys. 20 przedstawia schemat 

techniki dyfrakcji rentgenowskiej dla małych kątów wzbudzenia GIXRD (b)) oraz reflektometrii 

rentgenowskiej XRR (c)). Na rysunku zaprezentowano kątowe warunki pomiarowe, dodatkowo 

porównując je z klasyczną dyfrakcją rentgenowską (a)) [O11]. Technika XRD umożliwia 

identyfikację związków krystalicznych w materiale, GIXRD daje informację o strukturze 

krystalicznej warstwy powierzchniowej próbki, podczas gdy metoda XRR wykorzystywana jest do 

badania cienkich warstw, dzięki analizie intensywności promieniowania odbitego od materiału 

cienkowarstwowego w zakresie niskich kątów (głównie dzięki odbiciu i interferencji 

   

 

a)                                                                     b)                                                                c)  

Rys. 20. Schemat techniki: a) dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), b) dyfrakcji rentgenowskiej dla małych kątów wzbudzenia 

GIXRD) i c) reflektometrii rentgenowskiej (XRR). Promieniowanie rentgenowskie emitowane ze źródła zostaje odbite na 

próbce i zarejestrowane przez detektor. Dla technik zaprezentowano kątowe warunki pomiarowe [O11]. 
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promieniowania w cienkich warstwach). Technika XRR dostarcza informacji o grubości, gęstości 

oraz chropowatości badanej cienkiej (1~500 nm) warstwy. 

W ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego analizę elastycznego rozpraszania 

promieniowania X w warunkach niskokątowego wzbudzania i detekcji przedstawia praca [O11], 

dedykowana charakterystyce morfologii nanowarstw (25 nm, 50 nm, 75 nm) tytanu (Ti) oraz 

dwutlenku tytanu (TiO2) zdeponowanych na różnych podłożach (krzem (Si, (111)), kwarc (SiO2, 

(101)), szkło BK7), z wykorzystaniem techniki GIXRF oraz XRR. Analizy stanowią część badań 

prowadzonych w ramach konkursu MINIATURA 1 (pt. ,,Charakterystyka nanowarstw Ti i TiO2 

modyfikowanych jonami Xe z wykorzystaniem technik TRXPS, XRR, GIXRF oraz AFM”).  

 

 

Praca [O11] koncentruje się z jednej strony na opisie możliwości analitycznych technik GIXRD 

oraz XRR (z wykorzystaniem symulacji krzywych reflektometrycznych [19]), a z drugiej na 

analizie własności nanowarstw Ti i TiO2.  

Pomiary wykonano w Instytucie Fizyki UJK z wykorzystaniem dyfraktometru X’Pert Pro MPD 

(Panalytical) ze wzbudzaniem promieniowaniem rentgenowskim o energii linii Cu-
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a)                                                                                                       b)                                                                  

Rys. 21. a) Dyfraktogramy warstwy 75 nm TiO2 na SiO2 wyznaczone z wykorzystaniem techniki XRD (czarna linia) i GIXRD 

(czerwone linie). Pomiary GIXRD wykonano dla kątów : 0.1o, 0.2o, 0.3o, 0.4o and 0.5o  (promieniowanie pierwotne: lampa 

rentgenowska z anodą Cu, U = 45 kV oraz I = 40 mA). Linie dyfrakcyjne TiO2 opisano na rysunku. b) Eksperymentalne 

zależności reflektometryczne (czarne linie) zmierzone dla nanowarstw Ti o grubościach 25 nm, 50 nm i 75 nm, 

zdeponowanych na różnych podłożach: krystalicznym krzemie (Si), kwarcu (SiO2) i szkle borokrzemianowym (BK7). Dane 

eksperymentalne zostały dopasowane krzywymi teoretycznymi (czerwone, zielone i niebieskie krzywe) [O11]. 
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KPromieniowanie rozproszone rejestrowane jest z wykorzystaniem krzemowego detektora 

paskowego [O11].  

Określenie struktury krystalicznej nanowarstw (GIXRD) wykonano w zakresie kątów ( – 

2jest kątem między kierunkiem wiązki pierwotnej i powierzchnią próbki (stały w trakcie 

pomiarów): 0.1o, 0.2o, 0.3o, 0.4o i 0.5o, oraz 2 od 20o do 80o. Przykładowe zależności 

intensywności promieniowania pierwotnego rozproszonego na warstwie 75 nm TiO2 (SiO2)  

w funkcji kąta, ze zidentyfikowanymi liniami dyfrakcyjnymi, przedstawia Rys. 21 a).  

W przypadku pomiarów XRR kąt odbicia (między kierunkiem wiązki padającej i powierzchnią 

próbki) zmieniał się w zakresie od 0o to 2.50o. Przykładowe eksperymentalne krzywe 

reflektometryczne zmierzone dla nanowarstw Ti o grubościach 25 nm, 50 nm i 75 nm, 

zdeponowanych na różnych podłożach: krystalicznym krzemie (Si), kwarcu (SiO2) i szkle 

borokrzemianowym (BK7) przedstawia Rys. 21 b). Z dopasowania danych eksperymentalnych 

krzywymi teoretycznymi wyznaczono gęstość, grubość oraz chropowatość badanych nanowarstw 

(ostatni parametr w szczególności w zależności od zastosowanego podłoża) [O11]. 

 Uzupełnieniem przedstawionych badań jest wykorzystanie techniki XRR oraz dodatkowo 

rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej dla małych kątów wzbudzenia (GIXRF)  

z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego w analizie powyższych nanowarstw przed  

i po naświetlaniu jonami Xe w różnych (wysokich i niskich) stanach ładunkowych. Badania 

wykonano na synchrotronie  Elettra (Trieste, Włochy) w ramach eksperymentu "Characterization 

of ion modified Ti and TiO2 nanolayers deposited on different substrates with surface-sensitive 

XRR and GIXRF techniques".  Wyniki eksperymentalne są obecnie opracowywane. 
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Na zakończenie tej części autoreferatu, prezentującej moje osiągnięcia naukowe w zakresie 

niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej, pragnę podsumować mój wkład w zakresie rozwoju  

i wykorzystania interdyscyplinarnego tej metody badania własności materii. W pierwszej 

kolejności należy wymienić moje systematyczne badanie procesów atomowych oddziaływania 

promieniowania rentgenowskiego z materią: efekt fotoelektryczny, rozpraszanie Rayleigha, 

rozpraszanie Comptona, i towarzyszących im procesów wtórnych, jak dla przykładu elastyczne  

i nieelastyczne rozpraszanie elektronów, przy zastosowaniu dla wiązki promieniowania X małych 

kątów padania i/lub detekcji. Eksperymentalne badania poprzedzone było wielokrotnie 

symulacjami procesów atomowych w warunkach niskich kątów. Symulacje ułatwiły zrozumienie 

wpływu niskokątowych warunków oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią na 

możliwości aplikacyjne niskokątowej spektroskopii rentgenowskiej. Mój wkład to także 

wykorzystanie wyników symulacji w warunkach eksperymentalnych i optymalizacja 

niskokątowych technik spektroskopii rentgenowskiej, w różnych zakresach energii 

promieniowania X. 

Unikalnym osiągnięciem moich badań w zakresie niskokątowej spektroskopii 

rentgenowskiej jest analiza promieniowania charakterystycznego w zakresie niskich kątów,  

z wykorzystaniem spektrometru krystalicznego z wysoką zdolnością rozdzielczą (high-resolution 

GEXRF) i wykorzystanie wzbudzania promieniowaniem synchrotronowym. 

Wyniki powyższych badań naukowych zostały wykorzystane przez mnie  

w zastosowaniach interdyscyplinarnych. Mój wkład w zakresie wykorzystania niskokątowej 

spektroskopii rentgenowskiej to również systematyczna popularyzacja sposobu analizy 

statystycznej wyników pomiarów zawartości pierwiastkowej poniżej progu wykrywalności,  

z wykorzystaniem koncepcji danych losowo lewostronnie cenzurowanych. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych (artystycznych). 

 
Szczególnym aspektem przedstawianego osiągnięcia naukowego jest wykorzystanie przeze 

mnie uzyskanych wyników w interdyscyplinarnych zastosowaniach niskokątowej spektroskopii 

rentgenowskiej, przygotowanie i uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla 

laboratorium badawczego Laboratorium Metod Rentgenowskich Instytutu Fizyki UJK w zakresie 

analizy składu pierwiastkowego wody z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej 



32 

 

z całkowitym odbiciem wiązki padającej metody (TXRF), wykonywanie analiz komercyjnych  

z wykorzystaniem technik spektroskopii rentgenowskiej oraz utworzenie stanowisk 

dydaktycznych (technika TXRF i TRXPS) dla studentów II stopnia kierunku Fizyka, w ramach 

zajęć na III pracowni fizycznej.  

Moje doświadczenie w zakresie pracy z niskokątową techniką TXRF zostanie także wykorzystane 

w trakcie realizacji projektu: European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total 

reflection X-Ray Fluorescence w ramach programu COST (European Cooperation in Science and 

Technology, akronim ENFORCE-TXRF, kod referencyjny: CA18130, czas trwania projektu 

14.12.2018-01.01.2022, w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020).  

W projekcie tym jestem zastępcą Reprezentanta Polski w Komitecie Zarządzającym (substitute 

member in Management Committee from Poland to COST Action CA18130). 

 

W prezentowanej poniżej części autoreferatu omawiam inne moje osiągnięcia, które nie są 

podstawą osiągnięcia omówionego w poprzednim punkcie wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych. 

 

Główny obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy zagadnień związanych  

z wykorzystaniem nisko- i wysokorozdzielczej spektroskopii promieniowania rentgenowskiego do 

badania struktury materii, zarówno w warunkach wzbudzania klasycznego, jak i całkowitego 

odbicia promieniowania rentgenowskiego. Techniki oraz układy eksperymentalne spektroskopii 

rentgenowskiej wykorzystywane w moich badaniach to rentgenowska analiza fluorescencyjna, 

zarówno z dyspersją długości fali (metoda WDXRF), jak i z dyspersją energii (TXRF) przy 

jednoczesnym wykorzystaniu mikrowiązek (XRF), mikrotomografia rentgenowska (CT), 

dyfrakcja rentgenowska (XRD), reflektometria rentgenowska (XRR), czy też spektroskopia 

fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS). Badania prowadzę w Laboratorium 

Spektrometrii Rentgenowskiej (LSR) i Laboratorium Fizyki Powierzchni (LFP) Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z wykorzystaniem lamp rentgenowskich jako źródeł promieniowania 

rentgenowskiego w szerokim zakresie energii fotonów oraz w europejskich ośrodkach 

promieniowania synchrotronowego (European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, 

Francja), Swiss Light Source (SLS, Villigen, Szwajcaria), Elettra Sincrotrone Trieste (Elettra, 

Triest, Włochy). 

W ramach prowadzonych badań współpracuję z jednostkami Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego UJK: Instytutem Chemii, Instytutem Biologii, Instytutem Geografii, Katedrą 

Ochrony i Kształtowania Środowiska, z instytucjami krajowymi: Świętokrzyskim Centrum 

Onkologii, Politechniką Świętokrzyską, Katedrą Fizyki Medycznej i Biofizyki Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim, Narodowym Centrum Badań 

Jądrowych, Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz z instytucjami 

zagranicznymi: ESRF (Grenoble, Francja), SLS (Villigen, Szwajcaria), Elettra (Triest, Włochy), 

Physics Department, University of Fribourg (Szwajcaria). Wynikiem prowadzonej przeze mnie 

współpracy interdyscyplinarnej są prace naukowe oraz wykłady i komunikaty konferencyjne, 

głównie na konferencjach o zasięgu międzynarodowym. 

 

Jestem pracownikiem Zakładu Metod Fizycznych (ZMF), wspólnej jednostki naukowo-

badawczej Instytutu Fizyki UJK oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W ZMF 

wykorzystuję spektroskopię promieniowania rentgenowskiego (TXRF, WDXRF) do analizy 

składu pierwiastkowego próbek ludzkiego materiału biologicznego (moczu, krwi, włosów) oraz 

próbek środowiskowych [prace: 1-6]. W zakresie badania ludzkiego materiału biologicznego 
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badania koncentrują się na wyznaczeniu wartości referencyjnych zawartości pierwiastków 

śladowych.  

Jestem również kierownikiem technicznym Laboratorium Metod Rentgenowskich, samodzielnej 

jednostki badawczo-usługowej Instytutu Fizyki UJK utworzonej w celu akredytacji metod 

analitycznych wykorzystywanych w LSR (metody TXRF do analizy próbek wody i ścieków 

oczyszczonych i metody WDXRF do analizy próbek glebowych) oraz komercjalizacji 

dotychczasowej współpracy LSR z przedsiębiorcami. Bardzo dużym moim osiągnięciem było 

przygotowanie laboratorium do uzyskania, a następnie uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum 

Akredytacji (PCA) dla laboratorium badawczego – Laboratorium Metod Rentgenowskich, Instytut 

Fizyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Nr AB 1622, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 

norma) – technika pomiarowa TXRF i WDXRF, 16.09.2016. 
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Uczestniczyłam również w przygotowaniu i przeprowadzeniu serii eksperymentów na 

źródle promieniowania synchrotronowego w ESRF, w Grenoble we Francji, będących kontynuacją 

badań związanych z wykorzystaniem, rozwiniętej w naszej grupie z istotnym moim udziałem, 
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techniki niskokątowej fluorescencji rentgenowskiej (GEXRF) wysokiej zdolności rozdzielczej 

[prace: 1-4]. Technika ta umożliwia pomiar śladowych zanieczyszczeń na powierzchni materiałów 

(np. półprzewodnikowych) oraz określenie ich rozkładów głębokościowych. Badania 

kontynuowałam we współpracy z Zakładem Fizyki Uniwersytetu we Fribourgu (Physics 

Department, University of Fribourg (Szwajcaria)). 

 

[1] Y. Kayser, P. Hönicke, D. Banaś, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, P. Jagodziński, A. Kubala-

Kukuś, S. H. Nowak, M. Pajek 

Depth profiling of low energy ion implantations in Si and Ge by means of micro-focused grazing 

emission X-ray fluorescence and grazing incidence X-ray fluorescence 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry 30 (2015) 1086 – 1099 

DOI: 10.1039/c4ja00461b (2015) 
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Spectrochimica Acta B 88 (2013) 136-149 
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[4] Y. Kayser, D. Banaś, W. Cao, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, P. Jagodziński, M. Kavcic,  
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Depth profiling of dopants implanted in Si using the synchrotron radiation based high-resolution 

grazing emission technique  

X-Ray Spectrometry 41 (2012)  98–104 
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Istotnym moim osiągnięciem jest również udział w badaniach prowadzonych  

z wykorzystaniem akceleratora EBIS uruchomionego w Instytucie Fizyki UJK [prace: 1-6]. 

Urządzenie składa się ze źródła jonów typu EBIT (Electron Beam Ion Trap) z magnesem stałym, 

układu optyki i diagnostyki wiązki, podwójnie ogniskującego magnesu dipolowego 90o, 

uniwersalnej komory eksperymentalnej oraz systemu ultra-wysokiej próżni (UHV ~ 10-10 mbar). 

Źródło jonów typu EBIT może dostarczać do eksperymentów wiązki całkowicie zjonizowanych 

lekkich pierwiastków oraz kilkuelektronowych ciężkich jonów. Pomiar promieniowania 

rentgenowskiego emitowanego w zderzeniach jonów z różnorodnymi materiałami odbywa się z 

wykorzystaniem niskiej zdolności rozdzielczej detektora półprzewodnikowego oraz wysokiej 

zdolności rozdzielczej spektrometru krystalicznego dla zakresu energii od ultrafioletu do 15 keV. 

Unikalnym aspektem urządzenia EBIS w Instytucie Fizyki UJK jest jego integracja w warunkach 

wysokiej próżni z układem XPS umożliwiającym szczegółową analizę powierzchni materiałów 

modyfikowanych w wyniku zderzeń z jonami w komorze eksperymentalnej. W układzie XPS, do 

charakterystyki powierzchni mogą być wykorzystane takie techniki jak: XPS/UPS, AES, 

SEM/SAM, ISS. Ostatnio układ eksperymentalny został uzupełniony o techniki AFM (mikroskop 

sił atomowych) oraz STM (skaningowy mikroskop tunelowy), umożliwiając badania powierzchni 
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w warunkach wysokiej próżni. Prowadzone badania dotyczyły modyfikacji nanowarstw Ti, TiO2 

oraz Au przez jony Xeq+ w wysokich stanach ładunkowych, a także emisji promieniowania 

rentgenowskiego w oddziaływaniu Xeq+ jonów z tarczami metalicznymi. 
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W działalności naukowej zajmuję się również wykorzystaniem promieniowania 

rentgenowskiego w analizie fizykochemicznych własności haloizytu, minerału o unikalnych 

własnościach absorpcyjnych, modyfikowanego w procesach chemicznych. Badania, prowadzone 

we współpracy z Instytutem Chemii UJK, koncentrują się na określaniu składu pierwiastkowego  

i chemicznego próbek haloizytu z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej  

z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej  

z dyspersją długości fali (WDXRF), reflektometrii rentgenowskiej (XRR), dyfrakcji 

rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS). 

Mój wkład dotyczy określania własności fizykochemicznych haloizytu z wykorzystaniem technik 

WDXRF, XPS oraz TXRF. Omawiane badania zostały przedstawione w cyklu prac [prace: 1-4] 

oraz zaowocowały zgłoszeniem wynalazku: Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do 

usuwania jonów rtęci Hg2+ z fazy wodnej [5], którego jestem współautorką. 
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Moja działalność naukowa dotyczy także badań związanych z analizą składu 

pierwiastkowego w narządach szczurów, przed i po podaniu nanocząstek tlenku żelaza. Badania 

prowadzone są przez Katedrę Fizyki Medycznej i Biofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej  

w Krakowie, a mój wkład polega na udziale w wykonaniu analiz składu pierwiastkowego metodą 

TXRF, dyskusji aspektów eksperymentalnych prowadzonych badań oraz na współudziale  

w redakcji manuskryptów prac [prace: 1-2]. Warto nadmienić, że czasopismo Nanotoxicology 

[praca 1] posiada 5-cio letni Impact Factor równy 6.327 (45 pkt na liście A ministerialnego wykazu 

czasopism). 
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W ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską uczestniczę w badaniach związanych 

z rozwijaniem spektrometrów rentgenowskich z wysoką zdolnością rozdzielczą. W ramach badań 

uczestniczyłam w eksperymencie w Swiss Light Source, Paul Scherrer Institute w Villigen 

(Szwajcaria). Eksperyment dotyczył optymalizacji warunków eksperymentalnych dedykowanych 

wykorzystaniu spektrometru krystalicznego typu DuMonda, w szczególności w analizie próbek 

Ru, RuO2, RuCl3, techniką spektroskopii absorpcyjnej. Wyniki badań zostały zaprezentowane na 

konferencjach międzynarodowych oraz w pracy przesłanej do druku [praca: 1, komunikaty: 2-5].  

 

[1] P. Jagodziński, J. Szlachetko, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, M. Szlachetko, U. Vogelsang,  

D. Banaś, T. Pakendorf, A. Meents, J. A. van Bokhoven, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek,  

M. Nachtegaal  

A DuMond-type crystal spectrometer for synchrotron-based X-ray emission studies in the energy 

range 

Review of Scientific Instruments (2018) - submitted 

[2] komunikat: P. Jagodziński, M. Pajek, D. Banaś, A. Warczak, A. Kubala-Kukuś, I. Stabrawa,  

Ł. Jabłoński, D. Sobota 

A high resolution von Hamos X-ray spectrometer based on a segmented crystal for low energy 

spectroscopy at the CRYRING@FAIR 

19th International Conferences on the Physics of Highly Charged Ions (HCI2018), 03-07 

September 2018, Lisbon, Portugal 

[3] komunikat: P. Jagodziński, J. Szlachetko, U. Vogelsang, D. Banaś, M. Szlachetko, J.-Cl. 

Dousse, J. Hoszowska, T. Pakendorf, A. Meents, J.A. van Bokhoven, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek, 

M. Nachtegaal 

A DuMond-type crystal spectrometer for X-ray emission studies in the energy range of 15 to 35 

keV 

10th International Conference on Inelastic X-ray Scattering (IXS2017), 28.08-01.09.2017, 

DESY Hamburg, Germany 

[4] komunikat: P. Jagodziński, J. Szlachetko, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek 

Simulations of von Hamos X-ray spectrometer based on segmented-type diffraction crystal 

12th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 15-

20 June 2014, Warsaw, Poland 



38 

 

[5] komunikat: P. Jagodziński, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, M. Pajek, J. Szlachetko, W. Cao,  

J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, Y. Kayser, S. Nowak 

Simulations of X-ray Transmission in Polycapillaries 

TXRF Conference, June 6-9, 2011, Dortmund, Germany 

 

 

 W swojej działalności naukowej współpracuję również z grupą fizyków jądrowych 

wysokiej energii biorących udział w badaniach dotyczących zderzeń relatywistycznych jonów 

obserwowanych w doświadczeniach akceleratorowych (eksperyment NA61/SHINE), 

realizowanych przy akceleratorze SPS w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)  

w Genewie. W ramach współpracy wykonałam analizy składu pierwiastkowego materiału tarcz 

wykorzystywanych w eksperymentach NA61/SHINE  (tarcze: beryl (Be), skand (Sc), lantan (La), 

ołów (Pb)) z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją długości fali 

(WDXRF). Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczeń materiału tarczy na wielkości 

fizyczne rejestrowane i analizowane w zderzeniach jąder ciężkich jonów w zakresie energii 

relatywistycznych, co może być szczególnie istotne w przypadku lekkich materiałów tarcz  

z domieszkami pierwiastków o dużych liczbach masowych. Wyznaczone zawartości domieszek,  

z poziomem wykrywalności rzędu kilku g/g (ppm), zostały wykorzystane w symulacjach 

rozkładów krotności oczekiwanych w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jąder. Wyniki badań 

zostały przedstawione w pracy [praca: 1], zarówno w aspekcie opisu techniki WDXRF, opisu 

eksperymentów NA61/SHINE, a także wykonanych symulacji.  
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W mojej działalności naukowej prowadzę także interdyscyplinarne badania we współpracy 

z Instytutem Geografii UJK oraz z Instytutem Biologii UJK. Badania dotyczą: określania 

geochemicznych własności glin plejstoceńskich obszaru Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem 

technik spektrometrii, dyfrakcji i tomografii rentgenowskiej [prace: 1-2], określania składu 

pierwiastkowego i chemicznego w próbkach biologicznych [prace: 3-4], badania korelacji między 

zawartością pierwiastków i minerałów w kamieniach nerkowych a rodzajem bakterii i grzybów 

obecnych w tych próbkach [praca 5] oraz określanie składu pierwiastkowego w limfocytach krwi 

ludzkiej [komunikaty: 6-7]. Wykorzystywane techniki to rentgenowska analiza fluorescencyjna  

z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowska analiza fluorescencyjna  

z dyspersją długości fali (WDXRF) oraz proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD) [prace: 3-7]. 
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W Instytucie Fizyki UJK wykonywałam także analizy WDXRF i XPS na potrzeby 

współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej 

Akademii Nauk [prace: 1-2]. 
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W latach 2004-2007 uczestniczyłam także w badaniach  dotyczących rezonansowego 

rozpraszania Ramana (RRS) promieniowania synchrotronowego w krzemie (Si), aluminium (Al)  

i ich tlenkach (SiO2, Al2O3), w obszarze krawędzi absorpcji powłoki K [prace: 1-3]. Eksperymenty 

zostały przeprowadzone w European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) w Grenoble (Francja), 

na wiązce fotonów ID21, wykorzystywanej do spektroskopii rentgenowskiej z wysoką zdolnością 

rozdzielczą. Widma promieniowania rejestrowano przy wykorzystaniu spektrometru 

krystalicznego typu von Hamos o wysokiej zdolności rozdzielczej (~ eV). Na podstawie 

zarejestrowanych widm wyznaczono przekroje czynne na rezonansowe rozpraszanie Ramana 

promieniowania w badanych materiałach, otrzymując bardzo dobrą zgodność z teoretycznymi 

przekrojami czynnymi na rozpraszanie ramanowskie w obszarze poniżej krawędzi absorpcji 

powłoki (formuła Kramersa-Heisenberga). Wyznaczono również funkcje gęstości stanów 

nieobsadzonych dla Si i SiO2 oraz dla Al i Al2O3. Badania prowadzono we współpracy  

z Uniwersytetem we Fribourgu. 
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6. Plany naukowo-badawcze 

 

 W swoich planach naukowo-badawczych zamierzam w dalszym ciągu prowadzić badania 

dotyczące procesów oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią, zarówno  

w warunkach klasycznego wzbudzania, jak i z wykorzystaniem całkowitego zewnętrznego odbicia 

promieniowania X. Chciałabym skoncentrować się na badaniach własności nanowarstw  

z wykorzystaniem technik XPS, GIXRF oraz XRR. Badania planuję prowadzić w Instytucie Fizyki 

UJK, rozwijając możliwości pomiarowe dostępnych w Instytucie technik, jak i we współpracy  

z europejskimi ośrodkami promieniowania synchrotronowego (European Synchrotron Radiation 

Facility (ESRF, Grenoble, Francja), Swiss Light Source (SLS, Villigen, Szwajcaria), Elettra  
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