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1. Imię i Nazwisko:  

 

Robert Daniel Bogdanowicz 

 

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

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

 

tytuł doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w zakresie 

Elektroniki, specjalność optoelektronika za pracę: 

„ Optoelektroniczny monitoring stanu wzbudzenia plazmy 

niskotemperaturowej w procesach syntezy optycznych warstw 

diamentopodobnych” 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska 

22 wrzesień 2009 

 

magister inżynier Elektroniki, specjalność Optoelektronika  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska 

wrzesień 2000 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

 

adiunkt  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Politechnika Gdańska 

marzec 2011-obecnie 

post-doc Wissenschaftler 

Institut für Physik 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Niemcy) 

luty 2010-luty 2011 

adiunkt  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Politechnika Gdańska 

listopad 2009-styczeń 2010 

wykładowca 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Politechnika Gdańska 

luty 2009-październik 2009 

asystent naukowo-badawczy 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Politechnika Gdańska 

grudzień 2000- styczeń 2009 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 

Jako „osiągnięcie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora stanowiące znaczący 

wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej” wskazuję cykl 11 publikacji 

powiązanych tematycznie pod zbiorczym tytułem: 

„Półprzewodnikowe, cienkowarstwowe struktury diamentowe –

 wytwarzanie oraz właściwości”. 
 

b) Wykaz wybranego cyklu publikacji 1  

[B1]. Bogdanowicz, R.; Fabiańska, A.; Golunski, L.; Sobaszek, M.; Gnyba, M.; Ryl, J.; Darowicki, K.; 
Ossowski, T.; Janssens, S. D.; Haenen, K.; Siedlecka E. M. Influence of the Boron Doping Level 
on the Electrochemical Oxidation of the Azo Dyes at Si/BDD Thin Film Electrodes. Diamond 

and Related Materials 2013, 39, 82–88 (IF= 1,709). 

[B2]. Bogdanowicz, R.; Czupryniak, J.; Gnyba, M.; Ryl, J.; Ossowski, T.; Sobaszek, M.; Siedlecka, E. 
M.; Darowicki, K. Amperometric Sensing of Chemical Oxygen Demand at Glassy Carbon and 
Silicon Electrodes Modified with Boron-doped Diamond. Sensors and Actuators B: Chemical 

2013, 189, 30–36 (IF= 3,882). 

[B3]. Bogdanowicz, R.; Golunski, L.; Sobaszek, M. Spatial Characterization of H2:CH4 Dissociation 
Level in Microwave ECR Plasma Source by Fibre-optic OES. European Physical Journal - Special 

Topics 2013, 222, 2223–2232 (IF= 1,796). 

[B4]. Fabiańska, A.; Bogdanowicz, R.; Zięba, P.; Ossowski, T.; Gnyba, M.; Ryl, J.; Zielinski, A.; 
Janssens, S. D.; Haenen, K.; Siedlecka, E. M. Electrochemical Oxidation of Sulphamerazine at 
Boron-doped Diamond Electrodes: Influence of Boron Concentration. Physica Status Solidi (A) 

2013, 210, 2040–2047 (IF= 1,469). 

[B5]. Bogdanowicz, R.; Śmietana, M.; Gnyba, M.; Ficek, M.; Straňák, V.; Goluński, Ł.; Sobaszek, M.; 
Ryl, J. Nucleation and Growth of CVD Diamond on Fused Silica Optical Fibres with Titanium 
Dioxide Interlayer. Physica Status Solidi (A) 2013, 210, 1991–1997 (IF= 1,469). 

[B6]. Kraszewski, M.; Bogdanowicz, R. Laser Reflectance Interferometry System with a 405 nm 
Laser Diode for in Situ Measurements of CVD Diamond Thickness. Metrology and 

Measurement Systems 2013, XX, 543–554 (IF= 0,982). 

[B7]. Bogdanowicz, R.; Sawczak, M.; Niedziakowski, P.; Zieba, P.; Finke, B.; Ryl, J.; Karczewski, J.; 
Ossowski, T. Novel Functionalization of Boron-Doped Diamond by Microwave Pulsed-Plasma 
Polymerized Allylamine Film. Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 8014–8025 
(IF= 4,814). 

                                                      
1
 W nawiasach podałem „Impact Factor” (IF) czasopisma w roku publikacji. 
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[B8]. Bogdanowicz, R.; Smietana, M.; Gnyba, M.; Golunski, L.; Ryl, J.; Gardas, M. Optical and 
Structural Properties of Polycrystalline CVD Diamond Films Grown on Fused Silica Optical 
Fibres Pre-Treated by High-Power Sonication Seeding. Applied Physics A-Materials Science & 

Processing 2014, 116, 1927–1937 (IF= 1,545). 

[B9]. Bogdanowicz, R.; Sawczak, M.; Niedzialkowski, P.; Zieba, P.; Finke, B.; Ryl, J.; Ossowski, T. 
Direct Amination of Boron-Doped Diamond by Plasma Polymerized Allylamine Film. Physica 

Status Solidi (A) 2014, 211, 2319–2327 (IF= 1,525). 

[B10].  Zieliński, A.; Bogdanowicz, R.; Ryl, J.; Burczyk, L.; Darowicki, K. Local Impedance Imaging of 
Boron-Doped Polycrystalline Diamond Thin Films. Applied Physics Letters 2014, 105, 131908 
(IF= 3,515). 

[B11].  Bogdanowicz, R. Optical Properties of Transparent Conductive Boron-Doped Diamond Thin 
Films Grown On Fused Silica Glass. Metrology and Measurement Systems 2014, XXI, 381–388 
(IF= 0,609). 

Oświadczenia wszystkich współautorów publikacji, potwierdzające ich indywidualny wkład w 

powstanie dorobku zostały umieszczone w załączniku 3. 

 

c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. prac/pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania2 

I. Wprowadzenie 

Głównym celem naukowym prac badawczych prowadzonych po doktoracie była synteza 

PA CVD (ang. Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition), funkcjonalizacja i badania 

właściwości cienkowarstwowych, półprzewodnikowych struktur diamentowych do zastosowań 

elektro-optosensorycznych.  

W swoich pracach badawczych skupiłem się na domieszkowanych borem cienkich 

warstwach diamentowych, syntezowanych w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej, 

wspomaganego plazmą mikrofalową (ang. Microwave Plasma Assisted Chemical Vapor 

Deposition, MW PA CVD) [Asmussen & Reinhard, 2002; Sussmann, 2009]. Technologię 

domieszkowania diamentu borem zapoczątkował H. Shiomi oraz potwierdził zespół 

prowadzony przez B. Spitsyna [Shiomi et al., 1991; Spitsyn et al., 1981]. Bor jest najpłytszą 

domieszką, która wbudowuje się w strukturę diamentu z poziomem energetycznym 0,37 eV 

powyżej pasma walencyjnego [Kalish, 1999; Wurzinger et al., 1997]. Do domieszkowania 

stosuje się B2H6 (diboran) lub B(CH3)3 (trimetyloboran), podczas procesu syntezy PA CVD z 

mieszaniny CH4/H2, stosując aktywację gazów gorącym włóknem lub plazmą mikrofalową 

[Gajewski et al., 2009]. Domieszkowanie diamentu nie jest procesem rutynowym jak ma to 

                                                      
2
 Przypisy literaturowe:  

[B1] do [B11] – pozycje wybranego cyklu publikacji (str. 2 Autoreferatu) 
[A1] do [L7] i [2A1] do [2Q5] – pozycje ujęte w „Wykazie opublikowanych prac naukowych…” 
[Nazwisko, Rok] – referencyjne pozycje literaturowe innych autorów 
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miejsce w przypadku monokrystalicznego krzemu. Domieszkowanie diamentu możliwe jest w 

trybie in-situ, podczas wzrostu w procesie PA CVD. Natomiast, procesy implantacji boru do 

diamentu, po procesie wzrostu prowadzą do zdefektowania diamentu i wprowadzenia dużej 

liczby dyslokacji. Przyczyną jest przede wszystkim wysoka gęstość materiału oraz tetraedryczna 

sieć krystaliczna. Procesy wzrostu diamentu i domieszkowania in-situ zależą od następujących 

parametrów technologicznych: temperatury podłoża, składu mieszanki gazów roboczych, 

koncentracji metanu oraz stopnia wzbudzenia plazmy. Dodatkowo parametry technologiczne i 

efektywne właściwości elektryczne, morfologiczne, optyczne oraz koncentracja boru w 

wytworzonych strukturach diamentu są wzajemnie zależne. Procesy syntezy i domieszkowania 

diamentu są złożone i wymagają optymalizacji parametrów technologicznych. Mechanizmy 

wbudowywania boru w siatkę diamentu polikrystalicznego są nie w pełni wyjaśnione [Turner et 

al., 2012]. 

Domieszkowany borem diament (BDD, ang. Boron-Doped Diamond) jest obecnie jednym 

z najwydajniejszych materiałów półprzewodnikowych do zastosowań elektrochemicznych 

[Nebel et al., 2007]. Materiał ten charakteryzuje się, m.in. szerokim oknem potencjałów 

elektrochemicznych, stabilnością chemiczną, niskim prądem tła [McCreery, 2008] oraz wysoką 

biokompatybilnością [Stavis et al., 2011]. Maksymalna osiągana wartość okna potencjałów, w 

którym nie następują procesy redukcji i utleniania wody, dla diamentu wynosi ok. 3 V i jest to 

wartość około dwa razy większa, niż w przypadku obecnie stosowanych standardowych 

elektrod (IrO2, RuO2, Pt, grafit, PbO2) [Brillas & Huitle, 2011]. Szerokie okno potencjałów 

domieszkowanego diamentu daje możliwość osiągania procesów elektrochemicznych, których 

nie udaje się uzyskiwać za pomocą innych materiałów [Panizza & Cerisola, 2005]. Jednakże 

czułość grubowarstwowych elektrod BDD jest ograniczona do ok. 10-5 M, a selektywność przy 

wykrywaniu, np. białek, antybiotyków i toksyn jest dyskusyjna [Hébert et al., 2015]. Ponadto, 

grubowarstwowy (ok. 5-10 µm) materiał BDD charakteryzuje się wysoką absorpcją 

promieniowania optycznego. Nie może być on zastosowany do optycznych układów 

sensorycznych realizowanych w wolnej przestrzeni lub w trybie światłowodowym.  

W celu zwiększenia czułości sensorycznej zaproponowałem nowe podejście polegające na 

opracowaniu cienkowarstwowych struktur sensorycznych BDD łączących dwie 

komplementarne funkcjonalności: efektywność optyczną i elektryczną. To unikatowe podejście 

umożliwia budowę aktywnego elektrochemicznego sensora z jednoczesnym odczytem 

optycznym. Należy dodać, że sygnały te wzajemnie się nie zaburzają. Selektywność sensoryczną 

uzyskano poprzez modyfikację warstwy wierzchniej BDD związkami organicznymi oraz odczyt 

fluorescencji zmodyfikowanej struktury.  

Duża różnica właściwości optycznych, w tym współczynnika załamania światła pomiędzy 

podłożami optycznymi (szkła) oraz warstwą sensoryczną (BDD), jest krytyczna dla efektywnego 

badania zmian parametrów optycznych ośrodka, w którym umieszczony będzie sensor [Borisov 

& Wolfbeis, 2008]. Optymalizacja domieszkowania warstwy diamentowej umożliwia uzyskanie 
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właściwości półmetalicznych i metalicznych, co w konsekwencji pozwala na elektrochemiczną 

detekcję oraz indukowanie przebiegu reakcji w badanych substancjach lub porządkowanie ich 

struktury w celu zwiększenia efektywności optycznego odczytu z sensora. Znaczącą zaletą 

zastosowania warstw diamentowych o wysokiej przewodności cieplnej (wyższej od miedzi) jest 

skuteczna stabilizacja termiczna sensora oraz zniwelowanie wpływu wzrostu temperatury 

wywołanego przez prąd sterujący.  

Obecność na powierzchni diamentu aktywnych grup daje możliwość przyłączania 

organicznych i nieorganicznych struktur w wyniku reakcji chemicznych lub oddziaływań 

fizycznych. Utworzone w ten sposób powierzchnie mają zdolność do tworzenia oddziaływań 

supramolekularnych mających istotne znaczenie z punktu widzenia chemii, biochemii i 

medycyny. W szczególności dotyczy to detekcji oraz degradacji trudnych zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i gruntowych przez środki ochrony roślin, ścieki z zakładów 

farmaceutycznych a także budowy tzw. „smart sensors” – selektywnych sensorów śladowych 

ilości substancji niewykrywalnych dotychczas elektrochemicznie np.: białek, antybiotyków, 

surfaktantów oraz barwników z wykorzystaniem innych materiałów [Martínez-Huitle & Brillas, 

2009]. 

Wymienione właściwości cienkowarstwowych struktur diamentowych powodują, że jest 

to efektywny materiał do budowy sensorów optoelektronicznych. Biorąc pod uwagę dane 

literaturowe, należy stwierdzić, że eksperymenty elektro-optosensoryczne wymagają 

zastosowania materiałów o niskiej rezystywności elektrycznej poniżej 1 kΩ·cm [Zhou & Zhi, 

2009] i transmitancji optycznej powyżej 50% diamentowych warstw sensorowych [Bosch et al., 

2007; Stotter et al., 2002a]. Wymienione wyjątkowe właściwości oraz stawiane wymagania 

mogą być osiągnięte poprzez pokonanie barier technologicznych. Do istotnych problemów 

technologicznych niskociśnieniowej, wspomaganej plazmą, syntezy PA CVD diamentu 

domieszkowanego borem należy zaliczyć: 

• wysoką temperaturę syntezy ~1000oC,  

• niską adhezję do podłoży niediamentowych (np. szkła), 

• znaczącą różnicę współczynników rozszerzalności cieplnej struktur BDD i szklanych 

podłoży stosowanych w sensorach optycznych (defekty fizyczne, delaminacja, 

degradacja parametrów optycznych),  

• głębokie położenie pasma domieszkowego (0,37 eV) - część domieszki jest zjonizowana, 

• wymagany wysoki poziom domieszki boru, a także defekty niediamentowe (np. faza sp
2, 

węgiel amorficzny) wprowadzające silną absorpcję promieniowania optycznego.  

Przedstawione poniżej rezultaty badań były realizowane w ramach prac zespołu 

naukowego, w którym pełniłem rolę lidera i głównego pomysłodawcy. Badania te były 

skoncentrowane na rozwiązaniach umożliwiających pokonanie wyżej wymienionych trudności 
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i spełnieniu wymagań tak, aby uzyskać wysoką aktywność elektrochemiczną oraz selektywność 

sensoryczną struktur BDD. Umieszczone w autoreferacie rysunki są zaczerpnięte 

z opublikowanych prac, dlatego przedstawiono je w oryginalnej, anglojęzycznej wersji. 

Artykuły wchodzące w skład cyklu [B1-B11] opublikowane są w czasopismach 

indeksowanych w Journal Citation Reports (JCR), które są sklasyfikowane tematycznie przez JCR 

jako: „Instruments & Instrumentation”, „Materials Science”, „Applied Physics”, „Physics of 

Condensed Matter”oraz „Nanoscience & Nanotechnology”. Wymienione wyżej kategorie 

dotyczą badań nad wytwarzaniem oraz określaniem właściwości nowych materiałów 

półprzewodnikowych i wpisują się w zakres dyscypliny Elektronika. 

Publikacje [B3, B5, B6, B8, B11] prezentują rezultaty opracowanych procesów wzrostu 

struktur BDD na podłożach niediamentowych oraz metody ich badania. W publikacjach [B1, B2, 

B4, B7, B10, B11] opisano wyniki eksperymentów związane z uzyskaniem poprawy 

sensorycznych parametrów elektrycznych oraz elektrochemicznych struktur BDD. W artykułach 

[B5, B7, B8, B9, B11] zawarto rezultaty badań parametrów optycznych BDD oraz opis 

modyfikacji BDD w celu uzyskania wymaganej aktywności i funkcjonalności optycznej.  

Wymienione synergiczne działania badawcze umożliwiły syntezę struktur BDD o dualnej 

funkcjonalności sensorycznej: z odczytem optycznym i elektrycznym/elektrochemicznym. 

Rozwiązanie stawianego problemu naukowego otwiera drogę do wytwarzania nowej klasy 

sensorów opto-elektrochemicznych, funkcjonujących nawet w trudnych warunkach 

środowiskowych (zastosowania w biologii, medycynie, chemii, utylizacji odpadów 

niebezpiecznych), realizowanych w wolnej przestrzeni lub w konstrukcji światłowodowej. 

II. Opracowanie procesów wzrostu struktur BDD na podłożach niediamentowych i metody ich 

diagnostyki 

Głównym celem tych badań było opracowanie efektywnych metod zarodkowania 

i wzrostu BDD w procesach PA CVD. W wyniku prac badawczych została uzyskana dobra 

adhezja warstw diamentu do podłoży niediamentowych (krzem, szkło kwarcowe i BK7), co jest 

niezbędne z punktu widzenia konstrukcji sensorów opto-elektrochemicznych.  

Wzrost diamentu w procesie PA CVD na podłożach niediamentowych jest nieefektywny i 

musi być zaindukowany poprzez specjalną obróbkę podłoży przed procesem z użyciem 

proszków nanodiamentowych, nanocząsteczek metali lub strukturyzowania powierzchni. Taka 

obróbka jest nazywana „zarodkowaniem” i może być realizowana na wiele sposobów (np. 

mechaniczne ścieranie, kawitacja ultrasoniczna, mokre trawienie itp.). Najbardziej efektywny 

wzrost struktur BDD można uzyskać na podłożach poprzez przeprowadzenie procesów 

zarodkowania z użyciem proszków nanodiamentowych wytwarzanych za pomocą metod 

detonacyjnych. Krytyczne dla uzyskania wysokiej adhezji oraz efektywnego wzrostu jest 

zapewnienie wysokiej gęstości zarodkowania podłoży (1011 cm-2). Do oryginalnych moich 

osiągnięć podczas kierowania pracami zespołu mogę w tym zakresie zaliczyć:  
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• Zarodkowanie niediamentowych podłoży w komercyjnych suspensjach nanodiamentowych 

z użyciem ultrasonicznych metod kawitacyjnych, co przeprowadzono na przykładzie szkieł 

kwarcowych i optycznych włókien światłowodowych [B8]. 

• Wytwarzanie suspensji nanodiamentowych z użyciem ultradźwięków wysokiej mocy i 

tlenku cyrkonu w rozcieńczalnikach: dimetylosulfotlenku (DMSO) i alkoholu poliwinylowym 

(PVA). Umożliwiło to zastosowanie zarodkowania podłoży w trybie spin-coating i dip-

coating [B5, B11]. W ten sposób możliwe jest zarodkowanie dużych powierzchni podłoży 

krzemowych, czy też kruchych podłoży ze szkła kwarcowego np. włókien światłowodowych. 

Dzięki temu uzyskano pierwsze notowane w literaturze osadzenie ciągłej, cienkiej warstwy 

diamentowej na cylindrycznym włóknie światłowodowym w procesie MW PA CVD [B5]. 

• Wprowadzenie wstępnej obróbki podłoży ze szkła kwarcowego w plazmie mikrofalowej. 

Taki proces modyfikuje potencjał zeta powierzchni zwiększając znacząco gęstość 

zarodkowania, co prowadzi do dynamicznej nukleacji warstwy diamentu w procesie 

PA CVD [B11]. 

• Zastosowanie cienkiej warstwy przejściowej z dwutlenku tytanu poprawiającej adhezję do 

podłoży optycznych (szkło kwarcowe, BK7) oraz zmniejszającej liczbę defektów w pierwszej 

fazie wzrostu CVD. Warstwa TiO2 jest osadzana za pomocą impulsowego rozpylania 

magnetronowego wysokiej mocy (ang. High-Power Impulse Magnetron Sputtering, 

HiPIMS), co gwarantuje uzyskanie wysokiego współczynnika załamania światła, zbliżonego 

do wartości osiąganych w diamencie. Adhezja diamentu do podłoża jest bardziej 

efektywna, ponieważ podczas syntezy PA CVD powstają silne wiązania Ti-C [B5]. 

• Zastosowanie warstw przejściowych oraz wysokiej gęstości zarodkowania umożliwiło 

obniżenie temperatury podłoża do około 500oC podczas syntezy, co znacznie redukuje 

naprężenia temperaturowe struktury sensorycznej [B5, B8, B11].  

• Monitorowanie i kontrola wzrostu BDD z zastosowaniem zdalnych, optycznych technik 

pomiarowych: optycznej spektroskopii emisyjnej do analizy składu plazmy oraz laserowego 

monitoringu interferencyjnego do badania kinetyki wzrostu warstw [B3, B6]. 

Szczegółowy opis rozwiązań i dyskusja  

W eksperymentach zastosowano dwie najczęściej stosowane suspensje nanodiamentowe, 

wytworzone na bazie DMSO (DND-DMSO) oraz dejonizowanej wody (DND-H2O). Zarodkowanie 

zostało przeprowadzone w sonikatorze ultradźwiękowym z użyciem sonotrody typu „horn”. 

Podłoża (optyczne włókna światłowodowe, wafle Si) były zarodkowane w tej samej 

konfiguracji. Podłoża zostały umieszczone na dnie szklanego reaktora (ok. 7 cm głębokości), 

który został następnie wypełniony suspensją (rys. 1A) i zanurzony w układzie chłodzenia 

wodnego. Odległość pomiędzy sonotrodą a podłożami została tak dobrana, aby uniknąć erozji 

podłoży w wyniku procesów kawitacyjnych. Pomimo optymalizacji tej odległości 

zaobserwowano defekty erozyjne na powierzchni włókien kwarcowych.  

Zaobserwowano, że zarodkowanie ultradźwiękowe wysokiej mocy znacząco poprawia 
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efektywność zarodkowania podłoży ze szkła kwarcowego. Zarejestrowane obrazy SEM włókien 

światłowodowych pokrytych warstwą diamentową (rys. 1B) pokazują, że zastosowanie 

wyższych poziomów mocy ultradźwiękowej i suspensji DND-DMSO poprawia homogeniczność a 

także ciągłość warstw w stosunku suspensji DND-H20 oraz niskich mocy ultradźwięków. 

Zaproponowana metoda może z powodzeniem być efektywnie stosowana do syntezy nowych, 

odpornych chemicznie sensorów optycznych z pokryciem diamentowym. Dodatkowo takie 

rozwiązanie nie wymaga stosowania warstw przejściowych poprawiających adhezję i nukleację, 

które zaburzają system optyczny wprowadzając dodatkową transmitancję oraz odbicia na 

granicy ośrodków.  

 
                               (a)                                                                                                (b) 

Rys. 1. Schemat systemu kawitacyjnego stosowanego do zarodkowania (a): (1) termometr, (2) nadajnik 
ultradźwiękowy, (3) reaktor z płaszczem wodnym, (4) stożek nadajnika, (5) suspensja, (6) światłowody i płytki Si. 
Obrazy SEM (powiększenie 20000x) powierzchni diamentu PA CVD osadzonego na włóknach optycznych przy 
użyciu różnego rodzaju suspensji oraz różnych poziomów mocy ultradźwiękowej (b) [B8]  

Kolejnym osiągniętym celem prowadzonych badań było otrzymanie stabilnych suspensji 

nanodiamentowych w różnych rozpuszczalnikach z gotowych proszków nanodiamentowych 
produkowanych metodą detonacyjną. Podstawowe ziarna surowca nanodiamentowego 

posiadają wymiary ok. 4 nm. Po procesie detonacyjnym są jednak zazwyczaj sklejone w 

struktury o znacznie większych rozmiarach, osiągających niekiedy nawet do 1 µm średnicy. 

Należy podkreślić fakt, że najbardziej termodynamicznie stabilną formą są struktury o 

rozmiarach pomiędzy 100 – 200 nm. W celu deaglomeracji tych struktur przeprowadzono 

szereg doświadczeń bazujących na fizycznych metodach rozpraszania (mieszanie w 

ultradźwiękach oraz tzw. mokre ścieranie), a także na chemicznej modyfikacji ziaren 

nanodiamentu (alkilowanie).  

W eksperymencie z użyciem mokrego ścierania wykorzystano siłę tarcia między ziarnami 

cyrkonii i diamentu. W praktyce laboratoryjnej umieszcza się mieszaninę cyrkonii (rozmiar 

ziarna rzędu 10-100 µm) oraz nanodiamentu w specjalnym młynie, wyposażonym w wirówkę 

lub kąpiel ultradźwiękową. Następnie dodaje się wodę destylowaną i przeprowadza 

rozdrobnienie nanodiamentu. Otrzymany szlam rozcieńcza się w stosunku wagowym 

nanodiament – woda, równym 0,2%. Cyrkonia i nierozdrobniony diament opadają na dno, 

a nanodiament przechodzi do roztworu tworząc ciemnobrązową suspensję. W ramach badań 

został użyty „młyn ultradźwiękowy”. W tym celu naczynie zawierające mieszaninę cyrkonii, 

nanodiamentu i wody umieszczono w medium przenoszącym ultradźwięki. Źródło 
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ultradźwięków powinno być dużej mocy, rzędu kilkuset watów. Opracowana metoda umożliwia 

wytwarzanie suspensji nanodiamentowych na bazie większości rozpuszczalników polarnych 

(np. dimetylosulfotlenek (DMSO), dimetyloformamid (DMF) lub woda). Suspensja o najwyższej 

jakości posiada ziarna o rozmiarach 3-7 nm, niski poziom zanieczyszczeń (poniżej 0,1% wag.) 

i może być stabilnie zatężana do poziomu około 6%. Rozkład rozmiaru ziaren 

nanodiamentowych, zmierzony za pomocą technik optycznych (ang. Dynamic Light Scattering, 

DLS), zmienia się w funkcji czasu procesu rozdrabniania i ścierania w obecności 

ultradźwięków (rys. 2A).  

 
(a)                                                                                                (b) 

Rys. 2. Rozkład rozmiaru ziaren w suspensji nanodiamentowej wytworzony na bazie DMSO (a); Zdjęcie na 
wykresie przedstawia suspensję. Obraz SEM pokazuje efekt zarodkowania powierzchni spin-coating podłoża 
szklanego z użyciem suspensji DMSO zmieszanej z alkoholem poliwinylowym (PVA) (b) [2B6]  

Powodem, dla którego ziarna diamentu aglomeryzują w większe formacje są oddziaływania 

elektrostatyczne, indukcyjne, wodorowe czy dyspersyjne polarności międzyfazowe. Powstają 

one pomiędzy grupami funkcyjnymi znajdującymi się na sąsiednich ziarnach, przy czym 

zazwyczaj wzrost polarności podstawników zwiększa również siłę oddziaływań. Zmiana 

polarności tych grup funkcyjnych i rozpuszczalnika powoduje znaczne zmniejszenie tendencji 

zlepiania się ziaren. Z chemicznego punktu widzenia mamy ograniczone metody zmiany 

powierzchniowej warstwy diamentu. Znacznie łatwiej, metodą syntezy organicznej, można 

modyfikować jej strukturę w wyniku utworzenia na jej powierzchni kowalencyjnie 

przyłączonych monowarstw organicznych. Najpowszechniejszymi organicznymi podstawnikami, 

które nie wykazują tendencji do tworzenia wiązań wodorowych, są reszty alkilowe. Te 

niepolarne pochodne węglowodorów wydają się idealnymi podstawnikami do modyfikacji 

nanodiamentu ze względu na łatwość przyłączenia do powierzchni ziaren, jak i finalne 

właściwości produktu. Wykonano tą metodą suspensje nanodiamentowe w metanolu, 2-

propanolu, wodzie oraz dimetylosulfotlenku. Do niewątpliwych zalet stosowanej metody 

należy fakt, że suspensje ze zmodyfikowanego nanodiamentu są stabilne w czasie. Oznacza to, 

że można taki produkt wielokrotnie wykorzystywać do zarodkowania podłoży do procesów 

wzrostu warstw diamentowych. 

Suspensje nanodiamentowe na bazie dimetylosulfotlenku (DMSO), otrzymane wyżej 
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wymienionymi metodami, zmieszano z alkoholem poliwinylowym (PVA). Zmieszana suspensja 

DMSO-PVA posiada wyższą lepkość, co pozwala wytwarzać cienkie warstwy zarodkowe 

metodami spin-coating i dip-coating na podłożach niediamentowych (rys. 2B). W celu zbadania 

wpływu zarodkowania dip-coating na wzrost diamentu, wykonano eksperymenty na 

jednomodowych włóknach światłowodowych (Corning SMF28, ok. 10 cm długości) po 

mechanicznym usunięciu pokrycia polimerowego. Najpierw, oczyszczone i umyte włókna 

zostały poddane wstępnej obróbce w plazmie wodorowej przez 60 minut. Proces wodorowania 

plazmowego wytrawia zabezpieczający poliimid, który zaburza wzrost diamentu. Po tym 

procesie włókna są chłodzone i zanurzane w suspensji nanodiamentowej dwukrotnie przez czas 

1 minuty za pomocą automatycznego systemu dip-coating (rys. 3A). Nanodiamentowa 

suspensja DMSO-PVA została przygotowana w dwuetapowym procesie. W pierwszym etapie, 

alkohol poliwinylowy (PVA) został rozpuszczony w DMSO (1 : 99 wag.) w temperaturze 80oC. 

Następnie po ochłodzeniu do temperatury pokojowej została dodana suspensja 

nanodiamentowa DMSO (0,5% wag.).  

 
(a)                                                     (b)                                                  (c) 

Rys. 3. Schemat automatycznego systemu dip-coating (a); Obrazy SEM przełomów włókien światłowodowych, 
pokrytych diamentem, niepoddawanych procesowi wodorowania (b) oraz traktowanych w plazmie wodorowej (c). 
Powiększenie wynosiło 1 000x. Wstawka w obrazie (c): SEM pokazujący morfologię warstwy diamentu osadzonego 
na włóknie (powiększenie 20 000x) [2B4] 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że zastosowanie wstępnego wodorowania włókien przed 

procesem zarodkowania z użyciem suspensji DMSO-PVA (rys. 3C) znacząco poprawia ciągłość i 

homogeniczność warstw diamentowych osadzanych na szkle kwarcowym, w stosunku do 

standardowego mechanicznego zarodkowania proszkami czy pastami diamentowymi (rys. 3B). 

Należy dodać, że wymienioną metodę z powodzeniem zastosowano do zarodkowania włókien 

o długości 10 cm, co jest istotne z punktu widzenia konstrukcji sensorów światłowodowych.  

W kolejnym eksperymencie zastosowano cienką przejściową warstwę TiO2, w celu 

wprowadzenia krystalicznej struktury na amorficznej powierzchni szkła. Takie rozwiązanie 

skraca fazę nukleacji diamentu w procesie PA CVD, poprzez wytwarzanie wiązań Ti-C na 

powierzchni wzrostu. Cienka warstwa przejściowa TiO2 charakteryzuje się współczynnikiem 

załamania zbliżonym do diamentu, dlatego efekt odbić światła na granicy ośrodków jest 

zminimalizowany. Analiza SEM wytworzonych tą metodą warstw diamentu na włóknach 

optycznych jest pokazana na rys. 4.  
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Na podstawie SEM można zaobserwować znaczące różnice w morfologii powierzchni 

diamentu związane ze wzrostem czasu osadzania. Włókna zarodkowano mechanicznie w 

płuczce ultradźwiękowej w standardowej suspensji nanodiamentowej DMSO. Zaobserwowano 

zróżnicowanie morfologii diamentu wprowadzone przez zastosowanie warstwy przejściowej 

TiO2. Pokrycie tlenkiem indukuje efektywniejszy wzrost diamentu i zmniejsza liczbę defektów w 

pierwszej fazie procesu wzrostu PA CVD. Ciągłe warstwy są już osiągane po 15 minutach 

procesu. Oznacza to, że można uzyskiwać ciągłe, diamentowe powłoki optyczne o grubościach 

rzędu 100 nm, co jest istotne przy konstrukcji światłowodowych sensorów optycznych. W 

przypadku dłuższych czasów procesu PA CVD (>45 minut) wpływ warstwy przejściowej nie był 

już tak znaczący. 

 
Rys. 4. Obrazy SEM warstw diamentowych osadzonych przy zastosowaniu różnych procedur wzrostu. 
Zaprezentowano różne czasy osadzania (15, 30, 45 i 60 min), oraz efekt warstwy przejściowej TiO2 (powiększenie 
10 000x). Wstawki: Obrazy SEM włókien światłowodowych pokrytych diamentem (powiększenie 600x) [B5] 

Nie zaobserwowano defektów oraz nieciągłości warstw diamentowych po 60 minutach 

wzrostu w przypadku obu metod przygotowania włókien światłowodowych. Należy dodać, że 

jako warstwę przejściową zastosowano tlenek tytanu wytwarzany impulsowymi technikami 

rozpylania magnetronowego. Takie warstwy uzyskują tetragonalną strukturę anatazu [Straňák 

et al., 2009], co sprzyja wzrostowi diamentu. Ten efekt został potwierdzony przez niższą 

zawartość faz amorficznych w pokryciu diamentowym na TiO2, co zbadane zostało za pomocą 

spektroskopii ramanowskiej. Zaobserwowano również różnice w budowie krystalograficznej 

warstw diamentu. Obserwacje SEM pokazują, że dominującymi płaszczyznami na szkle 

kwarcowym są {100} [Janssen & Gheeraert, 2011; Sharda et al., 2001]. Natomiast przy wzroście 
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na tlenku dominują płaszczyzny {111}.  

Przeprowadzono eksperymenty mające na celu optymalizację nukleacji warstw 

diamentowych. Kinetyka wzrostu cienkich struktur diamentowych (grubość, współczynnik 

załamania) była monitorowana in-situ z użyciem zbudowanego w ramach badań 

interferencyjnego systemu reflektancyjnego (LRI) na bazie lasera półprzewodnikowego 405 nm. 

Schemat systemu przedstawiono na rys. 5A. Dzięki zastosowaniu takiego optycznego 

monitoringu określono kinetykę wzrostu warstw w funkcji głównych parametrów procesu: 

udziału procentowego metanu w mieszance gazów oraz domieszki boru (rys. 5B). Zbudowany 

system i uzyskane dane pomiarowe umożliwiają sterowanie procesem wzrostu PA CVD w celu 

uzyskania założonej, konkretnej grubości warstwy sensorycznej BDD.  

 
(a)                                                                                         (b) 

Rys. 5. System laserowego (405 nm) monitoringu (LRI) do pomiaru kinetyki wzrostu cienkich warstw 
diamentowych (A): detektor (D), wzmacniacz (W), przetwornik A/C (a), analiza danych (PC); zależność kinetyki 
wzrostu od udziału procentowego metanu w środowisku plazmowym oraz poziomu domieszki boru (b) [B6] 

Badania składu i stanu wzbudzenia plazmy przeprowadzono z użyciem optycznej 

spektroskopii emisyjnej (OES). Określono m.in. zależności pomiędzy stanem wzbudzenia plazmy 

oraz składem plazmy, a poziomem mocy mikrofalowej oraz udziałem procentowym metanu. 

Zastosowanie monitoringu OES pozwoliło stwierdzić, że skład oraz stan wzbudzenia plazmy jest 

praktycznie jednakowy przy zastosowaniu tych samych parametrów makroskopowych procesu 

w kolejnych doświadczeniach technologicznych. Na podstawie wyników uzyskanych za pomocą 

monitoringu określono optymalne wartości parametrów makroskopowych procesu 

technologicznego, które pozwalają uzyskać przestrzenny rozkład stanu wzbudzenia plazmy, 

najbardziej sprzyjający syntezie struktur diamentowych. Zalecanym zakresem mocy 

mikrofalowej, najwydajniejszym do syntezy warstw BDD jest moc 1000 W – 2000 W. W tym 

zakresie następuje stabilizacja wyładowania jarzeniowego w całym obszarze komory CVD, a 

plazma zawiera istotne dla wzrostu diamentu komponenty H+ oraz CH3
+. 

III. Opracowanie efektywnych struktur sensorycznych BDD – optymalizacja parametrów 

elektrycznych oraz elektrochemicznych 

Głównym celem tych badań był dobór struktury sensorycznej i poziomu domieszki boru w 

syntezie PA CVD, w wyniku czego uzyskano polepszenie elektrochemicznych parametrów 
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sensorycznych półprzewodnikowych/półmetalicznych warstw BDD.  

Istotnym parametrem elektrochemicznych struktur sensorycznych BDD jest ich 

przewodność. Duże wartości przewodności można uzyskać wyłącznie przez domieszkowanie 

borem (akceptor). Ze względu na położenie pasma (0,37 V), tylko część domieszki jest 

zjonizowana. W celu uzyskania przewodności rzędu 104 S·cm-1 niezbędne jest domieszkowanie 

z użyciem prekursora boru na poziomie powyżej 1 × 1020 j/cm3 [Gajewski et al., 2009; Zhang et 

al., 2008]. Kolejnym istotnym parametrem wytwarzanych struktur BDD jest ich selektywność na 

konkretne wykrywane substancje tzw. anality. Przeprowadzono badania dotyczące wpływu 

poziomu domieszki boru na aktywność sensoryczną struktur BDD, oraz metod prowadzenia 

selektywnego odczytu elektrochemicznego. Do oryginalnych moich osiągnięć podczas 

kierowania pracami zespołu mogę w tym zakresie zaliczyć:  

• Opracowanie serii elektrod BDD mikrokrystalicznych o różnym stopniu domieszkowania 

i przewodności. Określenie efektywnych poziomów domieszki boru w elektrodach BDD 

służących do wydajnej detekcji i mineralizacji trudnodegradowalnych związków 

organicznych [B1, B4]. 

• Opracowanie hybrydowych elektrod BDD na podłożach z węgla szklistego. 

Zastosowanie wytworzonych elektrod jako sensorów utlenowania środowisk wodnych 

do zastosowań w monitoringu środowiska [B2]. 

• Wytworzenie na podłożach ze szkła kwarcowego struktur BDD o wysokiej przewodności 

i niskim współczynniku absorpcji promieniowania optycznego do zastosowań opto-

elektrosensorycznych [B11].  

• Modyfikację in-situ elektrod diamentowych pochodnymi organicznymi w impulsowej 

plazmie mikrofalowej z użyciem polimerazy lotnych prekursorów alliloaminy (ang. 

Pulsed-Plasma Polymerized Allylamine, PPAAm). Jest to pierwsza notowana w 

literaturze metoda, która nie wymaga dodatkowych procesów chemicznych i umożliwia: 

funkcjonalizację elektrod BDD za pomocą biologicznych znaczników 

spektrofotometrycznych i fluorescencyjnych lub układów aktywnych biologicznie 

(białka, przeciwciała), co wprowadza selektywność elektrod BDD na określone 

bioanality [B7, B9].  

• Zaproponowanie nowej metody pomiaru powierzchniowego rozkładu przewodności 

oraz impedancji struktur BDD z użyciem kontaktowych technik nanoskopowych. 

Wykazanie istnienia obszarów powierzchni BDD o diametralnie różnych impedancjach 

wskazujące na nierównomierny rozkład boru wbudowanego w warstwę (klastry 

międzyziarnowe) [B10].  

Szczegółowy opis rozwiązań i dyskusja  

W ramach badań wytworzono serię mikrokrystalicznych struktur BDD o różnym stopniu 

domieszkowania i przewodności. Przeprowadzono eksperymenty określające wpływ głównych 

parametrów syntezy BDD uwzględniając specyfikę posiadanego stanowiska technologicznego, 
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które jednym z najczęściej stosowanych na świecie. Jako prekursor boru stosowano diboran, 

ponieważ występuje on w formie gazowej w temperaturze pokojowej, rozcieńcza się łatwo w 

wodorze oraz umożliwia efektywne domieszkowanie in-situ podczas syntezy PA CVD. 

Parametrami wejściowymi, które można regulować są: moc mikrofalowa, ciśnienie całkowite 

procesu, ciśnienia parcjalne gazów roboczych (wodór/metan/diboran), szybkość przepływu 

gazów roboczych, temperatura podłoża, umiejscowienie podłoża w stosunku do miejsca 

generacji plazmy w komorze CVD. Regulacja zespołu parametrów wejściowych wywołuje 

zmiany parametrów wewnętrznych procesu, to jest: 

• stopnia jonizacji wodoru oraz prekursora węglowego, 

• kinetyki reakcji powierzchniowych na grzanym podłożu, 

• przewodności syntezowanych struktur, 

• morfologii powierzchni i rozmiaru krystalitów, 

• składu fazowego (sp
3 i sp

2) i budowy molekularnej. 

Przeprowadzono cykl eksperymentalnych procesów PA CVD, w celu zbadania wpływu 

głównych parametrów technologicznych. Wytworzone próbki zostały zbadane za pomocą 

mikroskopii elektronowej, spektroskopii ramanowskiej oraz elipsometrii spektroskopowej. 

Następnie struktury BDD były badane elektrochemicznie przy użyciu cyklicznej woltametrii oraz 

amperometrii. W cyklu eksperymentalnym zmieniano poziom wtrąconej domieszki boru. 

Założono następujące poziomy domieszki: 1000 ppm B/C, 2000 ppm B/C, 5000 ppm B/C, 

6666 ppm B/C, 10000 ppm B/C, 15000 ppm B/C. Nośnikiem atomów węgla w eksperymentach 

był metan w ilości 1% w stosunku do wodoru niezależnie od poziomu domieszki. Koncentracja 

ta pozwala na wzrost warstw mikrokrystalicznych o ziarnach na poziomie 0,5 µm. Mniejsza 

koncentracja metanu powoduje rozrost ziaren, natomiast zwiększanie ilości metanu w procesie 

prowadzi do zmniejszenia rozmiaru ziaren, a także wzrostu zawartości faz sp i sp
2 (węgiel 

amorficzny, grafit) w syntezowanej warstwie.  

 
(a)                                               (b)                                             (c)                                                (d) 

Rys. 6. Zmiany rozmiaru ziaren, morfologii struktur BDD w zależności od poziomu domieszki boru: (a) 0 ppm B/C, 
(b) 1000 ppm B/C, (c) 2000 ppm B/C, (d) 10000 ppm B/C [B1] 

Zarodkowanie zrealizowano poprzez umieszczenie podłoża w kąpieli ultradźwiękowej w 

suspensji nanodiamentu w DMSO. Moc mikrofal, którą stosowano w procesach była na 

poziomie 1300 W, zapewniając wysoką jonizację mieszaniny gazowej. Pozwoliło to na uzyskanie 
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stabilnej plazmy przy użytej ilości wodoru, a także odpowiedniej szybkości wzrostu warstwy 

diamentowej. Temperaturę podłoża, czyli stabilizowanego grzejnika stolika podłożowego 

ustalono na 700°C. Temperatura podłoża krzemowego jest większa o około 200 ÷ 300°C ze 

względu na wpływ promieniowania mikrofalowego. Ciśnienie procesu wynosiło 50 Tor, 

natomiast czas procesu na 6 godzin. Określona przy użyciu profilometru grubość struktur BDD 

wyniosła 2 µm. Przy użyciu mikroskopii elektronowej stwierdzono ciągłość warstw w wypadku 

każdej próbki. Określono średnią wielkość krystalitów na powierzchni BDD, która zawiera się w 

zakresie od 200 nm do 1 µm. Należy stwierdzić, że wraz ze wzrostem domieszki boru wielkość 

krystalitów zmniejsza się (rys. 6). Spowodowane jest to zaburzaniem sieci krystalicznej 

cząsteczkami boru, a co za tym idzie zmniejszeniem pojedynczych krystalitów. 

Wpływ poziomu domieszki na budowę molekularną został określony z użyciem 

spektroskopii ramanowskiej. W badaniu wykazano zmiany względnej zawartości faz sp
2, sp

3 i 

zawartości wiązań C-H (rys. 7). W przypadku próbek (B/C=1000 i B/C=2000 ppm) o najmniejszej 

zawartości domieszki rejestrowana była linia diamentowa przy przesunięciu Ramana 1332 cm-1, 

co odpowiada niezdeformowanej sieci diamentowej. Na podstawie tego można wnioskować, iż 

taki stopień domieszki nie wpływa znacznie na strukturę krystaliczną. Podobnie jest dla próbek 

B/C=5000 ppm. Dopiero dla próbek z domieszką na poziomie 6666 B/C ppm zaobserwowano 

zmianę i przesuwanie się pasma w lewo, w kierunku mniejszych wartości przesunięcia Ramana 

(do 1312 cm-1 dla B/C=15000 ppm). Ponadto, widoczny jest wzrost natężenia linii ~480 cm-1 i 

~1220 cm-1 oraz ich przesunięcia w zakresach odpowiednio 474-486 cm-1 oraz 1219-1229 cm-1 , 

co wiąże się ze wzrostem koncentracji boru w warstwie. Spadek natężenia linii 520 cm-1 

(podłoże krzemowe) i jej zanik dla B/C=15000 ppm wynika ze zmiany właściwości warstwy – 

przejście z materiału dielektrycznego transparentnego w materiał o przewodnictwie 

metalicznym. 

 
Rys. 7. Zmiany rezystywności powierzchniowej warstw diamentowych oraz zawartości faz sp

3
/sp

2
 w zależności od 

domieszki boru [B1] 

Każdą z próbek mierzono w czterech punktach, w celu określenia charakterystyki 

prądowo napięciowej I/U w zakresie od 200 do 1000 µA. Prąd był wymuszany na zewnętrznych 

ostrzach sondy 4-ostrzowej przy użyciu urządzenia Keithley 2400. Uzyskano liniowe 
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charakterystyki przebiegu rezystywności. Średnią rezystywność każdej próbki przedstawiono na 

Rys. 7. Najmniejszą rezystywność 2,3 x 10-3 Ω·cm zarejestrowano dla próbki o największej 

zawartości boru (15000 ppm). Największa rezystywność 0,6 x 10-2 Ω·cm była obserwowana dla 

próbki z 1000 [B]/[C] ppm. Rezystywność rosnącej warstwy diamentowej zmienia się nieliniowo 

w funkcji rosnącej zawartości boru w fazie gazowej. Nieliniowa zmiana rezystywności znajduje 

się na poziomie 10-2 Ω·cm i wynika prawdopodobnie ze zmiany mechanizmu przewodnictwa. 

Wykorzystując spektroskopię mas jonów wtórnych (SIMS) przeprowadzone zostały 

pomiary względnej zawartości atomów boru w strukturze diamentowej (rys. 8A). Zgodnie z 

przewidywaniami zawartość atomów boru w strukturę diamentu wzrasta proporcjonalnie do 

udziału boru w środowisku plazmowym (parametr B/C [ppm]). Takie zjawisko jest 

obserwowane w zakresie B/C 500-10 000 ppm. Powyżej 10 000 ppm zawartość boru saturuje 

się, a poziom boru mierzony za pomocą SIMS jest nieco niższy. Wynika to ze znaczącej zmiany 

struktury diamentu i zdefektowania warstwy poprzez zbyt dużą koncentrację boru w 

środowisku plazmy. Te zmiany są również obserwowane na mikro-obrazach SEM oraz widmach 

Ramana. Dla tych samych próbek zrealizowane zostały pomiary testujące ich parametry 

elektrochemiczne (rys. 8B). 

 
             (a)                                                                                          (b) 

Rys. 8. Charakterystyka względnej zawartości atomów boru w strukturze diamentowej BDD uzyskana za pomocą 
SIMS (a); wpływ poziomu domieszki boru na charakterystyki woltoamperometryczne (0,1 M H2SO4) (b) [B1, 2B13] 

W ramach badań opracowano 4-etapową procedurę przygotowania warstw BDD do 

pomiarów elektrochemicznych po procesie syntezy PA CVD. Procedura ta zwiększa czystość 

materiału BDD oraz poprawia znacząco jego efektywność podczas procesu elektrodegradacji 

związków organicznych poprzez utlenianie. Etapy procedury to: 

• mokre trawienie w gorącej „aqua regia” (HNO3 : HCl /1:3), 

• mokre trawienie w gorącej “piranha” (H2O2 : H2SO4 / 1:3), 

• trawienie w plazmie wodorowej – 10 minut/ 1000 W mocy mikrofalowej, 

• elektrochemiczna obróbka w zakresie katodowym w 0,5 M L−1 H2SO4; −1,0 A/cm−2 przez 

120 sekund. 

Do pomiarów elektrochemicznych wytypowano próbki na podstawie pomiarów SEM, 
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SIMS oraz spektroskopii ramanowskiej z zakresu B/C 1000 – 10 000 ppm. Badane były 

szerokości okna potencjałów w roztworze 0,1 M H2SO4 (rys. 8B). Elektrody BDD 

charakteryzowały się szerokim oknem potencjałów (~3 V) w porównaniu do Ag, grafitu czy 

Pt (~2 V).  

Odwracalność procesów elektrochemicznych jest ważnym parametrem określającym 

kinetykę przebiegu reakcji na elektrodzie BDD. Jest ona zdefiniowana jako różnica potencjałów 

pomiędzy pikiem utleniania i pikiem redukcji ΔEp. Niższa wartość ΔEp oznacza, że proces jest 

bardziej odwracalny, czyli kinetyka reakcji jest wyższa. Elektrochemiczne badania 

odwracalności przeprowadzone były w standardowych roztworach Fe2+/3+ oraz Fe(CN)6
3-/4- 

(rys. 9A) w 0,5 M Na2SO4 jako elektrolicie podstawowym. Platynowa elektroda została użyta 

jako katoda, natomiast Ag/AgCl (0,1 M KCl) jako elektroda referencyjna. Zaobserwowano 

znaczące różnice w odwracalności procesu dla struktur BDD z różną zawartością domieszki 

boru. Aktywność systemu redoks jest niska dla B/C 1000 ppm w przeciwieństwie do 2000 oraz 

10 000 ppm. Wynika to z niższej aktywności elektrycznej i zbyt małej ilości nośników w 

strukturze. BDD z domieszką B/C 10 000 ppm charakteryzują się rozbudowaną morfologią o 

dużej liczbie krystalitów diamentowych, co powoduje mniejsze nadpotencjały (nadnapięcia) 

oraz zwiększa efektywność wydzielania się tlenu i rodników OH.  

 
(a)                                                                                          (b) 

 Rys. 9. Charakterystyki elektrochemiczne V/A zarejestrowane w roztworze Fe(CN)6
3-/4- 

(10 mM) (a) oraz przebieg 
elektrodegradacji barwnika organicznego (b) dla próbek o różnej zawartości domieszki boru [B1, B4] 

Na tak przygotowanych strukturach BDD zostały przeprowadzone procesy 

elektroutleniania modelowego związku organicznego (F-2B - czerwony barwnik azowy 

stosowany w przemyśle). Efektywność procesu elektrodegradacji badana była za pomocą 

pomiaru zmiany absorpcji światła o długości fali 520 nm (rys. 9B). Najwyższą aktywność 

wykazała tu struktura BDD z B/C 10 000 ppm pracująca w roztworze soli NaCl. Struktura BDD o 

B/C 2000 ppm wykazuje nieznacznie niższą efektywność w elektrodegradacji. Struktura ta 

jednocześnie charakteryzuje się zdecydowanie wyższą zawartością fazy diamentowej, co 

wpływa na niższą adsorpcję materii organicznej, dłuższy czas pracy, a także wyższą odporność 

na reaktywne środowisko. W ramach badań wytypowano optymalne poziomy domieszki do 

uzyskania różnych efektów sensorycznych w zastosowaniach elektrochemicznych. 



Robert Bogdanowicz 
 

18 

Wytypowane struktury i ich parametry elektrochemiczne oraz elektryczne zestawiono w Tabeli 

1. Parametry ΔE uzyskane za pomocą woltametrii cyklicznej, sp
3
/sp

2 poprzez dekonwolucję 

widma ramanowskiego, ruchliwość nośników z użyciem pomiarów Halla, rezystywność za 

pomocą sondy 4-ostrzowej. Koncentracja domieszki boru została oceniona za pomocą SIMS. 

Tabela 1. Parametry nanokrystalicznych elektrod diamentowych o wybranej zawartości domieszki boru [B1] 

B/C 

(ppm) 
∆Ep (V) 

sp
3
/sp

2 

(j.u.) 

Ruchliwość 

nośników 

(cm
2
/Vs) 

Rezystywność 

[Ω·cm] 

Domieszka 

boru 

[j/cm
3
] 

Zastosowanie 

1000 0,585 40 180 150 1,00E+18 Ultra czuła sensoryka 

2000 0,171 30 35 44 5,00E+18 
Długotrwała i wielkoskalowa 

elektro-degradacja 

10000 0,243 11 250 0,5 1,00E+20 
Szybka i mikroskalowa 

elektro-degradacja 
 

Kontynuując efekty ww. eksperymentów, zrealizowano cykl syntezy hybrydowych 

elektrod BDD na podłożach z węgla szklistego do konstrukcji sensora poziomu tlenu. Pomiary 

poziomu tlenu wykonane były techniką woltoamperometryczną w roztworze nadchloranu 

tetrabutyloamoniowego i dimetylosulfotlenku (rys. 10A). Redukcja tlenu na diamencie 

domieszkowanym jest reakcją z transferem jednego elektronu z tlenu do nadtlenku. Rejestracja 

tego ładunku umożliwia określanie poziomu tlenu w roztworze. Procesy redukcji tlenu na BDD-

Si i BDD-GC są quasi-odwracalne. Dolna granica wykrywalności tlenu w roztworze to około 

0,9 mg/litr. Uzyskany poziom czułości sensora spełnia wymagania do zastosowań 

w monitoringu środowiska (naturalne zbiorniki wodne i oczyszczalnie ścieków). 

Zaobserwowano nieliniowy charakter zmian elektrochemicznych w przypadku hybrydowych 

elektrod BDD-Si i BDD-GC, co wskazuje na złożoność elektroredukcji tlenu na powierzchni na 

BDD (rys. 10B).  

 
(a)                                                                                          (b) 

Rys. 10. Pomiary elektrochemiczne poziomu tlenu z użyciem sensora diamentowego domieszkowanego borem: 
przebiegi woltoamperometryczne (a); zmiany wartości prądu IC (UC = 1 V) w funkcji poziomu tlenu (b) [B2] 

Kolejnym efektem badań było wytworzenie na podłożach ze szkła kwarcowego 

wysokoprzewodzących struktur BDD o niskim współczynniku absorpcji promieniowania 

optycznego do zastosowań opto-elektrosensorycznych. Podłoża w tym przypadku były 
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poddane wstępnej obróbce w plazmie wodorowej, a następnie zarodkowane z użyciem 

suspensji nanodiamentowej DMSO-PVA techniką spin-coatingu. Zbadano wpływ temperatury 

podłoża oraz poziomu metanu. Wszystkie próbki były wstępnie trawione w plazmie wodorowej 

przez 3 min, w celu usunięcia tlenku, a następnie przeprowadzono wzrost BDD z użyciem 

diboranu (B2H6). Stosunek B/C był stały i wynosił 5000 ppm. Czas wzrostu był dobrany tak, aby 

uzyskać warstwy o grubości około 400 ± 50 nm.  

Morfologia powierzchni próbek była zbadana za pomocą SEM (rys. 11A). Następnie 

określono transmisję promieniowania przez uzyskaną strukturę BDD w zakresie długości fal VIS-

NIR (rys. 11B).  

 
(a)                                                                                          (b) 

 Rys. 11. Zdjęcia SEM powierzchni struktur BDD (a) oraz transmisja promieniowania przez strukturę (b), 
w zależności od poziomu metanu oraz temperatury podłoża [B11] 

Na podstawie obrazów SEM można stwierdzić, że próbki charakteryzują się typową 

morfologią nanokrystaliczną o rozmiarze ziaren w zakresie 200 - 500 nm. Transmisja optyczna 

próbek osiąga wartości powyżej 50% w zakresie VIS-NIR. Tylko próbka syntezowana z użyciem 

4% metanu i temperaturze podłoża 700oC była niskiej jakości optycznej, ponieważ umożliwiła 

transmisję na poziomie 30%. Wynika to z wysokiej zawartości specyficznych faz diamentowych 

obserwowanych na obrazach SEM jako tzw. struktury „kalafiorowate”. Podsumowując należy 

stwierdzić, że udział procentowy metanu oraz temperatura podłoża umożliwia efektywną 

regulację parametrów optycznych domieszkowanych struktur diamentowych.  

Korzystając z sondy 4-ostrzowej wykonano pomiary elektryczne. Rezystywność badanych 

warstw mieściła się w zakresie od 35 do 0,02 Ω cm. Najniższą rezystywność 20 mΩ·cm 

zarejestrowano dla próbki BDD (4%, 700oC). Próbki BDD (1%, 500oC) osiągały natomiast 

wartości 35 Ω·cm. Różne rezystywności wynikają przede wszystkim ze zmieniającej się 

temperatury podłoża, która wpływa na budowę strukturalną diamentu, wprowadzając defekty 

międzykrawędziowe zaburzające transport nośników. Większy udział procentowy metanu 

powoduje spadek rezystywności. Wynika to z większej zawartości fazy sp
2 oraz mniejszej liczby 

defektów (mikropęknięcia czy nieciągłości).  

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników przewodności oraz transmitancji 
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skoncentrowano się na problematyce selektywności biosensorycznej. Aby osiągnąć ten efekt, 

zaproponowano modyfikację BDD z użyciem aminowych pochodnych organicznych, mających 

cechy aktywnych centrów do rozpoznania ważnych bioanalitów. Modyfikacja została 

zrealizowana in-situ plazmowo z użyciem lotnych prekursorów organicznych (PPAAm). Po 

organicznej modyfikacji warstwa diamentowa w porównaniu do innych dostępnych podłoży 

(węgiel szklisty, wysoko zorientowany grafit pirolityczny, złoto i in.) charakteryzuje się większą 

stabilnością, szerszym zakresem czułości, niższym prądem tła oraz odtwarzalnością odpowiedzi 

prądowej. Ponadto funkcjonalizacja warstw BDD nie zmienia znacząco ich zalet. Proces ten nie 

wpływa istotnie na szerokość okna elektrochemicznego. 

 
Rys. 12. Schemat modyfikacji BDD za pomocą grup organicznych [B7] 

Struktury BDD zmodyfikowane PPAAm dają szerokie możliwości funkcjonalizacji 

komponentami organicznymi wprowadzającymi selektywność na różne bioanality (rys. 12). 

Proces osadzania PPAAm realizowano dwuetapowo: (1) aktywowanie elektrod BDD w 

argonowej plazmie mikrofalowej generowanej w modzie ciągłym (800 W, 50 Pa, 100 sccm Ar, 

czas 5 min), następnie (2) polimeryzacja warstwy aminowej na BDD w impulsowej plazmie 

mikrofalowej (2,45 GHz, 600 W, 50 Pa, monomer alliloaminy AAm, czas - 144 s).  

  
(a)                                                                                          (b) 

Rys. 13. Obraz SEM powierzchni niezmodyfikowanej, uwodornionej powierzchni BDD (a) oraz BDD modyfikowanej 
PPAAm (b) [B7] 

Na rys. 13 porównano obrazy SEM powierzchni BDD przed i po modyfikacji alliloaminą. 

W przypadku uwodornionej BDD (rys. 13a) można zaobserwować typowe, ostre krawędzie 

krystalitów w przeciwieństwie do owalnych i zaoblonych kształtów na rys. 13B. Polimeryczna 

warstwa aminowa szczelnie pokrywa całą powierzchnię BDD dając ww. efekt wygładzenia 

krawędzi krystalitów. W celu dodatkowego potwierdzenia efektywności modyfikacji wykonano 
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pomiary kąta zwilżania modyfikowanych próbek. Zastosowanie PPAAm znacząco zmienia kąt 

zwilżania. Terminowana wodorem elektroda BDD jest silnie hydrofobowa i osiąga kąty rzędu 

80-100o [Girard et al., 2007; Kawarada, 1996; Takeuchi et al., 2005]. Powierzchnie PPAAm 

charakteryzują się z kolei kątem zwilżania na poziomie 50o [Finke et al., 2009]. Badane tutaj 

struktury BDD po modyfikacji PPAAm osiągały kąt w zakresie 65-56o, zależny od domieszki boru 

oraz grubości warstwy aminowej. Potwierdza to efektywność zaproponowanej modyfikacji 

grupami organicznymi.  

Duże znaczenie z punktu widzenia sensoryki elektrochemicznej ma impedancja elektrody 

pracującej jako detektor. Warstwy BDD są polikrystaliczne, co powoduje nierównomierność 

rozkładu impedancji na powierzchni elektrody. Wpływa to znacząco na przebieg procesów 

elektrochemicznych oraz ich odwracalność. Istnieje w literaturze kilka prób oceny tego 

zjawiska, jednakże problem ten jest ciągle niewyjaśniony. W związku z tym zaproponowano 

obrazowanie zmian modułu impedancji BDD za pomocą kontaktowej sondy AFM (ang. Local 

Impedance Imaging, LII). Jest to pierwsze notowane w literaturze użycie tej metody do badania 

warstw diamentowych. Obrazy były rejestrowane przy częstotliwości 1,6 kHz ze względu na 

stosunkowo niewielkie różnice w elemencie fazowym na BDD o różnych poziomach domieszki 

boru (rys. 15).  

 
Rys. 14. Powierzchniowe zmiany modułu impedancji elektrody BDD (B/C = 10, 000) (a). Częstotliwość 
pomiarowa: 1,6 kHz. Wybrany pionowy (b) i poziomy (c) przekrój zmian impedancji. Schemat pomiaru impedancji 
na elektrodzie BDD (d) [B10] 

Zastosowanie metody LII umożliwiło bezpośredni i wysokiej rozdzielczości pomiar 

lokalnych zmian impedancji z uwzględnieniem poszczególnych ziaren BDD. Stwierdzono, że 

lokalne zmiany impedancji są skorelowane z obszarami o wysokiej przewodności. Są one 

rozłożone na granicach ziaren. Uważa się, że duża wartość przewodności w regionach 

międzyziarnowych jest spowodowana przede wszystkim akumulacją boru [Lu et al., 2013]. 

Może być to jednak również efekt obecności defektów lub większy udział fazy sp
2. Na rys. 14 

pokazano lokalne zmiany impedancji na powierzchni silnie domieszkowanego BDD 

(B/C = 10 000 ppm). W otrzymanym obrazie uwidaczniają się niejednorodności przewodnictwa 
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pomiędzy ziarnami oraz ich granice. Maksymalna różnica pomiędzy tymi obszarami sięga 

5 rzędów wielkości. Widma LII na rys. 14B i 14C wykazują obecność obu rodzajów obszarów, tj. 

przewodzących i obszarów w pełni izolacyjnych. "Ciemne" regiony odpowiadające dużym 

wartościom impedancji, ok. 400 kΩ, występują na krawędziach ziaren lub między ziarnami. 

"Jasne" obszary, pochodzące od ziaren lub płaskich powierzchni kryształów charakteryzują się 

niższymi wartościami impedancji, czyli poniżej 1 kΩ.  

Dodatkowo wykonano pomiary widm częstotliwościowych modułu impedancji i kąta 

fazowego. Na rys. 15 przedstawiono uzyskane wykresy Bodego dla polikrystalicznego BDD w 

zależności od domieszki boru. Zaobserwowano stopniowe zmniejszanie się kąta fazowego oraz 

modułu |Z| wraz z częstotliwością. Szara pionowa linia na rys. 15 oznacza częstotliwość 

wykorzystywaną w pomiarach LII (1,6 kHz).  

 
Rys. 15. Wykresy Bode elektrod BDD z różnym poziomem domieszkowania [B]/[C]: kąt fazowy (a) oraz amplituda 
|Z| (b) w funkcji częstotliwości. Na potrzeby pomiarów wytworzono na powierzchni BDD kontakty omowe oraz 
użyto igły pomiarowe pokryte warstwą złota [B10]. 

Zaproponowane lokalne pomiary impedancji umożliwiły identyfikację regionów o różnym 

charakterze elektrycznym, powodujące złożony charakter odpowiedzi elektrochemicznej 

elektrod BDD. Charakterystyka lokalnych parametrów elektrycznych i położenia boru ma 

zasadnicze znaczenie dla zrozumienia właściwości fizycznych i elektrochemicznych BDD, w 

szczególności dla niezwykle aktualnych obecnie mikromatryc wieloelektrodowych [Colley et al., 

2006], stosowanych jako implanty siatkówki czy systemy do obrazowania DNA. 

IV. Badania dotyczące parametrów optycznych oraz modyfikacja struktur BDD w celu 

uzyskania aktywności i funkcjonalności optycznej 

Głównym celem tych badań było opracowanie efektywnego procesu wzrostu i modyfikacji 

plazmochemicznej półprzewodnikowych/półmetalicznych warstw diamentowych o niskim 

współczynniku absorpcji optycznej. 

Jednym z najtrudniejszych zagadnień do rozwiązania była synteza polikrystalicznych 

struktur BDD, które byłyby efektywne optycznie, a jednocześnie aktywne elektrochemicznie. 

Większa zawartość sp
3 oznacza poprawę elektrochemicznych parametrów BDD, przy 
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jednoczesnym zwiększeniu ziaren, co zwiększa chropowatość warstw. Celem badań było 

uzyskanie zmniejszenia średniego rozmiaru ziaren i zachowaniu wysokiej zawartości sp
3, przy 

jednoczesnym domieszkowaniu warstwy diamentowej. Aby to osiągnąć, w ramach badań, 

syntezowałno nanokrystaliczne warstwy diamentowe o ziarnach poniżej 100 nm. Takie 

warstwy są wymagane w celu zapewnienia niskiego poziomu rozpraszania oraz absorpcji 

światła. Do oryginalnych moich osiągnięć podczas kierowania pracami zespołu mogę w tym 

zakresie zaliczyć: 

• Syntezę cienkich struktur BDD na podłożach ze szkła kwarcowego, które uzyskały 

najwyższe notowane w literaturze poziomy transmisji 60% (dla 550 nm) przy 

rezystywności powierzchniowej na poziomie 0,42 Ω·cm. 

• Zastosowanie warstw przejściowych TiO2 oraz zarodkowania ultrasonicznego wysokiej 

mocy umożliwiło uzyskanie poprawy adhezji diamentu do szklanych włókien 

światłowodowych przy zachowaniu wysokiego współczynnika załamania i niskiej 

ekstynkcji.  

• Pokrycie tlenkiem TiO2 indukuje efektywniejszy wzrost diamentu i zmniejsza liczbę 

defektów w pierwszych fazach procesu wzrostu PA CVD. Oznacza to, że można 

uzyskiwać diamentowe powłoki optyczne o niskich grubościach (~100 nm), co jest 

istotne przy konstrukcji światłowodowych sensorów optycznych. 

• Funkcjonalizację struktur BDD za pomocą markerów fluorescencyjnych (np. rodamina) 

dzięki zastosowaniu modyfikacji elektrod diamentowych pochodnymi organicznymi w 

impulsowej plazmie mikrofalowej z użyciem polimerazy plazmowej. 

Szczegółowy opis rozwiązań i dyskusja  

Wytworzone przewodzące BDD charakteryzują się wysokim współczynnikiem załamania, 

niską chropowatością (minimalizacja rozpraszania promieniowania optycznego) oraz relatywnie 

niskim współczynnikiem absorpcji w zakresie długości fal VIS-NIR. Parametry uzyskanych 

przewodzących struktur BDD do zastosowań opto-elektrosensorycznych (kolor zielony) 

podsumowano i zestawiono z danymi literaturowymi (kolor czarny) w tabeli 2.  

Tabela 2. Porównanie parametrów transparentnych warstw BDD syntezowanych na podłożach szklanych 

Struktury BDD 

Warunki PA 

CVD 

Ts /CH4 

[B]/[C] 

[ppm] 

Transmitancja 

dla 550 nm [%] 

Rezystywność 

[Ω·cm] 

Grubość 

[nm] 
Przypis 

BDD-1-700 700
o
C / 1% 5000 60 0,42 ~400 [B11] 

BDD-4-700 700
o
C / 4% 5000 30 0,02 ~360 [B11] 

MCD 800
o
C / 0,5% 4000 25 0,026 1000 [Stotter et al., 2002b] 

B:NCD / NCD 500
o
C/ 1% 3000 60

*
 40 400 [Williams & Nesládek, 

2006] 

B:NCD/AlN/ITO 700
o
C / 2% 3000 80 50-60 400 [Zuerbig et al., 2013] 

B:NCD 700
o
C / 1% 10000 70 207 150 [Yeap et al., 2014] 

*Diament z terminacją wodorową, niedomieszkowany. 

Spektroskopowe badania elipsometryczne parametrów optycznych warstw umożliwiły 
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określenie i optymalizację absorpcji optycznej domieszkowanych warstw. Należy zauważyć, że 

w niedomieszkowanych nanokrystalicznych warstwach diamentowych uzyskuje się niskie 

wartości tłumienia optycznego. Opisane zróżnicowanie uzyskiwanych struktur wynika z 

zastosowanych warunków procesowych oraz prekursorów gazowych. W celu zmniejszenia 

rozmiaru ziaren do standardowej mieszaniny CH4/H2 został wprowadzony wyższy udział 

procentowy metanu oraz zwiększono gęstość zarodkowania poprzez zastosowanie 

nanodiamentowej suspensji DMSO-PVA.  

Do zbadania grubości warstw, stałych optycznych (współczynnik załamania światła, 

współczynnik ekstynkcji), optycznej przerwy energetycznej, a także absorpcji optycznej 

domieszkowanych warstw zastosowano metody elipsometryczne. W celu uzyskania 

wymienionych parametrów ze spektroskopowych pomiarów elipsometrycznych niezbędne było 

zbudowanie modelu optycznego badanej struktury. Na potrzeby modelowania 

elipsometrycznego opracowano i zastosowano 4-warstwowy model struktury (atmosfera/ 

chropowatość/ BDD/ szkło kwarcowe). Dyspersję szkła kwarcowego zaczerpnięto z baz danych 

stałych optycznych. Dyspersja diamentu była modelowana za pomocą oscylatora Tauc-

Lorentz’a. Model ten jest stosowany do predykcji charakterystyk dyspersyjnych materiałów 

polikrystalicznych oraz amorficznych. Współczynnik załamania oraz ekstynkcji, uzyskane na 

podstawie modelowania optycznego kątów elipsometrycznych, umieszczono na rys. 16. 

Charakterystyki przedstawiają zależność stałych optycznych od temperatury podłoża 

i zawartości metanu w plazmie. 

 
(a)                                                                                          (b) 

Rys. 16. Charakterystyki dyspersyjne współczynnika załamania (a) oraz ekstynkcji (b) struktur diamentowych w 
zależności od temperatury podłoża i zawartości metanu w plazmie. Dla celów porównawczych przedstawiono 
współczynnika załamania światła dla monokrystalicznego diamentu (▲-SCD) Wstawki na wykresach: zmienność n i 
k mierzone przy 550 nm [B11] 

W ramach optymalizacji struktur diamentowych zbadano wpływ udziału procentowego 

metanu w mieszance gazów roboczych oraz temperatury podłoża. Nie bez znaczenia z punktu 

widzenia badań były również parametry optyczne warstw. Zaplanowano opracowanie warstw 

transparentnych o niskim współczynniku absorpcji w zakresie promieniowania VIS-NIR. Syntezę 

takich struktur prowadzono przy temperaturze podłoża 500oC i 700oC. Molowy stosunek 
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mieszaniny gazów CH4:H2 wynosił 1% i 4%, przy całkowitym przepływie na poziomie 300 sccm.  

Uzyskano wysoką wartość współczynnika załamania światła 2,25 – 2,35 (dla długości fali 

550 nm) struktur diamentowych wytwarzanych przy różnych temperaturach podłoża oraz 

dodatku metanu. Uzyskane wartości są nieznacznie niższe w stosunku do wartości 2,41 

uzyskiwanej w diamencie monokrystalicznym. Spadek ten podyktowany jest charakterem 

polikrystalicznym struktur, a także defektami międzyziarnowymi. Ustalono, że wzrost 

zawartości metanu w plazmie i wyższa temperatura podłoża obniżają współczynnik załamania 

warstw. Współczynnik ekstynkcji wykazuje diametralnie przeciwne zmiany. Współczynnik 

ekstynkcji k warstwy diamentowej wzrastał wraz z zawartością metanu oraz temperatury 

podłoża. Celem doświadczenia była minimalizacja wartości współczynnika absorpcji, który jest 

wprost proporcjonalny do współczynnika ekstynkcji. Stwierdzono, że najniższą absorpcją (k= 

0,04) charakteryzują się próbki syntezowane z użyciem 1% metanu przy temperaturze 500oC. 

Uzyskany poziom absorpcji jest w pełni aprobowany z punktu widzenia optycznych zastosowań 

wytworzonych struktur.  

Wzrost poziomu przepływu metanu znacząco podwyższa szybkość wzrostu struktur BDD. 

Zmiana z 1% do 4% domieszki metanu niemal dwukrotnie zwiększa kinetykę wzrostu. Waha się 

ono odpowiednio od 6,6 nm min-1 dla BDD-(1%, 500oC) do 16,1 nm min-1 dla BDD-(1%, 500oC). 

Na badanych próbkach uzyskano chropowatości powierzchni rzędu 17 nm, określone za 

pomocą elipsometrii. 

 
Rys. 17. Charakterystyki dyspersyjne n (λ) i k (λ) osadzonych powłok diamentowych (czas osadzania 60 minut) dla 
próbek osadzonych na czystych włóknach (S60) oraz próbek z warstwą przejściową TiO2 (S60a); wyniki dla czasu 
osadzania 30 minut na włóknach z warstwą przejściową TiO2 (S30a) [B5] 

W kolejnym eksperymencie zbadano wpływ przejściowej warstwy TiO2 osadzonej na szkle 

kwarcowym na parametry optyczne osadzonego na niej diamentu. Grubość warstwy TiO2 

wynosiła około 20 nm. Na rys. 17 zamieszczono charakterystyki dyspersyjne n (λ) i k (λ) 

osadzonych powłok diamentowych (czas osadzania 60 minut) dla próbek osadzonych na 

czystych włóknach (S60) oraz próbek z warstwą przejściową TiO2 (S60a). Dla porównania 

zaprezentowano wyniki dla czasu osadzania 30 minut na włóknach z warstwą przejściową TiO2. 

Wszystkie badane próbki diamentu wykazują dyspersję normalną. Warstwa tlenku znacząco 
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wpływa na stałe optyczne. Zastosowanie warstwy przejściowej obniża współczynnik załamania 

oraz zwiększa ekstynkcję osadzonego diamentu.  

Ponieważ współczynnik załamania jest skorelowany z gęstością materiału, wyniki te 

sugerują, że gęstość diamentu osadzonego na podłożu bez międzywarstwy TiO2 jest wyższa niż 

w przypadku zastosowania przejściowej warstwy TiO2. Zjawisko to jest niezależne od czasu 

procesu osadzania. Obserwowane efekty można tłumaczyć wyższą gęstością struktury 

mikrokrystalicznej warstw osadzonych bezpośrednio na podłożach. Na podstawie wyników 

ramanowskich stwierdzono, że próbki osadzone na tlenku zawierają więcej fazy sp
2 oraz 

defektów CH. Podsumowując, pomimo nieznacznego pogorszenia parametrów BDD osadzanie 

diamentu na tlenku jest efektywnym rozwiązaniem. Użycie 4% CH4 i temperatury podłoża 

500oC pozwala na uzyskanie transparentnych ciągłych warstw diamentowych już po 15 

minutach procesu. Istotne jest, że pokrycie tlenkiem indukuje efektywniejszy wzrost diamentu i 

zmniejsza liczbę defektów w pierwszych fazach procesu nukleacji wzrostu PA CVD na podłożu 

niediamentowym. Oznacza to, że można uzyskiwać diamentowe powłoki optyczne o małych 

wartościach grubości rzędu 100 nm, co jest istotne przy konstrukcji światłowodowych 

sensorów optycznych.  

 
Rys. 18. Widma LIF elektrod BDD/PPAAm sfunkcjonalizowanych: aminokwasami (Fmoc-Trp(Boc)-OH) oraz 
chinonami (Boc-Lys(AQ)-OH i antrachinonowego dendrymeru -3G) przy wzbudzeniu 375 nm (a) oraz 532 nm (b); 
rodaminą 110 przy wzbudzeniu 532 nm (c) [B7, B9] 

Funkcjonalizacja warstwy BDD stwarza nowy jakościowo materiał, którego właściwości 

elektryczne, jak i optyczne mogą posłużyć do budowy sensorów i biosensorów. W badaniach 

zaproponowano przyłączenie do powierzchni BDD połączeń organicznych znaczników 
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spektrofotometrycznych i fluorescencyjnych. Do wstępnie zmodyfikowanych za pomocą 

warstw aminowych (PPAAM) przyłączone zostały układy chromoforowe i struktury o cechach 

funkcyjnych względem znanych bioanalitów. Wykorzystując metody syntezy wiązania 

peptydowego na powierzchni diamentu utworzona została warstwa o właściwościach 

fluorescencyjnych (rodamina 110), funkcjonalnych (niskocząsteczkowe peptydy) oraz układy 

aktywne elektrochemicznie (pochodne antrachinonów). Tego typu związki są najczęściej 

stosowane jako selektywne modyfikacje do wychwytywania określonych komponentów w 

analitach biologicznych.  

Spektroskopowe właściwości próbek zostały zbadane za pomocą spektroskopii 

fluorescencyjnej indukowanej laserem (LIF). Przy wzbudzeniu o długości fali 375 nm 

zaobserwowano szerokie pasma fluorescencji aminokwasu Fmoc-Trp(Boc)-OH z maksimum na 

525 nm (rys. 18A). Na podstawie wyników przedstawionych na rys. 18B można wnioskować, że 

wzbudzenie 532 nm jest bardziej skuteczne dla pobudzenia chinonów (Boc-Lys(AQ)-OH i 

antrachinonowego dendrymeru -3G), oba mają pasma fluorescencyjne w pobliżu 630 nm. 

Sygnał fluorescencji uzyskanej dla próbki modyfikowanej rodaminą 110 (wzbudzenie przy 

532 nm) przedstawiono na rys. 18C. Maksimum fluorescencji zaobserwowano przy 570 nm.  

Modyfikowanie powierzchni diamentowych znacznikami fluorescencyjnymi czy 

spektrofotometrycznymi otwiera nową jakość w poszukiwaniu materiałów do budowy 

czujników/sensorów o znaczeniu w analityce chemicznej, biochemicznej i medycynie. Moim 

zamiarem jest stworzenie wielo-funkcjonalnego systemu pomiarowego, w którym w tym 

samym układzie pomiarowym i w tym samym czasie dokonywane byłyby pomiary wielkości 

opartych na różnych zjawiskach fizycznych. Sygnały prądowo napięciowe (woltamperometria, 

amperometria, impedancja) można równocześnie skorelować z pomiarami optycznymi, takimi 

jak zmiany w widmach emisyjnych, absorpcyjnych lub fluorescencyjnych.  

 

Podsumowując, do najważniejszych moich osiągnięć, podczas kierowania pracami zespołu 

badawczego, wchodzących w skład przedłożonego osiągnięcia naukowego w rozwój 

technologii należy zaliczyć:  

� Syntezę cienkich struktur BDD na podłożach ze szkła kwarcowego, które uzyskują 

najwyższe notowane w literaturze poziomy transmisji 60% (dla 550 nm) przy 

rezystywności powierzchniowej 0,42  Ω·cm. 

� Opracowanie serii elektrod BDD mikrokrystalicznych o różnym stopniu domieszkowania 

i przewodności. Określenie efektywnych poziomów domieszki boru w elektrodach BDD 

służących do detekcji i mineralizacji trudnodegradowalnych związków organicznych. 

� Zastosowanie cienkiej warstwy przejściowej z dwutlenku tytanu poprawiającej adhezję 

BDD do podłoży optycznych (np. szkło kwarcowe, BK7), przy zachowaniu wysokiego 

współczynnika załamania światła i niskiej absorpcji. Umożliwiło to obniżenie 

temperatury syntezy BDD do około 500oC, co znacznie redukuje stres temperaturowy 
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struktury sensorycznej. Pokrycie tlenkiem indukuje efektywniejszy wzrost diamentu i 

zmniejsza liczbę defektów w pierwszych fazach procesu wzrostu PA CVD. Dzięki temu 

uzyskano pierwsze notowane w literaturze osadzenie ciągłej, cienkiej warstwy 

diamentowej na cylindrycznym włóknie światłowodowym w procesie PA CVD . 

� Wytwarzanie suspensji nanodiamentowych z użyciem ultradźwięków wysokiej mocy i 

tlenku cyrkonu w rozcieńczalnikach: dimetylosulfotlenku (DMSO) i alkoholu 

poliwinylowym (PVA), co umożliwia zastosowanie zarodkowania podłoży w trybie spin-

coating i dip-coating. 

� Modyfikację in-situ elektrod diamentowych pochodnymi organicznymi z użyciem 

polimerazy plazmowej. Zaproponowana metoda umożliwia dalszą funkcjonalizację 

elektrod z użyciem komponentów wprowadzających selektywność BDD na anality 

pochodzenia biologicznego czy też indukujących właściwości fluorescencyjne. Jest to 

pierwsza notowana w literaturze metoda, która nie wymaga dodatkowych procesów 

chemicznych po syntezie PA CVD. 

� Zaproponowanie nowej metody pomiaru powierzchniowego rozkładu przewodności 

oraz impedancji struktur BDD z użyciem kontaktowych technik nanoskopowych. Jest to 

pierwsze notowane w literaturze użycie tej metody do badania warstw diamentowych. 

W wyniku prac badawczych wytworzono struktury BDD, które charakteryzują się następującymi 

parametrami: 

• czułość sensoryczna na poziomie 10-6 M, 

• doskonałe właściwości utleniające efektywne do mineralizacji zanieczyszczeń ciekłych, 

• odporność chemiczna oraz mechaniczna czujnika, 

• mała wartość współczynnika absorpcji optycznej i transmisja na poziomie ok. 60%, 

• długi czas pracy w silnie niszczących warunkach bez oznak degradacji oraz adsorpcji 

z badanego medium, 

• poziom domieszki boru 1016-1021 j/cm3, rezystywność warstw w zakresie kΩ·cm - mΩ·cm, 

• różne morfologie powierzchni – mikrokryształ, nanokryształ oraz ultrananokryształ, 

• wysoka zawartość fazy sp
3. 

 
(a)                                                                     (b)                                                               (c) 

Rys. 19. Fotografie próbek BDD (B/C = 5000 ppm) na podłożu Si (a), Ti (b) oraz szkle kwarcowym (c) 

Według opracowanych procesów technologicznych w Laboratorium Innowacyjnych 
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Materiałów i Elementów w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Wydziału ETI PG wytwarzane 

są ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody diamentowe (BDD) na podłożach 

krzemowych, węglu szklistym, tytanie oraz szkle kwarcowym o średnicach od 5 mm do 50 mm 

(rys. 19). Inne materiały podłożowe wymagałyby przeprowadzenia dodatkowych badań 

optymalizujących proces syntezy.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych3 

Szczegółowy wykaz cytowanych poniżej osiągnięć naukowo-badawczych zawarłem w 

Załączniku 4a pt. „Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych 

oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki”. 

W roku 2009 otrzymałem tytuł doktora z wyróżnieniem w dyscyplinie Elektronika, 

specjalność Optoelektronika. Moja praca doktorska, dotycząca optoelektronicznej diagnostyki 

procesów plazmowych podczas syntezy warstw diamentowych, uzyskała Nagrodę Gdańskiego 

Towarzystwa Naukowego za najlepszą pracę doktorską w roku 2009, w dziedzinie nauk 

technicznych. 

Po obronie pracy doktorskiej przebywałem na 12 miesięcznym stażu naukowym post-doc 

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy) i pracowałem w zespole 

prof. Rainera Hipplera (załączyłem list referencyjny). Zajmowałem się tam zagadnieniami z 

                                                      
3
 po uzyskaniu stopnia doktora 
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zakresu elipsometrycznych pomiarów cienkich warstw, optycznej diagnostyki plazmy, 

procesami rozpylania magnetronowego (DC MS, RF MS, HiPIMS) oraz procesami wytwarzania 

klastrów metalicznych [2L2].  

Po powrocie ze stażu naukowego podjąłem ponownie pracę w Katedrze Metrologii i 

Optoelektroniki Wydziału ETI PG skupiając się na badaniach nad plazmową syntezą (MW PA 

CVD) warstw diamentowych oraz technikami domieszkowania diamentu. Na bazie tych prac 

uzyskałem finansowanie w ramach projektu NCBiR LIDER „Domieszkowane struktury 

nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej” (kierownik) [J2] oraz grant 

NCN Sonata 2 „Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów 

opto-elektro-sensorycznych”(kierownik) [J1]. Obecnie pełnię funkcję promotora pomocniczego 

w trzech przewodach doktorskich dotyczących syntezy materiałów diamentowych [2K1, 2K2, 

2K4].  

Poza głównymi tematami badawczymi, które są przedmiotem autoreferatu zajmuję się 

badaniami z zakresu: analizy elipsometrycznej materiałów tlenkowych [A2, A15, A17, A19] 

węglowych [A4, A5] jak i struktur plazmonowych [A9, A14]. Realizowałem szeroki cykl 

badawczy dotyczący impulsowych technik rozpylania multi-magnetronowego [A11, A13] z 

uwzględnieniem specyfiki osadzania warstw hybrydowych [A7, A8], optycznego obrazowania 

przebiegu procesów wzbudzenia oraz diagnostyki optycznej [A13] a także XPS wytwarzanych 

próbek [A12]. W ostatnim czasie moje zainteresowania badawcze skupiły się na syntezie [A1] i 

diagnostyce [A3] nanostruktur hybrydowych z warstwami BDD do zastosowań w 

superkondensatorach. Ważnym tematem badawczym, który realizuję jest synteza diamentu na 

podłożach GaN do zastosowania jako warstwy rozpraszające ciepło oraz pokrycia antykorozyjne 

w układach do produkcji wodoru [L1]. 

Wyniki moich prac zostały zaprezentowane na ponad 20 konferencjach naukowych 

zarówno z zakresu elektroniki, jak i inżynierii materiałowej oraz optoelektroniki. W przypadku 

znaczącej większości ze wspomnianych prezentacji ustnych (10 referatów [L1-L10], w tym 3 

zaproszone [L1, L4, L9]) i plakatowych byłem pierwszym i prezentującym autorem. Pracowałem 

w komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji: 21st IMEKO TC 2 Symposium 

„Photonics in Measurement”, 2013, Gdańsk oraz 2nd International Conference on Information 

Technology ICIT'2010, Gdańsk [2C2, 2C3].  

Jestem zaangażowany w realizację interdyscyplinarnych zadań i projektów badawczych 

we współpracy krajowej (Wydział Chemii - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemiczny - 

Politechnika Gdańska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - Wydział Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej - Politechnika 

Łódzka, Wydział Fotoniki i Mikrosystemów - Politechnika Wrocławska) oraz międzynarodowej 

(Institut für Physik, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Niemcy), University of California 

Riverside (USA), IMEC (Belgia), Sintef (Norwegia), Commissariat à l'énergie atomique et aux 

énergies alternatives Saclay/Paryż (Francja)). Byłem zapraszany w charakterze wykładowcy na 




