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RECENZJA 

pracy doktorskiej mgr Buy Quang Ta zatytulowanej: 

"Studies on the preparation of bi-Iayer and few-layer graphene and its
 
interactions with zinc oxide, copper oxide and chromium atoms
 

at the atomic scale"
 

Recenzowan a praca doktorska dotyczy grafenu, nowej odmiany nanostrukturalnego wegla, 
odkrytego - na przek6r naukowym oczekiwaniom - kilkanascie lat temu, kt6rego to waga 

odkrycia zadecydowala 0 uhonorowaniu odkrywc6w Nagroda Nobla w 20 10 roku. Grafen stat sie 

wielka nadzieja swiata nauki, 0 czym m.in. swiadczy uznanie tej tematyki za jeden z 2-ch 
glownych projektow badawczych ('Flag Ships ' ) w Unii Europejskiej biezacego 10-lecia. 
Niezwykle wlasciwosci grafenu sa obiektem wielu tysiecy publikacji i patent6w, pojawiaja sie 
jut roznorakie jego wykorzy stania komercyjne (m.in. w inzynierii materialowej i elektronice) , 
zas oczekiwania odnosnie przyszlosci grafenu sa przebogate. Dlatego wyb6r tematyki 
przedstawianej pracy doktorskiej jest bardzo trafny, gdyz zagadnienia syntezy grafenu, a w 
szczegolnos ci kontroli tego procesu naleza do najwazniejszych w nurcie badan grafenu jako 

ograniczajace jego szersze zastosowania komercyjne. Wazny jest tez przedstawiony kierunek 

badan w kierunku struktur hybrydowych opartych na grafenie: w swym glosnyrn artykule 

dotyczacym ' Road Map for Graphene', a wiec przyszlosci badari grafenowych Novoselov 
wyraznie sugeruje rozszerzenie badan w kierunku innych dwuwarstwowych pochodnych grafenu , 
co m.in. wynika z jego inherentnych ograniczen. 

Praca doktorska koncentruje sie na selektywnej syntezie dwu- i kilkuwarstwowego grafenu z 
metanu (wprowadzanego w strumieniu wodoru) za pornoca techniki CYO (pod cisnieniern 

atmosferycznym) oraz oddzialywaniu warstw grafenowych z tlenkami cynku i miedzi oraz 

atomarni chrornu, w skali atornowej . Choc trzeba tu zauwazyc, iz brak zar6wno w streszczeniu 
jak i w celu pracy wyraznego wyjasnienia motywacji , dlaczego akurat w badaniach zajeto sie 

tlenkarni cynku, rniedzi oraz chrornern? 

Praca sklada sie z 6 rozdzialow: Wstep, Metodyka doswiadczalna, Synteza grafenu i jego hybryd, 
Inicjowanie reakcji syntczy oraz Wnioski. Cytowana literatura to 191 pozycji; pozytywnie nalezy 
ocenic wybor odnosnikow 1iteraturowych , a przede wszystkim - ich aktualnosc. 



Obiektem pracy jest nisko-warstwowy grafen oraz jego struktury hybrydowe. Odzwierciedla to 

jej struktura. Zwiezle Wprowadzenie (rozdzial I) poswiecone jest obiektom 2-wymiarowym oraz 

oddz ialywaniorn elektronowym w mikro skopii transmisyjnej (TEM) i wykorzystaniu tej techniki 
w analizie morfologicznej oraz inicj acji reakcji. Sa to tematyki ze soba niezwiazane, wiec chyba 

lepiej byloby urnie scic je w 2-ch oddzielnych rozdzialach stanow iacych czesc teoretyczna pracy. 
We fragmencie dotyczacyrn zastosowari grafenu i innych struktur typu 20 brak istotn ego 
wyszczegolnienia, ktore rozwiazania zna lazly juz zastosowania komercyjne, a ktore stanowia 

jedynie ' potential appli cat ions' ? 

Zasadnicza zawartosc pracy to: 

- przedstawienie ukladu doswi adczalne go i metod charakteryzacyjnych (rozdzia12), 

- otrzymywanie i charakteryzacja grafenu jedno- i kilkuwarstwowego (rozdzial 3) 

- wykorzystanie wiazki elektronow w tworzeniu hybryd grafenowyc h (rozdzialy 4 i 5) 

- wnioski (rozdzial 6). 

Wydaje sie , ze rozdzialy 4 i 5 rnozna bylo polaczyc; ju z ich tytuly ("E LECTRON BEAM 

DRIV EN SYNTHESIS" oraz "ELECTRON BEAM DRIVEN CHEMICAL REACTIONS") 

sugeruja podobieristwo tematyczne. 

W metodach syntezy rnaterialow warstwowych brak przed stawieni a waznej metody otrzymania 

grafenu na drodze 't op-down ' wykorzystujacej przetwarzanie wysokotemperaturowe i 

niskocisnien iowe warstwowego weg lika krzemu SiC. Przy ornowieniu techniki CVD nie 

wymieniono podloza (zwyk le miedz lub nikiel) jako integralnego elementu ukladu 

doswiadczalnego. Waznyrn i potrzebnym fragmentem pracy jest przedstawienie i zwiezle 
scharakteryzowanie wszys tkich stosowanych technik identyftkacyjnych . 

Obszar doswiadczalny pracy doktorskiej to powstawanie grafenu, gtownie 2-warstwowego oraz 

jego oddzialywanie z tlen kami cynku i miedzi oraz z chromem, w warunkach aktywacj i 

srodowiska reakcyjnego wiazka elektronow 0 energii 80 kV w mikro skopie TEM; technika ta 

stworzyla mozliwo sci zarowno analityczne jak aktyw acyjne w kontekscie inicjowania 

przeksztalceri fizykoch emicznych. Szkoda, ze nie wspomniano tu 0 chyba pierwszym 

historycznie , bardzo spektakularnym wykorzystaniu TEM do otrzymania dwusci enny ch 

nanorurek weg lowyc h w wyniku napromieniowania elektronami TEM nanorurek jednosciennych 

typu ' peapod ' (zaw ierajacej w swy m wnetrzu fulereny C60) . 

W picrwszej czesc i badan eksperyrnenta lnych Doktorant przeprowadzil badania optymalizacyj ne 
(wplyw stosunku metanu do wodoru jako podstawowych reagentow, przepl yw reagent6w, czas 

osadzania) wzrostu epitaksja lnego warstw grafeno wych na folii miedzianej , jak rowniez 



rozwazania meehanistyezne w kontekscie istniejacy ch dw6eh modeli wzrostu kilkuwar stwowyeh 

grafen6w. Zastosowano mikroskopie skaningowa SEM jako podstawowa metode identyfikaeji 

morfologii powstajacych warstw oraz ieh wzaje mnej konfi guraeji. Jako teehni ki uzupelniajace 
wykorzystano spektros kopie Ramana oraz pomiary TEM i SAED. Trzeba tu podkresl ic wysoka 
koherentnosc wszystkieh zastosowa nyeh technik badawezych, co umozliwilo potwierdzenie 
podstawowej i najwazniejszej tezy tego fragmentu badan ezyli wykazania dwoch modeli wzrostu 
warstw grafenowyeh, w zaleznosc i od warunkow proeesowyeh. Jeden z nieh (Stranskiego
Krastanova, SK) to bardzo szybki wzrost dwuwarstwowego grafenu 0 eharakterze 
turbostratyeznym, obserwowan y dla duzego stosunku CH4/ H2. W drugim zas (Volmera- Webera , 

VW) wo lniejszy kilkuwarstwowy wzrost ma wertykalnie bardziej uporzadkowany charakter 

(zgodnie z ' AB stacking') . Istotny jest tez wazny udzial wodor u w reakeji wzrostu, ktory "trawi" 
slabe wiazania weg lowe . 

Uzupelnieniem tych badan byly pomiary przewodn ietwa otrzymanyeh warstw w 

skonstruowan ym dwubramkowym tranzystorze. Zaleznosc przewodnietwa od przylozonego 
potencjalu potwierdzila wzaje rnna konfiguracje warstw grafenowyc h dla obydwu 
zaprezentowa nyeh mod6w wzrost u grafenu. Zauwazyc jednak nalezy, ze graniea przejscia 
miedzy obydworna konfiguraejami nie jest, jak to wyni ka z porniarow, bardzo ostra. 

W daIszej czesci praey badano oddz ialywania tlenk6w eynku i miedzi oraz atomow ehromu z 
grafenem w warunkaeh aktywaej i reagent6w wiazka elektron6w genero wanej w mikroskopie 
transmisyjnym (badania in-situ) . W szczegolnosc i badano za pornoca teehniki TEM powstawanie 
jedn owarstwowyeh membran ZnO zawieszonych w porach grafenu , podd anego uprzednio 

trawieniu za pornoca wiazki elektron6w. Ich powstawanie jest wynikiern transformaeji 
nanokrystali t6w tr6j wymiarowego wureytu ZnO. Przedstawiona procedura eksperymenta lna i 

wyniki badan identyfikaeyj nyeh nasuwaja 2 tu pytan ia: 

1.	 Gdzie skondensowal wegiel zawarty (a jest go 5 x wiecej niz cynku!) w poddanym 

termolizie organieznym prekursorem cynku? 
2.	 Tlenu w kondensujacym produkeie jest niemal 4 razy wiecej atomowo , niz eynku (wynik 

analizy EDS), a w tlenku ZnO ten stosunek wszak wynosi ,,I" . . .? Gdzie wiec jest ten 

nadrniarowy tlen? 
Badania TEM potwierd zaja "udekorowanie" fald grafenu nanoczastkami ZnO. Doktorant j ednak 
wykazal, ze powstajace pory w grafenie (jako defekty wywo lane aktywacja e lektronowa) mega 
bye czesc iowo "przysIoniyte" jed no- Iub dwuw arstwowa membran a ZnO. Jest to ciekawy 
przyklad bezposredniej transformacj i in situ w skali atomowej ! Co wiecej, udalo sie nawet 

wykazac niedopasowanie kom6rek elementarnyeh membrany ZnO i grafenu oraz wynikajacy z 
tego efekt .Jcompresyjn y". Szkoda, ze rue wszedzie podan o dane odnosnie ezasu 
napromieniow ywania pr6bek; przykladowo rys. 4.13 przedstawia transforrnacje rnembran ZnO 
dla roznych (ale nie spreeyzowanyeh) ' irradiation periods'. 



Kontynuacja udanego wyniku "rozpinania" membran ZnO na porach grafenu byla pr6ba 

otrzymania atom6w lub klastrer6w chromu na grafenie. Wyrnagalo to uprzedniego 

doswiadczalnego wyboru najwydajniejszego prekursora, kt6rym okazal sie acetonian acetylowy 

chromu. Choc nie udalo sie otrzymac membran Cr, to Doktorant wykazal, ze atomy chromu 

mega katalizowac rekonstrukcje i wzrost grafenu. 

Trzecia czesc badan doswiadczalnych rozprawy doktorskiej stanowily reakcje chemiczne tlenku 

cynku badz miedzi z grafenem, inicjowane strumieniem elektron6w (zrodlo: TEM), przy 

zmiennym czasie napromieniowywania. W przypadku nanokrystalit6w tlenk6w tkwiacych w 

.faldach" grafenu zaobserwowano ciekawy efekt amorfizacji brzegowej krysztalu. Moze to 

zapoczatkowac reakcje cherniczna trawienia/gazyfikacji grafenu (powstawanie tlenk6w wegla) 
na poziomie atomowym (z jednoczesnym rozproszeniem cynku pierwiastkowego) i szybki 

wzrost defektu dziurowego w grafenie, co potwierdza obserwacja TEM in situ. Moze pojawic sie 

w6wczas membrana ZnO, czesciowo .zawieszona" na dziurze. Nasuwa sie jednak w tym miejscu 

pytanie, czy przedstawiana tu czesc badan dotyczaca cddzialywan ZnO nie powinna bye 

om6wiona wczesniej, we fragmencie pracy dotyczacej membran ZnO? Wszak w obydwu 
przypadkach stosowano ten sam uklad aktywujacy przedstawiane transformacje ... 

Podobne oddzialywania obserwowano rowniez w przypadku nanokrystalit6w tlenku miedzi na 

powierzchni grafenu. Zachodza przejscia stan krystaliczny - stan amorficzny, jednak struktury 

CuO sa znacznie trwalsze; nie zachodzi tez gazyfikacja fazy weglowej, 

Od strony formalnej podkreslic nalezy logiczne zaplanowanie czesci doswiadczalnej, 

przejrzystosc wywod6w oraz jasnosc jezyka, Recenzent nie ma zastrzezen do strony ilustracyj nej 
pracy; nienajlepsze odwzorowanie niekt6rych zdjec SEM nalezy prawdopodobnie przypisac 

ograniczeniom programu drukujacego. Rowniez korekta pracy zostala rzetelnie wykonana; bledy 

interpunkcyjne czy tzw. liter6wki policzyc mozna niemal na palcach jednej reki ... 

Dobrze, ze pewne szczegoly dotyczace protokolu doswiadczalnego umieszczono w dodatku 

Appendix, co ulatwia sledzenie glownych watkow pracy. Dotyczy to przykladowo potwierdzenia 

r6wnowagowego rozkladu termodynamicznego metanu w temperaturze reakcji, badania 

laserowego trawienia grafenu, kt6re potwierdzilo kolejnosc wzrostu warstw w grafenie 
dwuwarstwowyrn, czy tez modelowania stabilnosci membran ZnO w kontakcie z porami grafenu. 

Ostatnia uwaga Recenzenta ma charakter og6lny: Doktorant znakomicie wykazal, jak instrument 

analityczny (TEM) mozc bye rowniez pomocny w rozwazaniach mechanistycznych na poziomie 

atomowym, co w przyszlosci otwiera nowe obszary badawcze, miedzy innymi w rozwazaniach 
kinetycznych reakcj i heterogennych. Ponadto - wykorzystujac zroznicowane techniki 

doswiadczalne i charakteryzacyjne potwierdzil dojrzalosc do przyszlej samodzielnej dzialalnosci 

naukowej. 



Podsumowujac przedstawiona prace doktorska nalezy jeszcze zwrocic uwage na bardzo pokazny 
dorobek publikacyjny doktoranta: stanowi go wspolautorstwo 15 artykulow, W olbrzymiej 

wiekszosci w czasopismach "z najwyzszej polki'' , wlaczajac "Nature" ! Co wiecej, w 4-eh z nich 
Ooktorant jest pierwszyrn wykonawca, co zwyk!e sugeruje wiodaca role w tworzeniu publik acji . 

Uwazarn wiec, ze przedstawiona do reeenzji rozprawa doktorska calkowicie spelnia warunki 
okreslone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marea 2003 r. 0 stopniaeh naukowych i tytule naukowym 
oraz 0 stopniaeh i tytule w zakresie sztuki (Oz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z pozniej szymi 
zmianami). Zamieszezone w Recenzji sugestie i pewne uwagi krytyczne jedynie w bardzo 
niewielkim stopniu wplywaja na pozytywna ocene przedstawianej dysertaej i. Ooktorant 
precyzyjnie okres lil obszar badan naukowyeh stanowiacych cel praey oraz go zrealizowal, zas 
otrzymane w pracy wyniki i ieh interpretaeja stanowia novum badawcze i istotnie poszerzaja 
dotyehczasowy stan wiedzy w dziedzinie nanostruktu r weglowych. Zwracam sie wiec do Rady 
Naukowej Centrum Materialow Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu z wnioskiem 0 

przyjecie praey oraz dopuszezenie mgr Huy Quang Ta do dalszyeh etapow przewodu 
doktorskiego. Jednoczesnie, uznajac wysoki poziom merytoryczny przedstawianej pracy 
doktorskiej oraz osiagniecia naukowe Ooktoranta - wnioskuje 0 wyrozn ienie praey doktorskiej . 
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