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WSTĘP
Niniejsza rozprawa doktorska została wykonana w grupie łączącej w swojej
pracy trzy dziedziny nauki: fizykę, chemię i biologię, w Środowiskowym Laboratorium
Fizyki

Biologicznej

Instytutu

Fizyki

PAN

w

Warszawie.

Praca

badawcza

w interdyscyplinarnym zespole pozwoliła na wykorzystanie wiedzy zarówno z fizyki
ciała stałego, jak i biochemii do wytworzenia detektorów na bazie nanostruktur
półprzewodnikowych. Główną motywacją i celem rozprawy było skonstruowanie
prototypu biosensora na nanowłóknach otrzymanych techniką elektroprzędzenia.

Konieczność wytwarzania nowoczesnych urządzeń sensorycznych, bardziej
czułych, działających sprawniej i szybciej związana jest z potrzebą detekcji sygnałów
środowiskowych, które nie są rejestrowane przez nasze zmysły. Obecnie jednym
z najbardziej obiecujących materiałów do budowy detektorów wydają się być
nanostruktury półprzewodnikowe, a w szczególności do celów biosensorycznych,
materiał o niskiej toksyczności jakim jest tlenek cynku [Li08, Gopikrishnan10,
Gupta05].
Wyniki prezentowane w pracy dotyczą głównie quazi-jednowymiarowych (1D)
nanostruktur ZnO do zastosowań sensorycznych. Materiał otrzymano dzięki technice
elektrospinningu (elektroprzędzenia) i następującego po nim wygrzewania. Za pomocą
tej procedury uzyskano nanowłókna ceramiczne. Elektroprzędzone, ceramiczne
nanowłókna ZnO otrzymywane są na świecie jedynie przez kilka grup [Yang04,
Siddheswaran06, Wu06, Ren09, Park09-1, Baranowska-Korczyc12]. Podjęcie nowej
tematyki w naszym zespole wymagało stworzenia stanowiska dla otrzymywania
półprzewodnikowych nanowłókien, optymalizacji całego procesu oraz gruntownej
charakterystyki otrzymywanych nanostruktur. Analiza chemiczna i strukturalna
pozwoliła na charakteryzację własności nanowłókien. Jednym z uzyskanych wyników
jest podwyższenie poziomu domieszkowania z tradycyjnego 1-2 % do nawet powyżej
10 %, co wiąże się z niższą o rząd wielkości energią aktywacji powstawania
nanokrystalitów

w

takich

objętościowych.

Rezultat

ten

nanostrukturach,
ma

praktyczne

w

porównaniu
implikacje,

do

kryształów

ponieważ

pozwala

na wbudowywanie dużej liczby atomów obcych w strukturę krystaliczną, bez wytrąceń
obcej fazy. W ten sposób, poprzez domieszkowane Fe do poziomu 10%, otrzymano
nanowłókna ZnO ferromagnetyczne w temperaturze pokojowej. Nanostruktury tego
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typu mogą zostać użyte do budowy biosensora, ponieważ ich właściwości pozwalają na
detekcję w fizjologicznym zakresie temperatur [Baranowska-Korczyc12].
Po wytworzeniu i scharakteryzowaniu materiału półprzewodnikowego, kolejne
etapy pracy obejmowały budowę urządzeń sensorycznych, a następnie ich testowanie
w różnych środowiskach. Otrzymane nanowłókna mogą być sensorami bazującymi
na zmianach:
- przewodnictwa elektrycznego (nanowłókna ZnO niedomieszkowane i domieszkowane
Al);
- własności optycznych (nanowłókna ZnO wygrzewane w różnych temperaturach);
- własności magnetycznych (nanowłókna ZnO domieszkowane Fe).
W pracy przedstawiono mechanizmy działania takich sensorów oraz szczegółową
charakterystykę i analizę właściwości otrzymanych nanowłókien.

Nanostruktury ZnO coraz częściej stosuje się do konstrukcji sensorów światła i
gazów [Fan05, Li04-1, Sun06, Li10], nie ma jednak doniesień o wytworzeniu trwałego,
wielokrotnego użycia, biosensora na bazie tlenku cynku. Związane jest to głównie
z niską stabilnością ZnO w roztworach wodnych, czyli w środowisku biologicznym,
w którym powinien pracować. Z tego względu nanowłókna ZnO pokryto siarczkiem
cynku, materiałem wykazującym dużą trwałość w środowisku wodnym i buforach,
otrzymując nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS. Uzyskano również alternatywny
materiał półprzewodnikowy o dużej odporności chemicznej - nanowłókna GaN oraz
pokrywano nanowłókna ZnO nierozpuszczalnym w wodzie związkiem organicznym:
(3-glycidyloksypropyl)trimetoksysilanem.
Wykorzystując nanowłókna ZnO domieszkowane Al skonstruowano tranzystor
polowy oraz na styku nanowłókien ZnO z warstwą p-GaN, świecącą diodę.
Nanowłókna ZnO stały się bazą dla zbudowania sensora promieniowania UV, gazów
(azot,

powietrze),

płynów

(woda,

etanol)

oraz

cząsteczek

biologicznych

(oligonukleotydy). Nanowłokna ZnO/ZnS wykorzystano do konstrukcji prototypu
biosensora do selktywnej detekcji białek.

Prezentowana rozprawa składa się z czterech części:
Rozdział pierwszy wprowadza do tematyki sensorów opartych o nanostruktury
półprzewodnikowe, przedstawia opis stosowanej w pracy metody otrzymywania
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nanostruktur - elektroprzędzenia oraz krótką charakterystykę wybranych materiałów
półprzewodnikowych do budowy sensorów.
Rozdział

drugi

dotyczy

metodyki

otrzymywania

nanowłókien,

ich

charakterystyki oraz opisuje etapy powstawania detektorów, jak również przebieg
samych eksperymentów detekcji różnych bodźców środowiskowych. Ponadto, w tym
rozdziale zaprezentowano ogólny zarys każdej techniki pomiarowej zastosowanej do
badania nanowłókien. Wyboru takiego dokonano mając na celu osiągnięcie większej
przejrzystości pracy. Opisano podstawy teoretyczne działania urządzeń i ich
możliwości, głównie pod kątem analiz i parametrów pomiarowych stosowanych w
pracy.
Rozdział trzeci dotyczy uzyskanych rezultatów oraz ich analizy. Zamieszczono
tu wyniki odnoszące się do optymalizacji procesu uzyskiwania nanowłókien
ceramicznych,

charakterystyki

strukturalnej

i

opisu

własności

otrzymanych

nanostruktur oraz uzyskanych urządzeń, w tym sensorów.
W rozdziale czwartym podsumowano najważniejsze otrzymane wyniki.
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1.

Nanomateriały półprzewodnikowe do zastosowań sensorycznych

1.1.

Nanostruktury półprzewodnikowe jako element czynny sensorów
Sensor (czujnik) jest urządzeniem, którego zadaniem jest wychwytywanie

informacji o pojawianiu się lub istnieniu określonych bodźców w otaczającym
środowisku, następnie przetwarzanie ich na określone sygnały analityczne oraz ich
rejestracja. Do szerokiej grupy bodźców środowiskowych należą sygnały fizyczne,
chemiczne i biologiczne. Wykrycie obecności niektórych z nich jest bardzo trudne,
a jednocześnie mogą one negatywnie wpływać na stan fizjologiczny organizmów
znajdujących się pod wpływem ich działania (np. promieniowanie UV, trujące gazy,
wirusy). Niezbędne jest więc konstruowanie coraz czulszych urządzeń rejestrujących
pewne wielkości fizyczne i chemiczne o znaczeniu informacyjnym, w tym
sygnalizujących przekroczenie wartości progowej różnych negatywnych bodźców.
Detektor (sensor) powinien charakteryzować się dużą czułością, selektywnością,
specyficznością, szybkim czasem odpowiedzi, a jednocześnie długim czasem życia.
Powinien cechować się również sprawnym przetwarzaniem określonej zmiany
w środowisku na sygnał, np. elektryczny, optyczny czy magnetyczny, możliwy
do rejestracji przez urządzenia analityczne.
Wymagania te mogą spełniać przyrządy oparte o materiały półprzewodnikowe,
które są czułe na sygnały [Sze94]:
- elektryczne

(dotyczące zmian przewodnictwa elektrycznego);

- magnetyczne (związane ze zmianami pola magnetycznego);
- radiacyjne

(powiązane z energią radiacyjną, mogą bazować na zmianach
w różnych odcinkach spektrum emisyjnego, w tym głównie w zakresie
światła widzialnego);

- chemiczne

(wykorzystujące zmiany energii molekularnej wiązań w związkach
chemicznych, a także energii atomowej pomiędzy elektronami oraz
elektronami a jądrem w atomach);

- mechaniczne (dotyczące np. ruchu czy zmian rozkładu sił w układzie);
- termiczne

(powiązane z energią kinetyczną atomów i molekuł).

Największa grupa sensorów półprzewodnikowych działa na zasadzie zmian
rezystancji pod wpływem różnych bodźców, np. tensometry (pomiar odkształceń),
termistory (czujniki temperatury), fotorezystory (detektory światła), gausometry
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(magnetorezystory, rejestrują zmiany pola magnetycznego), hallotrony (bazują
na klasycznym efekcie Halla), a także czujniki ciśnienia i czujniki gazów.
Do

szeroko

stosowanych

urządzeń

sensorycznych

zbudowanych

na półprzewodnikach należą również sensory optoelektroniczne. Na otrzymanie takich
detektorów pozwolił w ostatnich latach intensywny rozwój elektroniki, a przede
wszystkim skonstruowanie pierwszego tranzystora polowego (FET - Field Effect
Transistor) w 1947 roku [Shockley48]. Wprowadzenie urządzeń tranzystorowych
do technologii sensorycznych umożliwiło szybki jej rozwój, miniaturyzację urządzeń
detekcyjnych,

rejestrację

niewielkich

sygnałów,

a

także

detekcję

związków

chemicznych i biologicznych.
Sensor chemiczny czy biologiczny powinien z jednej strony być odporny
na działanie środowiska, w którym ma pracować, z drugiej zaś musi być wykonany
z materiałów o niskiej toksyczności. Potencjalny sensor chemiczny czy biosensor
powinien mieć również relatywnie długi czas życia. Głównie dotyczy to sensorów
optycznych. Barwniki organiczne ulegają szybkiemu „fotoblaknięciu”, co może
uniemożliwić detekcję

poszukiwanych

cząsteczek.

Sensory półprzewodnikowe

charakteryzują się relatywnie długim czasem życia, w porównaniu do barwników
organicznych. Istotne przy konstrukcji sensorów są również czułość i selektywność,
polegające na rozpoznawaniu i pomiarze składników płynów biologicznych o niskim
stężeniu i w małej objętości oraz pomiar jednego specyficznego składnika w obecności
wielu innych. Istnieje duża grupa sensorów bazującym na zmianach luminescencji
materiałów półprzewodnikowych w obecności różnych związków chemicznych,
cząsteczek aktywnych biologicznie czy komórek, np. nowotworowych. Do grupy tych
sensorów należą głównie nanostruktury quazi-zerowymiarowe. Półprzewodnikowe
kropki kwantowe (QDs – quantum dots), w połączeniu z przeciwciałami specyficznymi
do odpowiednich miejsc w komórkach i na ich powierzchni, są w stanie
fotoluminescencyjnie, swoiście znakować tkanki. W ten sposób obrazuje się komórki
rakowe in vivo oraz in vitro [Biju10]. Znane są sensory oparte na kropkach
kwantowych, które są wykorzystywane do terapii antynowotworowych. QDs łączy się z
przeciwciałami, które są w stanie zlokalizować „poszukiwaną” komórkę. Polega
to głównie na mechanizmie wytwarzania przez kropki kwantowe reaktywnych form
tlenu, który może być indukowany promieniowaniem UV, tzw. fototerapia [Juzenas08].
Możliwe jest również kierowanie leków w ściśle określone miejsca w organizmie,
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poprzez bezpośrednie połączenie ich z wyznakowaną przeciwciałem nanostrukturą
półprzewodnikową.
Dużą grupę sensorów konstruowanych na bazie półprzewodnikowych
nanostruktur 1D oraz warstw stanowią detektory gazów. Obserwowano zmiany
rezystancji cienkich warstw ZnO domieszkowanych Al, w obecności różnych gazów,
m.in. TMA (trimetyloamina) i DMA (dimetyloamina) [Nanto94]. Nanostruktury GaN,
InN oraz ZnO mogą być detektorami wodoru o czułości poniżej 50 ppm, w
temperaturze pokojowej. Największe zmiany rezystancji sensorów H2 notowano przy
pokrywaniu warstwą Pd powierzchni GaN i InN oraz funkcjonalizacji ZnO warstwą Pt
[Wright10]. Sensory skonstruowane na ZnO są głównie detektorami O2, NO2 i NH3
[Fan06, Ahn09, Huang12].
Kolejną

grupę

sensorów

stanowią

fotodetektory.

Półprzewodniki

szerokoprzerwowe stosuje się głównie jako element czynny w detektorach
promieniowania UV [BenMoussa09]. Podstawowym mechanizmem ich działania jest
zmiana koncentracji wolnych nośników, indukowana światłem UV. Zastosowanie
struktur typu FET oraz dobór odpowiedniego napięcia bramki (VG) daje znaczące
wartości fotoodpowiedzi [Kim09]. Kim i Chu wykazali, że w fotodetektorach
bazujących na FETach (ZnO) konstrukcja bramki od spodu pozwala na skrócenie czasu
powrotu do wyjściowego poziomu przewodnictwa, po wyłączeniu promieniowania UV
[Kim09]. Podczas oświetlania nanostruktur ZnO promieniowaniem UV działa również
mechanizm związany z uwalnianiem z powierzchni molekuł gazów, wiążących wolne
elektrony. Skutkuje to wzrostem ilości wolnych nośników, a co za tym idzie wzrostem
przewodnictwa, nawet o kilka rzędów [Lin07, Li09-1, Shen10, Zhang10-1].
Tranzystory FET zbudowane na nanostrukturach półprzewodnikowych mogą
być również detektorami chemicznymi oraz biosensorami. Urządzenia takie zdolne
są np. do detekcji protonów w badanym roztworze. Wykorzystując polikrystaliczną
warstwę ZnMgO skonstruowano tranzystor, który jest czułym pH-metrem. Warstwa
ZnMgO została sfunkcjonalizowana grupami aminowymi, dzieki czemu uzyskano
czułość na poziomie 58 mV/pH (-0,8 µA/pH), przy czasie stabilnego pomiaru:
5 s [Koike09]. Konstruowane są również pH-metry na chemicznie funkcjonalizowanch
nanodrutach ZnO [Pachauri10]. Pierwszy pH-metr otrzymany na półprzewodnikowych
nanostrukturach 1D powstał w roku 2001 (nanodruty Si p-typu, modyfikowane
3-aminopropyltriethoxysilanem) [Cui01].
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Biosensory zbudowane na nanostrukturach półprzewodnikowych, są jednymi
z najbardziej atrakcyjnych aplikacji w ostatniej dekadzie. Bazują one na połączeniu
biologii, nanotechnologii i mikroelektroniki. Integracja ta jest niezbędna do uzyskania
selektywnej detekcji. Biofunkcjonalizowanie związkami organicznymi nanostruktur
będących częścią czynną detektorów nadaje im specyficzność (np. przeciwciała
do ściśle określonych antygenów). Sensor skonstruowany z wykorzystaniem
nanodrutów In2O3 biofunkcjonalizowanych przeciwciałami specyficznymi do białka N,
wykazuje zdolność detekcji wirusa SARS, która obserwowana jest poprzez zmiany
charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) [Ishikawa09].
Biosensory są w stanie wykryć poszczególne cząsteczki biologiczne, np. białka
czy DNA. Elektroprzędzone nanowłókna ZnO rejestrują powtarzalnie obecność
w roztworze 10 mg/ml białka BSA (bovine serum albumin, albumina wołowa) poprzez
zmiany

charakterystyk

I-V

[Stafiniak11-1].

Nanopręty

(nanorods)

ZnO

biofunkcjonalizowane biotyną są w stanie specyficznie wykrywać obecność
w roztworze streptoawidyny, na poziomie nawet poniżej 25 nM [Kim06]. Nanodruty Si
jako część urządzeń tranzystorowych są sensorami fragmentów pojedynczych nici DNA
[Hahm04].
Obiecującą grupą biosensorów są również urządzenia powstające na bazie
tranzystorów z rozszerzoną bramka, tzw. extended gate FET (EGFET). EGFETy
są również selektywnymi sensorami DNA [Ishige06, Kamahori07]. Ponadto,
monowarstwa alkenotioli w tranzystorze EGFET rejestruje obecność nanogramowych
ilości (na cm3 roztworu buforowego) różnych białek: BSA, lizozymu, BPF (bovine
plasma fibrinogen, fibrynogen wołowy) [Goda10]. EGFETy bazujące na komercyjnym,
krzemowym

MOSFETcie

(Metal-Oxide-Semiconductor

FET),

którego

bramka

połączona jest z elektrodą pokrytą nanowarstwą ZnO z nanoprętami ZnO [Lee11-1] lub
nanodrutami ZnO [Muhammad09] są bardzo czułymi detektorami glukozy.
Przy konstruowaniu sensorów na bazie nanostruktur półprzewodnikowych
wykorzystuje się materiały o różnej wymiarowości [Kelsall08]:
- struktury ograniczone w trzech wymiarach, tzw. quazi-zerowymiarowe (0D),
np. nanocząstki koloidalne, kropki kwantowe,
- struktury ograniczone w dwóch wymiarach tzw. quazi-jednowymiarowe (1D),
np. nanodruty, nanopaski, nanorurki czy nanowłókna,
- struktury ograniczone w jednym wymiarze tzw. quazi-dwuwymiarowe (2D),
np. nanowarstwy.
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Każdy rodzaj struktur półprzewodnikowych przedstawionych powyżej ma inne
właściwości wykorzystywane do konstruowania sensorów. W niniejszej pracy
do budowy detektorów wykorzystane zostały nanostruktury quazi-1D.
Główne zalety takich półprzewodnikowych nanostruktur to: ich geometria 1D,
rozmiar oraz właściwości optyczne i elektryczne. Quazi-1D nanostruktury umożliwiają
wykonanie urządzeń elektronicznych, np. tranzystora, przez ułatwione formowanie
kontaktów, duży stosunek powierzchni do objętości oraz średnice porównywalne
z długością Debye’a. W szczególności dobrymi kandydatami do budowy sensorów
elektronicznych i optoelektronicznych są: GaN oraz tlenki metali, takie jak: ZnO, In2O3,
SnO2 [Huang12]. Charakteryzują się one: dużą transparencją, elastycznością, znaczną
ruchliwością wolnych nośników, dużym stosunkiem odpowiedzi na włączenie bodźca
zewnętrznego do jego braku. Dodatkowo na powierzchni tlenków metali powstają
defekty tlenowe, będące miejscem do wiązania cząsteczek tlenu z otaczającego
środowiska, co zwiększa czułość tych materiałem na bodźce zewnętrzne [Patolsky05,
Patolsky06].
Istnieje wiele metod syntezy materiałów quazi-1D, m.in. chemiczne trawienie,
wzrost w fazie gazowej, wzrost w roztworze wodnym z wykorzystaniem soli metali
oraz elektroprzędzenie [Barth10].

1.2.

Elektroprzędzenie

1.2.1

Proces
Spośród

wszystkich

technik

otrzymywania

nanomateriałów

quazi-1D

elektroprzędzenie (electrospinning) jest jedną z najbardziej efektywnych metod, nie
wymagających

skomplikowanych

procedur

oraz

aparatury.

Do

wytworzenia

nanowłókien wymagany jest jedynie płyn do elektroprzędzenia oraz aparatura
do formowania z niego włókien. Electrospinning jest technologią otrzymywania
nanowłókien ze stopionych polimerów lub ich roztworów w polu elektrycznym. Płyn do
elektroprzędzenia musi posiadać odpowiednią lepkość, dlatego powszechnie stosuje się
roztwory polimerów.
Zestaw do otrzymywania nanowłókien składa się z trzech podstawowych
elementów (Rysunek 1.1):
-

pipety lub

strzykawki,

zakończonej

metalową

igłą,

wypełnionej

płynem

przędzalniczym,
- uziemionego kolektora, na którym odbierane są nanowłókna,
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- urządzenia (zasilacza) wytwarzającego wysokie napięcie (5-30 kV) pomiędzy igłą
a kolektorem.

Rys. 1.1. Schemat budowy zestawu do formowania nanowłókien metodą elektroprzędzenia.

Do końca pipety dołącza się zazwyczaj pompę infuzyjną. Jej zadaniem jest
podawanie roztworu ze stałą, zadaną prędkością. Roztwór polimeru ma dużą gęstość,
co utrudnia jego samoczynne wydostawanie się z pipety. Użycie roztworu o dużej
lepkości jest konieczne do formowania i rozciągania nanowłókien w wytworzonym
polu elektrycznym. Pompa zapewnia ciągłość i trwałość procesu oraz produkcję takiej
samej liczby nanowłókien w zadanym czasie.

Gdy urządzenie zasilające jest wyłączone, z pipety pod wpływem działania siły
grawitacji mogą wydostawać się jedynie krople roztworu polimeru. Natomiast
w momencie, gdy wysokie napięcie jest podłączane do igły, zostaje ona dodatnio
naładowana. Uziemiony kolektor jest naładowany ujemnie, co skutkuje wytworzeniem
pola elektrycznego pomiędzy końcem igły a kolektorem. Powierzchnia kropli
wydostającej się z igły zostaje dodatnio spolaryzowana, dzięki czemu jest przyciągana
przez ujemnie naładowany kolektor. W wytworzonym polu elektrycznym kropla
roztworu zmienia swój kształt, przybierając postać stożka [Zeleny17], nazywanego
stożkiem Taylora (Taylor cone) [Taylor64] (Rysunek 1.1). Tylko niewielka cześć płynu
opuszcza stożek i formuje strugę polimeru. Cienka struga ulega atomizacji w polu
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elektrycznym, a w zależności od rodzaju roztworu startowego, głównie jego lepkości,
otrzymane zostają dwa rodzaje struktur. W przypadku niskiej lepkości roztworu, ulega
on rozpyleniu na pojedyncze krople, a sam proces nazywamy atomizacją elektro hydro
dynamiczną (EHDA, Electro Hydro Dynamic Atomization) [Ciach07]. Gdy
zastosowany zostanie roztwór polimerowy o własnościach włóknotwórczych (m.in.
duża lepkość, przewodność) uzyskanym produktem są nanowłókna, a proces ich
tworzenia to metoda elektroprzędzenia. Struga cieczy opuszczająca stożek Taylora
podlega dwóm rodzajom zaburzeń: osiowym (varicose instabilities) i poprzecznym
(kink, azimuthal instabilities). Pierwsze prowadzą do rozpadu strugi na krople, przy
niskiej lepkości roztworu, drugie odpowiadają głównie za meandrowy ruch strugi
polimeru w polu elektrycznym.
Na wydostającą się z pipety kroplę roztworu polimeru w polu elektrycznym
działają takie siły jak [Ijsebaert01, Khan12] (Rysunek 1.2):
1) siła związana z napięciem powierzchniowym roztworu powodującym ściskanie
kropli,
2) siła związana z lepkością,
3) siła grawitacji,
4) siła elektrostatyczna, proporcjonalna do pola elektrycznego, związana z polaryzacją
powierzchni kropli i przyciąganiem jej przez ujemnie naładowany kolektor. Gdy
wartość tej siły jest przeważająca głównie nad napięciem powierzchniowym,
zapoczątkowane zostaje płynięcie strugi polimeru. W przypadku roztworów o wysokiej
wartości przewodnictwa działa wypadkowa sił: napięcia powierzchniowego oraz siła
elektrostatyczna, która ma jedna składową – normalną, zmieniającą się wzdłuż
powierzchni kropli. Gdy płyn do elektroprzędzenia ma mniejsze przewodnictwo siła
elektrostatyczna ma dwie składowe: normalną i styczną do powierzchni.
Nanowłókna wytwarzają się więc na zasadzie przyciągania różnoimiennych
ładunków i współosiowego rozciągania strugi polimeru. Struga początkowo płynie w
sposób prostoliniowy. W trakcie zbliżania się do kolektora, na dodatnio naładowanej
powierzchni polimeru pojawiają się lokalnie niestabilności. Przyczyną tego stanu rzeczy
są interakcje różnoimiennych ładunków oraz zmieniające się warunki procesu. Struga
ulega wielokrotnemu zginaniu i zaczyna poruszać się po spirali. Ma to korzystne
znaczenie dla wielkości średnic otrzymywanych nanowłókien. Strefa spiralnego ruchu
strugi znacznie wydłuża drogę pomiędzy igłą a kolektorem, co skutkuje znacznym jej
rozciąganiem, a otrzymywane włókna mają nanometrowe średnice. Bazując na danych
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doświadczalnych wykonano obliczenia teoretyczne wartości rozciągania strugi cieczy w
polu elektrycznym. Wartość rozciągu strugi polimeru wydostającej się z igły
oszacowano na około 1000 razy w rejonie jej prostoliniowego ruchu i ok. 25000
w rejonie spiralnego ruchu [Yarin01].

Rys. 1.2. Schemat rozkładu sił działających na kroplę wydostająca się z pipety w polu
elektrycznym. Na podstawie: [Ijsebaert01, Khan12].

Dystans pomiędzy igłą i kolektorem dobiera się w taki sposób, aby w trakcie
formowania nanowłókien wyparował cały zastosowany rozpuszczalnik [Zhao04,
Geng05]. Podczas elektroprzędzenia struga polimeru powinna przechodzić ze stanu
ciekłego w stan stały. Na kolektorze odbierane są wtedy zestalone nanowłókna. W
sytuacji, gdy rozpuszczalnik częściowo zostaje usuwany dopiero na kolektorze,
otrzymywane nanostruktury mogą przybierać kształt taśm [Buchko99]. Możliwe jest
zastosowanie jednocześnie dwóch igieł o różnej średnicy (two-capillary spinneret),
w celu otrzymania nanowłókien koaksjalnych (coaxial fibers). Stosuje się wtedy dwa
niemieszające się roztwory polimerów, a igły umieszcza jedną w drugiej, przy czym
każdą z nich podawany jest inny z roztworów [Li04-3]. Jeśli mniejszą (środkową) igłę
wypełni się np. olejem mineralnym, a zewnętrzną, np. roztworem polimeru (PVP)
i Ti(OiPr)4 produktem końcowym są wówczas nanorurki [Li04-4].
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Proces formowania nanowłókien w polu elektrycznym opisany został za pomocą
kilku modeli matematycznych [Hohman01, Shin01, Yarin01]. Stale rozwijane są różne
modele numeryczne elektroprzędzenia [Kowalewski05], wiąż jednak brak pełnego
modelu

oddziaływania

strugi

roztworu

polimeru

z

polem

elektrycznym.

Elektroprzędzenie jest na tyle złożonym procesem, iż stosowanie przybliżeń
matematycznych nie oddaje jego warunków rzeczywistych. Większość parametrów
wpływających na proces jest wzajemnie powiązanych, zmiany jednego parametru maja
wpływ na inne.
Wielkości średnic (φ) nanowłókien zależą przede wszystkim od przykładanego
napięcia (V), odległości pomiędzy kolektorem a igłą oraz prędkości podawania
roztworu (ν), w danym układzie eksperymentalnym (1, 2) [Camposeo09].

2

 ν 3
ϕ = 
E

(1)

L
V

(2)

E=

φ - średnica nanowłókna

E - natężenie pola elektrycznego

ν - prędkość przepływu roztworu

V – przykładane napięcie

L - odległość pomiędzy kolektorem a igłą

Wartość natężenia pola elektrycznego oraz prędkość przepływu roztworu mają
wpływ nie tylko na stabilność procesu tworzenia nanowłókien, ale również na
deformację kropli wydostającej się z pipety, a co za tym idzie na średnicę wyjściową
strugi polimeru. Rutledge i Fridrich eksperymentalnie pokazali (Rysunek 1.3),
że zmieniając natężenie pola elektrycznego i prędkość przepływu cieczy można
kontrolować średnicę strugi wydostającej się ze stożka, a tym samym średnicą
wytwarzanych nanowłókien [Rutledge07, Zong02].
Pokazano, również iż zwiększając wartość przykładanego napięcia można
formować jednocześnie kilka strumieni z kropli wydostającej się z pipety oraz
otrzymywać włókna o większych średnicach [Demir02, Zhang05-1].
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Rys. 1.3. Stożek Taylora formowany z 2% wodnego roztworu poli(tlenku etylenu) (MW=920
kg/mol) przy zachowaniu stałej odległości 45 cm pomiędzy pipetą a kolektorem, przy
różnej prędkości przepływu roztworu i natężeniu pola elektrycznego: ν = 0,02 ml/min,
E=0,282 kV/cm (a), ν = 0,10 ml/min, E=0,344 kV/cm (b), ν = 0,50 ml/min, E=0,533
kV/cm (c), ν = 1,00 ml/min, E=0,716 kV/cm (d).

Rodzaj i kształt kolektora dobiera się pod kątem dalszego wykorzystania
nanowłókien. Najczęściej stosuje się metalowe płytki, na które nanowłókna
są pobierane w sposób chaotyczny, ale pozwalają one na wytworzenie dużej ilości
materiału. Gęstość otrzymywanych nanowłókien zależy od przewodnictwa materiału,
na który są pobierane nanowłókna. Im lepsze przewodnictwo kolektora tym większa
ilość zbieranych nanowłókien. [Liu02]. Nanowłókna mogą być zbierane na różnego
rodzaju ramki, pozwalające na uporządkowane układanie nanowłókien, poprzez
odpowiedni rozkład ładunków ujemnych na kolektorze [Huang03]. Nanowłókna można
też pobierać na wałki obracające się z odpowiednio dobraną prędkością [Chew05],
w sposób ciągły, aż do momentu skończenia się materiału wyjściowego.

Kontrolowanie procesu elektroprzędzenia nie jest proste, ponieważ zależny
on od bardzo wielu czynników. Na elektroprzędzenie mają wpływ [Renker96, Pham06]:
- parametry samej aparatury (rodzaj i kształt kolektora, odległość pomiędzy elektrodą
a kolektorem, prędkość przepływu roztworu, wielkość zastosowanego napięcia);
- warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, ruch powietrza);
- właściwości roztworu do elektroprzędzenia (lepkość, przewodność, napięcie
powierzchniowe, masa cząsteczkową polimeru, stała dielektryczna).
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Do najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na proces
elektroprzędzenia i jego efekty należą temperatura i wilgotność. Tylko w określonym
zakresie temperatury i wilgotności powietrza polimer ma szansę przybierać formę
stabilnej strugi w polu elektrycznym [Vrieze09]. Czynniki te maja bezpośredni wpływ
na właściwości roztworu polimeru oraz jego prędkość parowania [Megelski02]. Wzrost
temperatury w trakcie procesu, w zakresie od 25 do 60 ºC powoduje proporcjonalnie
spadek średniej średnicy otrzymywanych nanowłókien (poliamid-6) [Mit-uppatham04].
Zmniejszenie

wielkości

średnic

otrzymywanych

nanostruktur

związane

jest

ze spadkiem lepkości roztworu w wysokich temperaturach. Morfologia nanowłókien
silnie zależy od wilgotności. Wraz z jej wzrostem wzrastają wielkości tworzących się
porów na powierzchni włókien, ale tylko w pewnym jej zakresie, czasami można
również

obserwować

łączenie

się

pojedynczych

porów

[Casper04].

Proces

elektroprzędzenia był też prowadzony w warunkach próżni, w celu osiągnięcia dużej
wartości pola elektrycznego, co skutkowało zwiększeniem średnic uzyskiwanych
nanostruktur [Reneker96].
Ponadto, istotne są właściwości samego roztworu przędzalniczego: lepkość,
stała dielektryczna oraz stężenie, masa cząsteczkowa i rodzaj zastosowanego polimeru
[Kurzydłowski10]. Lepkości roztworu do elektroprzędzenia związana jest z masą
cząsteczkową wybranego polimeru i stężeniem roztworu. Lepkość ma decydujące
znaczenie na efekt procesu atomizacji w polu elektrycznym, od niej zależy czy
produktem będą krople czy włókna. Wraz ze wzrostem lepkości otrzymywane
są krople, następnie nanowłókna z koralikowatymi zgrubieniami (beads). Przy dalszym
zwiększaniu lepkości, aż do wartości optymalnej dla efektów procesu elektroprzędzenia
uzyskuje się nanowłókna jednorodne [Fong99]. Istniej jednak maksymalna lepkość
roztworu do tworzenia nanowłókien, zbyt duża może uniemożliwić wydostawanie
się płynu z pipety lub wyparowanie rozpuszczalnika przed wytworzeniem włókien.
Wzrost lepkości zwiększa opór roztworu na rozciąganie [Jarusuwannapoom05]
i jednocześnie powoduje powstanie nanowłókien o większych średnicach [Megelski02].
Stosowanie polimerów o większej masie cząsteczkowej (np. chitosan o masie ok. 398
kDa) daje cienkie włókna bez zgrubień, podczas gdy stosowanie związków o niższej
masie (np. chitosan – ok. 30 kDa) daje włókna z dużą ilością koralików (beads)
[Geng05]. Efekt ten jest indywidualny dla różnych z polimerów. Polimer
włóknotwórczy oprócz dużej masy cząsteczkowej powinien charakteryzować
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się liniową budową, brakiem występowania łańcuchów bocznych oraz powinien
zawierać grupy polarne, umożliwiające jego rozpuszczenie [Pham06].
Roztwór startowy do elektroprzędzenia nie może mieć zbyt dużego napięcia
powierzchniowego, gdyż musi być ono pokonane przez siłę elektrostatyczną związana z
przyciąganiem różnoimiennych ładunków. Roztwory wodne charakteryzują się dużym
napięciem powierzchniowym, dlatego w celu jego zmniejszania często stosuje się jako
rozpuszczalnik etanol, lub mieszanę etanolu z woda, o ile polimer może rozpuścić się
w takich warunkach. Innym rozwiązaniem jest stosowanie dodatków zmniejszających
napięcie powierzchniowe, nawet jeśli nie zostaną one całkowicie rozpuszczone,
poprawiają morfologię nanowłókien i ułatwiają sam proces ich tworzenia (środki
powierzchniowo czynne) [Zeng03].
Na stabilność procesu tworzenia nanowłókien oraz ich morfologię ma wpływ
moment dipolowy i stała dielektryczna roztworu. Badano tworzenie nanowłókien
polistyrenowych

stosując

osiemnaście

różnych

rozpuszczalników,

nanowłókna

uzyskano jedynie w przypadku stosowania płynów o dużej wartości momentu
dipolowego [Jarusuwannapoom05]. Wraz ze wzrostem stałej dielektrycznej i momentu
dipolowego

stosowanych

rozpuszczalników

wzrastała

ilość

otrzymywanych

nanowłókien na jednostkę powierzchni, zbieranych w takim samym czasie
[Wannatong04]. Do roztworu startowego można dodawać substancje zwiększające jego
właściwości dielektryczne [Lee03-1], np. DMF (N,N-dimethyloformamid, stała
dielektryczna w temperaturze 20 ºC – 37,06) [Wannatong04].
Elektroprzędzenie umożliwia uzyskanie nanowłókien polimerowych, ale też
kompozytowych i ceramicznych. Pod względem chemicznym nanowłókna są tym
samym co roztwór startowy, jedynie bez rozpuszczalnika, który wyparowuje w trakcie
ich tworzenia. Do roztworu polimeru można dodawać różne składniki, w ilości
pozwalającej na formowanie nanowłókien. W ten sposób uzyskuje się nanowłókna
kompozytowe, co znacznie rozszerza aplikacje tej techniki. Teoretycznie możliwe jest
wytworzenie nanowłókien z każdego rodzaju materiału, nawet z białek [Kowalczyk08]
(Rysunek 1.4). Nanowłókna kompozytowe, zbudowane z odpowiednio dobranych
prekursorów, mogą być poddawane obróbce termicznej dla uzyskania nanowłókien
ceramicznych [Chronakis05]. Mogą być one wykorzystywane jako element czynny
w urządzeniach elektrycznych i optoelektronicznych, w tym różnego rodzaju sensorach
[Chronakis05, Wu08, Wang08, Wu09, Stafiniak11-1].

20

Rys. 1.4. Nanowłókna kompozytowe, zbudowane w 70 % (wagowo) z białka BSA - albumina
wołowa i 30 % polimeru PEO - poli(tlenek etylenu.) wyznakowane fluoresceiną.
Obraz z mikroskopu fluorescencyjnego, ex. 355 nm (światło boczne), filtr emisyjny
510-550 nm.

Nanowłókna polimerowe uzyskiwane metodą elektroprzędzenia mogą być
stosowane jako materiał do filtracji gazów [Ciach96]. Nanowłókna mają też medyczne
aplikacje, głównie jako bandaże pobierane od razu na ranę [Venugopal05] oraz nośniki
leków [Zhang05-2, Xie06]. Używa się ich również w inżynierii tkankowej [Pham06,
Buttafoco06, Sakai07]. Kolagenowe włókna mogą być stosowane jako rusztowanie
kości czy sztuczna skóra [Matthews02]. Innym zastosowaniem nanowłókien są hodowle
komórkowe, tzw. 3D, w których komórki mogą być utrzymywane w warunkach
zbliżonych do naturalnych [Liang07, Agarwal08, Meinel09, Xie09].
Elektroprzędzenie jest metodą pozwalającą szybko, efektywnie i tanio otrzymać
nanostruktury

o

kontrolowanej

geometrii,

pożądanym

składzie

chemicznym

i strukturze. Pierwszy patent dotyczący elektroprzędzenia datuje się na rok 1934
[Formhals34]. Sama technika nie należy więc do nowych metod, jednak ze względu na
olbrzymie możliwości aplikacyjne elektroprzędzonych nanowłókien, są one wciąż
intensywnie badane.

1.2.2.

Nanowłókna ceramiczne
Za pomocą elektroprzędzenia można otrzymać nanowłókna półprzewodnikowe.

Procedura ich syntezy wymaga stosowania odpowiednich prekursorów w roztworze
startowym do elektroprzędzenia oraz poddawania otrzymanych nanowłókien procesowi
wygrzewania. Elektroprzędzenie pozwala otrzymać nanostruktury o quazi-1D
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geometrii, natomiast proces wygrzewania przekształca takie kompozytowe nanowłókna
(polimer i prekursory) w nanowłókna ceramiczne [Ramaseshan07].
W taki sposób otrzymywane są nanowłókna z tlenku cynku (ZnO) [Yang04,
Siddheswaran06,

Wu06,

Ren09,

Park09-1,

Park09-2,

Baranowska-Korczyc09,

Stafiniak11-2]. Pierwszym krokiem jest elektroprzędzenie mieszaniny wodnego
roztworu polimeru (PVA) i octanu cynku. Następnie otrzymane kompozytowe
nanowłókna są wygrzewane w powietrzu, w celu uzyskania z nich ceramicznych
nanowłókien ZnO. Czas wygrzewania jest różny, od jednej do kilku godzin. Stosuje się
też różne temperatury wygrzewania. Najniższą stosowaną temperaturą wygrzewania jest
temperatura 400 ºC, ponieważ pozwala ona na całkowite pozbycie się części
organicznej z nanowłókien i powstanie nanokrystalitów ZnO. W trakcie procesu
wygrzewania dochodzi do rozkładu octanu cynku w temperaturze ok. 200 ºC, a
następnie do rozkładu polimeru, który kończy się w temperaturze 400 ºC. Wygrzewanie
kompozytowych nanowłókien jest skomplikowanym procesem, na który składają się
reakcje przedstawione poniżej [Lin09]:

Produktami wygrzewania są: woda (3), kwas octowy (4, 5), dwutlenek węgla (6)
i krystaliczny ZnO (6).
Nanowłókna ZnO są dobrym materiałem do budowania sensorów, ze względu
na swoją czułość na różne bodźce, sterowaną obecnością na ich powierzchni molekuł
tlenu [Lin07, Li09-1, Shen10, Zhang10-1]. Dodatkowo nanowłókna ZnO mogą być
stosowane do budowania biosensorów. Charakteryzują się one niską toksycznością, w
porównaniu

z

innymi

materiałami

półprzewodnikowymi

[Gupta05,

Li08,

Gopikrishnan10].
Należy jednak pamiętać o tym, że sensory biologiczne i cześć sensorów
chemicznych, musi pracować w płynach. ZnO jest niestabilne w wodzie czy buforach
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niezależnie od pH [Zhou06]. Odpowiedzią na te problemy jest pasywacja nanostruktur
ZnO odporniejszym materiałem półprzewodnikowym lub wybór innego alternatywnego
związku chemicznego. Bardzo obiecującym materiałem do tych celów jest inny
półprzewodnik, dobrze poznany, o dużym potencjale aplikacyjnym-azotek galu (GaN).
Elektroprzędzone nanowłókna GaN dotychczas zostały otrzymane przez jedną
grupę badawczą [Wu09]. Wu i współpracownicy uzyskali nanowłókna GaN w wyniku
elektroprzędzenia roztworu polimeru PVP i azotanu galu oraz następnie poprzez dwa
różne następujące po sobie procesy wygrzewania. Pierwsze wygrzewanie było
prowadzone w powietrzu, w temperaturze 500 ºC przez 4 godziny, w celu usunięcia
składników organicznych i otrzymania nanowłókien z tlenku galu (III) - Ga2O3. Drugie
wygrzewanie miało na celu uzyskanie nanowłókien GaN z Ga2O3 i odbywało się w
atmosferze amoniaku, przez 2 godziny w temperaturze 850 ºC.
Ceramiczne nanowłókna: ZnO i GaN zbudowane są z polikrystalitów o
nanometrowych średnicach. Struktury takie charakteryzują się dużym stosunkiem
powierzchni do objętości [Chronakis05], co jest bardzo korzystne przy budowaniu
sensorów, gdyż zwiększa powierzchnię do detekcji. Powierzchnia ta jest znacząco
większa niż w przypadku nanodrutów monokrystalicznych. Dodatkową zaletą
elektroprzędzonych nanowłókien jest duży stosunek długości nanowłókna do jego
średnicy. Teoretycznie długość elektroprzędzonego nanowłókna jest ograniczona tylko
ilością roztworu przędzalniczego przygotowanego do procesu. Ponadto, nanowłókna
mogą być pobierane od razu na podłoża, będące integralną częścią przyszłych
sensorów. W przypadku tradycyjnych nanostruktur 1D są one dopiero po wzroście
przenoszone na podłoża docelowe, przy użyciu wyrafinowanych i skomplikowanych
metod

[Chang09,

Heo10].

Wykorzystanie

elektroprzędzonych

ceramicznych

nanowłókien w detektorach skraca czas i koszty przygotowania samych sensorów.

1.3

Tlenek cynku
Tlenek cynku występuje w naturze jako minerał zwany cynkitem. Zazwyczaj

zawiera on niewielkie ilości manganu lub innych pierwiastków, nadających mu kolor
od żółtego po czerwony. ZnO stosowany do badań laboratoryjnych oraz do celów
aplikacyjnych jest materiałem syntetycznym, o wysokiej czystości, a jednocześnie
półprzezroczystym, dzięki szerokiej przerwie energetycznej.
Tlenek cynku jest półprzewodnikiem n-typu, dzięki występowaniu luk
tlenowych czy międzywęzłowych atomów Zn (dodatkowe donory w sieci). ZnO należy
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do półprzewodników grupy II-VI. Występuje w postaci heksagonalnych kryształów
(struktura wurcytu). Komórka podstawowa zawiera 2 atomy cynku i 2 atomy tlenu,
z których każdy jest otoczony tetraedrycznie, wzajemnie przez atomy drugiego
pierwiastka w sieci krystalicznej. Znana jest również struktura regularna („kubiczna”)
ZnO, tzw. blendy cynkowej, jej wzrost musi być wymuszony przez układ
krystalograficzny podłoża. Bardzo rzadko występującą formą ZnO jest struktura
krystaliczna soli kuchennej, która powstaje jedynie przy zastosowaniu wysokich
ciśnień.
ZnO jest materiałem szeroko stosowanym w optoelektronice, głównie
ze względu na takie cechy jak: szeroka przerwa energetyczna (ok. 3,4 eV) oraz duża
energia wiązania ekscytonowego (60 meV). Ponadto, ZnO charakteryzuje się wysoką
przewodnością

cieplną

piezoelektrycznymi

(0,54

spośród

Vcm-1k-1)

oraz

półprzewodników

największymi
(współczynnik

właściwościami
piezoelektryczny:

1,2 C/m2) [Morkoç08, Klingshirn07]. Fotoluminescencja ZnO może występować
w dwóch pasmach emisyjnych: pierwszym związanym z przerwą energetyczną
(rekombinacja pasmo-pasmo), w okolicach 380 nm oraz drugim, pomiędzy 440–700
nm, związanym z defektami tlenowymi (Rysunek 1.5) [Özgür05].

Rys. 1.5. Schemat powstawania widma emisyjnego dla nanostruktur ZnO. Na podstawie:
[Rakshit08].

ZnO jest często domieszkowany atomami metali przejściowych 3d (Fe, Mn, Co,
Ni), co może prowadzić do wytwarzania półprzewodników magnetycznych [Dietl00,
Pan08, Venkatesan04, Coey05, Seshadri05, Yang08-1, Risbud03]. Takie magnetyczne
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półprzewodniki, szczególnie ferromagnetyczne w temperaturze pokojowej, mają
własności aplikacyjne poszukiwane w spintronice [Ohno01]. Pomimo pojawiania się
wielu prac o ferromagnetycznych właściwościach ZnO, temat ten wciąż jest kwestią
kontrowersyjną. Fizyczne podłoże obecności ferromagnetyzmu w nanostrukturach ZnO
domieszkowanych atomami metali przejściowych jest tematem intensywnych badań
naukowych.
Wysokotemperaturowy

ferromagnetyzm

był

dotychczas

wielokrotnie

przedstawiany w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych Co, otrzymywanych
różnymi metodami: przez laserowe impulsowe osadzanie warstw [Prellier03],
magnetronowy co-sputtering [Lim03], metody sol-żel [Lee02], czy wzrost epitaksjalny
[Sati06]. Ferromagnetyzm wykryto również w nanostrukturach ZnO domieszkowanych
Fe, otrzymywanych metodą sol-żel [Liu09]. Jednocześnie, w tak domieszkowanych
nanocząstkach ZnO nie znaleziono żadnej obcej fazy: Fe, FeO, ani Fe2O3, bazując
na

badaniach

przykrawędziowej

struktury

linii

absorpcyjnej

promieniowania

rentgenowskiego (XANES - X-ray Absorption Near-Edge Structure) [Liu09]. Może
to świadczyć o pochodzeniu magnetycznego sygnału od wbudowanych atomów Fe
w sieć krystaliczną ZnO.
Z drugiej strony, istnieją doniesienia, które wskazują na brak znaczącej roli
atomów pierwiastków przejściowych na właściwości magnetyczne nanomateriałów
ZnO, np. w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych Fe i Mn [Hong07].
W przypadku magnetycznych warstw ZnO domieszkowanych Mn, po odjęciu wpływu
podłoża nie obserwowano w nich ferromagnetyzmu [Mofor05]. Ferromagnetyzm
obserwowany w nanostrukturach półprzewodnikowych przypisywany jest też defektom
tlenowym, które mają znaczącą rolę w materiałach niskowymiarowych [Sundaresan06].
Nie można zapomnieć również o dużej grupie ferromagnetycznych nanostruktur
(warstwy i nanocząstki) otrzymanych z niedomieszkowanych, szerokoprzerwowych
półprzewodników (m.in. ZnO, TiO2, SnO2) [Coey05].
Na podstawie powyższych danych literaturowych można wnioskować,
iż ferromagnetyzm w nanostrukturach półprzewodnikowych może pochodzić zarówno
od domieszek atomami pierwiastków przejściowych, defektów (luk) tlenowych
w materiałach niedomieszkowanych, jak również może być warunkowany wpływem
podłoża lub interfazowych defektów na granicy nanostruktury i podłoża [Mofor05].
Nanostruktury

ZnO

oprócz

właściwości

magnetycznych

czy

fotoluminescencyjnych, wykazują również przewodnictwo elektryczne, które również
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jest wykorzystywane do celów aplikacyjnych. Przewodnictwo elektryczne nanostruktur
ZnO badane było głównie dla warstw i nanodrutów monokrystalicznych. Pokazano,
iż przewodnictwo jest kontrolowane głównie przez obecność cząsteczek tlenu (O2)
zgromadzonych na powierzchni nanostruktur ZnO [Lin07, Li09-1, Shen10, Zhang10-1].
Cząsteczki O2 adsorbują na powierzchni nanostruktur ZnO wychwytując wolne
elektrony i stają się cząsteczkami O2¯ (aniony ponadtlenkowe). Skutkuje to powstaniem
strefy o niskim przewodnictwie w pobliżu powierzchni takiej struktury (Rysunek 1.6).
Obecność tej warstwy powoduje, że ZnO jest wyjątkowo czułe na bodźce zewnętrzne,
takie jak promieniowanie UV. Po oświetlaniu nanostruktury ZnO światłem UV
generowane są pary dziura-elektron. Dziury migrują ku powierzchni, gdzie rekombinują
z elektronami związanymi z cząsteczkami O2¯. W konsekwencji, z powierzchni ZnO
uwolnione zostają neutralne cząsteczki O2 i przewodnictwo wzrasta o kilka rzędów
wielkości [Shen10]. Kiedy światło UV zostaje wyłączone, nadmiar wolnych elektronów
zostaje zreadsorbowany ponownie przez molekuły tlenu wiążące się na powierzchni
nanostruktury ZnO. Jednakże jest to proces relatywnie wolny, limitowany przez dyfuzję
molekuł tlenu na powierzchnię ZnO. Nanostruktury ZnO mogą być więc wydajnymi
sensorami O2, ale też NO2 i NH3 [Huang12]. NO reaguje z molekułami tlenu
zaadsorbowanymi na powierzchni

ZnO, poprzez tworzenie cząsteczki NO2.

Jej powstanie jest ściśle zwiane z wyłapywaniem wolnych elektronów z nanostruktur
ZnO i spadkiem ich przewodnictwa.

Rys. 1.6. Schemat interakcji pomiędzy cząsteczkami tlenu a powierzchnią nanowłókna ZnO
w środowisku utleniającym i redukującym. Na podstawie: [Zhang10-1].
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Sygnał fotoodpowiedzi w układach złożonych z plątaniny nanodrutów rośnie
również dzięki barierom potencjału w miejscu styku nanostruktur, modulowanych
światłem UV [Li09-2, Ra10, Ahn09]. Analogicznie, takie bariery występują również
w polikrystalicznych nanowłóknach, na granicy ziaren. Ponadto, polikrystaliczne
nanowłókna mają bardzo duży stosunek powierzchni do objętości, co pozwala
zwiększyć ilość molekuł tlenu na powierzchni, a tym samym związać większą liczbę
wolnych elektronów.
Nanostruktury ZnO można również domieszkować w celu zwiększenia liczby
wolnych nośników w materiale, np. poprzez wprowadzanie atomów Al. Wzrasta wtedy
nie tylko poziom przewodnictwa w materiale, ale również czułość detekcji różnych
bodźców środowiskowych [Nanto94]. Wprowadzanie już 0,6 % atomów Al (Al do Zn),
do cienkiej warstwy ZnO powoduje znaczący wzrost przewodnictwa, pozwalający
na

uzyskanie

wydajnego

sensora

wilgotności

[Sin11].

Najwyższy

poziom

przewodnictwa występuje przy domieszkowaniu różnych nanostruktur ZnO atomami
Al, na poziomie ok. 2 % (atomowo, Al do Zn) [Huang09, Lee11-2, Tekin09, Jiang03,
Lee03-2].
Nanostruktury 1D ZnO używane są jako czynny element w tranzystorach
polowych (FET) [Goldberger05, Chang06, Wu08, Pachauri10, Wu11, Ho11,
Stafiniak11-2], jako diody emitujące światło [Lao06], szczypce optyczne [Lin07],
w pH-metrach [Kang05], jako detektory światła i gazów [Fan05, Li04-1, Sun06,
Wang08, Li10]. Tranzystor FET zbudowany na nanodrutach n-ZnO charakteryzuje się
ruchliwością swobodnych nośników rzędu 13 ±5 cm2 V-1s-1, natomiast średnia
koncentracja nośników wynosi 5,2 ±2,5×1017 cm-3 [Goldberger05].

1.4. Azotek galu
Azotek galu należy do półprzewodników grupy III-V. Materiały te cieszą się
dużym

zainteresowaniem

aplikacyjnym,

głównie

dzięki

szerokiej

przerwie

energetycznej oraz bardzo wydajnym procesom luminescencyjnym. GaN jest jednym
z

najczęściej

stosowanych

materiałów

półprzewodnikowych

w

urządzeniach

elektronicznych oraz urządzeniach emitujących światło, gdzie materiałem czynnym jest
zazwyczaj azotek indowo-galowy [Strite92]. Z kolei nanostruktury GaN 1D
wykorzystywane są w tranzystorach polowych, jako diody emitujące światło, lasery
ultrafioletowe, emitery polowe czy detektory UV [Han97, Johnson02, Qian04].

27

Azotek galu jest związkiem chemicznym, który nie występuje naturalnie,
otrzymywany jest jedynie syntetycznie. GaN występuje głównie w formie kryształów
o strukturze wurcytu (heksagonalny układ krystalograficzny, forma α), ale może też
krystalizować w formie blendy cynkowej (forma β). Wartość przerwy energetycznej dla
azotku galu wynosi ok. 3,44 eV dla formy α i 3,17 eV dla formy β [Petalas95]. GaN
jest przezroczysty w zakresie widzialnym.
Dużą zaletą GaN, głównie jako materiału do potencjalnych zastosowań
sensorycznych w chemii i biologii, jest jego odporność chemiczna. Nie rozpuszcza się
w większości słabych kwasów i zasad. Powierzchnia GaN może być funkcjonalizowana
biologicznie. Warstwa GaN pokrywana cysteiną jest stabilna w roztworze wodnym
o pH powyżej 10, przez 7 dni [Arízaga12].
Najczęściej stosowaną metodą syntezy GaN jest wzrost epitaksjalny na różnych
podłożach: podłoże wycięte z kryształów objętościowych GaN, podłoże szafirowe, Si,
6H-SiC, LiAlO2, LiGaO2, MgAl2O4 i inne. Najchętniej stosowane są podłoża szafirowe,
ze względu na niski koszt ich otrzymywania, stabilne właściwości fizyczne i chemiczne
oraz podobieństwo struktury krystalicznej [Inoue01, Chen05]. Podłoża szafirowe
wykorzystystuje się ze względu na duże trudności wzrostu samego GaN, spowodowane
dużą wartością jego temperatury topnienia (powyżej 2500 ºC) przy konieczności
stosowania ekstremalnie wysokiego ciśnienia (ok. 4,5 GPa w temperaturze topnienia)
[Vechten73, Karpiński84].
Notowanych jest wiele prób otrzymywania kryształów objętościowych GaN:
poprzez sublimację [Zetterstrom70], wysokociśnieniową metodę wzrostu w roztworze
[Porowski96], metodę topnikową z użyciem sodu (flux method) [Aoki02, Chen05],
metodę wodorkową, polegającą na syntezie z chlorku galu i amoniaku (HVPE, Hydride
Vapour Phase Epitaxy) [Morkoc01] czy syntezę w obecności nadkrytycznego amoniaku
(metoda amonotermalna) [Hashimoto07].

1.5. Heterostruktura rdzeń/otoczka: tlenek cynku/siarczek cynku
W nanotechnologii bardzo często stosuje się nanostruktury zbudowane z dwóch
różnych materiałów półprzewodnikowych, ze względu na sumowanie się korzystnych
własności obu zastosowanych surowców oraz na zjawiska jakie zachodzą na pograniczu
obu faz. Materiały takie są wysoce pożądane w elektronice i optoelektronice.
W ostatnich latach notuje się kilka doniesień o wytworzeniu i aplikacjach

28

heterostruktury ZnO/ZnS [Li06, Sulieman07, Yan08, Kar09, Fan09, Yu10, Wang10,
Liu10-1, Lin10, Neveux12].
Urządzenia elektroniczne i optoelektroniczne zbudowane na strukturach ZnO
charakteryzują się wysokim poziomem czułości na warunki środowiskowe, jak
i wysoką intensywnością fotoodpowiedzi. ZnO ma jednak wady, np. relatywnie wolny
czas odpowiedzi i niską stabilność powstającego fotoprądu, głównie ze względu
na występowanie defektów w postaci luk tlenowych i międzywęzłowych atomów cynku
w sieci krystalicznej [Ahn07, Liu10-2]. ZnS wykazuje niską intensywność powstającego
fotoprądu i niezadowalającą stabilność, ale cechuje się szybkim czasem odpowiedzi
w porównaniu do ZnO. Fang i współpracownicy zmierzyli dla ZnS czas powrotu
sygnału do wartości wyjściowej, po oświetlaniu otrzymując wynik poniżej
0,3 s (rezultat limitowany dokładnością urządzeń pomiarowych) [Fang09].
Dopiero połączenie tych dwóch nanomateriałów: ZnO i ZnS, w postaci
heterostruktury II rodzaju, może spowodować powstanie bazy pod projektowanie
efektywnych urządzeń półprzewodnikowych. ZnO charakteryzuje się szeroką przerwą
energetyczną: dla formy wurcytowej ok. 3,37 eV, a gdy występuje w formie blendy
cynkowej - ok. 3,29 eV. Analogicznie ZnS w formie wurcytowej ma przerwę
energetyczna ok. 3,77 eV, a w formie kubicznej ok. 3,72 eV [Fan09, Hu12] (Rysunek
1.7). W heterostrukturze II rodzaju ZnO-ZnS układ pasm jest taki, że obserwujemy
przepływ dziur z ZnO do ZnS oraz elektronów z ZnS do ZnO (Rysunek 1.7).
Zwiększenie intensywności luminescencji w obszarze przerwy energetycznej ZnO,
w

porównaniu

do

materiału

wyjściowego,

wynika

głównie

z

pasywacji

powierzchniowych defektów nieradiacyjnych tlenku [Hwang12, Li06, Murugadoss12,
Liu11]. W widmie fotoluminescencji takiego materiału nie obserwujemy obecności
defektów tlenowych, a sam czas fotoodpowiedzi ulega skróceniu poprzez wyłączenie
z procesu mechanizmu wiązania cząsteczek tlenu z powietrza przez ZnO pokryte ZnS
[Hwang12, Li06, Murugadoss12, Liu11]. Heterostruktura ZnO/ZnS jest przedstawiana
nawet jako alternatywa dla typowego złącza p-n [Wang10].
Heterostruktura ZnO/ZnS charakteryzuje się wysoką czułością i wydajnością
kwantową, a także szybkim czasem odpowiedzi na działanie bodźca środowiskowego,
jest więc bardzo dobrym materiałem wyjściowym do budowy sensorów.
Dodatkowo, pasywowanie ZnO siarczkiem cynku wydaje się korzystne przy
budowaniu detektorów chemicznych i biologicznych, mających działać w środowisku
wodnym czy buforowym. ZnO jest materiałem niskotoksycznym [Zhang10-2],
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wykazuje jednak niską trwałość w roztworach wodnych [Zhou06]. Pasywacja ZnO
siarczkiem cynku może zabezpieczyć go przed rozpuszczaniem, ze względu na wysoką
trwałość chemiczną ZnS, zarówno w zasadach, jak i słabych kwasach [Chen10-1].
ZnS jest również materiałem o relatywnie niskiej toksyczności. Pokrywanie
cienką warstwą ZnS nanomateriałów CdSe jest stosowane w celu zabezpieczenia
powierzchni przed tworzeniem się toksycznych form Cd2+ [Derfus04, Aillon09].

Rys. 1.7. Schematyczny diagram struktury pasm energetycznych dla heterostruktury ZnO/ZnS.
Na podstawie: [Hu12, Lin10].

Istnieje pewna liczba doniesień o wytwarzaniu quazi-1D heterostruktur
ZnO/ZnS, otrzymywanych różnymi metodami:
- dwuosiowa heterostruktura nanopasków ZnS/ZnO [Yan08] oraz nanodruty
rdzeń/otoczka ZnO/ZnS [Sulieman07] otrzymane metodą jednokrokowej ewaporacji,
- nanodruty koaksjalne ZnS/ZnO otrzymane przez metodę kąpieli chemicznej (CBD Chemical Bath Deposition) [Yu10],
- hierarchiczne nanodruty ZnS/ZnO otrzymane w procesie wytrawiania chemicznego
[Yu10],
- nanodruty ZnO/ZnS otrzymane w dwuetapowym procesie. Najpierw otrzymano
nanodruty ZnO w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD - Chemical
Vapor Deposition) na podłożach ITO, a następnie pokryto je ZnS, za pomocą techniki
osadzania laserem impulsowym (PLD - Pulsed-Laser Deposition) [Wang10],
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- nanowstążki ZnS/ZnO uzyskane poprzez termiczną ewaporację proszku ZnS przy
kontrolowanym podawaniu do procesu O2 [Fan09],
- nanodruty ZnO opłaszczane ZnS w procesie niskotemperaturowej reakcji w roztworze
Na2S [Li06],
- nanopaski ZnS/ZnO otrzymywane w procesie solwotermalnym i późniejszym
wygrzewaniu [Liu10-1],
- nanopręty ZnS/ZnO otrzymane podczas procesu domieszkowania ZnO atomami siarki
w niskotemperaturowej jednokrokowej metodzie solwotermalnej [Kar09],
- nanokable ZnO/ZnS, powstałe poprzez siarkowanie elektroprzędzonych nanowłókien
ZnO w środowisku wodnym [Lin10].
Heterostruktura ZnO/ZnS powstaje więc przez bezpośrednią syntezę obydwu
nanomateriałów, ale głównie poprzez proces siarkowania otrzymanych wcześniej
nanostruktur ZnO [Neveux12].
Na quazi-1D nanostrukturach ZnO/ZnS można budować różnego typu detektory
i biodetektory. Szczególnie obiecujące wydaje się wykorzystanie heterostruktury
ZnO/ZnS do konstruowania sensorów światła, np. niebezpiecznego promieniowania
UV-A (320–400 nm), które może wywoływać raka skóry [Hu12]. Również
na immobilizowanych enzymem nanodrutach ZnO/ZnS skonstruowano wydajny i czuły
detektor stężenia glukozy w płynach [Sung12].
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2.

Materiały i metody

2.1.

Synteza nanowłókien ZnO domieszkowanych i niedomieszkowanych oraz
nanowłókien GaN

2.1.1. Otrzymywanie nanowłókien ZnO
Procedura

otrzymywania

nanowłókien

ZnO

została

schematycznie

przedstawiona na Rysunku 2.1. Syntezę nanowłókien ZnO można podzielić na cztery
podstawowe etapy, opisane poniżej.
Pierwszym krokiem było przygotowanie wodnego roztworu polimeru, alkoholu
poli(winylowego) (PVA; producent: POCH). PVA, o masie cząsteczkowej 72 kDa,
rozpuszczano w wodzie dejonizowanej (0,08 µS), w ilości pozwalającej na uzyskanie
10 % roztworu (wagowo). Roztwór pozostawiano na kilka dni w temperaturze
60 °C, dla uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Rys. 2.1. Schemat procedury otrzymywania nanowłókien ZnO.

Następnie, do 1,25 g roztworu PVA dodawano 0,25 g dwuwodnego octanu
cynku (C4H6O4Zn×2H2O, producent: CHEMPUR). Mieszaninę polimeru z octanem

32

cynku sonikowano przez 2 godziny, do

uzyskania jednorodnego

roztworu

do elektroprzędzenia.
Proces electrospinningu prowadzono przy ściśle określonych parametrach.
Roztwór startowy znajdował się w strzykawce z igłą, tzw. „insulinówka”, Omnifix-F,
1 ml, 5/8” (producent: Braun). Roztwór podawany był ze stałą prędkością 0,1 ml/h, przy
użyciu pompy infuzyjnej (model: Ascor S.A., AP12). Optymalne napięcie przykładane
do elektrody, metalowej igły, wynosiło 8 kV. Nanowłókna formowane były
w temperaturze ok. 22 °C oraz wilgotności powietrza 30–40 %. Nanowłókna pobierane
były na specjalnie przygotowany uziemiony kolektor. Miał on kształt ramki [Li05]
i pozwolił na, w przybliżeniu równoległe, układanie włókien na wybranych podłożach.
Kolektor znajdował się w odległości 5 cm od igły w pionie oraz 4 cm w poziomie.
Umieszczenie kolektora z boku, a nie niebezpośrednio pod zbiornikiem z roztworem
pozwoliło uniknąć pobierania elektrosprayu, powstającego podczas ewentualnych
momentów niestabilności w trakcie trwania procesu elektroprzędzenia. Elementy
zestawu do elektroprzędzenia przedstawione zostały na zdjęciach poniżej (Rysunek
2.2).

Rys. 2.2. Zdjęcia zestawu do elektroprzędzenia (a), kolektora w kształcie ramki do pobierania
nanowłókien (b), zasilacza wysokiego napięcia (c), pompy infuzyjnej do
jednostajnego podawania roztworu do elektroprzędzenia (d).

Elektrospinning umożliwił uzyskanie nanowłókien kompozytowych, z PVA
i octanu cynku. Rozpuszczalnik (woda) odparował z roztworu w trakcie formowania
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nanowłókien, pomiędzy igłą a kolektorem. Nanowłókna nakładane były na różne
podłoża, w zależności od ich przeznaczenia i planowanych badań.
Nanowłókna ceramiczne uzyskano dopiero w ostatnim kroku procedury, przez
wygrzewanie elektroprzędzonych nanowłókien kompozytowych. Zostały one wygrzane
na podłożach, na których były nakładane, w zakresie temperatur od 400 do 900 °C
przez 4 godziny w powietrzu. W procesie tym usunięte zostały składniki organiczne
i otrzymano polikrystaliczne nanowłókna ZnO.

2.1.2. Otrzymywanie domieszkowanych nanowłókien ZnO
Nanowłókna ZnO domieszkowano atomami metali przejściowych 3d: Fe, Mn,
Co, w celu otrzymania materiału ferromagnetycznego do budowy sensorów
i biosensorów. Otrzymano również nanowłókna ZnO domieszkowane Al dla
podwyższenia poziomu przewodnictwa elektrycznego. Synteza nanowłókien ZnO
domieszkowanych

bazowała

na

procedurze

otrzymywania

nanowłókien

niedomieszkowanych (Rozdział 2.1.1).
Procedura otrzymywania nanowłókien ZnO domieszkowanych schematycznie
przedstawiona została na Rysunku 2.3.
Roztworem startowym do syntezy był wodny roztwór PVA (10 %, wagowo).
Prekursorami do tworzenia nanowłókien ceramicznych były octanu cynku oraz wybrany
inny octan w zależności od rodzaju domieszki. Odpowiednio, przy domieszkowaniu Fe,
Mn i Co, był to octan żelaza (CH3CO2)2Fe, octan manganu (C4H6MnO4×4H2O) oraz
octan kobaltu (C4H6CoO4×4H2O). Roztwór startowy do procesu elektroprzędzenia
zawierał 1,25 g wodnego roztworu PVA oraz mieszaninę 0,25 g octanu cynku
i wybranego octanu domieszki. Stosunek wagowy obu octanów dobrano tak, aby
stosunek atomowy Fe, Mn, Co do Zn wynosił 0,1.
Podobnie wyglądała procedura domieszkowania nanowłókien ZnO atomami
glinu. Jako prekursora użyto octanu glinu Al(OH) (C2H3O2)2, dodając go w takiej ilości
aby stosunek atomowy Al do Zn wynosił 0,02. Wybór takiej ilości domieszki
podyktowany był danymi literaturowymi, z których wynika iż wprowadzenie ok. 2 %
(atomowo) domieszki do ZnO pozwala uzyskać najwyższy poziom przewodnictwa
[Huang09, Lee11-2, Tekin09, Jiang03, Lee03-2]. Wszystkie octany do syntezy
nanowłókien domieszkowanych zakupione zostały w firmie Sigma Aldrich.
Parametry

samego

elektroprzędzenia

również

uległy

zmianom,

gdyż

domieszkowanie zmieniło właściwości roztworu startowego. Roztwór do procesu
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podawany był z prędkością 0,2 ml/h. Optymalnie napięcie przykładane do elektrody,
metalowej igły, wynosiło 30 kV, a odległość miedzy elektrodą a kolektorem wynosiła
15 cm.
Elektroprzędzone, kompozytowe nanowłókna zostały wygrzane w temperaturze
500 °C przez 4 godziny w powietrzu, na podłożach, na które były pobierane.

Rys. 2.3. Schemat procedury otrzymywania nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe, Mn, Co
i Al.

2.1.3. Otrzymywanie nanowłókien GaN
W celu otrzymania nanowłókien z azotku galu stosowano dwa różne roztwory
polimerów, standardowo PVA oraz poliwinylopirolidon (PVP). Wybrano 10 % wodny
roztwór PVA (wagowo), bazując na wcześniejszych pozytywnych wynikach procesu
elektroprzędzenia przy otrzymywaniu nanowłókien ZnO. PVP, o masie cząsteczkowej
360 kDa, wybrano opierając się na opublikowanym doniesieniu na temat otrzymywania
elektroprzędzonych nanowłókien GaN [Wu09]. PVP rozpuszczany był w mieszaninie
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etanolu i wody dejonizowanej (w stosunku 1:1, wagowo). Stężenie polimeru PVP
w roztworze wynosiło 10 % (wagowo). Prekursorem do tworzenia nanowłókien GaN
był uwodniony azotan galu (III) Ga(NO3)3×H2O. Mieszanina wyjściowa zawierała
1,25 g roztworu PVA lub PVP oraz 0,25 g azotanu galu (III).
Roztwór podawany był ze stała prędkością 0,1 ml/h w trakcie procesu. Kolektor
znajdował się w odległości 5 cm od igły w pionie oraz 4 cm w poziomie. Optymalnie
przykładane napięcie wynosiło 8 kV dla roztworu startowego z PVA i 15 kV
dla roztworu z PVP. Nanowłókna formowane były w temperaturze ok. 22–23 °C oraz
wilgotności powietrza 30–40 %.

Rys. 2.4. Schemat procedury otrzymywania nanowłókien GaN.

Otrzymane elektroprzędzone, kompozytowe nanowłókna poddawane były dwuetapowemu

procesowi

wygrzewania.

Pierwsze

wygrzewanie

doprowadziło
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do powstania ceramicznych nanowłókien z tlenku galu (III). Proces przeprowadzano
w atmosferze powietrza przez 4 godziny w temperaturze 500 lub 900 °C, dla uzyskania
dwóch różnych form krystalograficznych Ga2O3. Następnie otrzymane włókna
poddawano procesowi amonizacji (atmosfera N2/NH3) w temperaturze 850 °C, przez
2 godziny dla uzyskania nanowłókien GaN.
Procedura otrzymywania nanowłókien z azotku galu została schematycznie
przedstawiona na Rysunku 2.4.

2.2.

Pasywacja nanowłókien ZnO siarczkiem cynku

2.2.1. Synteza nanowłókien rdzeń/otoczka ZnO/ZnS
Nanowłókna ZnO nie są stabilne w roztworach wodnych, dlatego jako materiał
do budowy sensorów biologicznych, wymagają pokrywania nierozpuszczalnym
związkiem

chemicznym.

Opracowano

metodę

pasywacji

nanowłókien

ZnO,

otrzymywanych według procedury z Rozdziału 2.1.1, cienką do 5 nm (czas syntezy
60 minut) warstewką siarczku cynku. ZnS jest półprzewodnikiem odpornym na
działanie roztworów o różnym pH, dodatkowo obecność atomów siarki na powierzchni
elementów czynnych sensorów ułatwia przyłączanie substancji biologicznych
zawierających siarkę, np. białek (mostki dwusiarczkowe) [Medintz05]. Pasywacji
poddawano nanowłókna wygrzewane w temperaturze 500 °C.
Próbki z nanowłóknami ZnO pozostawiano w szczelnej, szklanej zlewce
o pojemności 50 ml. W zlewce tej, obok próbek, umieszczano również pojemnik z 4 ml
wodnego roztworu siarczku amonu (NH4)2S (producent: Fluka). W ten sposób
nanowłókna ZnO zostały wystawione na działanie siarkowodoru (H2S), gazowego
produktu rozkładu (NH4)2S. Procesy prowadzono przez ściśle określony czas, od
10 minut do 3 godzin (10, 15, 20, 60, 180 minut) w temperaturze pokojowej.
Ich wynikiem było wytworzenie cienkiej warstewki ZnS o różnej grubości na
powierzchni nanowłókien ZnO. Według powyższej procedury uzyskano nanowłókna
rdzeń/otoczka ZnO/ZnS.
Metoda pasywacji nanostruktur ZnO siarczkiem cynku w fazie gazowej, opisana
w tym podrozdziale jest tematem zgłoszenia patentowego [Baranowska-Korczyc11].
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2.2.2. Badanie wpływu wody i buforów na nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS
Głównym celem wytworzenia nanowłókien rdzeń/otoczka ZnO/ZnS było
otrzymanie materiału odpornego na wpływ środowiska biologicznego. Testowano
stabilności nanowłókien ZnO pokrytych ZnS w środowisku wodnym i buforach.
Nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS, jak również nanowłókna bez otoczki – ZnO
(kontrola) zanurzano w wodzie dejonizowanej (0,08 µS) na 30 dni oraz na 70 godzin
w 66 mM buforze fosforanowym o różnym pH: 5,6, 6,8 i 8,0. Nanowłókna ZnO
(niepasywowane) uległy rozpuszczeniu w wodzie i w buforach, natomiast nanowłókna
ZnO/ZnS były stabilne we wszystkich stosowanych roztworach (Rozdział 3.5.2).

2.3.

Badanie struktury i właściwości nanowłókien: ZnO domieszkowanych
i niedomieszkowanych, GaN oraz rdzeń/otoczka ZnO/ZnS

2.3.1. Charakterystyka morfologiczna nanowłókien
Informacje na temat morfologii oraz wielkości średnic nanowłókien otrzymano
na podstawie obrazów uzyskanych z mikroskopu sił atomowych (AFM – Atomic Force
Microscopy). Producent: Agilent, 5500 PicoPlus AFM. Mikroskop AFM pozwala
na obserwację powierzchni nanostruktur, co jest niemożliwe przy użyciu tradycyjnych
mikroskopów świetlnych. Pierwszy AFM został skonstruowany w roku 1986 przez
G. Binniga, C.F. Quatea, Ch. Gerbera na bazie już istniejącego, od 1981 roku,
skaningowego mikroskopu tunelowego (STM - Scanning Tunneling Microscope). AFM
jest

urządzeniem

mierzącym

siły pomiędzy atomami

(cząsteczkami) próbki

a poruszającego się po niej ostrza. Ostrze (sonda), zwane też igłą, umieszczone jest
na końcu sprężynującej dzwigni (beleczki) o długości 100–200 µm, która ugina się
w zależności od kształtu i wielkości struktur znajdujących się na powierzchni próbki,
czyli odwzorowuje jej topografię. Detekcja zmian położenia dzwigni jest wyznaczana
poprzez zmiany położenia plamki lasera na detektorze, pochodzące od odbitego
promienia lasera od beleczki. Informacja o położeniu plamki lasera na detektorze jest
przenoszona do komputera i przetwarzana na obraz topografii badanej próbki (Rysunek
2.5). AFM pozwala na trójwymiarowe obrazowanie powierzchni dowolnych próbek,
w dowolnym otoczeniu (w powietrzu lub innych gazach, w próżni, w cieczy
i w różnych temperaturach).M
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ć analizy domen magnetycznych.
Rys. 2.5. Schemat budowy i działania mikroskopu AFM.

Rys. 2.6. Mikroskop AFM (Agilent 5500 PicoPlus AFM) w Instytucie Fizyki PAN,
w laboratorium SL 4.

W technice mikroskopowej AFM stosowane są trzy podstawowe metody
pomiarowe: „contact mode”, „non-contact mode” i „tapping mode”. Pomiar kontaktowy
(„contakt mode”) polega na przesuwaniu się sondy bezpośrednio po powierzchni
próbki. Osiąga się wtedy dużą rozdzielczość obrazów, ale istnieje też możliwość
uszkodzenie próbki lub samej sondy. W przypadku trybu pracy bezkontaktowej „noncontact” wykorzystuje się oscylacyjny ruch sondy, przesuwającej się nad próbką
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(10–100 nm), wykonując pomiar zmian amplitudy i częstości drgań powstających
w wyniku oddziaływania sondy z badana powierzchnią. Eliminuje to możliwości
uszkodzeń próbki, ale uzyskujemy również mniejszą rozdzielczość obrazów. Trzeci
rodzaj pomiaru „tapping mode”, to tzw. pomiar z przerywanym kontaktem. Dźwignia
z sondą, oscylującą blisko częstotliwości rezonansowej, jest zbliżana do próbki
i zaczyna uderzać w próbkę („tapping”). Technika ta jest mniej inwazyjna, stosowana
głównie do badania delikatnych próbek.
Pomiary nanowłókien prezentowanych w poniższej pracy, wykonywane były
za pomocą mikroskopu AFM firmy Agilent (Agilent 5500 PicoPlus AFM) (Rysunek
2.6), w trybie „tapping mode” z zastosowaniem standardowych do tej techniki igieł
(Nanosensors PPP-NCH-20, częstotliwość rezonansowa: 204–497 kHz, 10–130 N/m,
wysokość:

10–15

µm).

Wybór

tej

metody

pomiarowej

podyktowany

był

właściwościami samej próbki, a przede wszystkim dużymi różnicami wysokości
na próbce, na jakie natrafiałoby ostrze w przypadku kontaktowych pomiarów
(ok. 200–300 nm średnice nanowłókien, po wygrzaniu). Dodatkowo nanowłókna
ceramiczne

charakteryzują

się

relatywnie

dużą

twardością

w

porównaniu

do standardowych próbek, co również mogłoby przyczynić się do uszkadzania ostrza
pomiarowego w przypadku pomiarów kontaktowych.
Dzięki pomiarom AFM nie tylko analizowano morfologię otrzymywanych
nanostruktur, ale również mierzono średnice nanowłókien przed i po wygrzewaniu.
AFM umożliwia zbieranie danych w trzech wymiarach. Wielkości średnic uzyskano
z pomiarów zmian wysokości nanowłókien (po osi z), unikano w ten sposób błędu
wynikającego z możliwości „rozciągania” nanostruktur, przez nieodpowiednio dobraną
prędkość poruszania się sondy po podłożu. Do pomiarów AFM standardowo stosuje się
mikę, jako podłoże o atomowo gładkiej powierzchni. W przypadku badania
nanowłókien ceramicznych użycie miki było niemożliwe, ze względu na wysokie
stosowane temperatury wygrzewania. Z tego względu jako podłoże zastosowano szkło
kwarcowe o rozmiarach 10×10 mm, podyktowanych przez wymiary kolektora – ramki
w urządzeniu do elektrospiningu.

Do badania mikrostruktury otrzymywanych nanowłókien stosowano również
obrazowanie z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM - Scanning
Electron Microscope). Obrazowanie nanoobiektów za pomocą mikroskopu SEM jest
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możliwe dzięki wykorzystaniu wiązki elektronów, o długości fali o kilka rzędów
mniejszej od światła w mikroskopach optycznych.

Rys. 2.7. Schemat budowy mikroskopu skaningowego SEM. Obraz SEM nanowłókna ZnO
otrzymanego z użyciem dwóch prekursorów: octanu cynku i chlorku cynku.
Na podstawie: [Kelsall08].

Obrazowanie polega na skanowaniu powierzchni próbki zogniskowaną wiązką
elektronów, wytwarzaną w dziale elektronowym. Elektrony są przyśpieszane
w kolumnie mikroskopu, aż do osiągnięcia energii od kilkuset do kilkudziesięciu keV.
W kolumnie (pomiędzy działem elektronowym a komorą próbki) następuje również
ogniskowanie wiązki elektronów za pomocą soczewek magnetycznych i apertur
(Rysunek 2.7). W wyniku oddziaływania wiązki pierwotnej z powierzchnią próbki
wybijane są niskoenegetyczne elektrony wtórne (energia kinetyczna do 50 eV), które
rejestrowane są przez detektor i przetwarzane na obraz powierzchni próbki. Oprócz
elektronów wtórnych rejestrowane są również w oddzielnym detektorze elektrony
wsteczne rozproszone elastycznie bez straty energii, których ilość jest proporcjonalna
do liczby atomowej pierwiastków na powierzchni. Pozwala to na otrzymanie obrazów
rozkładu ciężkich i lekkich atomów na powierzchni próbki. Dokładne mapy składu
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chemicznego powierzchni uzyskuje się dzięki rejestracji charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego powstającego w wyniku oddziaływania elektronów
wiązki pierwotnej z elektronami na powłokach elektronowych atomów na powierzchni
próbki. Służy do tego wbudowany w mikroskop spektrometr EDX.
Obrazy SEM nanowłókien niewygrzewanych i wygrzewanych dostarczyły
głównie informacji na temat morfologii i rozmiarów nanowłókien. Zestawienie obrazów
SEM pojedynczych nanowłókien ZnO, o zbliżonych rozmiarach średnic, pozwoliło
na porównywanie

wielkości

nanokrystalitów powstających

w

nanowłóknach,

w zależności od zastosowanej temperatury wygrzewania. Ten rodzaj obrazowania
okazał się być również pomocny przy ocenie morfologii nanowłókien pasywowanych
ZnS, a także wpływu płynów (woda, bufor fosforanowy o różnym pH) na nanowłókna
ZnO i ZnO/ZnS.

Rys. 2.8. Mikroskop SEM (Hitachi SU-70) w Instytucie Fizyki PAN, w laboratorium ON 4.4.

Obrazy SEM otrzymano z użyciem mikroskopu Hitachi SU-70 (Rysunek 2.8),
przy napięciu przyspieszającym wiązki 5 kV. Dla potrzeb tej techniki pomiarowej
nanowłókna były pobierane na podłoża krzemowe (10×10 mm). Podobnie jak
w przypadku pomiarów AFM, próbki nie wymagały specjalnego przygotowania, co jest
dużą zaletą obu technik.
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2.3.2. Charakterystyka strukturalna nanowłókien
Charakterystyka strukturalna otrzymywanych nanowłókien opierała się głównie
na

wynikach

analiz

z

zastosowaniem

technik

dyfrakcji

promieniowania

rentgenowskiego (XRD - X-ray diffraction). Mają one zasadnicze znaczenie
w określaniu struktury krystalicznej materiałów: wartości parametrów sieci, typu
komórki elementarnej, rozmiarów i orientacji kryształów, a także umożliwiają badanie
tekstury i defektów. Podstawą tej metody jest oddziaływanie promieniowania
rentgenowskiego z materią. Rozpraszanie promieni X na elektronach atomów kryształu
występuje we wszystkich kierunkach, z których pewne ulegają wzmocnieniu a pewne
osłabieniu, w zależności od kąta padania wiązki pierwotnej oraz budowy krystalicznej
materiału. Do obserwacji interferencyjnego wzmocnienia fali wtórnej (ugiętej) musi
zostać spełniony warunek Bragga (7):
nλ = 2d sinθ

(7)

λ – długość fali,
d – odległość międzypłaszczyznowa,
θ – kąt pomiędzy wiązką a płaszczyznami sieciowymi,
n – rząd odbicia (n = 1, 2, 3…).

Wzmocnienie nastąpi tylko wtedy, gdy różnica dróg optycznych dla promieni
ugiętych

na

kolejnych

płaszczyznach

sieciowych

hkl

(o

odległości

międzypłaszczyznowej dhkl) równa będzie całkowitej wielokrotności n długości fali λ
(Rysunek 2.9).

Rys. 2.9. Ilustracja warunku Bragga dla dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.
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Pomiary dyfrakcyjne wykonuje się za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego,
który składa się z następujących elementów: (Rysunek 2.10):
- lampy rentgenowskiej (źródło promieniowania),
- monochromatora,
- uchwytu na próbkę (stolika),
- goniometru,
- licznika – detektora.
Do badań wykorzystuje się promieniowanie monochromatyczne. Z ciągłego
widma promieniowania lampy rentgenowskiej za pomocą filtrów i monochromatorów
wybiera się najsilniejszą składową - linię Kα1. Istotny do uzyskania równoległej wiązki
promieni X, o zredukowanej średnicy, głównie dla poprawienia intensywności, jest
kolimator, mający postać układu kilkudziesięciu równoległych metalowych płytek.
Stolik z próbką znajdująca się w tej samej osi co licznik, porusza się w trakcie pomiaru,
w taki sposób, aby w każdym momencie pomiędzy padającą wiązką promieni X
z lampy, a rejestrowaną przez licznik wiązką ugiętą zachowany był kąt 2θ. W wyniku
pomiaru otrzymujemy dyfraktogram czyli zależność intensywności promieniowania
w funkcji kąta 2θ, przy czym każdy pik odpowiada ugięciu od ściśle określonej rodziny
płaszczyzn (hkl).

Rys. 2.10. Schemat budowy dyfraktometru w geometrii Bragg–Brentano.

Do badań strukturalnych nanowłókien, z zastosowaniem promieniowania
rentgenowskiego, używany był wysokorozdzielczy dyfraktometr Philips X’Pert MPD
Pro Alpha1 (Rysunek 2.11). Źródłem promieniowania była lampa miedziowa

44

(promieniowanie CuKα1, λ = 1,54056 Å). Do monochromatyzacji wiązki używano
monochromatora Johanssona Ge(111). Pomiary wykonywane były w geometrii Bragg–
Brentano, czyli ognisko lampy rentgenowskiej i licznik znajdowały się na obwodzie
okręgu, w którego centrum umieszczana była próbka. Czas pomiaru każdej z próbek
trwał 12 godzin. Nanowłókna do badań rentgenowskich pobierane były na podłoża
kwarcowe o wymiarach 10×10 mm.

Rys. 2.11. Dyfraktometr Philips X’Pert MPD Pro Alpha1, w Instytucie Fizyki PAN,
w laboratorium SL 1.3.

Pomiary XRD nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe wykonywane były
również z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego, na stacji pomiarowej W1
(Rysunek

2.12)

w

Hamburgu

w

laboratorium

HASYLAB

(Hamburger

Synchrotronstrahlungslabor), w DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron). Wysoka
intensywność promieniowania synchrotronowego pozwala na wykrywanie znaczne
mniejszych ilości wytrąceń obcej fazy w krystalitach ZnO:Fe, w porównaniu
do pomiarów z użyciem dyfraktometru laboratoryjnego z lampą rentgenowską.
W celu efektywnej i szczegółowej rejestracji dyfraktogramu z polikrystalicznych
nanowłókien o średnicach ok. 150 nm (grubość badanej próbki), wykorzystano
dyfrakcyjną technikę w tzw. geometrii poślizgowej („glancing incidence diffraction”).
W metodzie tej wiązka promieni X pada pod niskim kątem (tutaj 2°) na nieruchomą
próbkę. Detektor rejestrujący natężenie wiązki ugiętej porusza się w płaszczyźnie
prostopadłej do powierzchni próbki. Niski kąt padania wiązki umożliwia zwiększanie
efektywnej

liczby

krystalitów

biorących

udział

w

dyfrakcji.

Długość

fali

promieniowania wynosiła λ = 1,54056 Å, co odpowiada długości fali promieniowania
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CuKα1. Nanowłókna do pomiarów dyfrakcyjnych z użyciem promieniowania
synchrotronowego pobierane były na podłoża krzemowe o orientacji 111.

Rys. 2.12. Układ pomiarowy na stacji W1 (HASYLAB/DESY, Hamburg).

Dodatkowe dane na temat struktury nanowłókien zostały uzyskane poprzez
ich charakterystykę wykonaną z użyciem wysokorozdzielczych transmisyjnych
mikroskopów elektronowych (TEM - Transmission Electron Microscopy), modele:
JEOL JEM 2000EX oraz TITAN CUBED 80-300 (Rysunek 2.13). W transmisyjnym
mikroskopie elektronowym elektrony emitowane z katody są przyśpieszane na skutek
różnicy potencjałów pomiędzy katoda a anodą, w wysokiej próżni. Napięcie
przyspieszające wynosi od 60 do 300 kV. Wartość napięcia definiuje głębokość
wnikania elektronów w preparat oraz długość fali elektronów. W mikroskopie
transmisyjnym TEM dzięki wyższemu napięciu przyspieszającemu, a tym samym
krótszej długości fali elektronów, uzyskujemy znacznie lepszą rozdzielczości
uzyskiwanych obrazów, w porównaniu z mikroskopem skaningowym SEM. Średnica
wiązki elektronów jest zmniejszana za pomocą soczewek kondensora. Wiązka
elektronów przechodząc przez próbkę w wyniku dyfrakcji elektronowej zostaje ugięta,
co umożliwia uzyskiwanie obrazów dyfrakcyjnych. Technika HRTEM umożliwia
obrazowanie struktur z rozdzielczością rzędu od jednego do kilku atomów.
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Rys. 2.13. Mikroskop elektronowy JEOL JEM 2000EX oraz TITAN CUBED 80-300 w
Instytucie Fizyki PAN, w laboratorium SL 1.4.

Badając nanowłókna ZnO za pomocą mikroskopu TEM uzyskano: obraz
dyfrakcji elektronów oraz obrazy mikroskopowe wykonane w dwóch technikach:
w jasnym polu (bright field) i w ciemnym polu (dark field). Dla otrzymanych
nanowłókien polikrystalicznych obserwujemy obraz dyfrakcji elektronów w postaci
koncentrycznych pierścieni o określonym promieniu, odpowiadającym odległościom
międzypłaszczyznowym hkl. Obrazy w jasnym i ciemnym polu powstają w zależności
od położenia przesłony, która przepuszcza wiązkę elektronów. Obraz mikroskopowy
w ciemnym polu tworzony jest z wiązek ugiętych przy użyciu przesłony obiektywu.
Dzięki badaniom TEM określono strukturę krystaliczną nanowłókien. Ponadto,
zdjęcia TEM w ciemnym polu pozwoliły na określenie średnic nanokrystalitów
tworzących

domieszkowane

Fe

nanowłókna

ZnO

oraz

nanokrystalitów

w niedomieszkowanych nanowłóknach ZnO w funkcji temperatury wygrzewania.
Obrazy TEM w jasnym i ciemnym polu oraz obraz dyfrakcji elektronów
dla nanowłókien otrzymano przy zastosowaniu napięcia przyspieszającego 200 kV.
Nanowłókna ZnO domieszkowane Fe oraz nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS
zbadano techniką EFTEM (Energy-Filtered Transmission Electron Microscopy) przy
użyciu mikroskopu TEM (TITAN CUBED 80-300) [Arabasz11]. Obrazowanie metodą
EFTEM polega na tworzeniu dwuwymiarowej mapy z elektronów o energiach
kinetycznych z określonego zakresu energetycznego. Zazwyczaj okno energetyczne
zbieranych elektronów koresponduje z energią jonizacji elektronów z powłok atomów
47

badanej próbki. W wyniku tego otrzymuję się obraz występowania danego pierwiastka
w próbce. Metoda pomiaru strat energii elektronów pozwala uzyskać mapę składu
chemicznego badanego materiału z rozdzielczością ok. 1,5 nm.
Obrazy EFTEM nanowłókien ZnO domieszkownych Fe oraz ZnO/ZnS
otrzymywano

przy

zastosowaniu

napięcia

przyspieszającego

300

±0,4

kV.

Do wszystkich analiz z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego
nanowłókna pobierane były na złote siatki (square 300 mesh). Producent: Polysciences,
UniMarket.

2.3.3. Badanie składu chemicznego nanowłókien
Skład chemiczny nanowłókien badany był przy użyciu mikroanalizy
rentgenowskiej (EDX - Energy-Dispersive X-ray Sectroscopy, model: Thermo
Scientific Ultra Dry) w mikroskopie SEM (model:Hitachi SU-70). Dodatkowo
za pomocą techniki EDX analizowano nanowłókna ZnO/ZnS w wysokorozdzielczym
mikroskopie HRTEM (TITAN CUBED 80-300), w celu sprawdzenia różnicy ilościowej
zawartości siarki w rdzeniu i otoczce otrzymanych nanowłókien.
W metodzie EDX analizowane jest promieniowanie rentgenowskie wzbudzane
podczas skanowania próbki wiązką elektronów. Elektrony z wewnętrznej powłoki
atomów badanej próbki zostają wybijane, a na wolne miejsca przeskakują elektrony
z poziomów o wyższej energii, czemu towarzyszy emisja nadmiaru energii. Wartość
energii promieniowania rentgenowskiego jest charakterystyczna dla określonych linii
atomów pierwiastków. EDX umożliwia równoczesną analizę wszystkich pierwiastków
chemicznych, od liczby atomowej 5. W przypadku stosowania tej techniki
dla nanostruktur ocena ilościowa składu chemicznego nie jest prosta, ze względu na to,
iż pobudzany obszar jest zazwyczaj większy od pojedynczego nanoobiektu na próbce.
Ponadto należy pamiętać, że w wynikach pomiaru mogą pojawić się pierwiastki
zaadsorbowane na powierzchni próbki (najczęściej dotyczy to węgla).
Widmo EDX może być zbierane punktowo, gdy wiązka pierwotna jest
nieruchoma, lub z wyznaczonego obszaru, gdy wiązką elektronów skanuje
powierzchnię próbki. Ten ostatni tryb pracy pozwala na wygenerowanie rozkładu
pierwiastków w badanym obszarze. Porównując obrazy SEM z mapami EDX można
korelować występowanie określonych pierwiastków chemicznych z morfologią
powierzchni próbki.
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Charakteryzując nanowłókna ZnO wykonywano widma punktowe i mapy EDX
przy napięciu przyśpieszającym 15 kV (w mikroskopie SEM) oraz 300 kV
(w mikroskopie TEM).

2.3.4. Badanie własności optycznych nanowłókien
Właściwości optyczne nanowłókien badane były za pomocą dwóch technik:
fotoluminescencji

(PL

-

photoluminescence)

i

katodoluminescencji

(CL

-

cathodoluminescence).
W materiałach półprzewodnikowych elektrony mogą zostać wzbudzone z pasma
walencyjnego do pasma przewodnictwa za pomocą fotonów o energii większej
od energii przerwy energetycznej (PL), ale też za pomocą wysokoenergetycznych
elektronów (CL). Wybity elektron w paśmie przewodnictwa rekombinuje z dziurą
w paśmie walencyjnym, co prowadzi do emisji fotonu o energii zbliżonej do energii
przerwy energetycznej badanego półprzewodnika (Eg). Wydajność procesu emisji
fotonów

jest

dobrym

kryterium

oceny

jakości

zsyntetyzowanego

materiału

półprzewodnikowego. Widmo energetyczne emitowanych fotonów pozwala określić
szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika oraz energię poziomów defektowych,
a co za tym idzie umożliwia identyfikację składu chemicznego i rodzaju defektów
w wytworzonym materiale półprzewodnikowym.
Widma PL nanowłókien ZnO zbierane były w temperaturze pokojowej, przy
pobudzeniu laserem He-Cd o długości fali 325 nm. W celu uzyskania widma
z pojedynczych nanowłókien wiązka lasera skupiana była do wielkości submikronowej
plamki, za pomocą obiektywu mikroskopowego.
Pomiary

katodoluminescencyjne

wykonywane

były

przy

napięciu

przyśpieszającym elektrony 15 kV i prądzie 6,5 nA (model: Gatan MonoCl-3). Widma
zbierano w temperaturze pokojowej, pobudzając pojedyncze nanowłókna ZnO jak
i obszary o dużej ich gęstości. W celu porównania intensywności emisji z nanowłókien,
stosowano te same powiększenia i wybierano nanowłókna o podobnej średnicy.
Uzyskane mapy panchromatyczne CL i mapy CL dla różnych długości fali
promieniowania w połączeniu z obrazami SEM (Hitachi SU-70) tego samego obszaru,
pozwoliły na korelowanie obszarów emisji z występowaniem nanokrystalitów
w nanowłóknach. Badania przeprowadzono dla nanowłókien wygrzewanych w różnych
temperaturach.
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2.3.5. Badanie własności magnetycznych nanowłókien
W

celu

zbadania

magnetycznych

właściwości

nanowłókien

ZnO

domieszkowanych Fe poddano je analizom z wykorzystaniem magnetometru SQUID
(Superconducting Quantum Interference Device) (model: Quantum Design MPMS XL)
(Rysunek 2.14). Pomiary wykonywane były w zakresie temperatur: od 2 do 300 K.
Najważniejsze elementy budowy typowego magnetometru SQUID to układ
wytwarzający jednorodne zewnętrzne pole magnetyczne (cewka nadprzewodząca),
układ detekcyjny (cewki detekcyjne oraz czujnik SQUID chłodzone helem), zestaw
kriostatów (ciekły azot, ciekły hel), piecyk oraz stabilizator temperatury. Umożliwia
to wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od 1,9 do 400 K (zakres pomiarowy
urządzenia Quantum Design MPMS XL). Wartość wytwarzanego pola magnetycznego
jest proporcjonalna do natężenia prądu płynącego przez cewkę nadprzewodzącą.
Urządzenie zaopatrzone jest również w szereg układów sterujących przebiegiem całego
pomiaru i jego parametrami.

Rys. 2.14. Magnetometr SQUID (Quantum Design MPMS XL) w Instytucie Fizyki PAN, w
laboratorium SL 2.2.

Materiały

magnetyczne

charakteryzuje

się

głównie

poprzez

badanie

namagnesowania (M) w funkcji przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego (H)
lub temperatury. Na podstawie otrzymywanej krzywej M(H) można ocenić czy badany
materiał

jest

ferromagnetykiem

(pętla

histerezy),

czy

diamagnetykiem

lub
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paramagnetycznych (zależność liniowa). Petla histerezy powstaje, gdy najpierw próbkę
ferromagnetyka umieścimy w polu magnetycznym, zwiększając jego natężenie od zera
do pewnej wartości maksymalnej (stan nasycenia), a następnie zmniejszamy przez zero
do wartości maksymalnej o przeciwnym zwrocie. Ponownie zwiększając pole
magnetyczne (zmiana kierunku) przez zero do dodatniej wartości maksymalnej
otrzymujemy pętlę histerezy. Przyczyną jej powstawania jest głównie fakt, iż
po wyłączeniu zewnętrznego pola magnetycznego część domen

nadal jest

uporządkowana, a indukcja w próbce posiada pewną wartość różną od zera
(remanencja, pozostałość magnetyczna). Charakterystyczna dla pętli histerezy jest
również koercja, czyli taka wartości natężenia pola magnetycznego, która jest potrzebna
do zredukowania namagnesowania do zera. Wartość koercji oraz pole powierzchni
ograniczone pętlą histerezy są istotne przy określaniu właściwości danego
ferromagnetyka.
W poniższej pracy wyznaczano krzywą magnetyzacji w funkcji pola
magnetycznego nanowłókien ZnO domieszkowanych atomami metali przejściowych
3d, dla różnych temperatur. Nanowłókna do badań magnetycznych były pobierane
na podłoża kwarcowe o wymiarach 10×10 mm.
Dla nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe badano również temperaturowe
zależności namagnesowania, poprzez wyznaczenie krzywych ZFC (zero field-cooled)
i FC (field-cooled). W obu przypadkach próbka przed pomiarem musi być schłodzona
do temperatury ok. 5 K. W czasie trwania pomiaru magnetyzacji jest ona ogrzewana
z zadaną prędkością (najczęściej ok. 2 lub 5 K/min). Krzywa ZFC wyznaczana jest dla
rozmagnesowanej próbki w zerowym polu magnetycznym, a krzywa FC w zadanym
polu (tutaj H = 10 Oe).
Z pomiarów temperaturowej zależności magnetyzacji zmierzonej w trybie ZFCFC można otrzymać informację o wartości temperatury blokowania (TB). Jest ona
temperaturą

przejścia

od

stanu

stabilnego,

z

zablokowanymi

momentami

magnetycznymi, do stanu superparamagnetycznego. Wartość TB co pozwala wyznaczyć
rozmiar nanocząstek odpowiadających za właściwości magnetyczne badanego
materiału. Średnia temperatura blokowania cząstek wyznaczana jest przez położenie
maksimum krzywej ZFC.

Właściwości magnetyczne nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe badane były
również za pomocą mikroskopu sił magnetycznych (MFM - Magnetic Force
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Microscope). MFM, tak jak AFM, należy do rodziny mikroskopów ze skanująca sondą
(SPM - Scanning Probe Microscope) i ma podobną zasadę działania. Podstawową
różnicą jest rodzaj stosowanego ostrza próbkującego. W przypadku MFM jest ono
pokryte materiałem magnetycznym. Siły oddziaływania magnetycznego między igłą
a badanym obiektem modyfikują częstotliwość drgań igły, która rośnie podczas
odpychania i maleje, gdy siły przyciągania pomiędzy sondą a próbką rosną. Rejestracja
tych zmian daje obraz namagnesowania badanego obiektu, ujawniający dwa rodzaje
obszarów: „ciemne” wskazujące na przyciąganie magnetycznej igły z magnetycznym
podłożem oraz „jasne” na odpychanie.
Badania MFM nanowłókien ZnO domieszkowanych żelazem wykonywane były
w mikroskopie Veeco (Nanoscope IIIa MultiMode) w temperaturze pokojowej,
z użyciem standardowych do tej techniki igieł MESP. Pomiary prowadzono w trybie
bezkontaktowym, co umożliwiło rejestracje jedynie dalekozasięgowych oddziaływań
magnetycznych pomiędzy momentami dipolowymi próbki i ostrza. W trybie
kontaktowym rejestrowany jest również wpływ krótkozasięgowych sił van der Waalsa,
odpowiadających za rejestracje danych topograficznych. W czasie pomiaru MFM
magnetyczna igła znajdowała się w odległości ok. 150 nm nad nanowłóknami, w celu
rejestracji sygnałów magnetycznych, a wyeliminowania danych o morfologii
powierzchni. Wykonane zostało również kontrolne obrazowanie topografii powierzchni
tych samych fragmentów próbek w trybie AFM, z użyciem igieł OTESPA 160 µm
w modzie z przerywanym kontaktem „tapping mode” (Veeco, Nanoscope IIIa
MultiMode). Obrazowanie tego samego obszaru w trybie AFM i MFM pozwala
na korelowanie magnetycznych rejonów z nanostrukturami znajdującymi się
na podłożu. Do pomiarów MFM nanowłókna pobierane były na podłoża kwarcowe
o rozmiarach 10×10 mm.

2.4. Konstrukcja

tranzystora

polowego

(FET)

oraz

sensora

bazującego

na zmianach przewodnictwa nanowłókien
Opracowanie technologii

wytwarzania nanowłókien

ceramicznych

ZnO

pozwoliło na rozpoczęcie prac nad skonstruowaniem sensora, w którym zmiany
środowiska przetwarzane będą na sygnał elektryczny. Jako wzorzec wybrano strukturę
tranzystora polowego z bramką izolowaną tlenkiem (MOSFET - Metal-OxideSemiconductor Field Effect Transistor). W związku z koniecznością ekspozycji
(otwarcia) obszaru czynnego tranzystora (kanału) na wpływ środowiska zastosowano
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konstrukcję z „globalną bramką”. Bramką w tej geometrii jest całe podłoże, a kanał jest
odsłonięty.
Nanowłókna pobierane były na podłoża krzemowe (p-Si, 0,008 Ωcm)
o orientacji (100), pokryte warstwą SiO2 grubości 300 nm. Podłoże o rozmiarach 10×10
mm umieszczano na kolektorze mającym kształt ramki (opisany w Rozdziale 2.1.1)
[Li05].
na

Kształt

podłożach,

kolektora
co

wymuszał

ułatwiło

równoległe

późniejsze

układanie

rozmieszczenie

się

nanowłókien

kontaktów

omowych

o nanowłókien (Rysunek 2.15).

Rys. 2.15. Obrazy równoległego ułożenia nanowłókien ZnO, umożliwiającego skonstruowanie
sensora: z mikroskopu świetlnego (rozmiar próbki 10×10 mm) (a) oraz AFM (b).

W celu wyeliminowania kontaktu nanowłókien z bramką pobierano je tylko
w centralnej części podłoża stosując metaliczną maskę położoną na podłoże.
Do konstrukcji sensora stosowano nanowłókna ZnO niedomieszkowane lub
domieszkowane

Al.

Nanowłókna

do

konstrukcji

sensorów

po

procesie

elektroprzędzenia wygrzewane były w powietrzu na podłożach, na które zostały
pobrane (Si/SiO2), przez 4 godziny w temperaturze 500 °C.
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Rys. 2.16. Schematyczny obraz FETa, którego elementem czynnym są elektroprzędzone
nanowłókna ZnO domieszkowane Al.

Na

Rysunku

2.16

przedstawiono

schemat

tranzystora

polowego

skonstruowanego na nanowłóknach ZnO domieszkowanych Al. Rysunek 2.17
prezentuje kolejne etapy konstrukcji tranzystora FET. Po otrzymaniu równolegle
ułożonych, ceramicznych nanowłókien ZnO domieszkowanych Al, nanoszono na
nie kontakty (elektrody). Elektrody osadzano przez maskę metaliczną metodą
rozpylania magnetronowego, najpierw warstwy Al o grubości 90 nm a następnie
warstwy stopu AuPd o grubości 150 nm. Stosunek atomowy Au do Pd wynosił
0,85:0,15. Kontakty nie były wygrzewane. Dwie elektrody stanowiły: źródło (Source,
S) i dren (Drain, D). Kontakt do bramki (Gate, G) - podłoża Si wykonany był ze stopu
eutektycznego (Ga-Al) ciekłego w temperaturze pokojowej. Następnie sensor był
przyklejany pastą srebrną do przewodzącego laminatu wstawionego do podstawki
pomiarowej. Kolejnym krokiem było połączenie drutem złotym elektrod z nóżkami
podstawki.
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Rys. 2.17. Kolejne

etapy

konstruowania

FETa,

którego

elementem

czynnym

są elektroprzędzone nanowłókna ZnO domieszkowane Al.

Tak przygotowany sensor, z bramką od spodu pozwala na prowadzenie
pomiarów gazów i płynów. Jednak stosowanie płynów biologicznych, często
przewodzących, umieszczanych w przerwie (0,5 mm) pomiędzy źródłem a drenem
może prowadzić do zwarcia. Konieczne było więc pokrycie powierzchni tranzystora
zabezpieczającą warstwą substancji nieprzewodzącej, zostawiając tylko otwarte okno
w obszarze czynnym z nanowłóknami. Nanowłókna między elektrodami maskowano
taśmą miedzianą o szerokości 0,3 mm (Rysunek 2.18 a), a następnie pokrywano całą
strukturę warstwą dielektryka - azotkiem krzemu (SiN), o grubości 70 nm. Warstwę
SiN nanoszono metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego targetu krzemowego
w atmosferze mieszaniny argonu i azotu. Po procesie nakładania dielektryka odsłaniano
obszar czynny z włóknami (Rysunek 2.18 b,c), otrzymując tranzystor odporny na pracę
w roztworach wodnych.
Sensory prezentowane w pracy powstały na bazie nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS.
Badano zmiany przewodnictwa nanowłókien bez wykorzystania efektu wzmocnienia
sygnału jaki daje zastosowanie konstrukcji tranzystora polowego. Pokazano jednak,
że uzyskanie tranzystora FET na bazie nanowłókien ZnO jest możliwe. Urządzenie
to może być potencjalnie wykorzystane w następnej generacji sensorów.
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Rys. 2.18. Tranzystor oparty na nanowłóknach ZnO, pokryty warstwą SiN. Obszar czynny
z

nanowłóknami,

pomiędzy

elektrodami,

zamaskowany

przed

pokryciem

dielektrykiem (a) po zdjęciu maskowania (b, c).

2.5. Konstrukcja diody na złączu p (GaN) - n (nanowłókna ZnO)
Diodę typu p-n wykonano na strukturze: warstwa epi p-GaN: Mg, na podłożu
szafirowym, otrzymaną metodą MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)
i elektroprzędzone nanowłókna n-ZnO. Warstwę wraz z naniesionym na nią kontaktem
omowym do p-GaNu uzyskano dzięki współpracy pomiędzy Instytutem Technologii
Elektronowej (ITE) w Warszawie (prof. E. Kamińska) oraz Instytutem Wysokich
Ciśnień PAN "UNIPRESS" w Warszawie (prof. T. Suski).
Na otrzymaną warstwę GaN naniesiono w ITE pasek SiO2 (5×3 mm, o grubości
210–300 nm), aby odizolować kontakt omowy do nanowłókien ZnO od warstwy
p-GaN.
Kolejnym etapem konstrukcji diody było uzyskanie nanostruktur n-typu.
Otrzymano je w procesie elektroprzędzenia i następującego po nim wygrzewania.
Kompozytowe nanowłókna z octanu cynku i roztworu polimeru PVA (10 % roztwór
wodny) nanoszono na podłoże GaN przez metalowa maskę. Pozwoliła ona na zbieranie
nanowłókien jedynie w obszarze obejmującym część fragmentu paska SiO2 i część
podłoża p-GaN. Nanowłókna pobierane na podłoże układały się równolegle, ponieważ
stosowano kolektor w formie ramki (Rozdział 2.4.1). Próbkę wygrzewano przez
1 godzinę w temperaturze 500 ºC w celu usunięcia części organicznej i otrzymania
nanowłókien z tlenku cynku. Następnie nanoszono przez maskę metalową metodą
rozpylania magnetronowego kontakty omowe (90 nm Al/150 nm Au0,85Pd0,15)
do włókien n-ZnO w obszarze pokrytym tlenkiem krzemu. Próbkę przyklejano
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na podstawkę oraz wyprowadzano odprowadzenia do kontaktów omowych dla p-GaN
i n-ZnO (Rysunek 2.19).

Rys. 2.19. Zdjęcie struktury p-GaN/n-ZnO.

2.6.

Badanie własności sensorycznych nanowłókien

2.6.1. Pomiary elektryczne nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS
Pomiary

elektryczne

skonstruowanych

sensorów

prowadzone

były

z wykorzystaniem przyrządów firmy Keithley (modele: 2600A i 2636A). W celu
uzyskania informacji na temat elektrycznej odpowiedzi sensorów na zmiany
środowiska: światło, gazy czy płyny mierzono charakterystyki prądowo-napięciowe
przed i po zadziałaniu testowanego czynnika. Dodatkowo mierzono zmiany
przewodnictwa w czasie przy stałym napięciu (zazwyczaj 10 V), poddając nanowłókna
działaniu różnych czynników. Fotoodpowiedź nanowłókien ZnO uzyskiwano poprzez
oświetlanie próbki laserem He-Cd, o długości fali 325 nm. Gęstość mocy w wiązce
oświetlającej nanowłókna wynosiła 200 mW/cm2. Odpowiedź na obecność gazów była
testowana w komorze kwarcowej w przepływie gazów. Badano wpływ azotu (przepływ
3 l/min) oraz powietrza (przepływ 9 l/min) na przewodnictwo nanowłókien ZnO.
Badano również fotoodpowiedź nanowłókien na oświetlenie światłem UV (laser He-Cd,
o długości 325 nm i gęstości mocy ok. 8 mW/cm2) w przepływie azotu lub powietrza.
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2.6.2. Badanie własności biodetekcyjnych nanowłókien ZnO
Doświadczenia dotyczące biodetekcji zostały wykonane z użyciem czujników
przygotowanych

na

Politechnice

Wrocławskiej

na

Wydziale

Elektroniki

Mikrosystemów i Fotoniki. Detektory te zostały zbudowane na nanowłóknach ZnO
opisanych w niniejszej pracy i zsyntetyzowanych w naszym laboratorium (SL 4, IF
PAN). Szczegóły dotyczące konstrukcji i właściwości urządzeń otrzymanych
na Politechnice Wrocławskiej są tematem zgłoszenia patentowego, kilku publikacji
naukowych, jak również są częścią pracy doktorskiej Andrzeja Stafiniaka, z Wydziału
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki [Stafiniak10, Stafiniak11-1, Stafiniak11-2,
Boratynski11, Stafiniak12].
Urządzenia do badań biosensorycznych wymagają specjalnego zabezpieczenia
kontaktów poprzez ich maskowanie nieprzewodzącą i odporną chemicznie substancją,
w celu wyeliminowania rejestracji zmian przewodnictwa spoza obszaru czynnego.
Do pracy z cząsteczkami biologicznymi użyto urządzeń wykonanych na Politechnice
Wrocławskiej, ponieważ za pomocą dostępnej tam aparatury mogły być one pokryte
zabezpieczającym polimerem – polimidem, odsłaniającym tylko obszar czynny.
Zastosowanie zaawansowanych, wielopoziomowych procesów fotolitograficznych oraz
stosowanej na Politechnice Wrocławskiej obróbki przy wytwarzaniu struktur
dla mikroelektroniki pozwoliło na wytworzenie dużej liczby czujników. Dzięki czemu
możliwe było wielokrotne powtórzenie eksperymentów biodetekcji oligonukleotydów.
Sensory uzyskane w IF PAN pokrywane były również warstwą zabezpieczającą,
dielektrykiem SiN (Rozdział 2.4). Procedura pasywacji wymagała jednak optymalizacji
i była możliwa do zastosowania dopiero w końcowym etapie badań. Ponadto,
w porównaniu do procedur z Politechniki Wrocławskiej uzysk otrzymywanych
czujników był relatywnie niższy.
W celu przyłączenia fragmentów DNA do nanowłókien ZnO, w obszarze
czynnym detektora konieczne było zastosowanie organicznego linkera. W tym celu
użyto odpowiednio modyfikowanego silanu: (3-glycidyloksypropyl)trimetoksysilan
(GOPS, producent: Sigma Aldrich) opierając się na procedurze z pracy Niepelta
i współpracowników [Niepelt11]. Wzór strukturalny GOSP został przedstawiony
na Rysunku 2.20. Z jednej strony jest on tak chemicznie zmodyfikowany, aby łączył się
z grupami OH na powierzchni ZnO (grupa aminowa), z drugiej zaś z grupą H2N
z oligonukleotydu (grupa epoksydowa).
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Rys. 2.20.

Wzór strukturalny (3-glycidyloksypropyl)trimetoksysilanu (GOPS).

Silanizację nanowłókien ZnO przeprowadzano po wcześniejszym odparowaniu
wody z powierzchni nanowłókien, przez 10 minut w temperaturze 100 ºC. Następnie
nanowłókna pozostawiano w 10 mM roztworze silanu rozpuszczonego w bezwodnym
toluenie (Sigma Aldrich) przez 6 godzin w temperaturze 70 ºC. Po inkubacji sensor
został przepłukany pięciokrotnie w czystym toluenie i pozostawiony do całkowitego
wyschnięcia.
Kolejnym etapem było trwałe przyłączenie do zsilanizowanych nanowłókien
ZnO krótkiego jednoniciowego fragmentu DNA (oligonukleotydu, nazywanego w pracy
pierwszą nicią DNA). Następnie podawano wodny roztwór oligonukleotydu (druga nić
DNA) całkowicie komplementarnego do pierwszej nici. Testowano selektywne
wyłapywanie cząstek, jak i sprawdzano zmiany charakterystyk prądowo-napięciowych
po przyłączeniu, czyli możliwości biodetekcyjne nanowłókien ZnO. Kolejne etapy
procedury modyfikacji zostały przedstawione na Rysunku 2.21.
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Rys. 2.21.

Schemat kolejnych etapów procesu przyłączania, selektywnego wyłapywania
i optycznego potwierdzenia obecności oligonukleotydów na sensorze: reakcja
silanizacji powierzchni nanowłókien ZnO (a); przyłączanie pierwszej nici DNA
(oligonukleotyd) (b); wyłapywanie z roztworu drugiej, komplementarnej nici DNA
wyznakowanej fluoresceiną (c); reakcja fotoluminescencji FITC po pobudzeniu
laserem o długości 472 nm.

Oligonukleotydy zostały zamówione w firmie Genomem:
1) C6 Aminolink - AAAAAAGTCGTACACGAGGAACTAAGA (DNA),
2) FITC - TCTTAGTTCCTCGTGTACGACTTTTTT (DNA).
Pierwszą nić była sfunkcjonalizowana C6-aminolinkiem, który łączy się
z silanem. Druga nić, komplementarna do pierwszej, została wyznakowała
fluorescencyjnie (fluoresceina, FITC), dla kontrolnego optycznego potwierdzenia
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jej obecności czyli przyłączenia do sensora (maksimum absorpcji 494 nm i emisji
521 nm, w wodzie).
Inkubację

czujnika

z

każdym

z

oligonukleotydów

przeprowadzano

w temperaturze pokojowej poprzez nakroplenie na nanowłókna 5 µl wodnego roztworu
o stężeniu 100 pmol/µl. Inkubację pierwszej nici prowadzono przez ok. 12 godzin,
przyłączanie drugiej nici trwało 30 minut. Różnica w czasie inkubacji wynika z różnego
tempa reakcji chemicznych w obu etapach. Przed eksperymentem, jak i po każdym jego
etapie mierzono charakterystyki prądowo-napięciowe, w celu rejestracji zmian
zachodzących na sensorze w trakcie przyłączania, w tym detekcji biomolekuł.
Po inkubacji pierwszej i drugiej nici czujnik przepłukiwano pięciokrotnie wodą
dejonizowaną w celu wymycia niezwiązanego DNA.
Obecność FITC potwierdzono rejestrując widmo charakterystyczne fluoresceiny
przy pobudzeniu laserem o długości fali promieniowania 472 nm (12 µW). Plamka
lasera była skupiana za pomocą obiektywu mikroskopowego do średnicy poniżej
100 µm i była mniejsza niż wielkości obszaru czynnego z nanowłóknami.
Fotoluminescencję

fluoresceiny

na

nanowłóknach

ZnO

obrazowano

również

w mikroskopie konfokalnym (model: Zeiss LSM 780). Światło wzbudzające o długości
fali 488 nm (laser argonowy) było ogniskowane przez obiektyw powietrzny PlanApochromat 20x/0,8 na nanowłóknach, których fluorescencja zbierana była tym samym
obiektywem, a następnie rejestrowana przez detektor GaAsP w zakresie 493–634 nm.
Obrazy 512×512 pikseli powstały przez uśrednianie sygnału (4–16 razy podczas
skanowania każdej z linii).

2.6.3. Badanie własności biodetekcyjnych nanowłókien ZnO/ZnS
Wstępne doświadczenia przyłączania i detekcji cząsteczek biologicznych
przeprowadzono z wykorzystaniem czujników skonstruowanych na nanowłóknach
ZnO/ZnS, wykonanych w Instytucie Fizyki PAN.
Pierwszym etapem było przygotowanie urządzeń do detekcji z wykorzystaniem
nanowłókien ZnO (Rozdział 2.4). Następnie przyszłe czujniki zostały pokryte
zabezpieczającą warstwą dielektryka (Rozdział 2.4), odsłaniającą jedynie obszar czynny
z nanowłóknami ZnO. Dopiero po tym etapie wykonano proces siarkowania
nanowłókien ZnO, prowadzący do powstania na ich powierzchni warstwy ZnS,
zabezpieczającej przed wpływem środowiska biologicznego, głównie buforów
(Rozdział 2.2.1). Procesowi poddawano całe czujniki.
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Rys. 2.22.

Schemat kolejnych etapów procesu przyłączania, selektywnego wyłapywania
i

kolorymetrycznego

potwierdzenia

obecności

cząsteczek

biologicznych

na sensorze: pokrywanie powierzchni nanowłókien ZnO/ZnS tiofenem połączonym
z biotyną (a); przyłączanie streptoawidyny wyznakowanej HRP (b); reakcja
barwna

na

obecność

HRP

z

użyciem

kwasu

2,2'-azyno-bis(3-

etylenobenzotiazolinowego) (ABTS) (c).

Kolejne kroki eksperymentalne przyłączania i detekcji cząsteczek biologicznych
zostały przedstawione na Rysunku 2.22. Do nanowłókien ZnO/ZnS przyłączono
koniugat czterech cząsteczek tiofenu połączonych łącznikiem organicznym z biotyną.
Związek ten otrzymano z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF) w Warszawie (prof.
Włodzimierz Kutner). Wzór strukturalny koniugatu przedstawiono na Rysunku 2.23.
Każda z cząsteczek tiofenu zwiera siarkę, co ułatwia przyłączanie się do nanowłókien
ZnO/ZnS (mostki dwusiarczkowe), natomiast biotyna bardzo łatwo i specyficznie łączy
się ze streptoawidyną. Siła wiązania tych dwóch molekuł wynosi ok. 10-15 M-1.
Związek tiofenu z biotyną został rozpuszczony w 1,2-dichlorobenzenie.
Następnie nakraplano 5 µl roztworu na powierzchnię obszaru czynnego. Inkubacja
trwała 15 minut w temperaturze pokojowej. Po inkubacji kilkakrotnie przepłukano
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czujnik 1,2-dichlorobenzenem. Następnie na obszar czynny detektora podawano 5 µl
roztworu koniugatu białek: streptoawidyny z enzymem - peroksydazą chrzanową (HRP
- horseradish peroxidase) o stężeniu 0,1 mg/ml w 66 mM buforze fosforanowym
o pH 7. Inkubacja trwała 5 minut, a po niej kilkakrotnie odpłukano niezwiązane białko.
Po każdym z etapów eksperymentalnych mierzono charakterystyki prądowonapięciowe.

Rys. 2.23. Wzór strukturalny koniugatu: cztery cząsteczki tiofenu połączone łącznikiem
organicznym z biotyną.

Wyznakowanie streptoawidyny enzymem HRP pozwoliło na przeprowadzenie
reakcji barwnej na jego obecność, czyli kolorymetryczne potwierdzenie przyłączenia
streptoawidyny do biotyny oraz tiofenu do nanowłókien. Efektem katalizowanej przez
HRP reakcji jest barwny produkt. Bezbarwny substrat – ABTS (kwas 2,2'-azyno-bis(3etylenobenzotiazolinowy) w obecności HRP i wody utlenionej (H2O2) przechodzi
z formy zredukowanej w utlenioną, zmieniając barwę na zieloną. Reakcje utleniania
ABTS prowadzono bezpośrednio na czujniku nakraplając 5 µl roztworu 9 mM ABTS
(producent: Sigma Aldrich) z H2O2 (0,3 %). Roztwór ABTS został przygotowany
w 66 mM buforze fosforanowym o pH 5,2). Formę utlenioną ABTS wykrywano
kolorymetrycznie i spektrofotometrycznie, rejestrując widmo absorpcji z maksimum
przy 405 nm. Widma absorpcji zbierano w temperaturze pokojowej z użyciem
spektrofotometru Carry 50 Scan (firma: Varian, USA).
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3.

Wyniki i analiza

3.1.

Optymalizacja procesu elektroprzędzenia
Pierwszym etapem prac, mających na celu wytworzenie sensora, było

otrzymanie nanostruktur półprzewodnikowych.

Konieczna w

tym

celu

była

optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien ceramicznych: elektroprzędzenia
i wygrzewania.
Nanostruktury, do budowy sensora, powinny mieć powtarzalne wymiary i ściśle
określone właściwości, ale też kontrolowaną geometrę. Dla uzyskania takich
nanostruktur niezbędna była optymalizacja procesu elektroprzędzenia. W przypadku
sensora, w którym zmienia się oporność obszaru czynnego ułożenie równoległe
nanowłókien pozwala na późniejsze precyzyjne osadzanie kontaktów. Przy tradycyjnym
pobieraniu nanowłókien w procesie elektrospinningu na kolektor w formie metalowej,
uziemionej płytki, nanowłókna nie wykazują uporządkowania (Rysunek 3.1).

Rys. 3.1. Obraz nanowłókien ZnO wygrzewanych w temperaturze 500 ºC przez 4 godziny,
wykonany mikroskopem SEM. Nanowłókna pobierane z użyciem tradycyjnego
kolektora w formie podstawki.

Do pobierania nanowłókien, na podłoża będące integralną częścią przyszłych
sensorów, przygotowano kolektor w formie metalowej ramki (Rozdział 2.1.1) [Li05].
Rozkład ujemnych ładunków na ramce, wymusił uporządkowane osadzanie się
dodatnio naładowanej strugi polimeru, pomiędzy brzegami ramki. W ten sposób
otrzymano równoległe ułożenie nanowłókien (Rysunek 3.2). Na Rysunku 3.3
przedstawiono obraz AFM nanowłókien pobranych na kolektor skonstruowany według
powyższego opisu. Nanowłókna zostały wygrzane w temperaturze 500 ºC, w powietrzu
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przez 4 godziny, na podłożu, na które były pobierane. W procesie elektrospinning
możemy sterować ułożeniem nanostruktur quazi-1D. Wygrzewanie zmienia jedynie
skład chemiczny elektroprzędzonych nanowłókien oraz prowadzi do wytworzenia
nanowłókien ceramicznych. Optymalizacja oraz efekty procesu wygrzewania zostaną
dokładnie przedstawione w kolejnym rozdziale (Rozdział 3.2).

Rys. 3.2. Zdjęcie kolektora w kształcie ramki (a) oraz zdjęcie z mikroskopu świetlnego próbki z
równolegle ułożonymi nanowłóknami nakładanymi na kolektor w kształcie ramki
(rozmiar próbki 10×10 mm) (b).

Rys. 3.3. Obraz nanowłókien ZnO wygrzewanych w temperaturze 500 ºC przez 4 godziny,
wykonane mikroskopem AFM (”tappnig mode”). Nanowłókna pobierane były
na kolektor w formie ramki.

Podczas procesu elektroprzędzenia, kolektor nie znajdował się bezpośrednio pod
elektrodą z roztworem startowym (strzykawka z metalowa igłą, wypełniona
roztworem). Takie położenie ramki pozwoliło uniknąć zbierania na próbkę kropel
electrosprayu,

mogącego

powstawać podczas

pojawiających

się

w układzie
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niestabilności w procesie wytwarzania nanowłókien. Zbadano wpływ odległości
pomiędzy kolektorem a igłą oraz wielkości przykładanego napięcia na proces
formowania nanowłókien. Wybrano takie parametry procesu electrospiningu, które
zapewniły odparowanie rozpuszczalnika (wody) ze strugi polimeru i pozwoliły uzyskać
włókna o nanometrowych średnicach.

Rys. 3.4. Zdjęcie zestawu do elektroprzędzenia.

Początkowo, wybrano doświadczalnie odległość pomiędzy kolektorem a igłą
zapewniającą równoległe układanie się nanowłókien, przy minimalnej ilości
powstającego elektrosprayu. Optymalne warunki uzyskano stosując kolektor w kształcie
ramki, znajdujący się w odległości 6,4 cm od igły: 5 cm w poziomie i 4 cm w pionie
(Rysunek 3.4). W tych warunkach geometrycznych układu optymalne przykładane
napięcie wynosiło 8 kV przy prędkości podawania roztworu 1 ml/h. Proces
electrospiningu prowadzony był w stałej temperaturze 22 °C oraz przy wilgotności
powietrza 30-40 %. Temperatura i wilgotność są najważniejszymi parametrami
otoczenia wpływającymi na proces elektroprzędzenia [Vrieze09]. Wartości tych
parametrów dobiera się w zależności od rodzaju polimeru i stosowanego
rozpuszczalnika, tak aby zapewnić wyparowanie rozpuszczalnika przed dotarciem
strugi polimeru do kolektora.
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Rys. 3.5. Rozkłady średnic nanowłókien kompozytowych (przed wygrzewaniem) w zależności
od zastosowanego napięcia w procesie elektroprzędzenia: 8 kV (a), 10 kV (b) oraz
12 kV (c). Wielkości średnic nanowłókien otrzymano z obrazów topografii AFM.

Badano wpływ przykładanego napięcia na uzyskiwane średnice nanowłókien.
Stosowano napięcia: 8, 10 i 12 kV, bez zmian pozostałych parametrów
elektroprzędzenia (położenia kolektora, prędkości podawania roztworu, temperatury
i wilgotności powietrza). Wielkości średnic otrzymywanych nanowłókien były
odwrotnie proporcjonalne do wartości przykładanego napięcia (Rysunek 3.4). Zgodne
jest to z przedstawionymi powyżej równaniami (1, 2). Uzyskane rezultaty potwierdzają
również dane literaturowe [Demir02, Huang03, Łaszkiewicz04].
Nanowłókna po procesie wygrzewania zmniejszają o około połowę swoje
średnice. Na Rysunku 3.6 pokazano pomiary topografii powierzchni próbki
z nanowłóknami przed i po procesie wygrzewania, wykonane w mikroskopie AFM.
Nanowłókna po procesie elektrospinningu mają średnice ok. 200 nm, a po procesie
wygrzewania ok. 100 nm. Maksymalne wielkości średnic nanowłókien przed
wygrzewaniem wynoszą 700 nm, po wygrzewaniu 350 nm (pomiary AFM).
Zmniejszenie średnicy nanowłókien po wygrzewaniu związane jest z usuwaniem
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polimeru oraz rozkładem octanu cynku i powstaniem nanokrystalitów ZnO pod
wpływem wysokiej temperatury.

Rys. 3.6. Pomiary chropowatości powierzchni wraz z obrazami AFM, z których je otrzymano.
Nanowłókna przed wygrzewaniem (a) i po procesie wygrzewania w powietrzu przez
4 godziny, w temperaturze 500 ºC (b). Nanowłókna otrzymane przy napieciu 8 kV.

Rozmiary otrzymywanych średnic mogą nieznacznie różnić się dla różnych
układów eksperymentalnych. Optymalizacja poszczególnych parametrów procesu
elektroprzędzenia była częścią pracy magisterskiej Joanny Bujak („Optymalizacja
i

charakterystyka

nanowłókien

ZnO

i

ZnMgO

otrzymywanych

metoda

elektroprzędzenia dla zastosowań biosensorycznych”), wykonanej w laboratorium SL 4
(IF PAN) pod moja bezpośrednią opieką.
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3.2.

Charakterystyka chemiczna i strukturalna oraz własności optyczne
nanowłókien ZnO
Po procesie elektroprzędzenia nanowłókna kompozytowe (polimer/octan cynku)

poddawano wygrzewaniu, w celu otrzymania nanowłókien ceramicznych. Stosowano
temperatury w zakresie od 400º do 900 ºC. Temperatura 400 ºC, według danych
literaturowych, powinna być wystarczająca do usunięcia całej części organicznej
z nanowłókien [Lin09], co zostało potwierdzone eksperymentalnie. W temperaturze 900
ºC nanomateriał zaczyna reagować z podłożem (Si i SiO2). Nanowłókna wygrzewane
były w różnych temperaturach, w celu otrzymania materiału o różnych właściwościach,
głównie optycznych. Nie badano wpływu czasu wygrzewania na własności
nanowłókien. Z doniesień literaturowych wynika, że dopiero wygrzewanie przez
kilkanaście godzin wpływa znacząco na zmianę rozmiaru krystalitów [Wu06, Park092]. Stosowanie długich procesów nie jest korzystne ze względu na reakcję nanowłókien
z podłożem. Wybrano czas wygrzewania równy 4 godziny, opierając się na pracy Wu
i współpracowników [Wu06].

Rys. 3.7. Obrazy SEM oraz mapy EDX nanowłókien przed wygrzaniem oraz wygrzewanych
w powietrzu w temperaturze 500º i 700ºC przez 4 godziny.

Otrzymane

za

pomocą

electrospinningu

i

wygrzewania

nanowłókna

scharakteryzowano za pomocą analiz EDX. Wykonano mapy EDX pojedynczych

69

nanowłókien przed i po procesie wygrzewania, dla wszystkich zastosowanych
temperatur (400º-900 ºC). Przykładowe mapy EDX (dla nanowłókien niewygrzewanych
oraz wygrzanych w temperaturze 400º i 700 ºC) przedstawiono na Rysunku 3.7.
Mapy EDX, dla poszczególnych pierwiastków, porównywano z obrazami tego
samego obszaru pomiarowego z mikroskopu skaningowego SEM. Wyniki EDX
wskazują na obecność w wygrzewanych nanowłóknach tylko takich pierwiastków jak
Zn i O.

Rys. 3.8. Widma EDX zmierzone dla nanowłókien przed wygrzewaniem (a) oraz
wygrzewanych w powietrzu przez 4 godziny w temperaturze 400º (b) i 700 ºC (c).

Pomiary ilościowe składu atomowego EDX wskazują na występowanie tych
dwóch pierwiastków w stosunku 1:1. Wynik ten wskazuje, że otrzymane nanowłókna
zbudowane są z tlenku cynku (ZnO). Notowane są również śladowe ilości węgla
w wygrzewanych nanowłóknach, co jest charakterystyczne dla próbek badanych
tą metodą (Rozdział 2.3.3). W komorze mikroskopu pod wpływem wiązki elektronów
następuje rozkład gazów resztkowych oraz osadzanie produktów bogatych w węgiel
na powierzchni próbki. W przypadku nanowłókien nie poddawanych obróbce
chemicznej (nanowłókna kompozytowe) ilości węgla (obecnego w PVA i octanie
cynku) są na tyle duże, iż pozwalają korelować jego obecność z położeniem
nanowłókien na obrazie SEM (Rysunek 3.7, górny rząd).
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Uzyskane rezultaty potwierdzają również widma EDX (Rysunek 3.8).
Charakterystyczny, najintensywniejszy pik w widmie EDX wszystkich badanych
nanowłókien pochodzi od krzemu, z którego składa się podłoże. Dla wszystkich
nanowłókien notowano piki charakterystyczne dla cynku i tlenu. Natomiast pik
pochodzący od węgla widoczny jest tylko w próbkach niewygrzewanych. Temperatura
400 ºC jest wystarczającą do pozbycia się części organicznej z materiału i utworzenia
krystalitów tlenku cynku.

Rys. 3.9. Dyfraktogramy rentgenowskie nanowłókien przed wygrzewaniem oraz wygrzewanych
w powietrzu przez 4 godziny w różnych temperaturach, w zakresie od 400 do 900 ºC
(* - Zn2SiO4, obecny jedynie na dyfraktogramie nanowłókien wygrzewanych
w temperaturze 900 ºC).

Wyniki

dyfrakcji

rentgenowskiej

ujawniają

polikrystaliczną

strukturę

nanowłókien. Widoczne są piki związane z odbiciami od różnych, nierównoległych
płaszczyzn krystalograficznych. Niezależnie od zastosowanej temperatury wygrzewania
otrzymano dyfraktogramy charakterystyczne dla wurcytowego tlenku cynku (Rysunek
3.9) [JCPDS36-1451]. Na dyfraktogramie nanowłókien wygrzewanych w temperaturze
900 ºC widoczne są dodatkowe piki odpowiadające za obecność Zn2SiO4 [JCPDS371485]. Związek ten powstaje jedynie w próbce wygrzewanej w najwyższej
ze stosowanych temperatur w wyniku reakcji ZnO z podłożem (Si).
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Nanowłókna niewygrzewane nie posiadają struktury krystalicznej, nie
są zbudowane z ZnO. Stosowanie wygrzewania jest więc koniecznym etapem
do wytworzenia półprzewodnikowych nanowłókien ZnO.

Rys. 3.10. Obraz dyfrakcji elektronów nanowłókien wygrzewanych w temperaturze 700 ºC (a)
oraz obraz nanowłókien ZnO wygrzewanych w temperaturze 500 ºC otrzymany przy
pomocy wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego HRTEM (b).

Strukturę krystaliczną otrzymanych nanowłókien badano z wykorzystaniem
transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM. Widma dyfrakcji elektronów
nanowłókien wygrzewanych w różnych temperaturach są typowe dla wurcytowego
ZnO. Na Rysunku 3.10a pokazano przykładowy obraz dyfrakcji elektronów dla
nanowłókien wygrzewanych w temperaturze 700 ºC przez 4 godziny. Wyniki
te potwierdzają również polikrystaliczną naturę nanowłókien ZnO. Pierścienie
dyfrakcyjne zbudowane są z wielu punktów o różnej jasności, pochodzących
od dyfrakcji elektronów na przypadkowo ułożonych krystalitach w próbce. Świadczy
to o obecności w próbce wielu nanokrystalitów ZnO o niejednorodnych rozmiarach.
Poszczególne nanokrystality widoczne są na obrazach z wysokorozdzielczego
mikroskopu elektronowego (Rysunek 3.10 b).
Zaobserwowano również preferencyjny wzrost krystalitów w kierunku 001.
Spośród pików na dyfraktogramie (Rysunek 3.9) dla wszystkich temperatur
wygrzewania, najintensywniejszy pik związany jest z refleksem 002 (płaszczyzna 001).
Dodatkowo intensywność pierścieni dyfrakcyjnych na widmie dyfrakcji elektronów

72

(Rysunek 3.10 a) nie jest jednakowa. Wskazuje również na preferencję wzrostu
nanokrystalitów ZnO w kierunku 001, prostopadle do osi nanowłókien.

Rys. 3.11. Obrazy nanowłókien przed wygrzaniem oraz wygrzewanych w powietrzu przez
4 godziny w różnych temperaturach w zakresie od 400º do 900 ºC, wykonane
w mikroskopie SEM.

Obrazy

SEM

powierzchni

wygrzewanych

nanowłókien

potwierdzają

ich polikrystaliczną naturę (Rysunek 3.11). Wykonano również obrazy SEM
na przełomie takich nanowłókien (Rysunek 3.12), wskazujące na budowę krystaliczną
całej objętości otrzymanych nanostruktur, nie tylko ich powierzchni. Nanowłókna
niewygrzewane mają gładką powierzchnię, bez widocznych krystalitów (Rysunek 3.11).
Zaobserwowano różnicę w wielkość powstających krystalitów ZnO, w zależności
od zastosowanej temperatury wygrzewania.

Wraz ze wzrostem temperatury

wygrzewania obserwujemy wzrost wielkości powstających nanokrystalitów, od około
kilku nanometrów przy temperaturze 400 ºC do krystalitów nawet do 100 nm średnicy
przy temperaturze 900 ºC (dane z obrazów SEM).
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Rys. 3.12. Nanowłókno ZnO, wygrzane w temperaturze 500 ºC, w powietrzu przez 4 godziny.

Różnice w wielkości krystalitów, w zależności od zastosowanej temperatury
wygrzewania, widoczne były również na obrazach z ciemnego pola z TEM.
Na podstawie pomiarów średnich z tych obrazów (ponad 1350 nanokrystalitów)
wyznaczono średnie średnice nanokrystalitów, w zależności od zastosowanej
temperatury wygrzewania: od 400º do 800 ºC (Rysunek 3.13 a-e).
Z pomiarów średnic nanokrystalitów z mikroskopu TEM wyznaczono energię
aktywacji dla wzrostu krystalitów w nanowłóknach ZnO. Zastosowano równanie
Arrheniusa (8) do wyznaczenia energii jego aktywacji:

D = Aexp(-Ea/RT)

(8)

D - średnia wielkość kryształu (średnica),
A - stała,
Ea - energia aktywacji dla wzrostu kryształów,
R - stała gazowa,
T - temperatura wyrażona w Kelwinach.

Energię aktywacji wyznaczamy z nachylenia prostej będącej zależnością ln (D)
do 1/T (Rysunek 3.13 f). Energia aktywacji dla tego procesu wyniosła 12,1 kJ/mol.
Jest to wartość zbliżona do wartości otrzymanej przez Parka i Kima [Park09-2].
Wartość otrzymanej energii aktywacji jest o rząd wielkości niższa od wartości
dla monokrystalicznych nanodrutów (ok. 150 kJ/mol) [Yang08-2] czy krystalitów
objętościowych ZnO (nawet powyżej 300 kJ/mol) [Tomlins98]. Wzrost nanokrystalitów
w elektroprzędzonych nanowłóknach wymaga dużo mniejszej energii niż w przypadku
tradycyjnych technik.
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Rys. 3.13. Rozkłady wielkości nanokrystalitów (średnic) w nanowłóknach ZnO w zależności
od zastosowanej temperatury wygrzewania, otrzymane z obrazów z ciemnego pola
z mikroskopu TEM (a-e). Wykres zależności logarytmu ze średniej średnicy
nanokrystalitów (D) do odwrotności temperatury wygrzewania w Kelwinach (T)(f).

Niska energia aktywacji tworzenia nanokrystalitów podczas wygrzewania
elektroprzędzonych nanowłókien ZnO związana jest z faktem wyższego potencjału
chemicznego atomów na powierzchni nanokrystalitów. Przy dużym stosunku
powierzchni do objętości, skutkuje to większą prędkością rozrostu nanokrystalitów.
Wiąże się to z faktem, iż atomy na powierzchni nanokryształów mają większą
reaktywność ze względu na istnienie wolnych wiązań, jak również szybciej dyfundują
w porównaniu do krzyształów objętościowych. W nanokrystalitach stosunek liczby
atomów na powierzchni do liczby atomów w ich objętości jest duży dlatego
obserwujemy szybki ich wzrost [Jiang08].
Wielkość
nanowłókien.

nanokrystalitów
Właściwości

katodoluminescencji,
fluorescencyjnym.

te
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CL

wpływ

zostały
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ma
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na

obrazowania
z

za

optyczne
pomocą

w
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pojedynczych

nanowłókien

o porównywalnych rozmiarach i średnicach, przy tym samym powiększeniu (120 000)
i parametrach pomiarowych (AV = 15 kV, I = 6,46 nA).
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Widma CL (Rysunek 3.14) dla wszystkich wygrzewanych nanowłókien składają
się z dwóch wyraźnie rozdzielonych pasm. Jedno zlokalizowane w obszarze ok. 385 nm
związane z emisją w obszarze przerwy energetycznej ZnO, drugie zlokalizowane
w rejonie 450–600 nm, za które prawdopodobnie odpowiedzialne są luki tlenowe
w sieci krystalicznej ZnO [Özgür05]. Widmo PL zebrane dla pojedynczego nanowłókna
ZnO wygrzewanego w temperaturze 500 ºC ma podobny charakter (Rysunek 3.15).

Rys. 3.14 Widma katodoluminescencji zmierzone dla nanowłókien przed wygrzewaniem
i wygrzewanych w powietrzu przez 4 godziny w różnych temperaturach, w zakresie
od 400º do 900 ºC. Widma mierzone dla pojedynczych nanowłókien w temperaturze
pokojowej (powiększenie 120 000, AV = 15 kV, I = 6,46 nA).

Charakterystyka właściwości optycznych otrzymanych przez nas struktur opiera
się głównie na analizach CL. Rozdzielczość tej techniki umożliwia porównywanie
emisji z pojedynczych, reprezentatywnych nanowłókien. Rozmiary krystalitów korelują
z intensywnością emisji z nanowłókien, im większe krystality tym wyższa intensywność
katodoluminescencji nanowłókien ZnO w obszarze odpowiedzialnym za rekombinację
pasmo przewodnictwa – pasmo walencyjne. Na widmach katodoluminescencji
(Rysunek 3.14) obserwujemy wzrost intensywności emisji z obszaru przerwy
energetycznej wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania, a co za tym idzie
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ze wzrostem rozmiarów otrzymywanych nanokrystalitów ZnO. W większych
nanokrystalitach stosunek powierzchni do objętości zmniejsza się i tym samym
zmniejsza się udział związanych z powierzchnią procesów niepromienistych w ogólnej
liczbie procesów rekombinacji dziura – elektron.
Maksimum intensywności pasma defektowego obserwowano dla nanowłókien
wygrzewanych w temperaturze 700 ºC. Efekt ten notowano dla wszystkich
otrzymanych próbek. Prawdopodobnie w tej temperaturze proces ucieczki tlenu
z naokrystalitów jest wydajniejszy od procesu dyfuzji tlenu do wnętrza powstających
krystalitów. W wyniku tego generowana jest duża liczba luk tlenowych. Podobne
zjawisko raportowano już wcześniej. Na przykład, Vanheuseden i współpracownicy
obserwowali najwyższą intensywność emisji w rejonie defektowym oraz największą
ilość wolnych nośników dla nanoproszków ZnO wygrzewanych w temperaturze 800 ºC
[Vanheusden96].

Rys. 3.15. Widmo

fotoluminescencji

pojedynczego

nanowłókna

ZnO

zmierzone

w temperaturze pokojowej (pobudzanie λ=325 nm.)

Otrzymywane widma PL były konsystentne z widmami CL. Na rysunku 3.15
przedstawiono

widmo

dla

pojedynczego

nanowłókna

ZnO

wygrzewanego

w temperaturze 500 ºC (pobudzanie – 325 nm). Widoczne są dwa rozdzielone pasma
emisyjne. Jedno, skoncentrowane jest w okolicach 390 nm, odpowiedzialne
za rekombinacje w obszarze przerwy energetycznej ZnO oraz drugie, z maksimum
ok. 550 nm, odpowiedzialne za emisję w obszarze defektowym.
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Rys. 3.16. Obraz SEM (a) oraz mapa katodoluminescencji (panchromatyczna) (b)
nanowłókien ZnO, wygrzewanych w powietrzu w temperaturze 700 ºC przez
4 godziny.

Charakterystyka właściwości optycznych obejmowała również wykonanie map
CL dla otrzymywanych nanowłókien ceramicznych. Na rysunku 3.16 przedstawiono
porównanie obrazu SEM dla grupy nanowłókien ZnO z panchromatyczną mapą CL
tego obszaru. Obrazy pokrywają się, co świadczy o tym, iż wszystkie włókna wykazują
katodoluminescencję. Dodatkowo w obrębie nanowłókien widoczne są punkty
(krystality) o intensywniejszej katodoluminescencji. W celu zbadania tego zjawiska
wykonano również mapy CL z pojedynczych nanowłókien. Analizy CL umożliwiły
detekcję emisji z rozdzielczością przestrzenną ok. 50 nm oraz obserwację
katodoluminescencji pojedynczych krystalitów ZnO w nanowłóknach. Na rysunku 3.17
widoczna jest kolokalizacja występowania nanowłókien na obrazie SEM (a) z emisja
panchromatyczną (b) oraz dla wybranych długości fali: 385 nm (c) i 506 nm (d).
Zaobserwowano, iż sygnał z obszaru przerwy energetycznej (ok. 385 nm) (Rysunek
3.17 c) jest pofragmentowany i odpowiada emisji z poszczególnych krystalitów
widocznych na obrazie z mikroskopu SEM (Rysunek 3.17 a). Najintensywniejsza
emisja pochodzi od największych krystalitów ZnO. Emisja w obszarze defektowym jest
równomiernie rozłożona wzdłuż całego włókna (Rysunek 3.17 d), co wskazuje
na emisję niezależną od rozmiaru krystalitów, w tym paśmie.
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Rys. 3.17. Obraz SEM (a) oraz mapy katodoluminescencji: panchromatyczna (b) oraz przy
385 nm (c) i 506 nm (d), wykonane dla nanowłókien ZnO wygrzewanych
w powietrzu w temperaturze 500 ºC przez 4 godziny.

Luminescencję nanowłókien ZnO obserwowano również w mikroskopie
fluorescencyjnym. Na rysunku 3.18 przedstawiono obrazy nanowłókien ZnO
wygrzewanych w powietrzu przez 4 godziny w temperaturze 900 °C. Filtry zostały tak
dobrane, aby możliwa była obserwacja fotoluminescencji z obszarów zarówno przerwy
energetycznej: filtr ekscytacyjny ok. 325 nm i emisyjny 380-430 nm oraz z obszarów
defektowych: filtr ekscytacyjny ok. 325 nm i emisyjny 510-560 nm. Obserwowano
luminescencję z obu badanych obszarów, równomiernie emitowaną wzdłuż włókien.
Świadczy to o mniejszej rozdzielczości tej techniki w porównaniu do obrazowania CL.
Na mapach CL widać świecenie poszczególnych krystalitów ZnO, a emisja nie jest
jednorodna.

Rys. 3.18. Obrazy nanowłókien ZnO wygrzewanych w powietrzu przez 4 godziny
w temperaturze 900 °C. Obraz z mikroskopu świetlnego (a), oraz obrazy
z mikroskopu fluorescencyjnego, przy zastosowanych filtrach odpowiednio:
ekscytacyjnym ~ 325 nm i emisyjnym 380-430 nm (b) oraz ekscytacyjnym ~ 325nm
i emisyjnym 510-560 nm.

Uzyskany nanomateriał

badany był

wieloma

metodami

pomiarowymi

stosowanymi w fizyce ciała stałego. Przedstawiono charakterystykę strukturalną oraz
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właściwości

optyczne

katodoluminescencji

od

nanowłókien

ZnO.

stosowanej

Pokazano

temperatury

zależność

wygrzewania

intensywności
i

rozmiarów

powstających nanokrystalitów ZnO. Nanowłókna ZnO mogą być wykorzystane w
sensorach optycznych, bazujących na zjawisku rezonansowego transferu energii FRET.
Luminescencja nanowłókien ZnO w obszarze defektowym może być
wykorzystana do skonstruowania biosensorów opartych na zjawisku rezonansowego
transferu energii (FRET, Förster Resonance Energy Transfer) między donorem
(nanowłókno ZnO) a akceptorem (organiczny związek aromatyczny). Mechanizm
FRET jest czuły na zmiany środowiskowe, w tym pH, skład jonowy czy temperatura.
Istnieje duża grupa doniesień o zjawisku FRET pomiędzy nanokryształami lub
warstwami ZnO a związkami organicznymi [Yu08, Rakshit09, Makhal10]. Transfer
energii

FRET

obserwowano

również

na

przecięciach

dwóch

nanowłókien

kompozytowych, składających się z polimerów i odpowiednio dobranych barwników
organicznych [Anzenbacher09].
Uzyskane przez nas wstępne wyniki wskazują na transfer energii pomiędzy
półprzewodnikowym nanowłóknem ZnO a nanowłóknem polimerowym z dodatkiem
barwnika organicznego Texas Red (maksimum emisji – 615 nm, maksimum absorbcji 589 nm). W mikroskopie konfokalnym przy pobudzeniem laserem (355 nm)
obserwowano spadek intensywności emisji nanowłókna ZnO, a wzrost intensywności
emisji nanowłókna Texas Red w miejscu skrzyżowania nanowłókien, co może
wskazywać na rezonansowy transfer energii (FRET). Obiecujące wyniki wstępne oraz
możliwość pomiarów luminescencji pojedynczych nanowłókien,

w niedawno

zakupionym mikroskopie konfokalnym w IF PAN, otwierają drogę do konstrukcji
biosensora optycznego bazującego na zjawisku FRET, np. wykrywającego zmiany
stężenia jonów w płynach fizjologicznych.
Do konstruowania sensora elektrycznego wybrano nanowłókna wygrzewane w
temperaturze 500 ºC. Nanokrystality otrzymane w tej temperaturze mają małe średnice
ok. 5 nm. Dzięki temu nanowłókna te posiadają najbardziej rozwiniętą powierzchnię,
decydującą o czułości sensora. Oprócz tego w temperaturze 500 ºC nie zachodzi reakcja
między powstającymi nanostrukturami ZnO a podłożem, na którym są wygrzewane.
Procesy dyfuzji Zn w SiO2 są wolne. W dalszej części pracy zostaną przedstawione
wyniki dotyczące detekcyjnych właściwości nanowłókien ZnO, bazujące na zmianach
ich przewodnictwa.
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3.3.

Struktura, morfologia oraz własności magnetyczne nanowłókien ZnO
domieszkowanych Fe
Nanowłókna ZnO w procesie ich powstawania można domieszkować różnymi

atomami, w celu otrzymania materiału o nowych właściwościach, możliwych
do wykorzystania przy budowaniu sensorów. Otrzymano i scharakteryzowano
ferromagnetyczne

nanowłókna

ZnO

żelazem

domieszkowane

[Baranowska-

Korczyc12]. Nanowłókna uzyskano z mieszaniny wodnego roztworu polimeru, octanu
cynku i octanu żelaza, przygotowanej tak, aby stosunek atomów żelaza do atomów
cynku w nanowłóknach wynosił 0,1. Synteza nanostruktur obejmowała procesy
electrospinningu i wygrzewania. Parametry optymalne przy których otrzymywano
nanowłókna kompozytowe z mieszaniny octanów: żelaza i cynku oraz polimeru – PVA
przedstawiono w Rozdziale 2.1.2. Proces wygrzewania nanowłókien przeprowadzano
w powietrzu, w temperaturze 500 °C przez 4 godziny.
Otrzymane nanowłókna maja średnice od 100 do 500 nm i zbudowane
są

z

nanokrystalitów

(Rysunek

3.19).

Morfologicznie

nie

różnią

się

one

od niedomieszkowanych nanowłókien ZnO (Rysunek 3.11).

Rys. 3.19. Obraz nanowłókna ZnO domieszkowanego Fe, wykonany w mikroskopie SEM.

Widmo XRD nanowłókien domieszkowanych i niedomieszkowanych wykazuje
charakterystyczne piki dla struktury wurcytowej ZnO [JCPDS36-1451] (Rysunek 3.20).
Nie

zaobserwujemy

żadnych

dodatkowych

pików

w

widmie

nanowłókien

domieszkowanych Fe.
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Rys. 3.20. Dyfraktogramy nanowłókien: ZnO (a) oraz ZnO domieszkowane jonami żelaza (b).
Górne widmo przesunięte o 2500 zliczeń dla lepszej widoczności.

Nanowłókna

ZnO

domieszkowane

Fe

zostały

zbadane

przy

użyciu

promieniowania synchrotronowego w HASYLAB-DESY, na stacji pomiarowej W1.
Pomiary wykonywano w tak zwanej geometrii poślizgowej, umożliwiającej dokładny
pomiar próbek o niewielkich grubościach. Również w przypadku tych analiz, przy
zastosowaniu bardzo intensywnego źródła promieniowania rentgenowskiego, nie
zaobserwowano pików pochodzących od drugiej fazy. Otrzymano charakterystyczny
dyfraktogram dla heksagonalnego ZnO. Pomiary wykonywano na próbkach o różnej
gęstości nanowłókien. Na próbkach o dużej gęstości – „mata” z nanowłóknami,
pokrywającymi grubą warstwą płytkę krzemową oraz na próbkach o małej ilości
nanowłókien - pojedyncze nanowłókna na podłożu (Rysunek 3.21). Zwiększenie ilości
materiału nie wpłynęło na uzyskany rezultat, w obu rodzajach próbek nie obserwowano
pików od innej fazy niż heksagonalne ZnO.
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Rys. 3.21. Typowy dyfraktogram nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe, otrzymany z próbki
o dużej (a) i relatywnie mniejszej (b) gęstości nanowłókien. Pomiary wykonane przy
użyciu promieniowania synchrotronowego (HASYLAB – DESY, W1) w geometrii
poślizgowej (2°, λ = 1,54056 Å).

Rys. 3.22. Obraz dyfrakcji elektronów nanowłókien: ZnO (a) oraz ZnO domieszkowanych Fe
(b).

Brak wytrąceń drugiej fazy potwierdziły wyniki analiz z mikroskopu TEM.
Elektronogramy pokazują typową dla niedomieszkowanego ZnO strukturę wurcytową
(Rysunek 3.22 a) [JCPDS36-1451]. Dla materiału domieszkowanego nie obserwujemy
żadnych dodatkowych pierścieni dyfrakcyjnych w obrazie dyfrakcji elektronów.
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Oznacza to, że domieszkowanie nie wpływa na strukturę krystaliczną nanowłókien ZnO
(Rysunek 3.22 b). Wyniki otrzymane z mikroskopu TEM potwierdzają polikrystaliczną
strukturę otrzymanych nanowłókien ZnO, niedomieszkowanych i domieszkowanych Fe.

Rys. 3.23. Rozkłady

wielkości

(średnic)

nanokrystalitów

w

nanowłóknach

ZnO

domieszkowanych Fe (a) oraz niedomieszkowanych (b). W rysunki zostały
wstawione przykładowe obrazy z ciemnego pola z mikroskopu TEM, odpowiednio
nanowłókien domieszkowanych i niedomieszkowanych jonami Fe, z których
otrzymano rozmiary średnic nanokrystalitów.

Obrazy z ciemnego pola z mikroskopu TEM (Rysunek 3.23 a,b, wstawki)
pozwoliły na określenie wielkości nanokrystalitów tworzących nanowłókna. Rozkłady
rozmiarów nanokrystalitów we włóknach domieszkowanych i niedomieszkowanych
przedstawiono na rysunku 3.23. Średnia wielkość nanokrystalitów dla obu rodzajów
próbek wyniosła około 4,5 nm. Świadczy to o tym, iż domieszkowanie atomami żelaza
nie zmienia rozmiarów nanokrystalitów ZnO.
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Rys. 3.24. Mapy EFTEM: Zn -M (a), O-K (b) i Fe-L (c) dla nanowłókna ZnO
domieszkowanego żelazem.

Nanowłókna

analizowane

były

za

pomocą

techniki

EFTEM.

Nie

zaobserwowano precypitatów drugiej fazy (pochodzących od tlenków żelaza)
z rozdzielczością ok. 1,5 nm. Na Rysunku 3.24 przedstawiono mapy EFTEM dla
atomów cynku, tlenu i żelaza. Atomy wszystkich trzech pierwiastków rozlokowane
są równomiernie w nanowłóknach. Nie stwierdzono żadnych agregatów atomów żelaza.
Jeśli w otrzymanym materiale wytwarzają się dodatkowe kryształy w matrycy ZnO,
np. takie jak Fe2O3, FeO, mają one średnice poniżej 1,5 nm. Kryształy o takich
rozmiarach nie są możliwe do wykrycia stosowanymi przez nas metodami: XRD, TEM
czy EFTEM.
Charakterystyka chemiczna nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe została
wykonana za pomocą analizy EDX. Wyniki ilościowe składu wykazały, że stosunek
atomowy Fe do Zn wynosił 0,09; co jest wartością zbliżoną do założonej. Stosunek
żelaza do cynku w wyjściowym roztworze polimerowym wynosił 0,1. Różnica
ta wynika z dokładności pomiarowej techniki EDX. Rezultat ten wskazuje na to, iż
w roztworze startowym, z którego wykonywano nanowłókna, nie doszło do wytrącenia
związków bogatych w żelazo. Roztwór był jednorodny, jak również warunki procesu
elektroprzędzenia i wygrzewania nie wpłynęły niekorzystnie na założony stosunek
atomowy żelaza do cynku. Zmierzony został również rozkład żelaza w poprzek
nanowłókna (Rysunek 3.25). Otrzymany sygnał EDX dla atomów Fe wskazuje
na jednorodny rozkład badanego pierwiastka i nie wykazuje obecności agregatów
żelaza.
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Rys. 3.25. Sygnał EDX dla atomów Zn, O i Fe w poprzek włókna domieszkowanego Fe.

Zbadano katodoluminescencję włókien ZnO domieszkowanych żelazem. Widmo
katodoluminescencji (Rysunek 3.26), składa się z dwóch pasm. Pierwsze z maksimum
przy 420 nm, związane z przerwą energetyczną oraz drugie pasmo z maksimum
ok. 600 nm, pochodzące prawdopodobnie od defektów, luk tlenowych. Typowe pasmo
związane z przerwą energetyczną dla ZnO ma maksimum ok. 380-390 nm [Özgür05].
Dla niedomieszkowanych nanowłókien ZnO maksimum tego pasma znajduje się przy
długości fali 385 nm (CL) (Rysunek 3.14). W przypadku nanowłókien ZnO
domieszkowanych Fe obserwujemy przesunięcie maksimum pasma do ok. 420 nm.
Wartość energii przerwy energetycznej zmniejsza się z 3,46 eV do 2,95 eV. Podobne
zjawisko obserwowane było przy domieszkowaniu cienkich warstw ZnO żelazem,
gdzie otrzymano materiał Zn1-xFexO [Alver07, Soumahoro10, Mari10].
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Rys. 3.26. Widmo katodoluminescencji nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe zmierzone
w temperaturze pokojowej (AV = 15 kV, I = 6.5 nA).

Emisję z dwóch, wyżej wymienionych pasm można obserwować również
na mapach CL. Na Rysunku 3.27 przedstawiono obraz SEM nanowłókien ZnO
domieszkowanch żelazem oraz mapy CL: panchromatyczną i przy długości 400 nm,
związaną z rekombinacją w obszarze przerwy energetycznej. Występowanie
nanowłókien na obrazie SEM kolokalizuje z emisją panchromatyczną z nanowłókien,
jak i z obszaru przerwy energetycznej.

Rys. 3.27. Obraz SEM (a) oraz mapy CL: panchromatyczna (b) i przy długości 400 nm (c)
nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe.
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Rys. 3.28. Wykres

magnetyzacji

w

funkcji

pola

magnetycznego

nanowłókien

ZnO

domieszkowanych Fe, ułożonych wzdłuż przykładanego pola magnetycznego
w magnetometrze, dla różnych temperatur pomiarowych. Powiększenie pętli
histerezy w zakresie pola magnetycznego od -0,5 to 0,5 kOe (wstawione w rysunek).

Nanowłókna ZnO domieszkowane jonami żelaza wykazują właściwości
magnetyczne. Wykonano pomiary magnetyzacji w zależności pola magnetycznego
w różnych temperaturach, od 3,5 do 300 K, dla nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe
zorientowanych wzdłuż przykładanego pola magnetycznego w magnetometrze SQUID
(Rysunek 3.28). W całym zakresie badanych temperatur otrzymano pętle histerezy
charakterystyczne dla materiałów ferromagnetycznych. Zarówno sygnał magnetyczny,
jak i pole koercji maleje wraz ze wzrostem temperatury. W temperaturze pokojowej
(ok. 300 K) nadal obserwujemy pętle histerezy. Sygnał magnetyczny nasyca się około
5 kOe. Kształt pętli histerezy wskazuje, że temperatura Curie jest znacznie wyższa niż
temperatura 300 K. Dla pomiarów wykonanych w temperaturach poniżej 50 K, sygnał
magnetyczny nie wysyca się w polu magnetycznym poniżej 10 kOe. Wskazuje to na
możliwość występowania również paramagnetycznej fazy w badanych nanowłóknach.
Sam paramagnetyczny sygnał prawdopodobnie pochodzi od podstawiania atomów Zn
przez Fe2+, prezentując obecność trójskładnikowej fazy (Zn,Fe)O.
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Przeprowadzono pomiar temperaturowej zależności magnetyzacji w polu
magnetycznym (10 Oe) – otrzymując krzywe FC i ZFC (Rysunek 3.29). Temperatura
blokowania TB wynosiła 20 K, co umożliwiło wyznaczenie rozmiaru nanocząstek
z równania (9):

TB = 25 kBVB/K

(9)

TB - temperatura blokowania,
kB - stała Boltzmana,
VB - rozmiar nanocząstek,
K - magnetyczna stała anizotropii.

Nie znamy dokładnej wartości K dla materiału jakim są nanowłókna ZnO
domieszkowane Fe. Przyjęto wartości K pomiędzy 105 a 106 erg/cm3. Takie wartość
magnetycznej stałej anizotropii odpowiadają wartości stałej anizotropii dla nanocząstek
Fe i nanocząstek tlenku żelaza. Pozwoliło to oszacować rozmiary nanocząstek
odpowiadających za sygnał magnetyczny. Wynoszą one: 3-10 nm, co jest bliskie
rozmiarom nanokrystalitów ZnO na zdjęciach TEM (obrazy z ciemnego pola).

Rys. 3.29. Krzywe magnetyzacji ZFC i FC dla nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe
w funkcji temperatury.
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Magnetyczne właściwości nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe potwierdziły
pomiary

przeprowadzone

przy

pomocy

mikroskopu

MFM,

wykonywane

w temperaturze pokojowej. Na Rysunku 3.30 przedstawiono obszar próbki 30x30 µm
z nanowłóknami ZnO domieszkowanymi Fe, analizowany zarówno w mikroskopie
AFM, jak i MFM. Pomiar AFM wykonywany był w trybie „tapping mode”, natomiast
pomiar MFM wykonywany był przy zachowaniu odległości 150 nm pomiędzy
magnetyczną igłą a próbką. W miejscu występowania nanowłókien (topografia, AFM)
(Rysunek 3.30 a) zaobserwowano w modzie MFM ciemne rejony (Rysunek 3.30 b).
Świadczy to o interakcji – przyciąganiu magnetycznej igły z magnetycznymi
nanowłóknami. Sygnał magnetyczny pokrywa się z występowaniem nanowłókien
na obrazie topografii próbki.

Rys. 3.30. Porównanie obrazu AFM (a) i MFM (b) nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe.
Obszar skanowania ten sam dla obu obrazów, wymiary: 30x30 µm. Pomiar
wykonywany w temperaturze pokojowej.

Otrzymane nanowłókna ZnO domieszkowane Fe wykazują właściwości
ferromagnetyczne. Niedomieszkowane nanowłókna ZnO nie wykazywały sygnału
magnetycznego, ani w badaniach z użyciem magnetometru SQUID, ani mikroskopu
MFM. Badano również nanowłókna ZnO domieszkowane Fe w formie proszku, bez
podłoża. Przygotowano dużą ilość nanowłókien, pobranych w formie maty
i wygrzewano w kwarcowym pojemniku. Uzyskany w ten sposób materiał był również
ferromagnetyczny w temperaturze pokojowej, co świadczy o braku wpływu podłoża
na sygnał magnetyczny z nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe [Mofor05].
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Rys. 3.31.

Wykres

magnetyzacji

w

funkcji

pola

magnetycznego

nanowłókien

ZnO

domieszkowanych Co, w temperaturze 5 K.

Nanowłókna ZnO domieszkowano atomami metali przejściowych 3d: Fe, Co
i Mn, w celu otrzymania materiału magnetycznego, do budowy sensorów
i biosensorów. Nanowłókna domieszkowane Co i Mn były magnetyczne w niskich
temperaturach (ok. 5 do 30 K). Przy domieszkowaniu Co (0,1 stosunek atomowy Co
do Zn), nanowłókna wykazywały ferromagnetyzm w temperaturze 5 K (Rysunek 3.31)
[Gas09]. Nanowłókna ZnO domieszkowane Mn (0,1 stosunek atomowy Mn do Zn),
badano za pomocą techniki EPR (Electron Paramagnetic Resonance - elektronowy
rezonans paramagnetyczny). W niskich temperaturach (od 8,4 do 30 K) obserwowano
szeroką linię rezonansu ferromagnetycznego Mn [Jayakumar06], którego intensywność
malała wraz ze wzrostem temperatury (Rysunek 3.32). Nanowłókna domieszkowane Co
lub Mn wykazywały ferromagnetyzm jedynie w niskich temperaturach, dlatego do
dalszych prac nad konstruowaniem biosensora bazującego na zmianach sygnału
magnetycznego odpowiednie wydaje się wybranie nanowłókien domieszkowanych Fe,
wykazujących ferromagnetyzm w temperaturze pokojowej.
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Rys. 3.32. Widmo

EPR

nanowłókien

ZnO

domieszkowanych

Mn

zarejestrowane

w temperaturze 8,4; 19 i 30 K.

Przeprowadzone

badania

strukturalne

i

magnetyczne

nie

dostarczają

jednoznacznego dowodu na źródło pochodzenia ferromagnetyzmu w nanowłóknach
ZnO domieszkowanych Fe. Zakładamy, iż jest on związany z atomami żelaza, które
wbudowały się w strukturę krystaliczną ZnO i pochodzi od krystalitów ZnFeO. Postulat
ten opiera się głównie na uzyskanych wynikach doświadczalnych:
1. Badania strukturalne nie wykazały obecności drugiej fazy w badanym materiale,
pomimo relatywnie dużej ilości jonów Fe wprowadzonych do matrycy ZnO (0,1 Fe
do

Zn,

stosunek

atomowy).

Nie

obserwujemy

dodatkowych

pików

na dyfraktogramach, również tych z pomiarów synchrotronowych oraz na obrazach
dyfrakcji elektronów nanowłókien ZnO domieszkowanych Fe, w porównaniu
do materiału niedomieszkowanego.
2. Analizy EFTEM nie wykazy wytrąceń żelaza powyżej 1,5 nm. Z drugiej strony
z pomiarów ZFC-FC oraz wyznaczonej temperatury blokowania otrzymaliśmy
rozmiary cząsteczek odpowiedzialnych za magnetyzm w nanowłóknach ZnO
domieszkowanych Fe. Wynoszą one od 3-10 nm, a w tym obszarze rozmiarów nie
obserwujemy obcej fazy, np. Fe2O3, FeO, ZnFe2O4. Wynik ten wskazuje
na

pochodzenie

sygnału

magnetycznego

od

krystalitów

ZnFeO.

Jeśli

w nanowłóknach wytworzyły się kryształy drugiej fazy, to maja one wymiary poniżej
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1,5 nm, czyli nie są możliwe do detekcji metodami XRD, TEM czy EELS,
jak również nie mają one wkładu w sygnał magnetyczny.
3. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wbudowaniem się atomów Fe w ZnO
jest zmiana właściwości optycznych nanowłókien domieszkowanych. Obserwujemy
zmniejszenie wartości energii przerwy energetycznej ZnO przy domieszkowaniu
żelazem z 3,46 eV do 2,95 eV.

W nanowłóknach ZnO domieszkowanych Fe (0,1 stosunek atomowy Fe do Zn)
zbudowanych z nanokrystalitów o rozmiarach 5 nm nie wykryto wytrąceń żelaza i jego
związków o rozmiarach większych od 1,5 nm (granica rozdzielczości zastosowanych
technik pomiarowych). Rezultat ten wskazuje na zwiększenie wartości granicy
rozpuszczalności żelaza w porównaniu z kryształami objętościowymi (ok. 0,03).
Podobny

wynik

był

przedstawiany

wcześniej

dla

nanokryształów

ZnO

domieszkowanych kobaltem i manganem. Obserwowano zwiększanie rozpuszczalności
domieszek wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów krystalitów (do 10 nm), co pozwoliło
uzyskać rozpuszczalność kobaltu i manganu na poziomie 0,3 (stosunek atomowy Co
i Mn do Zn) [Straumal08, Straumal09]. Można postulować, że odpowiada za to niska
energia aktywacji procesu tworzenia nanokrystalitów. Duża szybkość wzrostu
krystalitów w niskich temperaturach powoduje, że atomy domieszek (żelaza) są
blokowane na powierzchni wzrostu. Nie mogą swobodnie poruszać się po niej i tworzyć
skupisk (wytrąceń). W efekcie domieszkowanie żelazem takich nanostruktur nie
zmienia heksagonalnej struktury ZnO, a wpływa na zmianę własności optycznych
i magnetycznych.
Magnetyczne nanowłókna ZnO domieszkowane Fe mogą zostać wykorzystane
do budowania różnego typu sensorów. Dodatkowe właściwości otrzymanych
nanowłókien, jak niska toksyczność samego tlenku cynku, czy ich ferromagnetyzm
w temperaturze pokojowej, pozwalają na użycie ich jako sensora biologicznego, np. po
zinternalizowaniu przez różne rodzaje komórek, a także jako filtr do separacji
i oczyszczania płynów biologicznych. Nowe aplikacje otwiera również możliwość
interakcji

pomiędzy

biofunkcjonalizowanymi

magnetycznymi

nanocząstkami

a magnetycznymi nanowłóknami.
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3.4.

Charakterystyka nanowłókien GaN
Wobec wielu zalet i unikalnych właściwości otrzymanych nanowłókien ZnO

i ZnO domieszkowanych Fe, należy również pamiętać o niskiej trwałości ZnO
w płynach. ZnO jest niestabilny w roztworach w całym zakresie pH [Zhou06].
Rozpuszczalność materiałów ma kluczowe znaczenie w aplikacjach biologicznych, np.
w biosensorach. ZnO jest nanomateriałem odpowiednim do detekcji gazów czy
promieniowania UV, jednak jego rozpuszczalność w roztworach uniemożliwia
skonstruowanie powtarzalnego sensora wielokrotnego użycia, jak i śledzenia zmian
badanego bodźca w czasie, w środowisku biologicznym, takim jak płyny fizjologiczne
czy bufory.
Do skonstruowania sensora chemicznego czy biosensora, pracującego stabilnie
w płynach, niezbędne jest pasywowanie nanowłókien ZnO. Inną alternatywą jest
uzyskanie nanowłókien z materiału odpornego na warunki środowiska zewnętrznego
(płyny). W tym celu otrzymano i scharakteryzowano nanowłókna z azotku galu (GaN).
Uzyskanie takich jednowymiarowych nanostruktur było możliwe dzięki metodzie
elektrospinningu i następującemu po niej dwuetapowemu procesowi wygrzewania.
Elektroprzędzenie wykonano z zastosowaniem prekursora, uwodnionego azotanu galu
(III) oraz roztworów dwóch różnych polimerów: PVP [Wu09] lub standardowo PVA
(Rozdział 2.1.3). Dzięki pierwszemu wygrzewaniu elektroprzędzonych nanostruktur,
w powietrzu przez 4 godziny otrzymano nanowłókna z tlenku galu (III). Zależnie
od temperatury wygrzewania była to: dla temperatury 500 ºC heksagonalna forma
α-Ga2O3 i dla temperatury 900 ºC forma β-Ga2O3 o jednoskośnym układzie
krystalograficznym. Następnie nanowłókna Ga2O3 wygrzewano w atmosferze amoniaku
(N2/NH3) w 850 ºC przez 2 godziny dla uzyskania nanowłókien z GaN [Wu09].
Amoniak zostaje w wysokiej temperaturze częściowo zdysocjowany do atomów azotu
(N+) i wodoru. Następuje redukcja tlenu z nanowłókien Ga2O3 i wytworzenie GaN.
Otrzymane nanowłókna GaN mają średnice od 100 do 500 nm i zbudowane są
z dwóch rodzajów krystalitów: kilkunastonanometrowych, w obrębie nanowłókien oraz
większych (400-600 nm), heksagonalnych, znajdujących na powierzchni nanowłókien
(Rysunek 3.33).
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Rys. 3.33. Obraz nanowłókien GaN wykonany w mikroskopie SEM.

Wykonano charakterystykę chemiczną nanowłókien Ga2O3 (etap pośredni) oraz
GaN za pomocą analizy EDX. Na Rysunku 3.34 przedstawiono widma EDX
nanowłókien Ga2O3,w zależności od zastosowanego polimeru. W obydwu przypadkach
jest to widmo wskazujące na to, iż nanowłókna zbudowane są z galu i tlenu. Obecność
pierwiastków chemicznych, z których utworzone są nanowłókna Ga2O3 i GaN została
przedstawiona również na mapach EDX (Rysunki 3.35, 3.36). Na mapach EDX
nanowłókien Ga2O3 widać kolokalizację pierwiastków, galu i tlenu, w miejscu
występowania nanowłókna na obrazie SEM (Rysunek 3.35). Natomiast na mapach
EDX nanowłókien GaN można stwierdzić kolokalizację galu, azotu i tlenu w miejscu
występowania nanowłókna na obrazie SEM (Rysunek 3.36). Mapy EDX ujawniają dwa
rodzaje, różnej wielkości krystalitów widoczne na obrazach SEM (Rysunek 3.33), nie
różnią się one składem chemicznym. Azot jest obecny w dużych heksagonalnych
kryształach, powstających na powierzchni nanowłókna, podczas drugiego wygrzewania,
jak również wzdłuż całego włókna, zbudowanego z kilkunastonanometrowych
krystalitów. Nie tylko nowopowstające, duże kryształy są zbudowane z azotku galu,
ale

również

relatywnie

mniejsze

krystality,

tworzące

nanowłókno,

ulęgają

przekształceniu do azotku galu w procesie amonizacji. Obecność tlenu we włóknach
po drugim wygrzewaniu może wynikać z niecałkowitego przekształcenia krystalitów
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tlenku galu (III) w krystality azotku galu lub z przekształcenia tylko części krystalitów.
Należy jednak zauważyć, iż duże heksagonalne kryształy, powstające tylko podczas
drugiego wygrzewania na powierzchni nanowłókien, również zawierają tlen na mapach
EDX (Rysunek 3.36).

Rys. 3.34. Widmo EDX nanowłókien Ga2O3 wygrzewanych w temperaturze 500°C przez
4 godziny, w powietrzu. Górne widmo przesunięte o 1000 zliczeń, dla lepszej
widoczności.

Rys. 3.35. Obraz SEM (a) oraz mapy EDX: Ga-K (b) i O-K (c) nanowłókna Ga2O3
wygrzewanego w temperaturze 500 °C przez 4 godziny w powietrzu.
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Rys. 3.36. Obraz SEM (a) oraz mapy EDX: Ga-K (b), N-K (c) i O-K (d) nanowłókien GaN
wygrzewanych w temperaturze 500 °C przez 4 godziny w powietrzu, a następnie
w atmosferze N2/NH3 w 850 °C przez 2 godziny.

Wykonano również badania strukturalne otrzymanych nanowłókien. Widma
XRD nanowłókien Ga2O3 i GaN wykazują charakterystyczne piki odpowiednio dla
tlenku galu (III) i azotku galu niezależnie od zastosowanego polimeru (PVA czy PVP).
Dyfraktogramy nanowłókien Ga2O3 wygrzewanych w temperaturze 500 °C
przez 4 godziny nie wykazały charakterystycznych pików dla tlenku galu (III).
Prawdopodobnie dlatego, że w tej temperaturze powstaje heksagonalna forma α- Ga2O3,
która charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami krystalitów (ok. 3 nm). Mogą one być
niewidoczne na widmach XRD. Jednak amonizacja tych włókien pozwoliła
na uzyskanie nanowłókien GaN, co oprócz wyników EDX również dowodzi obecności
tlenku galu (III) w strukturach wygrzanych w ten sposób.
Wygrzewanie elektroprzędzonych nanowłókien w powietrzu w temperaturze
900 °C pozwoliło na uzyskanie formy β-Ga2O3, o jednoskośnym układzie krystalicznym
(monoclinic) i rozmiarach krystalitów większych od formy α, dzięki zastosowaniu
wyższej temperatury wygrzewania. W przypadku tych nanowłókien rozmiary
otrzymanych nanokrystalitów są wystarczające do wyodrębnienia w widmie XRD
charakterystycznych pików dla Ga2O3 [JCPDS41-1103]. Widma dla nanowłókien
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wygrzanych w ten sposób i otrzymanych z różnych polimerów przedstawiono
na Rysunku 3.37.

Rys. 3.37. Dyfraktogramy nanowłókien Ga2O3 wygrzewanych w temperaturze 900°C przez
4 godziny w powietrzu. Nanowłókna otrzymane z zawiesiny uwodnionego azotanu
galu (III) oraz roztworu polimeru PVA (a) lub PVP (b).

98

Rys. 3.38. Dyfraktogramy nanowłókien GaN wygrzewanych w temperaturze 500 °C przez
4 godziny w powietrzu a następnie w atmosferze N2/NH3 w 850 °C przez 2 godziny.
Nanowłókna otrzymano z zawiesiny uwodnionego azotanu galu (III) oraz roztworu
polimeru PVA (a) lub PVP (b).

Wykonano analizy rentgenowskie materiału również po drugim wygrzewaniu
(amonizacji). Wszystkie pliki obserwowane w widmie rentgenowskim nanowłókien
GaN

odpowiadają

heksagonalnej

strukturze

azotku

galu

[JCPDS76-0703].

Po dwukrotnym wygrzewaniu: w powietrzu i w atmosferze amoniaku otrzymano
nanowłókna GaN niezależnie od zastosowanego polimeru w materiale wyjściowym
(Rysunku 3.38).
Zastosowane zostały dwa rodzaje polimerów w roztworze startowym:
poliwinylopirolidon (PVP) i alkohol poli(winylowy) PVA. Rodzaj zastosowanego
roztworu nie miał wpływu na otrzymany końcowy produkt wygrzewania (GaN).
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Roztwory polimerów pozwoliły na nadanie nanostrukturom jednowymiarowego
charakteru w procesie elektrospinningu. Polimery zostały usunięte z nanowłókien już
podczas pierwszego wygrzewania. Jak wykazaliśmy wcześniej (Rozdział 3.2)
temperatura 400 °C jest wystarczająca do usunięcia z nanowłókien części organicznej.
Polimery wybrano opierając się na jedynym znanym doniesieniu literaturowym,
w którym uzyskano nanowłókna GaN za pomocą elektrospinningu z użyciem PVP
[Wu09]. Natomiast wodny roztwór PVA używany był już wcześniej, do otrzymania
nanowłókien ZnO, przetestowany został więc też w tym układzie eksperymentalnym.
Zastosowane

roztwory

polimerów

nie

wpływają

znacząco

na

sam

proces

elektroprzędzenia. Jedyną znacząca różnicą i zaletą roztworu przygotowywanego
z polimeru PVP, jest sam czas otrzymywania tego roztworu. Do uzyskania
jednorodnego wodnego roztworu PVA potrzeba kilku dni, natomiast roztwór PVP jest
homogenny już w kilka godzin po przygotowaniu.

Zbadano

właściwości

optyczne

nanowłókien.

Wykonano

analizy

CL

nanowłókien Ga2O3 i GaN. Pomiary przeprowadzane były w niskich temperaturach
(5 K). Na Rysunku 3.39 przedstawiono widma otrzymane dla nanowłókien Ga2O3 oraz
na Rysunku 3.40 dla nanowłókien GaN. Widmo CL nanowłókien Ga2O3 posiada pasmo
z maksimum przy ok. 370 nm charakterystyczne dla defektów Ga2O3 (Rysunek 3.39).
Według danych literaturowych widmo fotoluminescencji dla nanodrutów z tlenku galu
(III) posiada podobne pasmo defektowe, z maksimum: dla formy α-Ga2O3 - 450 nm
oraz dla formy β-Ga2O3 - 437 nm. Widma PL zbierane były w temperaturze pokojowej
[Quan10]. Pomiary CL wykonywane w temperaturze 5 K, czyli w warunkach
pomiarowych zbliżonych do stosowanych w pracy, wykazywały maksimum pasma
defektowego nanodrutów Ga2O3 w temperaturze pokojowej ok. 420 nm. Natomiast
w temperaturze 5 K maksimum pasma defektowego ulega przesunięciu do 380 nm
[Maximenko09].

Jest

to

wynik

zgodny

z

rezultatami

otrzymanymi

dla

elektroprzędzonych nanowłókien Ga2O3 (Rysunek 3.39). Pasmo emisyjne związane
z przerwą energetyczną nie zostało zarejestrowane, ponieważ występuje poza obszarem
pomiarowym uzyskanego widma. Przerwa energetyczna tlenku galu (III) wynosi
ok. 4,9 eV [Quan10].

100

Rys. 3.39. Widma katodoluminescencji niskotemperaturowej (5 K) nanowłókien Ga2O3
wygrzewanych w temperaturze 900 °C przez 4 godziny w powietrzu, otrzymanych
z zawiesiny uwodnionego azotanu galu (III) oraz roztworów polimerów PVA lub
PVP.

Widmo CL nanowłókien GaN składa się z trzech pasm emisyjnych. Pierwsze
charakterystyczne z maksimum ok. 360 nm, związane z przerwą energetyczną tlenku
galu (III), drugie ok. 390 nm, przejście donor-akceptor oraz trzecie ok. 560 nm,
pochodzące prawdopodobnie od defektów (Rysunek 3.40) [Andrianov96, Kidalov03].

Rys. 3.40. Widmo katodoluminescencji niskotemperaturowej (5 K) nanowłókien GaN
otrzymanych z nanowłókien Ga2O3 poprzez wygrzewanie ich w atmosferze N2/NH3
w 850 °C przez 2 godziny.
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Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki, z wykorzystaniem analiz EDX,
XRD oraz CL, można stwierdzić, iż otrzymanym materiałem końcowym są nanowłókna
GaN. Elektroprzędzone nanowłókna GaN są bardzo obiecującym kandydatem
do budowy fotodetektorów oraz sensorów bazujących na tranzystorach polowych: FET
i bio-FET.
Procedura uzyskiwania nanowłókien GaN jest wieloetapowa oraz wymaga
stosowania specjalistycznej aparatury do wygrzewania w atmosferze amoniaku.
Nanowłókna Ga2O3 pomimo niskiej czasowej stabilności wygrzewane były na
Politechnice Warszawskiej. W naszych warunkach laboratoryjnych w celu uzyskania
materiału odpornego na działanie środowiska biologicznego efektywniejszym
rozwiązaniem okazało się pasywowanie nanowłókien ZnO siarczkiem cynku.
Opracowano prostą metodę pokrywania nanowłókien ZnO siarczkiem cynku w fazie
gazowej i do dalszych prac nad konstrukcją sensorów i biosensorów stosowano
nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS.
Alternatywna metodą otrzymania nanowłókien odpornych na działanie
środowiska biologicznego okazała się pasywacja już zsyntetyzowanych nanowłókien
ZnO

organicznym

związkiem

nierozpuszczalnym

w

wodzie

-

(3-glycidyloksypropyl)trimetoksysilanem.

3.5.

Charakterystyka i właściwości nanowłókien rdzeń/otoczka ZnO/ZnS

3.5.1

Opracowanie metody pasywacji nanowłókien ZnO siarczkiem cynku,
charakterystyka oraz właściwości katodoluminescencyjne nanowłókien
ZnO/ZnS
W celu ochrony nanowłókien ZnO przed destrukcyjnym wpływem środowiska

zewnętrznego,

głównie

płynów,

nanowłókna

pasywowano

siarczkiem

cynku.

Opracowano szybką, skuteczna metodę otrzymywania nanowłókien rdzeń/otoczka
ZnO/ZnS w fazie gazowej [Baranowska-Korczyc11].
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Rys. 3.41. Obraz TEM nanowłókna ZnO/ZnS, poddawanego działaniu siarkowodoru przez
20 minut.

Siarczkiem cynku pokrywano jedynie nanowłókna ZnO, które miały być
wykorzystane do konstrukcji przyszłych sensorów. Wybrano nanostruktury ZnO
o dużym stosunku powierzchni do objętości, czyli nanowłókna wygrzewane
w temperaturze 500 °C przez 4 godziny, w powietrzu. Nanowłókna ZnO umieszczano
w zamkniętej objętości (50 ml), w obecności wodnego roztworu siarczku amonu (NH4)2S. Nanowłókna wystawione były na działanie gazowego produktu rozkładu
(NH4)2S -siarkowodoru (H2S) przez 10, 15, 20, 60 i 180 minut. W wyniku reakcji H2S
z nanowłóknami ZnO, powstała cienka warstewka (do 5 nm) ZnS na powierzchni
nanowłókien

ZnO.

Otrzymano

nanowłókna

rdzeń/otoczka

ZnO/ZnS,

według

poniższych reakcji (10, 11):
(NH4)2S + 2H2O → 2NH3×H2O + H2S↑

(10)

H2S + ZnO → ZnS + H2O

(11)

Przeprowadzono

charakterystykę

strukturalną

otrzymanych

nanostruktur

za pomocą analiz mikroskopowych TEM. Na obrazach z ciemnego pola
zaobserwowano otoczkę ZnS, a także „świecące” nanokrystality ZnS (Rysunek 3.41).
Wielkość nanokrystalitów siarczku cynku, pokrywającego nanowłókno ZnO wynosi
1,5-2 nm. Obraz dyfrakcji elektronów nanowłókien ZnO/ZnS zawiera zarówno
pierścienie od heksagonalnego rdzenia ZnO jak i kubicznej otoczki ZnS (Rysunek
3.42). Poszczególne krystality zauważalne są na obrazie z wysokorozdzielczego
mikroskopu transmisyjnego HRTEM (Rysunek 3.43). Widoczna jest granica pomiędzy
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krystalitami kubicznymi otoczki ZnS (rozmiary ok. 2 nm) oraz heksagonalnymi
krystalitami rdzenia ZnO (rozmiary ok. 5 nm). W mikroskopie TEM obserwowano
strukturę powstającej otoczki, w zależności od zastosowanego czasu działania
siarkowodoru

na

nanowłókna

ZnO.

Kubiczna

otoczka

obserwowana

była

we wszystkich zastosowanych czasach siarkowania, z wyjątkiem: 10 minut.
Prawdopodobnie jest to za krótki czas na wytworzenie się odpowiedniego stężenia par
siarkowodoru i jego reakcji z ZnO. Istnieje również możliwość, iż otoczka w ciągu
10 minut powstaje niejednorodnie na całej powierzchni nanowłókna lub jest jeszcze
na tyle mała, że nie jesteśmy w stanie detekować ją w mikroskopie HRTEM. Czas
siarkowania – 20 minut jest wystarczający do wytworzenia ciągłej i jednorodnej otoczki
ZnS.
Wykonano również badania XRD nanowłókien ZnO/ZnS z wykorzystaniem
promieniowania

synchrotronowego

(HASYLAB

DESY,

Hamburg).

Na

dyfraktogramach widoczne były jedynie piki pochodzące od heksagonalnego rdzenia
ZnO. Brak pików od ZnS wynika prawdopodobnie z małej grubości otoczki
i niewielkich rozmiarów krystalitów siarczku cynku (do 2 nm), niewykrywalnych
tą metodą.

Rys. 3.42. Obraz dyfrakcji elektronów nanowłókna ZnO/ZnS, poddawanego działaniu
siarkowodoru przez 20 minut. Na zielono zaznaczone zostały pierścienie od
heksagonalnego rdzenia ZnO, na żółto od kubicznej otoczki ZnS.
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Rys. 3.43. Obraz HRTEM fragmentu rdzenia i otoczki nanowłókna ZnO/ZnS, poddawanego
działaniu siarkowodoru przez 60 minut.

Porównano nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS z nanowłóknami ZnO
za pomocą mikroskopu SEM. Na obrazach SEM obydwu rodzajów włókien widoczne
są różnice w ich morfologii (Rysunek 3.44). Nanowłókna ZnO mają widoczną
strukturę, krystality w tych nanostrukturach mają wymiary ok. 5 nm. Nanowłókna
pokryte ZnS mają słabo widoczną strukturę, co związane jest ze znacznie mniejszymi
rozmiarami nanokrystalitów tworzących otoczkę ZnS. Powierzchnia nanowłókien
pokrytych ZnS jest jednorodna wzdłuż całych nanostruktur, co świadczy o ciągłości
powstałej otoczki. W mikroskopie SEM oceniano również jakość powstającej otoczki
ZnS w odniesieniu do czasów jej powstawania. Duże znaczenie miała również ilość
powstających produktów ubocznych rozkładu siarczku amonu. Do konstrukcji
przyszłych sensorów wybrano nanowłókna pasywowane przez 60 minut, co było
optimum pomiędzy jakością powstającej otoczki a ilością produktów ubocznych
procesu. Wpływ produktów ubocznych siarkowania na jakość działania sensora został
opisany w Rozdziale 3.7.
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Rys. 3.44. Obrazy SEM nanowłókien ZnO (a, c) i ZnO/ZnS, poddawanych działaniu
siarkowodoru przez 60 minut (b, d).

Zbadano skład chemiczny nanowłókien ZnO/ZnS przy pomocy spektroskopii
rentgenowskiej EDX. Obecność pierwiastków chemicznych, z których utworzone
są nanowłókna została przedstawiona na mapach EDX z mikroskopu SEM (Rysunek
3.45) oraz na widmie EDX z mikroskopu HRTEM (Rysunek 3.46). Na mapach EDX
oprócz cynku i tlenu, jak ma to miejsce dla niepokrywanych włókien ZnO (Rysunek
3.7) widoczna jest siarka. Jest ona równomierne rozłożona w miejscu występowania
nanowłókna (porównanie z obrazem SEM) (Rysunek 3.45). Widmo EDX zostało
wykonane w mikroskopie HRTEM, w celu zwiększenia rozdzielczości i możliwości
porównania sygnału z brzegu nanowłókna (głównie z otoczki ZnS) oraz ze środka
(rejestrowanie sygnału od rdzenia ZnO i otoczki ZnS). Istotną różnicą w obu widmach
była ilość siarki (linia K). Na brzegu nanowłókna intensywność sygnału pochodzącego
od atomów siaki (linia S-K) jest dukrotnie wyższa niż w jego centralnej części,
co również potwierdza wytworzenie otoczki ZnS na powierzchni nanowłókna ZnO.
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Rys. 3.45. Obraz SEM (a) oraz mapy EDX dla atomów Zn-K (b), O-K (c) i S-K (d)
nanowłókna ZnO/ZnS (poddawanych siarkowaniu przez 60 minut).

Rys. 3.46. Widma EDX dla rdzenia i otoczki nanowłókna ZnO/ZnS (poddawanego
siarkowaniu przez 60 minut) wykonane w mikroskopie HRTEM. Górne widmo
przesunięte, dla lepszej widoczności.
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Rys. 3.47. Mapy EFTEM: Zn-M (a), O-K (b), S-L (c) oraz nałożenie dwóch map dla atomów
Zn i S (d) nanowłókna ZnO/ZnS, poddawanego działaniu siarkowodoru przez
60 minut.

W mikroskopie HRTEM wykonano również mapy EFTEM nanowłókna
ZnO/ZnS (Rysunek 3.47). Atomy Zn są rozlokowane równomiernie wzdłuż
nanowłókna, natomiast ilość atomów tlenu maleje na brzegu nanowłókna. Największa
ilość atomów siarki występuje na brzegach nanowłókna, czyli w miejscu otoczki.
Po nałożeniu map EFTEM dla atomów cynku i siarki (Rysunek 3.47 d) uwidacznia się
otoczka ZnS na brzegach nanowłókna.
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Rys. 3.48. Widma katodoluminescencji nanowłókna: ZnO oraz nanowłókien ZnO/ZnS,
powstałych przez traktowanie siarkowodorem nanowłókien ZnO w czasie od
10 minut do 3 godzin. Powiększenie widma katodoluminescencji nanowłókna
ZnO/ZnS dla czasu reakcji: 20 minut oraz włókna kontrolnego: ZnO
(nietraktowanego

siarkowodorem).

Widma

zbierane

były

z

pojedynczych

nanowłókien.

Zbadano

właściwości

optyczne

nanowłókien

rdzeń/otoczka

ZnO/ZnS.

Otrzymane widma CL nanowłókien ZnO/ZnS porównano z wynikami dla włókien,
które nie były pokrywane siarczkiem cynku. Widma CL zbierano z pojedynczych
nanowłókien o zbliżonych rozmiarach. Widma emisji nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS
posiadają charakterystyczne pasmo w okolicach 390 nm związane z przerwą
energetyczną tlenku cynku. Intensywność emisji jest proporcjonalna do czasu
siarkowania, czyli grubości wytworzonej otoczki ZnS (Rysunek 3.48).
Nanowłókna pokryte warstwą ZnS wykazują intensywniejszą emisję w tym
rejonie, wynikającą również z pasywacji defektów nieradiacyjnych na powierzchni
ZnO. W celu sprawdzenia tego postulatu, pasywacji poddano nanowłókna ZnO, które
wykazywały najwyższą intensywność katodolumninescencji w rejonie defektowym,
czyli nanowłókna ZnO wygrzewane w temperaturze 700 °C przez 4 godziny,
w powietrzu. Intensywność pasma związanego z przerwa energetyczną ZnO oraz pasma
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pochodzącego od defektów tlenowych są porównywalne. Po pasywacji powierzchni
ZnO siarczkiem cynku pasmo defektowe zupełnie zanika, a intensywność emisji
w obszarze przerwy energetycznej wzrasta o ponad rząd wielkości (Rysunek 3.49).

Rys. 3.49. Widma katodoluminescencji nanowłókna ZnO wygrzewanego w temperaturze
700 ºC przez 4 godziny oraz po 20 minutowym traktowaniu siarkowodorem.
Powiększenie widma CL włókna ZnO (nie traktowanego siarkowodorem).

Nanowłókna ZnS/ZnS mogą zostać wykorzystane do budowania sensorów
optycznych, bazujących na zmianach intensywności emisji w obszarze pasmo-pasmo.
Pasywacja defektów nieradiacyjnych ZnO pozwala na otrzymanie intensywnej
fotoluminescencji, a tym samym na użycie tych nanostruktur do budowy urządzeń
emitujących światło.
Otrzymane nanowłókna rdzeń/otoczka ZnO/ZnS są alternatywnym materiałem
do budowy detektorów w płynach, w stosunku do nanowłókien ZnO. Pasywacja ZnO
jest koniecznym etapem przygotowania detektora, ze względu na jego małą trwałość
w środowisku wodnym. Detektory zbudowane na nanowłóknach ZnO/ZnS mogą być
sensorami wielokrotnego użycia. ZnS jest półprzewodnikiem nierozpuszczalnym
w wodzie, słabych kwasach organicznych i zasadach. Zaproponowana w pracy metoda
pokrywania nanowłókien ZnO siarczkiem cynku jest prosta i możliwa do zastosowania
jako ostatni etap wytwarzania sensorów. Dodatkowo, obecność siarki na powierzchni
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nanowłókien może ułatwić przyłączanie cząsteczek biologicznych zawierających siarkę
(mostki dwusiarczkowe).

3.5.2. Wpływ wody i buforów na nanowłókna ZnO/ZnS
Wpływ wody i buforów testowano na nanowłóknach ZnO/ZnS, otrzymanych
poprzez 60 minutowy proces siarkowania, w fazie gazowej z H2S. Nanowłókna te
wybrano do konstrukcji sensorów. Trwałość nanowłókien ZnO/ZnS przetestowano
inkubując je w wodzie dejonizowanej przez 30 dni oraz buforze fosforanowym
o różnym pH przez 70 godzin.
Na Rysunku 3.50 pokazano obrazy SEM nanowłókna ZnO i ZnO/ZnS, nie
poddawanego działaniu płynów i zanurzonego w wodzie dejonizowanej przez 30 dni.
Włókna ZnO uległy rozpuszczeniu na całej próbce zanurzonej w wodzie. Na obrazie
SEM zaobserwowano jedynie ślady po ich obecności, prawdopodobnie pozostałe po
procesie wygrzewania, poprzez interakcję pomiędzy podłożem Si a próbką ZnO
w wysokiej temperaturze (500 ºC) (Rysunek 3.50 c). Włókna ZnO/ZnS nie uległo
rozpuszczeniu po traktowaniu wodą. Nie zaobserwowano również zmian w morfologii
nanowłókien, w porównaniu do kontrolnych, nie traktowanych wodą nanowłókien
ZnO/ZnS (Rysunek 3.50 d). Świadczy to o ciągłości otoczki ZnS na powierzchni
nanowłókna ZnO i całkowitej pasywacji rdzenia ZnO. Otoczka ZnS jest
nierozpuszczalna w wodzie i chroni nanowłókna ZnO przed jej wpływem, pomimo
niewielkiej grubości, do 5 nm (dane z obrazów HRTEM). Rezultat ten wskazuje na fakt,
iż wybrany czas procesu pasywacji: 60 minut jest optymalny do wytworzenia ciągłej
otoczki o ochronnej roli dla ZnO w środowisku wodnym.
Odporność otrzymanych nanowłókien ZnO/ZnS przetestowano również
w 66 mM buforze fosforanowym o różnym pH: kwaśnym (5,6), bliskim obojętnemu
(6,8) oraz zasadowym (8,0). Sprawdzenie trwałości w buforach nanomateriałów
mających pracować jako biosensory jest ważna, ze względu na szerokie i powszechne
stosowanie roztworów buforowych bo celów biologicznych. Roztwór taki to mieszanina
odpowiedniej ilości kwasu i zasady, przygotowany tak, aby utrzymywać stały odczyn.
Stałe, ściśle określone pH jest niezbędne do prawidłowego działania cząsteczek
biologicznych, jak i całych komórek. We wszystkich eksperymentach in vitro,
z użyciem związków biologicznie czynnych oraz w hodowlach komórkowych
powszechnie stosuje się bufory w celu utrzymania stałego pH, a tym samym dla
zapewnienia im optymalnego środowiska, zbliżonego do naturalnego.
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Rys. 3.50. Obraz SEM nanowłókna ZnO (a) ZnO/ZnS (b) nie traktowanych wodą oraz po
zanurzeniu w wodzie przez 30 dni, ZnO (c) i ZnO/ZnS (d).

Rys. 3.51. Obrazy z mikroskopu stereoskopowego nanowłókien ZnO/ZnS (górny rząd) oraz
ZnO (dolny rząd) po traktowaniu przez 70 godzin 66 mM buforem fosforanowym
o różnym pH: 5,6 (a, d), 6,8 (b, e) oraz 8,0 (c, f).

Obecność nanowłókien, po traktowaniu buforem, sprawdzano w mikroskopie
świetlnym. Urządzenie to ma zbyt małą rozdzielczość do obserwacji samych
nanowłókien, ale widoczna jest w nim dyfrakcja padającego światła na nanowłókna,
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jeśli są obecne na próbce. Obserwowano dużą liczbę nanowłókien ZnO/ZnS
po traktowaniu buforami, niezależnie od stosowanego pH (Rysunek 3.51 a-c). Ilość
nanowłókien ZnO/ZnS po traktowaniu buforem nie uległa zmianie. Zanurzenie na
70 godzin nanowłókien ZnO, powoduje całkowite ich rozpuszczenie, niezależnie od
stosowanego pH (Rysunek 3.51 d-f). Jedynie na próbce zanurzonej w buforze
o pH zasadowym obecne są pojedyncze nanowłókna. Na próbkach widoczne są
pozostałości po buforze, kryształy fosforanowe.
Wyniki te zostały potwierdzone poprzez obrazowanie SEM pojedynczych
i grupy nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS, tak samo traktowanych roztworami buforowymi.
Na Rysunku 3.50 nie notujemy obecności nanowłókien ZnO (a i c) oraz obserwujemy
nierozpuszczone nanowłókna ZnO/ZnS (b i d) po wyjęciu ich z buforu o kwaśnym pH.
Odpowiednio na Rysunku 3.53 i Rysunku 3.54 widać identyczny rezultat na obrazach
SEM dla nanowłókien ZnO i ZnS traktowanych odpowiednio roztworem bliskim
obojętnemu i zasadowym.

Rys. 3.52. Obrazy SEM nanowłókien ZnO (a, c) oraz ZnO/ZnS (b, d) zanurzonych w 66 mM
buforze fosforanowym o pH 5,6, przez 70 godzin.
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Rys. 3.53. Obrazy SEM nanowłókien ZnO (a, c) oraz ZnO/ZnS (b, d) zanurzonych w 66 mM
buforze fosforanowym o pH 6,8, przez 70 godzin.

Rys. 3.54. Obrazy SEM nanowłókien ZnO (a, c) oraz ZnO/ZnS (b, d) zanurzonych w 66 mM
buforze fosforanowym o pH 8,0, przez 70 godzin.

Otrzymane nanowłókna ZnO/ZnS stanowią bazę do budowania biosensorów, ze
względu na ich dużą trwałość w środowisku wodnym i buforowym, w różnym pH
środowiska. Detektory skonstruowane na nanowłóknach rdzeń/otoczka ZnO/ZnS mogą
być używane wielokrotnie, jak również w trakcie pomiarów nie dają wkładu
w odpowiedź poprzez zmiany zachodzące w samym materiale, a jedynie rejestrują
sygnał od zmian środowiskowych.
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3.6.

Własności sensoryczne nanowłókien ZnO
Elektroprzędzone ceramiczne nanowłókna ZnO domieszkowane Al zostały

wykorzystane do skonstruowania tranzystora polowego (FET). Kolejne kroki procedury
powstawania urządzenia tranzystorowego zostały opisane w Rozdziale 2.4.
Wykonano charakterystykę prądowo-napięciową źródło-dren tranzystora FET,
przykładając różne napięcia bramki. Rysunek 3.55 przedstawia typowa charakterystykę
jednego z otrzymanych przez nas urządzeń tranzystorowych. Do konstrukcji tranzystora
użyto nanowłókien ZnO domieszkowanych Al, ze względu na dane literaturowe
o wyższym przewodnictwie takich nanostruktur [Huang09, Lee11-2, Tekin09, Jiang03,
Lee03-2]. Jednocześnie, do detekcji sygnałów środowiskowych oraz obecności
cząsteczek

biologicznych

wystarczające

okazały

się

zmiany

przewodnictwa

niedomieszkowanych nanowłókien ZnO, pomiędzy dwoma elektrodami. Możliwe jest
użycie tranzystorów FET jako sensorów i biosensorów, jednak uproszczony układ bez
bramki pozwala na uzyskanie większej liczby czujników. Wyeliminowanie etapu
związanego z domieszkowaniem glinem oraz montowaniem bramki pozwala
na uproszczenie procedury i otrzymanie dużej liczby detektorów w krótkim czasie.

Rys. 3.55. Charakterystyki prądowo-napięciowe (źródło-dren) tranzystora FET, przy różnych
napięciach

bramki.

Elementem

czynnym

tranzystora

są

elektroprzędzone

nanowłókna ZnO domieszkowane Al.
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Wszystkie

pomiary

prądowo-napięciowe

(I-V)

wykonywane

były

w temperaturze pokojowej ze względu na docelowe wykorzystanie czujnika jako
biosensora, pracującego w fizjologicznym zakresie temperatur. Zrezygnowano
z podgrzewania sensora, pomimo spodziewanego wyższego poziomu przewodnictwa.
Początkowo, pokazano jednak wzrost przewodnictwa nanowłókien ZnO wraz
ze wzrostem temperatury (Rysunek 3.56), jako charakterystykę uzyskanego czujnika.
Wynik ten jest typowy dla nanostruktur półprzewodnikowych, w których wraz
ze wzrostem temperatury rośnie liczba swobodnych nośników i tym samym wzrasta
przewodnictwo [Kelsall08, Özgür05].

Rys. 3.56.

Charakterystyki I-V nanowłókien ZnO mierzone w powietrzu, w różnych
temperaturach.

Przewodnictwo struktur ZnO jest zależne w dużym stopniu od procesów
adsorpcji i desorpcji molekuł tlenu na ich powierzchni [Shen10, Zhang10-1, Li09-1].
Cząsteczki O2 mają zdolność wychwytywania wolnych elektronów z nanostruktur ZnO
n-typu. Powstają wtedy cząsteczki O2¯, a oporność nanowłókien wzrasta w związku
ze zmniejszeniem ilości wolnych nośników. Szczególne znaczenie mają te procesy
w strukturach o dużym stosunku powierzchni do objętości oraz o dużej ilości defektów
tlenowych. Nanowłókna ZnO stosowane w sensorach (wygrzewane w temperaturze
500 ºC) zbudowane są z dużej ilości polikrystalitów. Widmo ich fotoluminescencji
wykazuje wysoką intensywność w rejonie defektów tlenowych. Procesy desorpcji
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i adsorpcji molekuł tlenu mają więc duży wpływ na przewodnictwo w nanowłóknach
ZnO, co też potwierdzają wyniki eksperymentalne.
Wykonano charakterystyki prądowo-napięciowe nanowłókien ZnO w statycznym
powietrzu, w obecności przepływu azotu (szybkość przepływu 3 l/min), przepływu
azotu przy oświetleniu światłem UV (325 nm) oraz w obecności przepływu powietrza
(szybkość przepływu 9 l/min) przy oświetleniu światłem UV (325 nm) (Rysunek 3.57).

Rys. 3.57. Charakterystyki prądowo-napięciowe w statycznym powietrzu (a), w przepływie
azotu (3 l/min) (b), w przepływającym powietrzu (9 l/min) i przy jednoczesnym
oświetlaniu nanowłókien światłem UV (c) oraz w przepływającym azocie (3 l/min)
i przy jednoczesnym oświetlaniu nanowłókien światłem UV (d). Źródłem światła UV
był laser 325 nm (gęstość mocy 8 mW/cm2). Pomiary b-c wykonywane były
w szczelnie zamkniętym kwarcowym pojemniku.

Przewodnictwo

nanowłókien

ZnO wzrasta

zarówno

po

potraktowaniu

nanowłókien azotem, jak i światłem UV (325 nm), spada natomiast pod wpływem
obecności cząsteczek tlenu (wpuszczane powietrze). W obecności tlenu z powietrza,
elektrony są wiązane z molekułami O2, co skutkuje spadkiem przewodnictwa.
Po potraktowaniu nanowłókien światłem UV lub azotem, część molekuł tlenu zostaje
zdesorbowana z powierzchni nanostruktur i w wyniku tego rośnie przewodnictwo.
Na

Rysunku

3.57

obserwujemy

najniższe

przewodnictwo

dla

nanowłókien

w statycznym powietrzu, a najwyższe dla włókien pod wpływem działania zarówno
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azotu i promieniowania UV – dwóch czynników powodujących usuwanie tlenu
z powierzchni nanowłókien.

Rys. 3.58. Fotoodpowiedź nanowłókien ZnO jako sensor UV, przy włączonym (on –
10 sekund) i wyłączonym (off) źródle światła (λ = 325 nm, gęstość mocy 200
mW/cm2). Pomiędzy dwoma elektrodami przykładano stałe napięcie 10V.

Badano również dynamikę procesów desorpcji tlenu z powierzchni nanowłókien
i wzrostu przewodnictwa: fotoodpowiedzi nanowłókien ZnO na światło UV (Rysunek
3.58) oraz odpowiedzi na obecność azotu (Rysunek 3.59).
Fotoodpowiedź nanowłókien ZnO była obserwowana w statycznym powietrzu,
przy stałym napięciu 10 V. Źródłem światła był laser 325 nm, o gęstości mocy ok. 200
mW/cm2. Każdy impuls światła UV trwał 10 sekund. Próbka nie została umieszczona
w szczelnej, kwarcowej komorze, wykorzystywanej przy badaniach z przepływem
gazów, co skutkowało możliwością otrzymania większej mocy pobudzania.
Obserwowano wzrost przewodnictwa o trzy rzędy wielkości, jako skutek desorpcji
molekuł tlenu z powierzchni nanostruktur. Po wyłączeniu źródła światła notowano
relatywnie wolny spadek prądu (Rysunek 3.58). Przyczyną długiego czasu powrotu
przewodnictwa do stanu wyjściowego jest powolny proces ponownej adsorpcji tlenu
na powierzchni nanowłókien. Skutkuje to również powolnym wyłapywaniem
elektronów z nanowłókna przez molekuły tlenu.
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Światło UV ma wpływ na desorpcję cząsteczkę tlenu z powierzchni nanostruktur
ZnO, ponieważ posiada energię potrzebną do rozerwania kompleksu cząsteczki O2 ze
swobodnym elektronem. Oświetlanie laserem 532 nm (ok. 150 mW/cm2), nie wpłynęło
na zmianę poziomu przewodnictwa nanowłókien. Mechanizm detekcji związany z
adsorpcją i desorpcją cząsteczek tlenu nie jest selektywny, ale jest czuły na wszelkie
bodźce środowiskowe, które są w stanie desorbować cząsteczki O2, w tym przypadku
wysokoenergetyczne promieniowanie w zakresie ultrafioletu.

Badano również dynamikę zmian poziomu przewodnictwa, bez pobudzania
ultrafioletem, używając azotu (Rysunek 3.59 a). Jak wykazano wcześniej, azot jest
również czynnikiem desorbującym tlen z powierzchni nanostruktur ZnO. Obecność
azotu skutkuje wzrostem przewodnictwa, choć w niższym stopniu niż w przypadku UV.
Prawdopodobnie azot ma mniejsze zdolności rozrywania wiązania pomiędzy
elektronem a molekułą tlenu. Po wpuszczeniu do układu powietrza, obserwujemy
spadek przewodnictwa, na skutek adsorpcji molekuł tlenu na powierzchni nanowłókien
ZnO. To samo doświadczenie wykonane przy ciągłym oświetlenia UV (325 nm)
pokazuje znacznie krótsze czasy narastania i spadku przewodnictwa (Rysunek 3.59 b).
Efekt ten może być wykorzystany do szybszej regeneracji sensorów na nanostrukturach
ZnO,

zamiast

dotychczas

stosowanych

piecyków

podgrzewających

sensory

do temperatury ok. 300 °C [Kakati09, Zhang09].
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Rys. 3.59. Odpowiedź nanowłókien ZnO na azot (przepływ 3 l/min) i powietrze (przepływ
9 l/min) bez oświetlania światłem UV (a) oraz z jednoczesnym oświetlaniem
nanowłókien UV (λ = 325 nm, 8 mW/cm2) (b). Pomiędzy dwoma elektrodami
przykładano stałe napięcie 10V.
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Rys. 3.60. Charakterystyki prądowo-napięciowe w powietrzu oraz w płynach: w etanolu
i w wodzie.

Testowano możliwości sensoryczne urządzenia w płynach (woda, etanol).
Obserwowano zmiany charakterystyk I-V dla nanowłókien w powietrzu i zanurzonych
w etanolu lub wodzie (Rysunek 3.60). Po traktowaniu nanowłókien płynami,
obserwowano wzrost przewodnictwa, prawdopodobnie również związany z usuwaniem
molekuł tlenu przez wodę czy etanol.
Nanowłókna ZnO poprzez mechanizm wyłapywania przez cząsteczki tlenu
wolnych elektronów z nanostruktur i późniejszego ich uwalniania, w wyniku
zadziałania bodźca: promieniowanie (UV), gazy (azot) czy płyny (woda, etanol) mogą
być używane do budowania sensorów. Mechanizm ten jest na tyle czuły, iż wystarczą
zmiany samego przewodnictwa nanowłókien ZnO do detekcji różnego rodzaju zmian
środowiskowych, bez konieczności przykładania dodatkowego napięcia (bramki).
Prawdopodobnie czułość tego układu została podniesiona przez zwiększenie stosunku
powierzchni do objętości w polikrystalicznym materiale. Nie bez znaczenia jest również
duża liczba defektów tlenowych, które są potencjalnymi miejscami do wiązania
cząsteczek tlenu i wyłapywania wolnych elektronów z n-typu nanostruktur.
Do zastosowań biodetekcyjnych właściwe wydaje się stosowanie nanowłókien
pasywowanych, ZnO/ZnS. Możliwe jest również pokrywanie nanowłókien ZnO
substancją organiczną, nierozpuszczalną w wodzie, która może być jednocześnie
łącznikiem (linkerem) do przyłączania cząsteczek biologicznych.
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3.7.

Własności sensoryczne nanowłókien ZnO/ZnS
Sensor skonstruowany na nanowłóknach ZnO/ZnS powstał poprzez poddawanie

działaniu siarkowodoru całego sensora z nanowłóknami ZnO (przez 60 minut).
Wykonano charakterystyki prądowo-napięciowe sensora przed i po procesie
siarkowania (Rysunek 3.61). Nanowłókna ZnO/ZnS wykazują większe przewodnictwo
w porównaniu do nanowłókien ZnO.

Rys. 3.61. Charakterystyki prądowo-napęciowe nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS, w powietrzu.

Rys. 3.62.

Charakterystyki prądowo-napięciowe wykonane pomiędzy elektrodami bez
nanowłókien, przed i po traktowaniu całego sensora siarkowodorem.
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Przeprowadzono również kontrolę procesu samej pasywacji i jej wpływu
na przewodnictwo otrzymanych nanowłókien Strukturę pod przyszły sensor otrzymano
w tradycyjny sposób, siarkując cały czujnik, ale bez elementu czynnego, jakim są
nanowłókna. Wykonano charakterystyki prądowo-napięciowe struktury przed i po
procesie siarkowania (Rysunek 3.62). Struktury bez nanowłókien, przed procesem
siarkownia i po siarkowaniu nie przewodzą. Oznacza to, że sam proces pasywowania,
jak i produkty uboczne rozkładu (NH4)2S nie mają wpływu na przewodnictwo sensora.

Rys. 3.63. Fotoodpowiedź nanowłókien ZnO (a) oraz nanowłókien ZnO/ZnS (b) przy
włączonym i wyłączonym źródle światła (λ = 325 nm, gęstość mocy 200 mW/cm2).
Pomiędzy dwiema elektrodami przykładano stałe napięcie 10V.

Nanowłókna ZnO/ZnS poddawano działaniu promieniowania UV. Notowano
wzrost przewodnictwa po włączeniu światła UV. Intensywność fotoodpowiedzi
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nanowłókien pasywowanych jest niska w porównaniu do nanowłókien ZnO (Rysunek
3.63). Świadczy to o ciągłości otoczki ZnS na nanowłóknach ZnO i pasywacji miejsc
wiązania cząsteczek tlenu. Nie działa tu mechanizm wyłapywania wolnych nośników
przez tlen i ich uwalniania w momencie włączenia pobudzenia. Wynikiem jest wyższy
wyjściowy

poziom

przewodnictwa

w

nanostrukturach

pasywowanych.

Przy

powierzchni nanowłókien nie tworzy się obszar zubożony. Jednocześnie czas
fotoodpowiedzi (mierzony do momentu powrotu przewodnictwa do stanu wyjściowego)
jest relatywnie krótszy w porównaniu do nanostruktur ZnO. Nie jest on zależny od
mechanizmu związanego z adsorpcją tlenu na powierzchni, z powodu pasywacji
powierzchni tlenku cynku.

Metoda pasywacji nanowłókien ZnO w fazie gazowej okazała się prosta, szybka
i skuteczna. Nanostruktury ZnO zostały zabezpieczone przed wpływem środowiska
biologicznego. Nanowłókna pasywowane ZnS wykazują wysokie przewodnictwo
elektryczne i szybki czas odpowiedzi na bodziec, w porównaniu do nanostruktur ZnO.
Wytwarzanie otoczki ZnS na nanowłóknach ZnO oraz produkty uboczne tego procesu
nie mają wpływu na prawidłowe działanie sensora.

3.8.

Otrzymanie diody na złączu p (GaN) - n (nanowłókna ZnO)
Otrzymano i scharakteryzowano świecąca diodę na złączu warstwy p-GaN

i nanowłókien n-ZnO. Zmierzono charakterystyki prądowo-napięciowe struktury, której
przygotowanie opisano w Rozdziale 2.5. Krzywa I-V ma charakterystyczny kształt dla
diody powstającej na złączu p-n (Rysunek 3.64). Zaobserwowano świecenia struktury
p-GaN/n-ZnO przy różnych przykładanych napięciach prądu (5-15 V). Przykładając
stałe napięcie 15 V, dioda wykazuje bardzo silnie świecenie na niebiesko, co widać
na zdjęciach wykonanych w zaciemnionym pokoju pomiarowym (Rysunek 3.65). Tak
przygotowane urządzenie może stać się prototypem komercyjnej diody LED (LightEmitting Diode) (Rysunek 3.65).
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Rys. 3.64. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody: nanowłókna n-ZnO - warstwa p-GaN.

Rys. 3.65. Zdjęcie świecącej diody p-n w ciemności przy przykładanym stałym napięciu 15 V.

Zbierano widma elektroluminescencji (EL – Electroluminescence) diody p-n
w temperaturze pokojowej przy różnym przykładanym napięciu, od 10 do 60 V.
Typowe widmo PL p-GaNu składa się z dwóch pasm, jedno z maksimum ok. 430 nm,
drugie 580 nm [Chen09-1]. Widmo PL otrzymanych nanowłókien ZnO ma również
dwa pasma emisyjne, jedno zwiane z przerwą energetyczną przy maksimum ok. 390
nm, drugie defektowe przy ok. 550 nm (Rysunek 3.15). Uzyskane widma EL
heterostruktury p-GaN/n-ZnO wykazują pasmo emisyjne z maksimum ok. 390-420 nm,
zwężające się wraz ze wzrostem przykładanego napięcia (Rysunek. 3.66). Przy niskim
pobudzeniu 10V, obserwujemy głównie świecenie akceptora Mg w GaN (ok. 420 nm),
w miarę zwiększania pobudzenia dominuje świecenie ZnO (ok. 395 nm). Przy
maksymalnym pobudzeniu 50, 60 V największą intensywność wykazuje świecenie
z ZnO [Chen10-2].
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Rys. 3.66. Widmo elektroluminescencji diody: nanowłókna n-ZnO - warstwa p-GaN zmierzone
w temperaturze pokojowej przy przykładanym napięciu od 10 do 60 V.

Rys. 3.67. Charakterystyka prądowo-napięciowa struktury: n-ZnO/n-GaN.

Dla potwierdzenia skonstruowania świecącej diody na styku dwóch struktur
p-GaN/n-ZnO wykonano dodatkową strukturę, wytwarzając nanowłókna n-ZnO, ale
zbierano je na GaN typu n (kontrola negatywna). Wykonano również dla tej struktury
pomiary prądowo-napięciowe, które nie wykazywały charakterystyk typowych dla
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diody (Rysunek 3.67). Nie obserwowano świecenia struktury n-GaN/n-ZnO przy
różnych przykładanych napięciach prądu, przy których widoczne było świecenie dla
struktury p-GaN/n-ZnO. Do obserwacji elektrolumiescencji konieczne jest powstanie
heterozłącza n-ZnO/p-GaN i nie jest to wynik powstania diody Schottky metal/n-ZnO.
Otrzymano i scharakteryzowano świecąca diodę na złączu p-GaN i n-ZnO.
Dioda została wykonana na warstwie GaN i na quai-1D strukturach ZnO, jakimi
są ceramiczne nanowłókna, otrzymane w procesie elektroprzędzenia i wygrzewania.
Istnieje kilka doniesień literaturowych, w których do produkcji diody LED na podłożu
GaN użyto różnych struktur ZnO, np. nanowarstw [Bayram09] czy nanoprętów
[Park07, Alvi10, Fang10]. Najczęściej diody p-n powstają na otrzymywanych różnymi
metodami nanodrutach ZnO [Bao06, Jeong07, Wang07, Lai08, Guo09, Chen09-1,
Lupan10]. Nanostruktury tego typu otrzymuje się przy użyciu skomplikowanej i drogiej
aparatury, np. metodą wzrostu epitaksjalnego. Dodatkowo, zazwyczaj dopiero po
syntezie są one nanoszone na podłoża docelowe, warstwy p-GaN. Wydaje się,
iż otrzymanie diody na elektroprzędzonych nanowłóknach ZnO jest korzystną
alternatywą dla wymienionych powyżej nanomateriałów ZnO. Nanowłókna ZnO
nanoszone są od razu na podłoże p typu oraz otrzymywane są za pomocą metody, która
nie wymaga skomplikowanych procedur i aparatury.
Skonstruowana dioda p-n jest pierwszym etapem budowy sensora na bazie
świecących nanowłókien ZnO. Emitujące światło nanowłókna, poprzez pobudzanie ich
przez przykładane napięcie, mogą stać się elementem sensora czułego na zmiany
środowiska.

Detekcję

różnych

czynników

chemicznych

czy

biologicznych

prawdopodobnie będzie można obserwować w zmianach świecenia diody oraz
zmianach charakterystyk I-V. Diody na złączu p-GaN i n-ZnO rejestrują bodźce
środowiskowe, takie jak światło UV [Chen09-2] czy obecność gazów [Fang10],
poprzez widoczne zmiany barwy i intensywności świecenia. W pracy Fanga i
współpracowników [Fang10] zielono-niebieskie świecenie diody związane z defektami
tlenowymi ZnO zanikało w momencie zwiększania stężenia wodoru, jednocześnie
obserwowano wzrost intensywności świecenia fioletowego pochodzącego od warstwy
p-GaN. Obecność wodoru powodowała pojawienie się dodatkowych płytkich
domieszek w ZnO, a tym samym zwiększenie koncentracji nośników, co prowadziło do
przesunięcia obszaru rekombinacji z n-ZnO do p-GaN.

127

W przypadku otrzymanej przez nas diody, nie zostały przeprowadzone jeszcze
badania jej właściwości sensorycznych i biosensorycznych. Prace badawcze w tym
kierunku wymagają wielu eksperymentów optymalizacyjnych, jak i wielokrotnego
powtarzania otrzymanego wyniku detekcji badanego czynnika. Istnieje potrzeba
produkcji dużej liczby takich czujników, a uzyskiwanie warstw GaN na podłożu
szafirowym jest metodą skomplikowaną i kosztowną. Obecnie pracujemy nad
otrzymaniem warstw ZnO typu p, poprzez domieszkowanie ZnO jonami fosforu
w środowisku o kwaśnym pH [He12]. Pierwsze, otrzymane rezultaty są na tyle
obiecujące, iż planujemy w przyszłości konstruować urządzenia na złączu p-Zn/n-ZnO
do celów detekcyjnych i biodetekcyjnych.
3.9.

Własności biodetekcyjne nanowłókien ZnO
Właściwości biosensoryczne nanowłókien ZnO testowane były w procesie

selektywnej detekcji krótkich fragmentów DNA (oligonukleotydów) z roztworu
wodnego.
Kilkuetapowy proces eksperymentalny został szczegółowo opisany w Rozdziale
2.6.2. Polegał on na przyczepianiu do nanowłókien ZnO jednoniciowego fragmentu
DNA za pomocą specjalnie zmodyfikowanego silanu, a następnie związania innego
odcinka DNA, komplementarnego do pierwszego, z roztworu wodnego. Drugi
z oligonukleotydów nie miał możliwości bezpośredniego związania się z ZnO lub
silanem. Obecność w roztworze komplementarnego odcinka DNA, a tym samym
związanie się obu oligonukleotydów do nanowłókien ZnO, rejestrowane było poprzez
zmiany charakterystyk

I-V.

Pomiary

prądowo-napięciowe

wykonywane

były

wielokrotnie po każdym etapie procesu. Na Rysunku 3.68 przedstawiono po dwie
wybrane charakterystyki I-V każdego z etapów doświadczalnych, w celu pokazania
powtarzalności wyników, przy jednoczesnym zachowaniu czytelności prezentacji.
Eksperyment został wykonany na sześciu odrębnych czujnikach. Obserwowano zmiany
prądowo-napięciowe o charakterze takim jak przedstawiono na Rysunku 3.68.

128

Rys. 3.68. Charakterystyka prądowo-napięciowa nanowłókien ZnO: nietraktowanych żadnym
odczynnikiem chemicznym lub biologicznym, po silanizacji oraz po przyłączeniu
pierwszego (DNA I), a następnie drugiego (DNA II, komplementarne do
pierwszego) odcinka DNA (oligonukleotydu). Na rysunku przedstawiono po dwa
losowo wybrane pomiary każdego z wymienionych powyżej etapów.

Po procesie silanizacji obserwowano wzrost przewodnictwa nanowłókien ZnO,
związany z pasywacją ich powierzchni. Silan usunął cząsteczki tlenu z powierzchni
nanowłókien ZnO i dzięki temu uwolnione zostały elektrony związane z cząsteczką O2¯.
Efekt ten został szczegółowo opisany w literaturze (Rozdział 1.3). Podczas traktowania
nanowłókien promieniowaniem UV, gazami (powietrzem, azotem) oraz płynami (woda,
etanol) (Rozdział 3.6) obserwowano taki sam mechanizm zmian przewodnictwa.
Po

przyłączeniu

obserwowano

spadek

pierwszego
przewodnictwa.

oligonukleotydu
Po

do

przyłączeniu

nanowłókien
(detekcji

ZnO

drugiego

oligonukleotydu) spadek przewodnictwa był jeszcze większy (Rysunek 3.69).
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Rys. 3.69.

Charakterystyka

prądowo-napięciowa

nanowłókien

ZnO

po

przyłączeniu

pierwszego, a następnie drugiego (komplementarnego do pierwszego) odcinka
DNA (oligonukleotydu). Na rysunku przedstawiono po dwa losowo wybrane
pomiary każdego z wymienionych powyżej etapów.

Wynik

ten

związany jest

z

dodatkowym

ładunkiem,

zgromadzonym

na powierzchni silanu, wytworzonym przez przyłączone do niego oligonukleotydy.
Kwasy nukleinowe w warunkach fizjologicznych posiadają ładunek ujemny, który
pochodzi od reszty fosforanowej każdego nukleotydu (monomeru podjednostki DNA)
(Rysunek 3.70). Pojedynczy nukleotyd zbudowany jest z zasady azotowej, możliwe są
cztery warianty, odpowiednio zawierające guanidyne (G), cytozynę (C), adeninę (A) lub
tyminę (T). Każdy nukleotyd zawiera także ugrupowanie cukrowe (deoksyryboza) oraz
resztę fosforanową. Nukleotydy różnią się rodzajem zasady azotowej, dlatego od jej
rodzaju skrótowo oznaczane są nukleotydy w łańcuchu DNA, jako: G, C, A i T.
Stosowane przez nas oligonukleotydy złożone były z łańcucha 27 nukleotydów.
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Rys. 3.70. Schemat

struktury

fragmentu

dwuniciowego

DNA,

obrazujący

zasadę

komplementarności pojedynczych nici DNA.

Jak wspomniano wcześniej, po procesie pasywacji nanowłókna pokryte zostały
izolująca warstwą silanu. Zgromadzenie się na jego powierzchni ładunku ujemnego,
pochodzącego od grup fosforanowych nukleotydów, powoduje spadek przewodnictwa
w n-typu nanowłóknach.
Ujemne ładunki indukują w kanale przewodzącym wytworzenie ładunków
dodatnich, które powodują spadek przewodnictwa. Mamy do czynienia ze znanym
zjawiskiem spadku przewodnictwa w tranzystorze MOSFET z kanałem typu n, gdy do
metalicznej bramki przyłożymy ujemne napięcie względem źródła (depletion mod
MOSFET)

[Godse08].

W

otrzymanym

biosensorze

rolę

bramki,

ujemnie

spolaryzowanej względem źródła pełnią przyłączone do silanu oligonukleotydy.

Dodatkowo, dla potwierdzenia prawidłowego przebiegu procesu silanizacji
nanowłókien ZnO, przyłączenia pierwszej nici DNA oraz detekcji komplementarnego
fragmentu DNA zbadano właściwości optyczne sensora. Zastosowanie takiej kontroli
było możliwe dzięki zaprojektowaniu komplementarnego odcinka DNA tak, aby na
jednym z końców posiadał przyczepioną sondę fluorescencyjną, w tym przypadku
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fluoresceinę (FITC). Maksimum pobudzania dla fluoresceiny wynosi 494 nm, natomiast
maksimum fotoemisji obserwowane jest przy 521 nm.

Rys. 3.71. Widmo fotoluminescencji nanowłókien ZnO po przyłączeniu pierwszej nici DNA
(bez FITC) (a) oraz po przyłączeniu drugiej nici DNA (z FITC) zmierzone
w temperaturze pokojowej (b-d) (wzbudzanie 472 nm).

Rys. 3.72. Widmo fotoluminescencji FITC w wodzie zmierzone w temperaturze pokojowej
(wzbudzanie 472 nm).
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Widma PL zbierane były w temperaturze pokojowej przy pobudzeniu laserem
472 nm, po każdym z etapów eksperymentu. Widma charakterystyczne dla fluoresceiny
obserwowane były dopiero po przyłączeniu drugiej komplementarnej, wyznakowanej
FITC nici DNA. Na Rysunku 3.71 przedstawiono widma w dwóch różnych miejscach:
po przyłączeniu pierwszej nici oraz po przyłączeniu drugiej nici. Po inkubacji
pierwszego oligonukleotydu na sensorze nie notujemy obecności FITC. Po przyłączeniu
drugiej nici DNA obserwujemy charakterystyczne widmo fotoluminescencji FITC.
W jednym z prezentowanych miejsc z zarejestrowaną obecnością fluoresceiny,
po zebraniu widma, nanowłókna pobudzano nadal laserem. Po 2 minutach ponownie
zebrano

widmo.

które

ma

niższą

intensywność

fotoluminescencji

barwnika

organicznego. Niższa intensywność spowodowana jest fotoblaknięciem tego związku.
Dla kontroli zebrano widmo fluoresceiny rozpuszczonej w wodzie w dużym stężeniu
(0,5 mg/ml) (Rysunek 3.72). Otrzymana krzywa ma ten sam kształt i maksimum
emisyjne, ok. 520 nm, jak widmo FITC przyłączonego do nanowłókien ZnO
za pośrednictwem oligonukleotydu.

Rys. 3.73. Nanowłókna ZnO po przyłączeniu drugiej nici DNA, w obszarze czynnym sensora.
Obrazy wykonane w mikroskopie konfokalnym (wzbudzanie: 488 nm, detekcja:
493-634 nm).

Dodatkowo, fotoluminescencja FITC rejestrowana była w mikroskopie
konfokalnym (Rysunek 3.73). Dopiero po przyłączeniu drugiej nici nanowłókna ZnO
uwidoczniły się w obrazie konfokalnym, poprzez zgromadzoną na ich powierzchni
fluoresceinę. Nanowłókna po przyłączeniu pierwszego oligonukleotydu nie wykazują
fotoluminescencji w wybranym obszarze pomiarowym (wzbudzanie: 488 nm, detekcja:
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493-634 nm), co potwierdza, że obserwowane świecenie pochodzi jedynie od
selektywnie przyłączającej się drugiej, wyznakowanej luminescencyjnie nici DNA.
Obrazy konfokalne wskazują również na prawidłowy przebieg procesu silanizacji.
Stosowano chemicznie zmodyfikowany silan do łączenia się tylko z powierzchnią ZnO.
Obecność FITC w miejscu występowania nanowłókien świadczy o silanizacji jedynie
nanostruktur ZnO.
Zmiany charakterystyk I-V dostarczają informacji o zmianach zachodzących na
sensorze związanych z selektywnym przyłączaniem cząsteczek biologicznych. Detekcja
fluoresceiny na czujniku pozwala na korelowanie tych zmian z poszczególnymi etapami
przyłączania i wychwytywania molekuł z roztworu. Obecność FITC potwierdza nie
tylko selektywne przyłączenie się oligonukleotydu, ale również potwierdza pozytywny
wynik każdego z etapów przygotowania biosensora.
Przyłączenie pierwszego oligonukleotydu oraz detekcja drugiego odcinka DNA
przeprowadzana była w temperaturze pokojowej. Po ustaleniu zależności pomiędzy
zmianami charakterystyk I-V a selektywnym wyłapywaniem cząsteczek biologicznych
na sensorze można otrzymać detektor pracujący w warunkach polowych.

3.10. Własności biodetekcyjne nanowłókien ZnO/ZnS
Badanie właściwości biodetekcyjnych nanowłókien ZnO/ZnS polegało na
korelowaniu

zmian

charakterystyk

prądowo-napięciowych

z

selektywnym

przyłączaniem białka z roztworu (streptoawidyny). W celu selektywnego wykrywania
cząsteczek biologicznych nanowłókna biofunkcjonalizowano koniugatem tiofenu
z biotyną. Pierścienie tiofenu zawierają siarkę, co pozwoliło z jednej strony na
przyczepienie się do warstwy ZnS na nanowłókach ZnO, natomiast biotyna bardzo
łatwo i wysoce specyficznie łączy się ze streptoawidyną.
Na Rysunku 3.74 pokazano charakterystyki prądowo-napięciowe wykonane po
każdym z etapów eksperymentalnych. Nanowłókna ZnO po siarkowaniu wykazywały
wyższe przewodnictwo. Mechanizm wpływu pasywacji powierzchni ZnO siarczkiem
cynku na ilość wolnych nośników w nanomateriale został opisany w Rozdziale 3.7.
Po przyłączeniu do nanowłókien ZnO/ZnS koniugatu tiofenu z biotyną obserwowano
spadek przewodnictwa. Spadek przewodnictwa był jeszcze większy po podaniu
koniugatu białek: streptoawidyny z HRP.
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Rys. 3.74.

Charakterystyki prądowo-napięciowe: nanowłókien ZnO, nanowłókien ZnO po
siarkowaniu – czyli nanowłókna ZnO/ZnS, nanowłókien ZnO/ZnS po przyłączeniu
tiofenu z biotyną, a następnie po wychwyceniu z roztworu białka – streptoawidyny
znakowanej HRP.

Ładunek elektryczny cząsteczek biologicznych zależy od pH roztworu,
w którym się znajdują. Dla każdej cząsteczki istnieje taka wartość pH, przy której liczba
ładunków dodatnich i ujemnych jest równa, czyli ładunek cząsteczki jest równy zeru.
Wartość tę nazywamy punktem izoelektycznym (pI, isoelectric point). Wartość pI
złożonych cząsteczek (posiadających więcej niż jedną resztę zdolną do dysocjacji)
zależy od wartości stałej dysocjacji (pKa) poszczególnych grup lub reszt ją tworzących.
W roztworach o pH poniżej punktu izoelektrycznego cząsteczki zostaną uprotonowane
(ładunek dodatni), powyżej deprotonowane (ładunek ujemny) [Stryer05, Doonan08].
Biotyna jest w stanie równowagi jonowej przy pH równym 4,5 [Said09]. Oznacza to, że
w buforze fosforanowym o pH 7, przyjmuje ładunek ujemny. Zgromadzenie
na powierzchni nanowłókien ładunku ujemnego, pochodzącego od zjonizowanej
biotyny, spowodowało spadek przewodnictwa w n-typu nanowłóknach, w wyniku
wytworzenia w kanale przewodzącym ładunków dodatnich. Ten sam efekt
obserwowany był w przypadku przyłączania i detekcji oligonukleotydów (Rozdział
3.9). Obserwowany spadek przewodnictwa jest analogiczny do modelu tranzystora
MOSFET z kanałem o przewodnictwie typu n, gdy bramkę polaryzujemy ujemnie
względem źródła [Godse08]. Po przyłączeniu koniugatu białek wartość przewodnictwa
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jeszcze się zmniejszyła. Efekt ten wynika z faktu, że koniugat ma lekko ujemny ładunek
w roztworze eksperymentalnym (bufor fosforanowy o pH 7). Teoretyczny pI dla
kompleksu streptoawidyny [NCBI-CAA00084.1] i peroksydazy chrzanowej [NCBICAA00083.1] obliczono za pomocą programu ProtParam [Gasteiger05] i wyniósł
on 6,24.

Rys. 3.75. Zdjęcie kropli roztworu ABTS z H2O2 (a), kropli roztworu kontrolnego (5 µl
streptoawidyny z HRP w 1 ml roztworu ABTS z H2O2 (b) oraz kropli zdjętej
z sensora po eksperymencie (c).

Reakcja barwna z HRP pozwala ocenić selektywność rozpoznawania
i przyłączania cząsteczek biologicznych do powierzchni ciała stałego. W obecności
HRP i wody utlenionej ABTS przechodzi z formy zredukowanej (bezbarwny)
w utlenioną (zielony). Po przyłączeniu streptoawidyny z HRP do czujnika,
przeprowadzono na nim reakcję z ABTS, obserwując zmianę zabarwienia kropli na
zieloną (Rysunek 3.75 c). Barwa ta jest mniej intensywna od barwy uzyskanej w reakcji
kontrolnej (Rysunek 3.75 b), mimo podania na czujnik tej samej ilości koniugatu białek,
a następnie identycznej ilości substratów reakcji. Oznacza to, że tylko część białka
z roztworu przyczepiła się do czujnika, ponieważ reakcja była limitowana ilością
znajdującej się na czujniku biotyny. Roztwór ABTS w obecności wody utlenionej, bez
kontaktu z HRP nie zmienił koloru, czyli pozostał w formie zredukowanej (Rysunek
3.75 a). W ten sposób kolorymetrycznie można stwierdzić obecność na czujniku
przyłączonych białek. Wynik ten wskazuje również pośrednio na prawidłowe
przyłączenie tiofenu do siarczku cynku.
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Rys. 3.76. Widmo absorpcji roztworu utlenionego ABTS: zebranego z czujnika i z reakcji
kontrolnej oraz roztworu samego ABTS z i bez H2O2 (nieutleniony).

Formę utleniona ABTS wykrywano również spektrofotometrycznie, rejestrując
widmo z maksimum absorpcji przy długości fali 405 nm. Kroplę (ok. 20 µl) mieszaniny
substratów po inkubacji na sensorze przeniesiono do kuwety pomiarowej i z 1 ml
mieszaniny reakcyjnej (ABTS z woda utlenioną). Roztwór kontrolny zawierał 5 µl
streptoawidyny z HRP, czyli taką samą ilość jakiej użyto w reakcji przyłączania do
sensora oraz 1 ml ABTS z wodą utlenioną. Na Rysunku 3.76 pokazano widmo
kontrolne charakterystyczne dla utlenionego ABTS oraz widmo mieszaniny
pochodzącej z czujnika, cechującej się obniżoną intensywnością, ponieważ sygnał
pochodzi tylko od HRP związanej do nanowłókien za pośrednictwem straptoawidyny
i biotyny. Widmo roztworu z czujnika ma podobny kształt do widma zarejestrowanego
dla kontroli pozytywnej, natomiast różni się znacząco od widma dla roztworów samego
ABTS i ABTS z wodą utlenioną ale bez obecności HRP, gdzie znajduje się jedynie
forma zredukowana ABTS.
Pomiary spektrofotometryczne jak i prosta analiza, kolorymetryczna - zmiana
koloru roztworu z bezbarwnego na zielony, potwierdzają selektywne przyłączenie się
streptoawidyny do biotyny oraz możliwość użycia tiofenu jako linkera do przyczepiania
cząsteczek biologicznych do nanowłókien pokrytych ZnS. Zmiany przewodnictwa
nanowłókien wskazują na możliwość użycia samego czujnika jako sensora
biologicznego.
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Rys. 3.77.

Zdjęcie sensora skonstruowanego na nanowłóknach ZnO/ZnS, po procesie
przyłączania i detekcji cząsteczek biologicznych.

Sensor może być używany wielokrotnie po dokładnym odmyciu i usunięciu
części organicznej, np. poprzez wygrzanie go w temperaturze ok. 100 °C.
Eksperymenty

biodetekcyjne

przeprowadzane

na

czujnikach

nie

uszkodziły

nanowłókien ZnO/ZnS. Na Rysunku 3.77 widoczne są nanowłókna oraz produkty
uboczne przeprowadzonych reakcji, głównie pozostałości kryształów fosforanowych,
pochodzących z buforu.

Tak przygotowany prototyp bioczujnika po biofunkcjonalizacji przeciwciałami
może stać się komercyjnym detektorem specyficznych antygenów zwianych z różnymi
chorobami i umożliwić szybką ich diagnozę.
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4. Podsumowanie
Celem

pracy

było

opracowanie

metody

wytwarzania

nanowłókien

półprzewodnikowych jako elementów czynnych sensorów i biosensorów.

Za pomocą elektroprzędzenia i następującego po nim wygrzewania otrzymano
trzy rodzaje nanowłókien do budowy detektorów, nanowłókna: ZnO, ZnO
domieszkowane Fe i GaN. Uzyskane quazi-1D nanostruktury mogą być elementem
czynnym

sensorów,

bazujących

na

zmianach

przewodnictwa

elektrycznego,

właściwości magnetycznych i optycznych. Optymalizowano proces otrzymywania
ceramicznych elektroprzędzonych nanowłókien, głównie pod kątem zastosowań
sensorycznych. Struktura i właściwości uzyskiwanych nanowłókien badane były
wieloma technikami, m. in. XRD, TEM, EFTEM, SEM, EDX, AFM, CL, PL, SQUID,
MFM.

Nanowłókna ZnO zbudowane są z dużej liczby polikrystalitów, dzięki czemu
mają duży stosunek powierzchni do objętości, a tym samym dużą powierzchnię do
detekcji. Im wyższa stosowana temperatura wygrzewania, tym większy rozmiar
otrzymywanych krystalitów i jednocześnie intensywniejsza emisja w obszarze przerwy
energetycznej. Energia aktywacji wzrostu nanokrystalitów we włóknach ZnO wynosi
ok. 12 kJ/mol. Jest to wartość o rząd wielkości niższa od wartości otrzymywanych dla
kryształów objętościowych ZnO. Niższa energia potrzebna do wytworzenia krystalitów
ZnO pozwala na podnoszenie poziomu domieszkowania, z tradycyjnego 1-2 %, nawet
do 10%, bez wytrąceń obcej fazy.

Wytworzono ferromagnetyczne w temperaturze pokojowej nanowłókna ZnO
domieszkowane Fe (0,1 atomowo Fe do Zn). Fe wbudowuje się w strukturę krystaliczną
ZnO. Nie zaobserwowano wytrąceń obcej fazy z rozdzielczością 1,5 nm (wartość
mniejsza niż rozmiar komórki elementarnej ZnO). Właściwości magnetyczne
nanowłókien w fizjologicznym zakresie temperatur, przy niskiej toksyczności ZnO
otwierają możliwości zastosowania tego materiału w sensorach biologicznych.
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Opracowano technologię wytwarzania nanowłókien z odpornego chemicznie
azotku galu (GaN) oraz pasywacji nanowłókien ZnO siarczkiem cynku w fazie
gazowej.

Skonstruowano diodę elektroluminescencyjną wykorzystując złącze p-n
powstające między warstwą p-GaN i nanowłóknami n-ZnO.

Skonstruowano tranzystor polowy (FET) z obszarem czynnym z nanowłókien
ZnO domieszkowanych Al. Bramka w tym tranzystorze była montowana od spodu,
co umożliwia pracę urządzenia w płynach i wykorzystanie go jako biosensora.

Polikrystaliczne

nanowłókna

ZnO

użyto

do

skonstruowania

sensorów

bazujących na zmianach charakterystyk prądowo-napięciowych. W ten sposób powstał
detektor: promieniowania UV, gazów (azot, powietrze) oraz płynów (woda, etanol).
Sensory niespecyficzne, skonstruowane z wykorzystaniem nanostrukturach
n-ZnO bazują głównie na mechanizmie wiązania wolnych nośników przez cząsteczki
tlenu adsorbowane na powierzchni nanowłókien. Po pojawieniu się w środowisku
bodźca desorbującego tlen z powierzchni ZnO (UV, azot, płyny) zostaje uwolniona
duża liczba nośników, co skutkuje wzrostem przewodnictwa.

Z wykorzystaniem nanowłókien ZnO i ZnO/ZnS zbudowano sensory
selektywne. Biosensory zmieniające swoją oporność po przyłączeniu do powierzchni
ZnO z roztworu oligonukleotydów (krótkich fragmentów jednoniciowego DNA),
a w przypadku nanowłókien ZnO/ZnS białek.
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Ł. Węgrzyński, R. Jarocki, M. Szczurek, K. Fronc, D. Elbaum, H. Fiedorowicz.
6. Stability of ZnO nanofibers in processing liquid agents.
A. Stafiniak, B. Boratyński, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum,
R. Paszkiewicz, M. Tłaczała.
7. Electrical conduction of a single electrospun ZnO nanofiber.
A. Stafiniak, B. Boratyński, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum,
M. Tłaczała.

Spis wystąpień konferencyjnych
Prezentacje ustne:
1. Charakterystyka i zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien ZnO.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, J. Bujak, A. Reszka, K. Sobczak,
W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, VI Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo-Technologiczne BIOMEDITECH, Poznań, 12-17 kwietnia 2010
(wystąpienie konferencyjne).
2. Funkcjonalizacja powierzchni warstw ZnO i struktur tlenkowych i azotkowych.
Opracowanie metod domieszkowania struktur i warstw tlenkowych.
Biosensoryczne właściwości ZnO.
II Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i
Medycynie, Instytut Fizyki PAN 13-14 kwietnia 2010 (wystąpienie konferencyjne).
3. Nanowłókna ZnO otrzymywane metodą elektroprzędzenia - właściwości i
zastosowanie.
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej w Instytucie Fizyki PAN, 18 stycznia 2011
(wygłoszone seminarium).
4. Od elektroprzędzonych nanowłókien ZnO do biosensorów.
Seminarium Rentgenowskie w Instytucie Fizyki PAN, 15 lutego 2011 (wygłoszone
seminarium).
5. Electrospun ZnO nanofibers – characterization and applications.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum.
European Materials Research Society Conference (E-MRS 2012 Fall Meeting) Warsaw,
September 17-21, 2011 (oral presentation, invited speaker).
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Doniesienia konferencyjne:
1. Synteza i właściwości koloidalnego ZnO.
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff,
D. Elbaum, V Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej – SEFIBIOM, Kraków,
21-24 kwietnia 2009.
2. Characterization of ZnO nanofibers obtained by electrospinning followed by
calcination.
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff,
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak,
P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum, The 12th
International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces (ICFSI-12),
Weimar, July 05-10, 2009.
3. Synthesis and properties of colloidal ZnO nanocrystals.
B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff,
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P.
Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum, The 12th
International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces (ICFSI-12),
Weimar July 05-10, 2009.
4. Quasi one-dimensional Co-doped ZnO nanostructures.
K. Gas, K. Fronc, P. Dziawa, W. Knoff, T. Wojciechowski, W. Zaleszczyk,
A. Baranowska-Korczyc, J.-F. Morhange, W. Paszkowicz, D. Elbaum, G. Karczewski,
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, Fifth International School and Conference on
Spintronics and Quantum Information Technology, Kraków, 7-11 lipca 2009.
5. Physical properties of ZnCoO tetrapodes and nanofibres.
K. Gas, K. Fronc, P. Dziawa, W. Knoff, T. Wojciechowski, W Zaleszczyk,
A. Baranowska-Korczyc, J.F. Morhange, W. Paszkowicz, D. Elbaum, G. Karczewski,
T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz, The International School and Conference on the
Physics of Semiconductors - "Jaszowiec", Krynica-Zdrój, June 19-26th, 2009.
6. ZnO nanofibers prepared by electrospinning – characterization and doping.
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff,
P. Dziawa, K. Gas, W. Paszkowicz, R. Minikayev, W. Szuszkiewicz, K. Świątek,
T. Wojciechowski, A. Reszka, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski,
B.J. Kowalski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum, VIII Krajowe
Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Podlesice, 24-26
września 2009.
7. Colloidal ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals – synthesis and properties.
B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff,
K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak,
P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum, VIII Krajowe
Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Podlesice, 24-26
września 2009.
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8. Charakterystyka i zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien ZnO.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, J. Bujak, A. Reszka, K. Sobczak,
W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, VI Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo-Technologiczne BIOMEDITECH, Poznań, 12-17 kwietnia 2010.
9. Właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnO i ZnO/MgO core/shell
otrzymywanych metodą sol-gel.
B. Sikora, K. Fronc, A. Baranowska-Korczyc, A. Nowicka, W. Paszkowicz,
K. Sobczak, P. Dłużewski, A. Reszka, B.J. Kowalski, I. Fijałkowska,
A. Szczepankiwicz, J. Grzyb, D. Elbaum, VI Ogólnopolskie Studenckie Seminarium
Naukowo-Technologiczne BIOMEDITECH, Poznań, 12-17 kwietnia 2010.
10. Synteza i właściwości nanoczątek ZnO i ZnFeO.
I. Fijałkowska, B. Sikora, K. Fronc, K. Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz,
P. Dłużewski, A. Reszka, B.J. Kowalski, Ł. Kłopotowski, A. Baranowska-Korczyc,
J. Bujak, A. Szczepankiewicz, D. Elbaum, VI Ogólnopolskie Studenckie Seminarium
Naukowo-Technologiczne BIOMEDITECH, Poznań, 12-17 kwietnia 2010.
11. Synteza i właściwości nanowłókien ZnO otrzymywanych metodą
elektroprzędzenia.
J. Bujak, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, B.J. Kowalski,
K. Gas, W. Zaleszczyk, I. Fijałkowska, D. Elbaum, VI Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo-Technologiczne BIOMEDITECH, Poznań, 12-17 kwietnia 2010.
12. Synthesis ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals by sol – gel method to
apply in biology and medicine.
B. Sikora, K. Fronc, A. Baranowska-Korczyc, A. Nowicka, W. Paszkowicz,
K. Sobczak, P. Dłużewski, A. Reszka, B. J. Kowalski, I. Fijałkowska,
A. Szczepankiwicz, D. Elbaum, International Nanomeasurement Conference 2010,
Kraków, June 3-4, 2010.
13. Electrospun ZnO nanofibers – characterization and application.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, K. Sobczak, I. Fijałkowska,
P. Dziawa, J. Bujak, M. Aleszkiewicz, K. Gas, W. Zaleszczyk, Ł. Kłopotowski,
K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, International
Nanomeasurement Conference 2010, Kraków, June 3-4, 2010.
14. Synthesis and properties of ZnO and Zn1-x FexO nanocrystals.
I. Fijałkowska, B. Sikora, K. Fronc, K. Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz,
P. Dłużewski, A. Reszka, B.J. Kowalski, Ł. Kłopotowski, A. Baranowska-Korczyc,
A. Szczepankiewicz, J. Bujak, D. Elbaum, International Nanomeasurement Conference
2010, Kraków, June 3-4, 2010.
15. Synthesis and properties of ZnO and ZnMgO nanofibers obtained by
electrospinning.
J. Bujak, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, B.J. Kowalski,
K. Gas, W. Zaleszczyk, I. Fijałkowska, D. Elbaum, International Nanomeasurement
Conference 2010, Kraków, June 3-4, 2010.
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16. Structure and properties of electrospun ZnO nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, A. Reszka, B. Sikora, K. Sobczak, P. Dziawa,
J. Bujak, M. Aleszkiewicz, K. Gas, W. Zaleszczyk, Ł. Kłopotowski, K. Dybko,
W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, XXXIX “Jaszowiec” 2010
International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica-Zdrój,
June 19-24, 2010.
17. Characterization of ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals synthesized by
sol - gel method.
B. Sikora, K. Fronc, A. Baranowska-Korczyc, A. Nowicka, W. Paszkowicz,
K. Sobczak, P. Dłużewski, A. Reszka, B. J. Kowalski, I. Fijałkowska,
A. Szczepankiwicz, J. Grzyb, D. Elbaum, XXXIX “Jaszowiec” 2010 International
School and Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica-Zdrój, June 19-24,
2010.
18. Warstwy AlNx nanoszone metoda reaktywnego rozpylania magnetronowego do
pasywacji bioczujników z nanowłóknami ZnO.
A. Stafiniak, B. Boratynski, A. Szyszka, M. Ramiaczek-Krasowska, R. Paszkiewicz,
M. Tłaczała, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum, IV Krajowa Konferencja
Nanotechnologii w Poznaniu, 28.06-2.07.2010.
19. ZnO nanofibers field effect transistors for sensing and biosensing.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, K. Sobczak, I. Fijałkowska,
J. Bujak, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum, E-MRS
Fall Meeting Conference, Warsaw, 13-17 September 2010.
20. Synthesis and characterization ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals and
application in biology.
B. Sikora, K. Fronc, A. Baranowska-Korczyc, A. Nowicka, W. Paszkowicz,
K. Sobczak, P. Dłużewski, A. Reszka, B. J. Kowalski, I. Fijałkowska,
A. Szczepankiewicz, D. Elbaum, E-MRS Fall Meeting Conference, Warsaw, 13-17
September 2010.
21. Magnetic nanoparticles resolution of detection problems in biology and
medicine.
I. Fijałkowska, B. Sikora, K. Fronc, K. Sobczak, P. Dłużewski, R. Minikayev,
W. Paszkowicz, P. Dziawa, A. Szczepankiewicz, A. Baranowska-Korczyc, J. Bujak,
D. Elbaum, E-MRS Fall Meeting Conference, Warsaw, 13-17 September 2010.
22. Extrinsic luminophores in neurodegenerative diseases examination.
A. Wypijewska, B. Sikora, J. Gałązka-Friedman, E.R. Bauminger, Z.K. Wszolek,
K.J. Schweitzer, D.W. Dickson, A. Jaklewicz, A. Baranowska-Korczyc, D. Elbaum,
A. Friedman, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Łódź, 28-30 września
2010.
23. Electrospun ZnO and GaN nanofibers – characterization and application.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, A. Reszka, K. Sobczak, I. Fijałkowska,
P. Dziawa, J. Bujak, R. Minikayev, A. Nowakowska-Siwińska, P. Dominik,
M. Aleszkiewicz, Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski,
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B.J. Kowalski, D. Elbaum, Electrospinning - Principles, Practise and Possibilities,
Institute of Physics, London UK, 24 November 2010.
24. Optymalizacja spineli upkonwertujących (Er, Yb) otrzymanych za pomocą
Microwave – induced Solution Combustion Synthesis.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, P. Dłużewski,
K. Koper, W. Paszkowicz, R. Minikayev, W. Zaleszczyk, G. Wilczyński,
J. Włodarczyk, A. Szczepankiewicz, D. Elbaum, VII Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo-Technologiczne, Sopot, 9-13 maja 2011.
25. Właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnO i ZnO/MgO core/shell w biologii
i medycynie.
B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, P. Dziawa, W.
Paszkowicz, D. Elbaum, VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium NaukowoTechnologiczne, Sopot, 9-13 maja 2011.
26. Synteza i właściwości nanocząstek NaYF4: Er, Yb, Gd bez pokrycia
i z pokryciem SiO2 do zastosowań w biologii i medycynie.
B. Sikora, S. Szewczyk, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak,
R. Minikayev, W. Paszkowicz, A. Reszka, B.J. Kowalski, D. Elbaum, VII
Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo-Technologiczne, Sopot, 9-13 maja
2011.
27. Process technology of ZnO Nanofibers Based Devices for Sensor Applications.
A. Stafiniak, B. Boratyński, A. Baranowska-Korczyc, A. Szyszka, W. Macherzyński,
K. Indykiewicz, K. Fronc, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała, D. Elbaum, Microtechnology
and Thermal Problems in Electronics Conference (Microtherm 2011), Łódź, Poland,
June 8-July 1, 2011.
28. Field-effect transistor based on electrospun ZnO nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, A. Reszka, K. Sobczak,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum,
The 13th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces
(ICFSI-13), Prague, July 3-8, 2011.
29. Field effect transistors based on ZnO and core/shell ZnO/ZnS nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, A. Reszka, K. Sobczak,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum,
The 15th International Conference on II-VI Compounds, Mayan Riwiera, August 21 26, 2011.
30. Structure and Properties of Electrospun ZnO and Core/Shell ZnO/ZnS
Nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum,
Biomolecules and Nanostructures - Bedlewo 3, Będlewo, 4-8 September 2011.
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31. Synthesis of ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals by sol-gel method for
biological applications.
B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska–Korczyc, K. Sobczak, R. Minikayev,
A. Reszka, W. Paszkowicz, B. J. Kowalski, D. Elbaum, Biomolecules and
Nanostructures - Bedlewo 3, Będlewo, 4-8 September 2011.
32. ZnO and core/shell ZnO/ZnS nanofibers: Characterization and applications.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka,
K. Dybko, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum,
IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Warszawa,
26-27 września 2011.
33. New Fabrication Approach To ZnO Multiple Nanofiber Sensors.
B. Boratynski, A. Stafiniak, A. Szyszka, M. Ramiaczek-Krasowska, R. Paszkiewicz,
M. Tłaczala, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum, 1th International
Conference "Nanomaterials: Application & Properties '2011", Alushta, Crimea,
Ukraine, 27-30 September 2011.
34. Location of metals in ZnO electrospined nanofibers.
K. Lawniczak-Jablonska, J. Libera, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Baranowska-Korczyc,
K. Fronc, D. Elbaum, IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania
Synchrotronowego, Warszawa, 26-27 września 2011.
35. Structural, morphological and optical properties of ZnAl2O4 nanoparticles Codoped with Er3+ and Yb3+ prepared by combustion aerosol synthesis.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, A. Reszka,
W. Paszkowicz, K. Koper, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, A. Szczepankiewicz,
P. Stępień, B.J. Kowalski, D. Elbaum, International Workshops on Surface
Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS'2011, Łochów, Poland, 48 November 2011.
36. Synthesis and properties of NaYF4: Er, Yb, Gd nanoparticles with and without
SiO2 coating for biomedical applications.
B. Sikora, S. Szewczyk, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Koper,
K. Sobczak, J. Włodarczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz, T. Wojciechowski,
G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum, International Workshops on Surface
Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS'2011, Łochów, Poland, 48 November 2011.
37. Designing biosensors based on semiconductor nanoparticles for an early
detection of neurodegenerative diseases.
B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, K. Koper,
J. Włodarczyk, P. Krakowian, T. Wojciechowski, G. Wilczyński, W. Paszkowicz,
T. Kowalewski, P. Stępień, D. Elbaum, International Workshops on Surface
Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS'2011, Łochów, Poland, 48 November 2011.
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38. Opracowanie bio-sensora opartego na nanocząstkach ZnAl2O4
domieszkowanego lantanowcami oraz metalami grup przejściowych.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, T. Wojciechowski,
W. Paszkowicz, A. Reszka, B. J. Kowalski, K. Sobczak, K. Koper, P. Stępień,
M. Gawlak, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, B. Paterczyk, D. Elbaum, IV Zimowe
Warsztaty Biofizyczne Zakładu Biofizyki Molekularnej WF UAM, Sienna-Czarna Góra,
29.01-4.02.2012.
39. MFM analysis of ZnO nanofibers doped with magnetic elements.
M. Aleszkiewicz, A. Baranowska-Korczyc, A. Reszka, K. Sobczak, B. Sikora,
P. Dziawa, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski,
T.A. Kowalewski, M. Sawicki, Danek Elbaum, K. Fronc, 3rd International Workshop
on Advanced Atomic Force Microscopy Techniques, Karlsruhe Institute of Technology,
March 5-6, 2012.
40. Structural studies of magnetic Fe doped nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, J.B. Pełka, K. Sobczak, D. Klinger, W. Caliebe,
P. Dłużewski, D. Elbaum, “11th International School and Symposium on Synchrotron
Radiation in Natural Science”, Kraków – Tyniec, 20-25.05.2012.
41. Imaging in nanoscale using laser-plasma sources of extreme ultraviolet (EUV).
P.W. Wachulak, A. Baranowska-Korczyc, D. Pánek, P. Brůža, A. Bartnik, J. Kostecki,
Ł. Węgrzyński, R. Jarocki, M. Szczurek, K. Fronc, D. Elbaum, H. Fiedorowicz, “11th
International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science”,
Kraków – Tyniec, 20-25.05.2012.
42. Sensoric properties of ZnO and ZnO/ZnS core/shell nanofibers.
A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, A. Reszka, K. Sobczak,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum,
3d National Conference of Nano and Micromechanics, KKNM2012, Warsaw, 46.07.2012.
43. Optimization of a bio-sensor based on lanthanide-doped ZnAl2O4
nanoparticles prepared by aerosol synthesis.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak,
T. Wojciechowski1, A. Reszka, B.J. Kowalski, W. Paszkowicz, K. Koper, P. Stępień,
B. Paterczyk, D. Elbaum, 3d National Conference of Nano and Micromechanics,
KKNM2012, Warsaw, 4-6.07.2012.
44. Fluorescence resonance energy transfer between ZnO/MgO nanoparticles and
organic dye for biological and medicine application.
B. Sikora, K. Fronc, S. Szewczyk, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Koper,
K. Sobczak, J. Włodarczyk, T. Wojciechowski, G. Wilczyński, B. Pasterczyk,
W. Paszkowicz, P. Stępień, D. Elbaum, 3d National Conference of Nano and
Micromechanics, KKNM2012, Warsaw, 4-6.07.2012.
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45. Optimization of a marker based on ZnAl2O4 nanoparticles doped with selected
rare earths and transition metals.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak,
T. Wojciechowski, A. Reszka, B. J. Kowalski, W. Paszkowicz, R. Minikayev,
M. Chwastyk, K. Koper, P. Stępień, B. Paterczyk, G. Wilczyński, J. Włodarczyk,
M. Gawlak, D. Elbaum, 31st International Conference on the Physics
of Semiconductors, 31st ICPS, Zurich, Switzerland, July 29th to August 3rd 2012.
46. Up-conversion and down-conversion processes observed in Er3+,Yb3+ and
Mn2+ doped ZnAl2O4 nanoparticles.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak,
T. Wojciechowski, W. Paszkowicz, R. Minikayev, M. Chwastyk, K. Koper, P. Stępień,
B. Paterczyk, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, M. Gawlak, D. Elbaum, NanoBiotechnologia PL 2012, Warszawa, 17-18 września 2012.
47. Synthesis and properties of up-converted NaYF4: Er, Yb nanoparticles for
biomedical applications.
B. Sikora, K. Fronc, S. Szewczyk, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Koper,
K. Sobczak, B. Paterczyk, T. Wojciechowski, R. Minikayev, R. Worch, W. Paszkowicz,
P. Stępień, D. Elbaum, Nano-Biotechnologia PL 2012, Warszawa, 17-18 września
2012.
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