
POPULARNONAUKOWY OPIS PROWADZONYCH BADAŃ W RAMACH ROZPRAWY 
DOKTORSKIEJ 

Spektroskopia Ramana opiera się na zjawisku nieelastycznego rozpraszania światła. 
Promieniowanie laserowe oddziaływując z cząsteczką substancji badanej może zostać 
rozproszone w dwojaki sposób: bez zmiany lub ze zmianą energii fotonu padającego. Jest 
to tzw. efekt Ramana. Mierzone światło rozproszone pada na detektor i jest przetwarzane 
na widmo, czyli obraz spektralny pokazujący różnego rodzaju piki, które odpowiadają 
energiom drgań (oscylacji) wiązań w cząsteczce. Dzięki temu każda molekuła posiada 
swoje własne, unikalne widmo. Jednak zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła jest 
efektem bardzo słabym, bo tylko 1 na milion fotonów ulega temu procesowi. W 1974 r. 
naukowiec M. Fleischmann odkrył, że światło nieelastycznie rozproszone na chropowatej 
powierzchni srebra ulega znacznemu wzmocnieniu, co dało początek wzmocnionej 
powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS). Aby obserwować ten efekt potrzebne są 
odpowiednio przygotowane podłoża wykonane z nonastruktur plzamonicznych. Do 
najpopularniejszych tego typu struktur należą: nanocząstki o różnorodnym kształcie (np. 
nanogwiazdy, nanopręciki czy mikrokwiatki), nieciągłe warstwy oraz cienkie filmy. 
Najczęściej stosowanymi materiałami są złoto, srebro, miedź, a w ostatnim czasie również 
azotki metali przejściowych (np. TiN). Możliwości techniki SERS pozwalają na wykrywanie 
śladowych ilości substancji w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu może ona znaleźć 
potencjalne zastosowanie w medycynie, przemyśle i kryminalistyce oraz rozwiązać pewne 
problemy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa kraju. 

W ostatnich dwóch dekadach znacznie wzrosło zagrożenie atakami terrorystycznymi. 
Najczęściej zamachowcy stosują materiały niebezpieczne o dużym zasięgu rażenia, do 
których możemy zaliczyć materiały biologiczne, bojowe środki trujące i toksyczne środki 
przemysłowe oraz materiały wybuchowe. Wynika z tego potrzeba opracowania szybkich i 
dokładnych metod ich wykrywania i identyfikacji. Kryteria te spełnia spektroskopia Ramana 
i SERS.       

W prowadzonych badaniach stworzę bazę widm ramanowskich materiałów 
wybuchowych. Następnie będę badać wpływ kształtu i morfologii nanostruktur 
plazmonicznych na możliwości detekcyjne materiałów wybuchowych. Sprawdzę także 
znaczenie doboru elementów układu pomiarowego (m. in. długość fali promieniowania 
laserowego) na wykrywanie substancji badanych. Dokładna analiza przeprowadzonych 
wyników pozwoli na określenie, jak kształt struktury wpływa na uzyskane widma SERS 
poszczególnych materiałów wybuchowych oraz czy możliwa jest detekcja większej grupy 
tych związków za pomocą jednego podłoża.  
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