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Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w 
detektorach wodorowych 

 
Rozwój nowych technologii oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł czystej energii 

spowodowały duże zainteresowanie wielu grup badawczych wykorzystaniem 
nanoporowatych materiałów węglowych do magazynowania i detekcji wodoru [3]. 

Prowadzone przez nas od kilku lat prace doświadczalne nad technologią wytwarzania i 
charakteryzacją nanostruktur węglowo-palladowych [1,2] potwierdzają możliwości 
wykorzystania tych materiałów, jako detektorów wodoru. W celu zastosowania tych 
materiałów w czujnikach wodoru niezbędne jest określenie wpływu parametrów 
technologicznych procesu otrzymywania na strukturę powstających warstw. 

W pracy przedstawiono badania struktury molekularnej warstw Pd-C otrzymywanych 
metodą dwustopniową PVD+CVD z wykorzystaniem następujących metod: spektroskopii sił 
atomowych (AFM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), dyfrakcji rentgenowskiej 
i spektroskopii ramanowskiej. 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że badane warstwy składają się z matrycy węglowej, w 
której rozmieszczone są nanokrystality Pd o różnych rozmiarach. Matryca węglowa ma 
charakter porowaty. Wyniki naszych badań ramanowskich pokazują stopień uporządkowania 
węgla w matrycy węglowej (stopień grafityzacji). Natomiast wyniki dyfrakcji rentgenowskiej 
i dyfrakcji elektronowej z wybranego obszaru próbki pokazują strukturę nanokrystalitów Pd, 
podczas gdy z samych obrazów TEM można określić jedynie wielkość tych krystalitów.  
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