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1. Wstęp 
Klasyczne wykorzystanie diamentów związane jest z ich bardzo dużą twardością: 

materiały ścierające, wiertła; bardzo wysoką przewodnością cieplną: pasty 

termoprzewodzące, oraz dużym współczynnikiem załamania: jubilerstwo. Obok tych 

zastosowań, funkcjonujących z powodzeniem od wielu lat, istnieje wiele pomysłów na nowe. 

Część związana jest z klasyczną elektroniką i detekcją cząstek wysokoenergetycznych 

(diamenty, izolatory z natury, odpowiednio domieszkowane mają własności 

półprzewodników donorowych bądź akceptorowych), część z zastosowaniami biologicznymi 

(diamenty są biozgodne). 

Innym pomysłem jest użycie diamentu jako matrycy, w której umieszczone są defekty 

absorbujące światło (centra barwne). Defekty te wykazują zachowanie w pewnym stopniu 

przypominające zachowanie pojedynczych atomów: ich stan opisywany jest poprzez funkcje 

falowe, przejścia pomiędzy tymi stanami dostępne są do badania przy użyciu światła. 

Dodatkowo, niektóre z tych defektów (np. NV-) mogą wykazywać paramagnetyzm w stanie 

podstawowym. Otwiera to pole do różnorakich pomysłów na ewentualne zastosowania 

diamentów w komputerach kwantowych, do magnetometrii, czy też jako źródło pojedynczych 

fotonów – do wykorzystania w kryptografii kwantowej. 

Okazuje się, że diamenty są bardzo dobrym materiałem do badania i późniejszego 

ewentualnego wykorzystywania kwantowych zjawisk . 



 4

2. Struktura diamentu 
Diament jest jedną z odmian alotropowych węgla. Węgiel jest pierwiastkiem o liczbie 

atomowej 6, jego struktura elektronowa to: 1s22s22p2. Posiada on osiem izotopów (z których 

dwa są trwałe). Izotop o największej abundancji to 12C, stanowi około 98,9% wszystkich 

atomów, nie jest magnetyczny. Drugi stabilny izotop to 13C (jego zawartość w przyrodzie to 

1,1%), ma jądro o spinie 
2
1 . Trzeci izotop węgla to 14C, który nie jest stabilny, występuje w 

śladowych ilościach a jego czas połowicznego rozpadu wynosi 5730 lat (wykorzystuje sie go 

w metodzie datowania radiowęglowego) 1.  

Diament to kryształ, w którym węgle tworzą ze sobą tetraedry (każdy atom węgla ma 

hybrydyzację sp3 i połączony jest wiązaniem kowalencyjnym z czterema innymi, kąty między 

wiązaniami wynoszą po 109o28’2): 

 

Rysunek 1. Struktura diamentu.3 

Strukturę tę opisuję się jako sieć regularną powierzchniowo centrowaną (fcc) z dwuatomową 

bazą. Atomy bazy znajdują się w położeniach 000 i 
4
1

4
1

4
1 . Długość krawędzi komórki 

wynosi 3,57Å4 Innym sposobem myślenia o strukturze diamentu są dwie sieci 

powierzchniowo centrowane przenikające się nawzajem i przesunięte o 
4
1  przekątnej 

komórki sześciennej5.  

Istnieje druga forma krystaliczna diamentu, o siatce heksagonalnej. Nazywana jest strukturą 

lonsdaleitu. Ma ona wyższą energię, dlatego dale będziemy przyjmować że diament jest 

kubiczny. 
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3. Defekty diamentu 
Defekty struktury diamentu są bardzo częste, w istocie to one decydują o własnościach 

optycznych i elektrycznych poszczególnych kamieni. Najpowszechniejsze defekty w 

diamencie są związane z atomami azotu i boru: te dwa pierwiastki sąsiadują z azotem w 

układzie okresowym, mają podobne promienie atmowe. Azot jest tak powszechnym 

defektem, iż forma jego występowania stanowi podstawę do klasyfikacji diamentów. 

Pojedynczy, substytucyjny atom azotu, występujący w formie obojętnej lub 

pojedynczo naładowanej nazwany jest centrum P1 lub C (patrz: Rysunek 2). Azot ma pięć 

elektronów walencyjnych, o jeden więcej niż otaczające go atomy węgla. Cztery z nich 

wykorzystuje do stworzenia wiązań z otaczającymi go atomami. Ten ostatni, antywiążący o 

spinie 
2
1

S , pozostaje silnie zlokalizowany wzdłuż jednego z wiązań azot-węgiel lub zostaje 

przechwycony przez inny defekt ze swojego otoczenia, zostawiając dodatnie załadowany 

rdzeń azotu6. Oznaczenie tych defektów zgodne z notacją Krögera-Vinka (powszechnie 

przyjętą dla opisu defektów punktowych w kryształach) to 
CN  dla atomu obojętnego i 

CN  

dla jednokrotnie naładowanego. Defekty te, jednorodnie rozmieszczone w objętości kryształu 

znaleźć można w diamentach typu Ib. 

Drugim defektem związanym z azotem jest centrum A, składające się z dwóch 

substytucyjnych atomów azotu zajmujących sąsiednie węzły sieci (defekt pokazany na 

Rysunek 3). Uważa się, że powstaje w procesie agregacji dwóch centrów P17. Znaleźć można 

go w diamentach typu IaA. 

Innym typem defektów są substytucyjne atomy azotu związane z wakancją 

(nieobsadzonym węzłem sieci, „dziurą” po atomie węgla). Jeden substytucyjny atom azotu 

sąsiadujący z wakancją tworzy centrum NV (które zostanie szerzej opisane dalej). 

Centrum składające się ze czterech atomów azotu otaczających wakancję to centrum B lub 

VN4 (Rysunek 4). Obecność tego typu defektów w krysztale klasyfikuje go jako typ IaB. 

Podobnym defektem są trzy substytucyjne atomy azotu otaczające wakancję (centrum VN3 

lub N3 - Rysunek 5), dwa atomy azotu wokół wakancji (VN2 lub H3), aż po bardziej złożone 

centra jak np. V2N4. (znane również jako H4). 
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Rysunek 2. Centrum P18. 

 

Rysunek 3. Centrum A.9 

 

Rysunek 4. Centrum B.10 

 

Rysunek 5. Centrum N3 

Wedle modeli, w naturalnych warunkach azot zostaje wbudowany w strukturę diamentu jako 

pojedynczy atom substytucyjny. Inne centra są wynikiem długotrwałego procesu agregacji. W 

warunkach laboratoryjnych można przyspieszyć ten proces poprzez wygrzewanie diamentu11.  

Defektem może być także pojedyncza wakancja w sieci. Defekt ten nazywany jest 

GR1 lub V0, jeżeli chodzi o wakancję obojętną. Stwierdzono także istnienie wakancji ujemnie 

naładowanych V-. Centrum R4 są to dwie obojętne wakancje na sąsiadujących węzłach sieci 

(V-V)0. Wakancje mogą powstawać w diamencie na skutek napromieniowywania różnymi 

cząstkami, takimi jak elektrony, neutrony, jony12. 

Bor występuje w diamentach typu IIb jako atom substytucyjny. Ma on o jeden 

elektron mniej niż otaczające go atomy węgla, powoduje więc powstanie dziury w paśmie 

walencyjnym i nadaje diamentowi własności półprzewodnika typu akceptorowego. 

 Oczywiście, lista ta nie wyczerpuje defektów które mogą pojawić się w strukturze 

diamentu. Ich liczba jest bowiem bardzo długa (samych defektów wykazujących własności 

luminescencyjne jest ponad 10013). 
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4. Klasyfikacja diamentów 
Powszechnie akceptowana klasyfikacja diamentów została stworzona do opisu 

diamentów naturalnych, później rozszerzono ją na diamenty syntetyczne. Opiera się na 

zawartości i formie występowania domieszek, głównie azotu i boru. Wedle podziału, każdy 

kamień można przypisać do jednego z czterech typów, podzielonych na dwie klasy: klasa I to 

diamenty o stosunkowo dużej zawartości azotu, do II klasy zaliczane są kryształy o mniejszej 

zawartości azotu.  

 W skład I klasy wchodzą dwa typy diamentów. 

Najbardziej powszechnym, stanowiącym około 98%14 diamentów naturalnych, jest typ Ia. 

Diamenty należące do tego typu zawierają stosunkowo dużo azotu, nawet do 0,25%15, średnio 

na poziomie 0,1%16. Azot występuje tutaj w formie agregatów, które nie są 

paramagnetyczne15. Ze względu na rodzaj agregatów typ Ia dzielimy na dwa podtypy17. W 

podtypie IaA azot występuje w formie centrum A (dwa sąsiednie azoty substytucyjne). 

Podtyp IaB zawiera centra B (cztery substytucyjne atomy azotu otaczające wakancję: N4V). 

Zdarzają się także kryształy IaAB, gdzie azot występuje w oby formach. 

Typ Ib zawiera do 0,05% azotu14, w większości zdyspergowanego jednorodnie w całej 

objętości kryształu w formie pojedynczych atomów substytucyjnych (centra P1 lub NS
18), 

które są paramagnetyczne. W naturze stanowi około 0,1% wszystkich diamentów, jest jednak 

najpowszechniejszym typem wśród syntetycznych kamieni16.  

 Klasa II diamentów to kamienie z bardzo małą, często niewykrywalną, zawartością 

azotu (szacunkowo poniżej 1018 3cm
atomów

)19. 

Typ IIa stanowi około 2% naturalnych diamentów14. Są to kamienie o bardzo niskiej 

zawartości wszelkich zanieczyszczeń 

Bardzo rzadkie (około 0,1%) są diamenty naturalne diamenty typu IIb, które zawierają 

domieszki boru. 

Schematyczną klasyfikację diamentów umieszczono na Rysunek 6. 
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Rysunek 6. Schemat klasyfikacji diamentów17  
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5. Centrum NV 
Centrum barwne NV jest to defekt złożony z substytucyjnego atomu azotu i wakancji na 

sąsiadujących ze sobą węzłach sieci. 

 

Rysunek 7. Centrum NV20. 

Ma symetrię C3v (oś trójkrotna wzdłuż pary azot-wakancja i trzy płaszczyzny symetrii 

zawierające w sobie tę oś). Może występować w dwóch stabilnych stanach o różnych 

ładunkach. NV0 jest obojętne elektrycznie, natomiast NV-  ma pojedynczy ładunek ujemny. 

Centra te absorbują światło z zakresu zielonego i niebieskiego a emitują czerwone – ich 

pasma absorpcyjne i emisyjne poszerzone są poprzez istnienie poziomów oscylacyjnych. 

Natomiast możliwe jest zidentyfikowane wąskiej linii w widmach, tzw. linii „zerofononowej” 

– stanowiącej swego rodzaju identyfikator defektu. Dane na temat linii zerofononowych 

umieszczono w poniższej tabeli: 

Linia zerofononowa [nm] [eV] Przesunięcie Ramana [cm-1] od lasera 532 nm 

NV0 575 2,156 1405 

NV- 637 1,945 3098 

Tabela 1. Lnie zerofononowe centrów NV. 

Negatywnie naładowane centrum jest szczególnie interesujące, ponieważ w stanie 

podstawowym (3A2) ma niezerowy spin – jest paramagnetyczne. Stan wzbudzony jest 
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również trypletem (3E). Przejście pomiędzy tymi stanami jest przejściem elektrycznym 

dipolowym. Pomiędzy nimi istnieje metastabilny stan singletowy . Oznaczenia poziomów 

poprzez 3A2 i 3E związane są z symetrią poziomów i wywodzą się z teorii grup. 

 

Rysunek 8. Struktura energetyczna centrum NV-21. 

Przykładowe widmo fluorescencji takiego centrum, w temperaturze pokojowej i ciekłego helu 

umieszczono na poniższym wykresie: 

 

Rysunek 9. Widmo fluorescencji centrum NV- w temperaturze pokojowej i ciekłego helu.20 

W polu krystalicznym stan podstawowy ulega rozczepieniu na dwa podpoziomy dla 

spinów 0sm  oraz 1sm . Odległość między podpoziomami  wynosi w temperaturze 

pokojowej GHzD )1(867,2 22 (gdzie D to tensor rozszczepienia w zerowym polu, a jego 

wartość pojawiająca się najczęściej w literaturze to 2,88GHz) i zależy od temperatury: 

K
kHz

dT
dD )7(2,74 22. 

W stanie równowagi termodynamicznej podpoziomy stanu podstawowego są 

obsadzone prawie w tym samym stopniu. Jednak po oddziaływaniu ze światłem (z zakresu 
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absorbowanych długości – tzw. phonon sideband) stan 0sm  staje się bardziej populowany 

niż stany 1sm . Za tą polaryzację stanu podstawowego odpowiedzialne są przejścia 

międzysystemowe ze stanów 1sm  poziomu wzbudzonego do stanu singletowego i potem 

do stanu 0sm  poziomu podstawowego. Ponieważ rozkład stanu 1sm  jest w dużej 

mierze przejściem bezpromienistym (chociaż udało się zaobserwować także słabą emisję na 

długości 1046 nm), po spolaryzowaniu stanu podstawowego fluorescencja rośnie o około 

30%23. Przejścia te pokazane są na Rysunek 10 (dodatkowo pokazana jest bardziej dokładna 

struktura stanu singletowego): 

 

Rysunek 10. Przejścia w NV-23 

Ważnymi cechami centrów, dzięki którym wzbudzają zainteresowanie są: 

 paramagnetyczny stan podstawowy 

 możliwość polaryzacji światłem 

 optyczny odczyt stanu spinowego 

 długie czasy koherencji spinów (w specjalnie przygotowanych diamentach do 

pojedynczych milisekund24) 
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6. Metody produkcji diamentów 
Od roku 1797, gdy Antoine Lavoisier odkrył, że diament zbudowany jest z węgla25 

trwały próby stworzenia diamentu z innych form tego pierwiastka. 

6.1 HPHT 

Pierwszy syntetyczny diament wyprodukowano w roku 1955 metodą HPHT26 (High 

pressure high temperature). Metoda polega na wytworzeniu takich warunków 

termodynamicznych, w których diament jest bardziej stabilny niż grafit a następnie dokonaniu 

przemiany grafitu lub innej formy węgla (fullerenów, nanorurek, węgla aktywnego) w 

diament. 

Ponieważ bezpośrednia reakcja ciało stałe-ciało stałe ma dużą energię aktywacji, 

używa się katalizatorów by ją obniżyć oraz prowadzi syntezę pod wysokim ciśnieniem i w 

wysokiej temperaturze by przemianę przyspieszyć27. 

Istnieje kilka grup katalizatorów używanych w HPHT podczas produkcji diamentów28: 

 konwencjonalnie - metale przejściowe VIII grupy (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os,Ir, Pt) a 

także Mn, Cr, Ta i ich stopy. Działają na zasadzie tworzenia roztworów nasyconych z 

których następuje krystalizacja 

 stopy łączone: zawierające substancję tworzącą węglik (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Mo, W) i 

element obojętny (Cu, Ag, Au) 

 Mg – działanie podobne jak konwencjonalne katalizatory 

 materiały zawierające tlen: węglany (CaCO3, itd.), wodorotlenki (Ca(OH)2, 

itd.),siarczany VI (MgSO4, itd.), H2O,. 

 pierwiastki obojętne: P, Cu, Zn, Ge, Sn, Sb. (używane rzadko bo wymagają wysokiej 

temperatury syntezy) 

 wodorki: LiH, CaH2 

Typowe warunki syntezy z użyciem katalizatorów konwencjonalnych to ciśnienie 5-6 

GPa i temperatura 1200-1500oC. 

Metodą tą można otrzymać monokryształy, polikryształy i proszki. 

Tak wytworzone syntetyczne diamenty dostępne są komercyjnie 

6.2 CVD 

Inna metoda produkcji syntetycznych diamentów (CVD) w warunkach metastabilnych 

opiera się na niewielkiej różnicy energii swobodnej pomiędzy grafitem i diamentem. Efektem 
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jest „ (...) skończone prawdopodobieństwo, że obie fazy mogą nukleować i wzrastać 

jednocześnie(...)”29.  

Techniki CVD (Chemical Vapore Deposition) polegają na osadzaniu na podłożu materiałów 

będących produktami reakcji w fazie gazowej. Przy produkcji diamentów podstawowymi 

gazami są: metan (CH4) – źródło węgla oraz wodór w formie atomowej (H), przy czym 

koncentracja wodoru jest zwykle dużo wyższa niż metanu. 

Wodór jest niezbędnym elementem, spełniającym wiele funkcji29,30: 

 Wysyca wolne wiązania na powierzchni diamentu – dzięki czemu osadzony węgiel nie 

łączy się ze sobą w struktury grafitowe 

 Po oderwaniu przez atomowy wodór tworzy reaktywne miejsce na powierzchni 

 Generuje rodniki węglowodorowe, które po osadzeniu w reaktywnym miejscu na 

powierzchni powoduje wzrost warstwy węglowej 

 Trawi wiązania sp2 (około 50 razy szybciej niż wiązania sp3) 

Schemat blokowy procesu CVD29 ma następującą postać: 

 

Rysunek 11. Schemat blokowy MW CVD (źródło: 29). 

W zależności od sposobu rozkładu wodoru cząsteczkowego (H2) na atomowy mówimy o 

różnych rodzajach CVD: 

 HF CVD (Hot Filament CVD) – metoda gorącego włókna 

 MP CVD (Microwave Plasma CVD) lub czasem MW CVD – z zastosowaniem 

plazmy wzbudzanej mikrofalowo 

 DC glow discharge CVD – poprzez stałoprądowe wyładowanie jarzeniowe 
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 RF CVD  

 Laser-enhanced CVD 

Metodą najbardziej interesującą dla tej pracy jest metoda MP CVD, jako iż badane 

powłoki wykonano tą metodą.  

Metodą tą można otrzymywać zarówno mono- jak i poli- kryształy, w zależności od użytego 

podłoża. Przy użyciu podłoża diamentowego (najczęściej używane są diamenty syntetyczne 

typu Ib otrzymane metoda HPHT31) otrzymujemy monokryształ – jest to tzw. wzrost 

homoepitaksjalny. Użycie innego podłoża, np. krzemu, złota, azotku tytanu i innych32 

powoduje powstanie warstwy polikrystalicznej – wzrost heteroepitaksjalny. Wymaga on 

wcześniejszego przygotowania podłoża w odpowiedni sposób, np. zarysowania go lub wtarcia 

w powierzchnię proszku diamentowego by wzrost kryształów. 

Proces CVD jest skomplikowany, istnieje wiele parametrów mających na niego 

wpływ: ciśnienie gazów, szybkość ich przepływu, obecność innych gazów (tlen, azot, itd.), 

temperatura substratu, moc mikrofal, rodzaj podłoża i jego przygotowanie, napięcie 

przyłożone do podłoża, czas depozycji. W zależności od ich kombinacji otrzymujemy 

warstwy o różnym rozmiarze ziarn, grubości powłoki i przede wszystkim o różnym stosunku 

wiązań sp3 i sp2.  

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN znajduje się reaktor AX5250 firmy SEKI 

TECHNOTRON, w którym produkuje się powłoki diamentowe metodą MW CVD.  

 

Rysunek 12. Rektor AX5250 firmy SEKI TECHNOTRON do produkcji cienkich powłok diamentowych.33 

Produkowane są powłoki polikrystaliczne, głownie na podłożu krzemowym, przy użyciu 

mikrofal o częstotliwości 2,45GHz i mocy do 5 kW. Temperatury podłoża wahają się w 

zakresie 500-900oC a ciśnienei 1-120 Torr. Dotychczas do produkcji używano metanu i 

wodoru, czasami z dodatkiem tlenu, istnieje jednak możliwość dodania innych gazów, np. 

azotu. 
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7. Spektroskopia Ramana 
Spektroskopia Ramana jest nieinwazyjną metodą badania materiałów krystalicznych. 

Dzięki niej można określić stopień krystaliczności, naprężenia oraz, co jest szczególnie 

użyteczne przy studiowaniu powłok węglowych, można rozróżnić formę alotropową 

osadzonego materiału34. 

Metoda ta oparta jest o zjawisko Ramana – nieelastycznym rozpraszaniu fotonów na 

fononach. Można wyjaśnić je stosunkowo prosto w oparciu o model oddziaływania ze 

światłem monochromatycznym dwuatomowej, oscylującej cząsteczki35. 

Gdy na cząsteczkę padnie światło z lasera o składowej pola elektrycznego )cos( 00 tEE 


, ze 

względu na oddziaływanie z chmurą elektronową, powoduje ono przesunięcie ładunków i 

powstanie zmiennego w czasie elektrycznego momentu dipolowego: Ep


 , gdzie   jest 

tensorem polaryzowalności. Dodatkowo dwuatomowa cząsteczka może wykonywać 

oscylacje, zmieniające odległości pomiędzy ładunkami jąder, co powoduje zmiany w tensorze 

polaryzowalności i momencie dipolowym. Wektor Poyntinga dipola drgającego z 

częstotliwością  , ma postać: s
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kątem pomiędzy kierunkiem drgań i kierunkiem obserwacji ŝ . 
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Składowa światła emitowanego przez drgający dipol o częstości 0  to światło pochodzące z 

rozpraszania Rayleigha (rozproszenie elastyczne). Składowa  0  nazywana jest 

antystokesowską, pochodzi od atomów które przed absorpcją fotonu znajdowały się w 

oscylacyjnym stanie wzbudzonym a po relaksacji przeszły do stanu podstawowego. 

Natomiast ta o częstotliwości  0  to składowa Stokesowska (Ramanowska) pochodząca 

od atomów które z oscylacyjnego stanu podstawowego (po absorpcji fotonu o częstości 0  i 

emisji fotonu o częstości  0 ) przeszły do oscylacyjnego stanu wzbudzonego. Ponieważ, 

zgodnie z rozkładem Boltzmanna, więcej cząsteczek znajduje się w stanie podstawowym (bo 

ma on niższą energię) niż wzbudzonym, przejścia Stokesowskie są bardziej prawdopodobne i 

linia od nich pochodząca ma większą intensywność niż linia antystokesowska. 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dysponuje 

spektrometrem Ramanowskim Nicolet Almega XR Micro and Macro Raman Analysis System 

firmy Thermo Electron Corporation. 

 

Rysunek 13. Spektromentr Ramanowski i mikroramanowski.36 

Można nim wykonywać pomiary makroskopowe a także, dzięki mikroskopowi konfokalnemu 

w skali mikro. Mikroskop konfokalny pozwala na zbieranie informacji tylko z obszaru 

ogniska. Wielkość ogniska zależy od użytego obiektywu i może wynosić szacunkowo, przy 

najsilniejszym obiektywie powiększającym 100x: 0,7 m  - średnica plamki, 2 m  jej 

wysokość. Jeden z dostępnych w urządzeniu laserów ma długość 532nm (moc 1-50 mW) co 

jest bardzo korzystne przy badaniu centrów barwnych NV, ponieważ taka długość fali jest 

przez nie absorbowana. Na siatce niskorozdzielczej rejestrowane są fale w zakresie 

cm
14200100  , z rozdzielczością spektralną około 2 




cm
1 . W urządzeniu istnieje możliwość 

manipulowania próbką w trzech wymiarach (z krokiem 0,1 m ) i wykonywania map, 
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zarówno powierzchniowych jak i głębokościowych. Dodatkowo możliwe jest chłodzenie i 

grzanie próbki w zakresie temperatur od ciekłego azotu do 1500 oC. 

Zazwyczaj widma Ramanowskie prezentowane są w liczbach falowych ( 




cm
1~ ), 

jako odsunięcie od lasera wymuszającego. Używane jest światło o kilku barwach, jedną z nich 

jest światło zielone o długości 532 nm. Po takim wzbudzeniu linia charakterystyczna dla 

wiązania diamentowego występuje w widmie przy 
cm
11332  natomiast linia czystego grafitu 

występuje przy 
cm
11580 . Czasami na widmach widoczna jest także linia Ramanowska 

diamentu drugiego rzędu (szerokie maksimum przy 2664
cm
1 ) a także, przy cienkich 

powłokach linie od podłoża (najczęściej krzemu: I rzędu przy 520
cm
1  oraz II rzędu przy 950-

1000
cm
1 ). Szerokość połówkowa maksimum, jego wysokość oraz ewentualne przesunięcia 

świadczą o stopniu krystaliczności oraz naprężeniach wewnątrz powłoki. Natomiast stosunek 

intensywności maksimum diamentowego do krzemowego mówi o grubości warstwy. Przekrój 

czynny wiązań sp2 na oddziaływanie ze światłem widzialnym jest dwa rzędy większy niż dla 

wiązań sp3, dlatego wiązania grafitowe dużo mocniej uwidaczniają się w widmach, nawet ich 

niewielka ilość w próbce daje silny sygnał. 

Chcąc przeliczyć położenie na widmie Ramanowskim ( 




cm
1~ ) na długości emitowanych fal 

(  nm ), wystarczy zastosować wzór: 


 11~
0

 , gdzie 0  jest długością fali lasera 

próbkującego. Po przekształceniu: 
0

0

*~1 



 . Poniższa tabela zawiera interesujące 

wartości widm Ramanowskich w obu skalach: 

 Liczba falowa 




cm
1  Długość fali  nm  

Laser wzbudzający 0 532 

I rząd krzemu 520 547 

II rząd krzemu 950-1000 560 

I rząd diamentu 1332 572 
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I rząd grafitu 1580 581 

II rząd diamentu 2664 620 

Linia zerofononowa NV0 1405 575 

Linia zerofononowa NV- 3098 637 

Tabela 2. Interesujące obiekty w widmach powłok diamentowych w liczbach falowych i długościach fali. 

Przykładowe widmo powłoki otrzymanej w Instytucie (w obu jednostkach):  

 
Na widmach widoczna jest linia I rzędu od diamentu oraz linie zerofononowe NV0 i NV-. 
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8. Wyniki doświadczeń 
Zbadano wszystkie widma Ramanowskie powłok diamentowych otrzymane przy użyciu 

lasera o długości fali 532 nm. Część z nich wykazywała obecność centów barwnych NV0 i 

NV-. Maksima pochodzące od tych linii są efektem ich fluorescencji po absorpcji światła z 

zakresu zielonego. Do dalszych badań wybrano jedną z próbek, w której widmie znaleziono 

piki od centrów. 

Próbką tą był najgrubszy diament wyprodukowany kiedykolwiek w IFJ. Diament o 

grubości około 100 m  produkowano przez 80h, na podłożu krzemowym, przy parametrach: 

Przepływ gazów  sccm  Ciśnienie  Torr  Moc mikrofal  kW  Temperatura substratu  Co  

H2, 478 

CH4, 20 

O2, 2 

129,7 5 807-982 

Tabela 3. Parametry produkcji badanej próbki. 

Obrazy SEM37 powierzchni i przekroju poprzecznego: 

  

Rysunek 14. Obrazy z SEM powłoki diamentowej. 

W celu wykonania powyższych obrazów konieczne było przecięcie powłoki, co spowodowało 

odpryśnięcie części diamentu od podłoża krzemowego. Umożliwiło to wykonano pomiarów 

Ramanowskie w różnych miejscach powłoki, zarówno od strony podłoża jak i z wierzchu. 

Widma zebrano na wspólnych wykresach: 
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Rysunek 15. Widma badanej powłoki wykonane w różnych miejscach, od zewnętrznej strony (przed 

połamaniem diamentu). 

 

Rysunek 16. Widma badanej powłoki wykonane w różnych miejscach, od strony podłoża. 

Jak widać na powyższych wykresach, w tej samej próbce są miejsca, gdzie widoczne są linie 

pochodzące od centrów NV, jak i miejsca gdzie takich linii nie ma. Ponieważ miejsca 

pomiarów nie były skorelowane ze sobą (zostały wybrane losowo), w celu lepszego zbadania 

kwestii rozmieszczenia centrów sporządzono kilka map (serii pomiarów w miejscach 

odległych o określony krok). Wykonano dwie mapy na powierzchni, skanując x. Pierwsza 

mapa wykonana była na następującym fragmencie powłoki, od zewnętrznej: 

 

Rysunek 17. Zdjęcie obszaru, na którym wykonano pierwszą mapę, z zaznaczonym przebiegiem mapy. 
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Mapa składała się z pomiarów wykonanych w 11 punktach oddalonych od siebie o 5 m , 

zawierających zarówno dobrze wykształcone ziarno, jak i granicę międzyziarnową. Wyniki 

umieszczono na poniższych rysunkach: 

 
 

Rysunek 18. Pierwsza mapa po linii x. 

 
Rysunek 19. Trójwymiarowy widok pierwszej mapy 

po linii x. 

Przykładowe widma z dwóch z punktów pomiarowych (pierwszy i ostatni punkt pomiarowy) 
umieszczono na poniższych wykresach: 

 
Rysunek 20. Widmo zebrane podczas wykonywania 

pierwszej mapy x w punkcie 0 m  

 
Rysunek 21. Widmo zebrane podczas wykonywania 

pierwszej mapy x w punkcie 50 m . 

Tylko w punkcie 0 m  widoczne są linie pochodzące od centrów NV, na widmach zebranych 

we wszystkich pozostałych punktach nie widać pików diamentowych. Może wynikać to z 

nieobecności centrów w tych miejscach, jak również z niedoskonałości sieci diamentowej. 

Defekty w strukturze diamentu występować mogą tylko w miejscu gdzie diament istnieje. 

Wartym odnotowania jest fakt dużych różnic w intensywnościach maksimów linii 

Ramanowskich diamentu w różnych miejscach, a także (widoczne na Rysunek 19) 

skorelowanie poziomu tła z intensywnością taj linii. Może powodować to trudności w 

określaniu koncentracji centrów. Szacowanie koncentracji centrów może odbywać się 

poprzez normalizację całkowitej intensywności fluorescencji centrów NV w jakiejś objętości 

do intensywności fluorescencji z pojedynczego centrum38. Chcąc wykonać podobne 

szacowanie dla takiej próbki, należałoby dokładnie zbadać zależność pomiędzy 

intensywnością linii diamentowej a intensywnością linii od centrów barwnych. 
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 Ponieważ pierwsza mapa zrobiona została w miejscu gdzie centra barwne nie były 

widoczne, wykonano drugą mapę. Składała się ona z 16 punktów oddalonych o 2,5 m : 

 

Rysunek 22 Miejsce wykonania drugiej mapy wzdłuż linii x. 

Otrzymano następujące wyniki: 

 

 
Rysunek 23. Druga mapa wykonana wzdłuż linii. 

 

Rysunek 24. Trójwymiarowy obraz drugiej mapy 

powierzchniowej. 

 

Rysunek 25. Trójwymiarowy obraz drugiej mapy powierzchniowej. 

Ten obszar ma widoczne linie od centrów NV- (przy długości około 
cm
13100 ) we wszystkich 

punktach pomiarowych. Jednocześnie można zauważyć, iż zmiany w intensywności piku 
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diamentowego są mniejsze, jednak ponownie widoczny jest związek pomiędzy tą 

intensywnością a intensywnością linii NV-. 

 Innym typem pomiaru była mapa głębokościowa wykonana od strony podłoża 

krzemowego na głębokości 5 m . Miejsce wykonania mapy pokazane jest na zdjęciu: 

 

Rysunek 26. Miejsce wykonania mapy głębokościowej. 

W wyniku otrzymano: 

 

 

Rysunek 27. Mapa głębokościowa. 

 

Rysunek 28. Trójwymiarowy obraz mapy 

głębokościowej. 

Pomiar rozpoczął się nad w niewielkiej odległości nad powierzchnią diamentu. Pik 

diamentowy ma podobną intensywność we wszystkich punktach, natomiast widoczne są 

zmiany w intensywności tła. We wszystkich pomiarach widoczna jest linia od NV-.  

 W wyniku tych pomiarów nie udało się rozstrzygnąć jaki jest rozkład centrów w 

badanej próbce. By móc odpowiedzieć na to pytanie należy lepiej zrozumieć mechanizmy 

wpływające na wygląd widm Ramanowskich diamentu. 
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9. Dalsze kierunki badań i podsumowanie 
Wykonana w tej pracy skromna analiza dowiodła, iż w niektórych diamentach 

produkowanych w IFJ centra NV- tworzą się samorzutnie. 

Dalszej analizy wymaga stwierdzenie wpływu warunków produkcji diamentów na 

pojawienie się centrów. Mamy nadzieję, iż istnieją takie parametry, które dają gwarancję 

otrzymania centrów. 

W długotrwałej perspektywie, jeżeli zapadnie decyzja o kontynuowaniu badań przy 

użyciu tych diamentów, należałoby dokonać optymalizacji parametrów, by uzyskiwać 

próbki o dowolnej koncentracji równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni centrów, z 

ziarnami o odpowiednim rozmiarze. Jednym z pomysłów jest dodanie azotu do gazów 

roboczych, z których robione są diamenty. 

Zbadać można także wpływ temperatury na intensywność fluorescencji centrów: 

spektrometr Ramanowski wyposażony jest w stoliki umożliwiające pomiary w 

temperaturach od około –100oC do 1500oC. 

Podobną kwestią, wymagającą dalszych rozważań jest wpływ impulsów laserowych na 

powłoki diamentowe (możliwa jest grafityzacja powłok) co skutkuje zniszczeniem 

interesującego nas materiału. 

Jeszcze inną kwestią, zupełnie pominiętą w tej pracy, jest możliwość wykorzystania 

znajdującego się w IFJ implantatora jonów. 

Wykonanie powyższych badań stwarza perspektywę na otrzymanie stałego dostępu 

próbek o dowolnie wybranych parametrach. Dzięki temu bardziej realny staje się pomysł 

rozpoczęcia badań efektów kwantowych, dotychczas prowadzonych z Zakładzie w 

gazach, w zupełnie nowym materiale. 
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