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Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

Al. A. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków 

 

RECENZJA  

rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Klimas-Organa 

pt. „Kształtowanie właściwości materiałów na bazie tytanu do zastosowań biomedycznych 

poprzez zastosowanie odlewania metodą wtłaczania” 

 

Niniejsza recenzja została opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Pana dra hab. inż. Marcina 

Knapińskiego, prof. PCz, w związku z uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 czerwca 2018 roku 

(pismo z dnia 25 czerwca 2018 roku o numerze R-WIPiTM-436/2018)  

 

1. Ogólna charakterystyka pracy  

Praca doktorska mgr inż. Justyny Klimas-Organa, napisana pod kierownictwem dra hab. inż. 

Michał Szoty, prof. PCz., dotyczy wytwarzania elementów ze stopów tytanu metodą 

wtłaczania. Praca ma układ klasyczny i składa się z 2 zasadniczych części (Przegląd literatury 

oraz Badania własne). Zdaniem Recenzenta poprawnie zbalansowano przegląd 

piśmiennictwa z częścią badawczą pracy, a przy tym adekwatnie dobrano materiał 

ilustracyjny i tablicowy, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Praca liczy 
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129 stron, składa się z wprowadzenia, 9 rozdziałów oraz spisu literatury. Zawiera 58 

rysunków i 18 tabel. We wstępie Autorka uzasadnia swoje zainteresowanie i jednocześnie 

wprowadza czytelnika w zagadnienie biomateriałów tytanowych. W rozdziale pierwszym 

opisane zostały metody kształtowania oraz zastosowanie tytanu i jego stopów. Następnie 

Autorka opierając się na dobrze dobranym zbiorze literaturowym przedstawiła 

najistotniejsze zagadnienia dotyczące biomateriałów w tym biomateriałów tytanowych, 

przechodząc do amorficznych, nanokrystalicznych i drobnoziarnistych stopów metali. 

Przegląd literatury jest jasny i zrozumiały, choć wydaje, że rozdział czwarty mógł być lepiej 

połączony z rozdziałami drugim i trzecim. Autorka odnosi się do 158 pozycji literaturowych, 

obejmujących zarówno pozycje źródłowe, jak i najnowsze publikacje naukowe. Odwołania 

obejmują zarówno klasyczne podręczniki akademickie, jak i specjalistyczne czasopisma 

naukowe, w tym znaczną część z ostatnich kilkunastu lat. Rozdział piąty to „Teza i cel pracy”. 

Rozdział następny (szósty) to opis metodyki badań. Główną część rozprawy stanowi rozdział 

siódmy „Wyniki i analiza badań”, w którym Autorka przedstawiła wyniki badań własnych, 

których podsumowanie przedstawiła w rozdziale następnym. Merytoryczna część rozprawy 

kończy się rozdziałem „Stwierdzenia i wnioski”, w którym zawarto 7 wniosków. Na końcu 

rozprawy zamieszczony jest spis literatury.  

 

2. Ocena doboru tematyki i zakresu pracy 

Wśród biomateriałów metalicznych, stopy tytanu charakteryzują się bardzo dobrą 

odpornością na korozję, niską gęstością przy jednocześnie dobrych właściwościach 

mechanicznych oraz niskim modułem Younga. Z oczywistych względów problematyka 

naukowa dotycząca tej grupy stopów jest podejmowana od wielu lat, gdyż nieustannie 

rośnie zapotrzebowanie na materiały o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej. W wielu 

ośrodkach prowadzi się prace nad optymalizacją składu chemicznego i fazowego 

biomateriałów tytanowych w celu uzyskania lepszych właściwości biologicznych 

i mechanicznych. W celu polepszenia właściwości użytkowych prowadzone są prace nad 

optymalizacją obróbki cieplnej, plastycznej oraz szczególnie nad modyfikacją ich warstwy 

wierzchniej lub nanoszenia powłok. W pracy podjęto się próby wytworzenia elementów ze 

stopów tytanu o polepszonych właściwościach wytrzymałościowych oraz zwiększonej 

odporności korozyjnej w odniesieniu do obecnie stosowanych implantów przez zastosowanie 

metody wytwarzania przez wtłaczanie ciśnieniowe z zastosowaniem szybkiego chłodzenia, 
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podobnie jak ma to miejsce przy wytwarzaniu masywnych materiałów amorficznych. 

Uważam, że tematyka opiniowanej rozprawy wpisuje się w aktualny nurt poszukiwań 

nowych możliwości kształtowania właściwości metali i ich stopów, a podjęty aspekt badań 

szczegółowych jest oryginalny i stanowi alternatywę do klasycznych metod 

wykorzystywanych do wytwarzania elementów ze stopów tytanu. W tym aspekcie należy 

docenić innowacyjne podejście Autorki do podjętej problematyki, które z pewnością jest 

dużym wyzwaniem badawczym.  

W oparciu o studia literaturowe i wyniki własnych badań doświadczalnych 

sformułowano tezę pracy: „Istnieje możliwość wytworzenia w jednoetapowym procesie 

produkcyjnym elementu spełniającego wymagania stawianym biomateriałom do zastosowań 

w implantologii. Próbki otrzymane techniką wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy 

będą posiadały lepsze właściwości użytkowe w porównaniu z dotychczas stosowanymi 

wszczepami implantowymi”, która na pierwszy rzut oka wydaje się zbyt uboga. W tak 

skomplikowanym procesie i przy złożonym składzie chemicznym, może dojść do wielu – 

niekoniecznie oczywistych interakcji. Należy pamiętać, że nie ma materiałów zupełnie 

biologicznie obojętnych. Każdy materiał umieszczany w tkankach organizmu będzie wywierał 

określone reakcje, ponieważ implant oddziałuje na tkanki i płyny ustrojowe i odwrotnie, 

tkanki organizmu działają na wszczepiony materiał. Oprócz składu chemicznego ogromne 

znaczenie ma też stan przygotowania jego powierzchni. Nie komplikując tezy pracy Autorka 

ustrzegła się więc często popełnianego błędu formułowania zbyt konkretnie „skrojonej” tezy 

pod przewidywane zjawiska strukturalne.  

Praca ma zarówno charakter badań podstawowych jak i stosowanych. Postawiono cel 

naukowy, którym było wytworzenie próbek ze stopów tytanu Grade 5, Grade 23, 

Ti15V3Al3Cr3Sn, Grade 9 oraz Ti6Al4V przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody, 

w której ciekły stop wtryskiwany jest do miedzianej formy, gdzie krzepnie z szybkością około 

103 K/s oraz cel utylitarny, tj. określenie parametrów procesu wytwarzania 

szybkochłodzonych próbek stopów tytanu w taki sposób, aby właściwości użytkowe stopów 

uległy poprawie w porównaniu z dotychczas stosowanymi materiałami biomedycznymi. 

 

3. Opis metodyki badawczej 

Do zweryfikowania postawionej tezy badawczej Autorka przyjęła następujący harmonogram 

realizacji badań:  
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 dobór materiału do badań oraz wybór metody wytwarzania; 

 dobór odpowiednich parametrów procesu wytwarzania; 

 porównanie morfologii struktur uzyskiwanych metodą wtłaczania w atmosferze gazów 

ochronnych przy szybkim chłodzeniu w odniesieniu do struktur typowych stopów 

tytanu zaliczanych do biomateriałów; 

 porównanie właściwości mechanicznych i odporności na korozję wytworzonych 

stopów w stosunku do właściwości komercyjnych materiałów dotychczas stosowanych 

w implantologii. 

Próbki ze stopów tytanu Grade 5, Grade 23, Ti15V3Al3Cr3Sn, Grade 9 oraz Ti6Al4V, które 

wytworzono przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody, w której ciekły stop 

wtryskiwany jest do miedzianej formy przebadano przy użyciu mikroskopii świetlnej, 

mikroskopii elektronowej transmisyjnej i skaningowej, rentgenowskiej analizy fazowej. 

Wykonano również badania topografii powierzchni, odporności korozyjnej, badania 

tribologiczne oraz wykonano pomiary twardości. Dobór metodyki badawczej nie budzi 

zastrzeżeń, choć moim zdaniem cennym byłoby poszerzenie badań właściwości 

mechanicznych. 

 

4. Ocena merytoryczna pracy  

Oceniając pracę od strony merytorycznej, należy stwierdzić, że zarówno zaplanowane 

eksperymenty, dobór technik badawczych, interpretacja wyników wykonane są prawidłowo  

i jako całość nie budzą zastrzeżeń. Praca napisana jest w sposób staranny. Począwszy od 

przeglądu literatury, w którym Autorka dobrze wprowadziła w zagadnienia biomateriałów, 

w tym biomateriałów tytanowych, przez metodologię, gdzie w sposób prosty i przejrzysty 

objaśniła co, jak i w jakim celu wykonano, po opis wyników badań własnych i analizę 

wyników, na podstawie których wykazała, że istnieje możliwość wytworzenia 

w jednoetapowym procesie wtłaczania pod ciśnieniem z zastosowaniem szybkiego 

chłodzenia elementu ze stopów tytanu o dobrej odporności korozyjnej, wysokiej twardości 

i odporności na ścieranie. Pewien niedosyt budzi jednak dyskusja wyników, która 

w niektórych miejscach mogła być zdecydowanie pogłębiona. Ponadto podczas lektury pracy 

nasuwają się pewne spostrzeżenia natury polemicznej oraz uwagi szczegółowe (natury 

edycyjnej oraz inne drobne uwagi), które wyrażam poniżej: 
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Uwagi dyskusyjne 

1. Trudno mówić o implantach, gdyż zastosowana metoda wytwarzania ogranicza 

w sposób zdecydowany geometrię uzyskiwanych wlewków. Należało sprecyzować 

potencjalne zastosowania. 

2. Jaka jest różnica między grade 5 a stopem Ti6Al4V? Jest to ten sam stop, pytanie zatem 

po co użyto dwóch wsadów z tego samego stopu?  

3. W którym miejscu odlewów prowadzono obserwacje mikroskopowe. Szkoda, że nie 

pokuszono się o badania makro odlewów.  

4. strona 78 „Występowanie krzemu w próbkach można wyjaśnić dyfuzją atomów krzemu 

podczas procesu nagrzewania wsadu umieszczonego w kwarcowej kapilarze tuż przed 

procesem wtryskiwania wsadu bezpośrednio do formy.” Jest to niestety wada tego 

procesu. Ilość krzemu dostająca się do stopu jest czynnikiem losowym. W konsekwencji 

następny cały akapit na temat wpływu krzemu na organizm ludzki jest napisany trochę 

tak aby usprawiedliwić ww. wadę procesu wtłaczania i że w sumie dobrze, że krzem 

przechodzi do stopu. Ale nie jest to w żaden sposób kontrolowane i zatraca czystość 

eksperymentu.  

5. Strona 82 rysunek 38b. Na jakich powierzchniach robiono badania XRD? Trudno 

uwierzyć w słuszność tych wyników. Proszę o komentarz.  

6. Na jakiej podstawie dobrano czas pomiaru w badaniach odporności na korozję metodą 

pomiaru potencjału obwodu otwartego? Z rys. 41-45 wynika, że czas pomiaru OCP 

(potencjał stacjonarny w otwartej pętli potencjostatu) był zbyt krótki i nawet po 

upływie 120 min. nie nastąpiła stabilizacja OCP, w związku z tym należało wydłużyć 

czas pomiaru OCP.  

7. Strona 103 „Takie połączenie wyższej twardości na powierzchni z bardziej plastycznym 

rdzeniem jest pożądanym rozwiązaniem konstrukcyjnym w zastosowaniach tam, gdzie 

wymagana jest twarda powierzchnia przenosząca obciążenia i odporna na ścieranie 

z bardziej plastycznym rdzeniem.” Nie ma żadnego dowodu, że uzyskany rdzeń jest 

plastyczny. Z analizy faktograficznej wynika dokładnie odwrotnie. Owszem ww. 

zależność jest powszechnie znana np. w stopach żelaza, gdzie uzyskuje się inną 

mikrostrukturę na powierzchni (martenzyt) a w rdzeniu inną (np. ferrytyczno-

perlityczną). 



Strona 6 z 9 
 

8. Wyniki badań chropowatości (strona 105) są raczej poglądowe i nie wnoszą istotnego 

wkładu naukowego do pracy, gdyż jak sama Autorka wskazuje chropowatość 

powierzchni odlewów zależy w dużym stopniu od chropowatości kokili miedzianej. Po 

co zatem porównywać te od producentów, których metod wykończenia powierzchni 

nie podano? Można było wykonać po kilka odlewów tego samego stopu i zobaczyć na 

ile jest to powtarzalny wynik chropowatości przy tej samej matrycy lub zmieniać jakość 

powierzchni matrycy miedzianej i określić jej wpływ na chropowatość powierzchni 

odlewów.  

9. Wykonano badania tribologiczne w warunkach tarcia suchego a bardziej adekwatnym 

byłyby badania par trących w roztworze Ringer’a. Nie podano jak wycinano próbki do 

badań tribologicznych, tj. jak powierzchnia trąca była zorientowana względem 

kierunku odprowadzenia ciepła podczas krystalizacji? Nie określono też mechanizmów 

zużycia.  

10. Strona 113 „Dzięki zastosowanej metodzie poprzez dobór parametrów procesu istnieje 

możliwość modelowania topografii powierzchni uzyskiwanych wyrobów.” Nie 

wykazano tego w pracy. Proszę o komentarz.  

11. Wniosek 2 „Pożądanym zjawiskiem podczas wytwarzania detali było przedostawanie 

się krzemu do składu wtryskiwanych elementów, ze względu na pozytywny wpływ 

obecności krzemu w składzie biomateriałów oraz polepszenie właściwości 

użytkowych.” Nie wykazano tego, proszę o komentarz.  

12. Szkoda, że w pracy nie badano innych właściwości mechanicznych odlewów. 

Bazowanie tylko na pomiarach twardości budzi spory niedosyt. Szczególnie istotnym 

wydaje się aspekt badań zmęczeniowych. Jak sama Autorka stwierdza na stronie 31 

„…podczas analizy mechanicznej implantów w pierwszej kolejności wyznacza się ich 

zdolność użytkową, ponieważ w zależności od przeznaczenia implanty są narażone 

w różnym stopniu na działanie naprężeń”. Nie zdefiniowano jednak jakie naprężenia 

w jakich implantach. Przemilczano też problem porów wewnętrznych, które często 

występują w osi szybko krystalizowanych odlewów. 
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Uwagi szczegółowe 

1. Strona 9 „Krystalizacja Tiα zachodzi w temperaturze otoczenia w układzie 

heksagonalnym”. To skrót myślowy. Tytan α ma strukturę heksagonalną 

w temperaturze otoczenia, a nie krystalizuje w temperaturze otoczenia.  

2. Strona 21 błędny zapis oznaczenia Ti47Al2Nb2Mn0,8TiB2. 

3. Błąd stylistyczny na stronie 25 „do ulegania pękaniu w miejscach pęknięć 

zmęczeniowych”  

4. Strona 26. Nie wymieniono prac nad resorbowalnymi implantami na bazie magnezu 

lub cynku.  

5. W metodyce badawczej nie podano szczegółów dotyczących preparatyki zgładów 

metalograficznych lecz jedynie napisano, że wykonano zgodnie z obowiązującą normą 

której jednak nie podano.  

6. Strona 61 W rozdziale opisującym XRD na przemiennie użyto rentgenowska analiza 

fazowa i rentgenowska analiza strukturalna.  

7. Mało precyzyjny wydaje się być opis badań korozyjnych. Czy w związku z tym, że 

pomiary prowadzono w temperaturze 37°C a nie w temperaturze otoczenia Autorka 

dokonała korekcji potencjału elektrody referencyjnej? Nie podano stężenia roztworu 

KCl w którym kondycjonowano elektrodę. Jaka była powierzchnia próbek? Jaka była 

objętość elektrolitu którą wykorzystywano w pomiarach? 

8. Badania tribologiczne. Nie podano żadnych szczegółów co do warunków procesu, tj. 

prędkości, obciążenia, stanu przeciwpróbki, temperatury, wilgotności itd.  

9. Strona 65 „stan po przeróbce cieplno-plastycznej” trudno się z tym zgodzić. 

10. Rysunek 26d jest słabej jakości i trudno na nim cokolwiek dostrzec. 

11. Skrót myślowy strona 71: „Zastosowany w pracy proces wytwarzania materiałów 

poprzez wtłaczanie pod ciśnieniem z jednoczesnym szybkim chłodzeniem bez względu 

na strukturę i wielkość ziarna wpływa na zmiany strukturalne.” Rozumiem, że Autorka 

miała na myśli wyjściową strukturę i wielkość ziarna. Reszta stwierdzenia jest 

oczywista, bo zakupiony do badań materiał był w stanie po przeróbce plastycznej i/lub 

obróbce cieplnej a dokonano ich przetopu.   

12. Strona73-74 nie podano w jak sposób łamano próbki. 

13. Strona 74 „Ponadto dały możliwość ujawnienia, że pękanie następuje wzdłuż 

określonych płaszczyzn krystalograficznych ziarn.”? W jaki sposób to potwierdzono?  
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14. Tabela 3 strona 77 Nie da się uwzględnić pierwiastków lekkich i mogą być spore 

rozbieżności. Czy badano poziom tlenu na wytworzonych przez wtłaczanie próbkach?  

15. Strona 81. W przypadku próbki stopu tytanu Ti15V3Al3Cr3Sn z analizy dyfraktogramów 

wynika, że w materiale w stanie dostawy istnieje faza: tytanu z chromem – Ti0,8Cr0,2. 

Na dyfraktogramie próbki wytworzonej metodą wtłaczania ujawniono piki pochodzące 

od faz tytanu z chromem (Ti0,8Cr0,2) oraz tlenku tytanu, będącego wynikiem 

utleniania? Skąd taka faza?  

16. Jak przygotowywano próbki do badań korozyjnych?  

17. Równanie 3 strona 90. Nie podano jaką wartość współczynnika K1 przyjęto dla stopów 

tytanu.  

18. Rozdziały 7.3.2. i 7.3.3. są praktycznie bez dyskusji wyników.  

19. Dlaczego twardości uzyskane dla Grade 5 i Ti6Al4V różnią się o ponad 200 jednostek 

HV0,1? Skład chemiczny był niemal identyczny? Czy świadczy to o małej kontroli 

procesu?  

20. W pracy znaleziono nieliczne literówki lub błędy stylistyczne, które wskazano 

Doktorantce w bezpośredniej rozmowie.  

 

Wszystkie przedstawione uwagi mają charakter dyskusyjny oraz uzupełniający i nie wpływają 

na moją pozytywną merytoryczną ocenę całości pracy. Ciekawe wyniki, sposób ich 

zaprezentowania oraz ich interpretacja potwierdza, że Autorka przestudiowała literaturę 

i swobodnie porusza się w tematyce biomateriałów tytanowych. Moim zdaniem Autorka 

poradziła sobie z rozwiązaniem sformułowanego problemu badawczego, osiągnęła cele 

badawcze i potwierdziła tezę.  

 

5. Wniosek końcowy  

Podsumowując stwierdzam, że rozprawa jest dobrze ulokowana w obecnym stanie wiedzy, 

została wykonana i napisana prawidłowo oraz przy użyciu właściwie dobranych technik 

badawczych. Zamieszczone uwagi szczegółowe nie mają wpływu na moją pozytywną opinię 

o całości pracy.  

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską mgr inż. Justyny Klimas-Organ pt.: 

„Kształtowanie właściwości materiałów na bazie tytanu do zastosowań biomedycznych 

poprzez zastosowanie odlewania metodą wtłaczania” stwierdzam, że spełnia ona wymogi 
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stawiane pracom doktorskim zawarte w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wnioskuję do 

Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

o dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 

      Dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH 


