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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr inz. Adriana t ukaszewicza
pt' ,, Metody wytwarzania element6w implant6w stomatologicznych ze stopow

tytanu przy zastosowaniu odlewania metodq wfiaczania ,,

opracowana na zlecenie Rady Wydziatu lnzynierii Produkcji i Technologii Materiatow

Politechniki Czqstochowskiej

1. Uwagi ogolne

Tytan i jego stopy sq materialami ktore w ostatnich latach, staly siq
gtownq grupq materiatowq do zastosowan biomedycznych. Atrakcyjno5c tego
pienruiastka orazjego stopow, wynika z jego specyficznych wtaSciwoSci. Tytan ijego
stopy, stanowiq grupq materialow o malej gqstosci, bardzo dobrej wytrzymalosci
(naiwylszej wytrzymatosci wzglqdnej), dobrej odporno6ci korozyjne j orazobojgtnosci
biologicznej. obojqtnosc biologiczna przejawia siq m.in. wysokq biotolerancjE w
otoczeniu tkanek miqkkich jak twardych (koSci) w organizmie czlowieka. ponadto

stopy te cechuje wysoka odpornosc na korozjg w Srodowisku tkanek jak i plynow
ustrojowych. Zbior tych wla6ciwosci, charakteryzujqcych jak i wyro Zniajqcych stopy
tytanu spoSrod innych grup materialow metalowych sprawit, ze stanowiq one glowne
materialy stosowane do wykonywania implantow chirurgicznych oraz
stomatologicznych. Jedynq wadq tej grupy materialow sE wysokie koszty ich
wytw arzania, p rzetwa rzania i p rod u kcj i gotowych wyrobow m. in. i impla ntow.

Gtownymi technologiami (metodami) wytwarzania implantow
stomatologicznych, ze stopow tytanu sq: ero1a iskrowa (EDM), obrobka
mechaniczna CNC z wykorzystaniem systemow CAD/CAM oraz technologia
odlewania. KaZda z wymienionych metod charakteryzuje siq wlasnq specyfikq i



wymaganiami otaz ograniczeniami, pracochlonnosciq, energochlonnoSciq oraz
dokladnoSciq wykonania gotowego produktu. Wymienione problemy wynikajq m.in. z
wla6ciwoSci fizykochemicznych tytanu ijego stopow w tym glownie z duZej adsorpcji,
dyfuzii pierwiastkow takich jak: O, H, N czy C stanowiqcych zanieczyszczenia
zmieniajqce istotnie wlaSciwosci. Warunkiem uzyskania wysokich wlasciwosci tytanu
i jego stopow jest zagwarantowanie duzej ich czystosci na etapie wytwarzania jak i

przetwarzania.

Technologia odlewania implantow ze stopow tytanu jest jednq z
najbardziej perspektywicznych technologii ich wytwarzania. Jednakze technologia ta
niesie za sobq rowniez istotne ,,niebezpiecze6stwa,,. wystgpujq one na etapie
topienia stopow tytanu jak i na etapie odlewania. Wynikajq one z wysokiej
temperatury topnienia stopow, ich sklonnoSci do reakcji w tych temperaturach,
latwoSci utleniania oraz zdolnoSci do reagowania z ogniotrwalymi tyglami i

materialami formy. Zaletami zastosowania tej technologii jest otrzymanie ,,gotowego,,
implantu tj. o wymaganych wymiarach, wymaganej jakosci powierzchni i struktury
gwa ra ntujqcych oczekiwa ne wla6ciwosci,,eks p loatacyj ne,,.

Recenzowana praca doktorska dotyczy opracowania technologii
odlewania elementu implantu stomatologicznego tzw. trzpienia, ze stopu tytanu
Ti6Al4V. Doktorant zaproponowal proces ci6nieniowego odlewania polqczony z

indukcyjnym topieniem badanego stopu, realizowany na jednokomorowym

stanowisku. Realizacyjnie praca oparta jest na badaniach porownaw czych
wla6ciwoSci implantu odlanego wg. zaproponowanej przez Doktoranta technologii i

implantu, okreSlanego jako komercyjnego, zakupionego u producenta, wykonanego z
tego samego stopu, metodq obrobki ubytkowej na obrabiarkach CNC. Gtowne
problemy badawcze skoncentrowane zostaly na okreSleniu i porownaniu

wymaganych od badanego produktu wla6ciwoSci. Wyb6r stopu tytanu, Ti6Al4V,
podyktowany zostal sposobem realizacji pracy (badania porownawcze) oraz faktem,
2e jest on aktualnie stosowany do produkcji badanego implantu (trzpienia)
stomatologicznego i uzywany w praktyce dentystycznej. lnnym zagadnieniem jest czy
jest to ,,szczqSliwy" wybor stopu (obecnoSc w nim wanadu) dla takich zastosowafi.

UwaZam, ze podjgta przez Doktoranta proba opracowania nowej technologii
wytwarzania wybranego implantu stomatologicznego , przyjqty sposob realizacji pracy
oraz wybrana metodyka badan jest w petni uzasadnionq zarowno ze wzglgdow
aplikacyjnych jak i poznawczych



KompleksowoSc ujqcia problemu zaprezentowana w opiniowanej pracy,

wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, sprawia, Ze praca stanowi

aktualne i niewqtpliwie wartoSciowe opracowanie o charakterze aplikacyjnym i w
czqSci naukowym.

UwaZam, 2e wybor tematyki rozprawy doktorskiej mgr inZ. Adriana

t-ukaszewicza dobrze wpisuje siq w dziedzinq inzynierii materialowej.

2. Charakterystyka i ocena rozprawy

Recenzowana rczprawa doktorska sklada siq z B ponumerowanych

rozdzialow oraz nienu.merowanych: podsumowanie, wnioski, bibliografia oraz spis

tabel i rysunkow, lqcznie 128 stron. Wykaz cytowanej literatury obejmuje 138 pozycji,

z czego wiqkszoSc z ostatnich 15 lat. Dobor cytowanych pozycji literaturowych

uwaZam za wla6ciwy. Pozycje literaturowe, na ktore powotuje siq Autor rozprawy,

charakteryzujq stan wiedzy zwiqzany z tematykq rozprawy.

Trzy pierwsze rozdzialy rozprawy stanowiq studium literaturowe dotyczqce

definicji oraz doboru biomaterialow na implanty, charakterystyki stopow tytanu z
opisem mozliwych w nich przemian fazowych. Ostatniq czqsc studium stanowi
przeglqd sposobow przetwarzania stopow tytanu i wytwarzania z nich produktow. Na

wyroznienie zaslugujq dwa rozdzialy t1. pierwszy i trzeci oraz podrozdzial 2.3 z
rozdzialu drugiego. Przytoczone w nich informacje i dane sq Scisle zwiqzane z

tematykq rozprawy doktorskiej i stanowiq dobry przeglqd wiedzy z zakresu pracy, na

podstawie najnowszych danych literaturowych. Ta czqsc rozprawy zasluguje

niewqtpliwie na wyroznienie. Rozdzial drugi zawiera informacje, bardziej

podrqcznikowe, stosunkowo malo zwiqzane z tematykq rozprawy. W rozdziale

czwartym Doktorant przedstawil cele pracy ( dwa: naukowy i utylitarny) oraz tezg.

WqtpliwoSci budzi sformulowanie pierwszego celu i okre6lenie go jako naukowy. Cel

utylitarny pokrywa siq z tezq pracy, co do ktorej nie ma zaslrzeZen. Cel ten jak i teza
pracy wskazujq na charakter rczprawy, bardziej technologiczny, prowadzqcy do

opracowania nowej technologii wytwarzania implantow stomatologicznych. Nalezy

doda6, ze problem ten jest bardzo istotny ze wzglqdu na szerokie i coraz to szersze

zastosowania stopow tytanu w medycynie. Podjgcie przez Doktoranta tej tematyki

nale2y uznac za celowe, ambitne i istotne z punktu widzenia zastosowan

biomaterialow metalicznych, nie tylko z grupy stopow tytanu.



W nastqpnych trzech rozdzialach ( rozdz. 5, 6, 7) zawarto opis stopu tytanu,
bgdqcego materialem wyjsciowym do opracowywanej technologii wytwar zania
trzpieni, orazzakres i metodykq badan. Nalezy stwierdzic, ze metodyka bada6 oparta
zostala na nowoczesnych technikach badawczych stosowanych w inzynierii
materialowej. Kolejne rozdzialy stanowiq dyskusjq wynikow badan, podsumowanie i

wnioski.

Praca napisana jest na ogol poprawnym jqzykiem oraz jest dobrze
opracowana edytorsko: zawiera czytelne, poprawne graficznie wykresy (z wyjqtkami),
dobrq dokumentacjq strukturalnq, wykonanq w badaniach z wykorzystaniem
mikroskopii Swietlnej, skaningowej (z analizq EDS), uzupelnionq o rentgenowskq
analizqfazowq.

Oceniajqc rozprawQ nale2y podkre6lic, ze Autor podjql probq zastosowania
nowej metody wytwarzania elementu implantu stomatologicznego, trzpienia, tj

odlewania metodq wltaczania i porownania wlaSciwo6ci tak uzyskanego implantu z
wlaSciwoSciami implantu dotychczas stosowanego w praktyce dentystycznej.
Implanty wykonane zostaly ze stopu tytanu Ti6Al4V. Doktorant zaprojektowal formq
do odlewania wykonanE z miedzi. Forma byla chlodzona i polqczona byla z kapilarq
kwarcowq w ktorej roztapiano badany stop tytanu a nastqpnie wgaczano do formy
pod ciSnieniem gazu (argonu). otrzymane implanty tq metodq, badane byty
rownolegle z implantami komercyjnymi. W badaniach Autor rozprawy wykazal, 2e
otrzymane implanty spelniajq wymagania stawiane tego typu produktowi a niektore
jego wlaSciwo6ci, m.in. odpornosc na korozjq, twardoSc znacznie przewy2sza)q

wla6ciwosci implantow komercyjnych. Badania korozyjne zrealizowane w pracy
stanowiq silnq jej stronq. Na podkre6lenie zasfuguje fakt przeprowadzenia badari
korozyjnych w oSrodkach o roznei aktywno6ci, mierzonej wartosciq wspolczynnika
pH' Ponadto Doktorant okreSlil parametry laboratoryjnego procesu, odlewania, ktore
mogq byc postawq do opracowania produkcyjnej technologii wytwarzania implantow
komercyjnych. W warunkach laboratoryjnych Autor zastosowal do topienia stopu,
kapilarg kwarcowq. OkreSlajqc sklad chemiczny otrzymanego implantu, Doktorant
stwierdzil obecnosc krzemu, w calym przekroju implantu, ktorego w zastosowanym
stopie nie bylo. Jako wyjasnienie obecnosci krzemu podaje, ze jego zrodlem jest
kapilara kwarcowa. Do osiqgniqi Doktoranta zale2y zaliczyc rowniez opracowanie i

wykon a n ie sta n owiska d o bad a n wytrzymalosciowy ch? otrzyma nych im p lantow.



Nalezy stwierdzic, ze Doktorant w petni zrealizowal zaloZony program bada6,

odpowiedzial na postawionq tezq pracy otaz wykazal si9 opanowaniem

nowoczesnych tech n ik badawczy ch.

3. Uwagi krytyczne

Zwyczajem, jak i obowiqzkiem recenzenta jest wyeksponowanie silnych,

mocnych stron pracy jak i ,,wyszukanie" tych stabszych. Jak w kaldei pracy naukowej

tak i w niniejszej majq one miejsce. Oto niektore z nich wymienione bez wskazywania

na ich rangQ:

- str. B ma miejsce stwierdzenie: ,, ..wykonano implant za pomocq

innowacyjnej metody wtlaczania w ukladzie jednokomorowym za pomocq indukcii

elektrycznej....".W sposobie opisanym w pracy wtlaczanie ma miejsce za pomocq

ci6nienia gavJ, argonu.

- str. 76 stwierdzenie ,,W celLt analizy calkowitej zawartoSci krzemu w

wytworzonych trzpieniach wykonano analizq EDS na badanych polach". I dalej ,, W

przypadku trzpienia P1 stwierdzono, 2e calkowita zawarloSc krzemu wynosi 2,4%o

wagowego ...trzpienia P2 zawartosc krzemu wynosi 4,9%o wagowego". Czy

zastosowanie analizy punktowej, a takq jest analiza skladu chemicznego z

wykorzystaniem przystawki EDS, moZna wyznaczyc calkowitq zawarl.oSc badanego

pienruiastka w stopie?. Jesli tak to w jakim przypadku? Jak mozna wytlumaczyc roZnq

zawarto5c Si w dwoch badanych implantach, wytworzonych z tych samych stopow i

w takich samych procesach?. Czy wytworzony implant wykonany jest ze stopu

wyj6ciowego (Ti6Al4V) czy w wyniku procesu odlewania zostal wykonany ze stopu o

odmiennym skladzie?.

- W jaki sposob moZna wytlumaczyc tak wysokie i roZne twardoSci (ok. 760 i

B9OHVO,1) trzpieni P1 i P2 wykonanych ze stopu Ti6Al4V tq samq metodq

odlewania?. Czy tak wysoka twardo5c jest polqdana w aspekcie wymaganych

wlaSciwoSci ,,eksploatacyjnych" tego rodzaju implantow stomatologicznych?.

- str. 81, rys. 42. Uwazam, 2e rysunek jest niepoprawny' Czy Doktorant

podziela zdanie recenzenta?.

- str. 83 rys.43 e i f. Czy przedstawiony zapis dyfrakcyjny pozwala na

ide ntyfi kac jq f azy TisS i g?

- str.B4 tabl.2g. Czy z danych zawartych w tablicy wynika, ze wszystkie

badane stopy charakteryzujq siq strukturq nanokrystalicznq? .



- str.B5 stwierdzenie ,, Refleks ten moZe pochodzic od zubo1onego w tytan

roztworu stalego". Proszq o wyjasnienie.

- Czym byt podyktowany dobor metody badania odpornoSci na zuZycie

tribologiczne (tzn. jakie?) za pomocq kulotestera. W badaniach okre6lono tylko pole

powierzchni Sladu wytarcia. Czy jest to wielkoSc okreSlajqca zuZycie tribologiczne?.

- CzY nie nazbyt szumnie nazwal Doktorant rozdzial Badania

wytrzymalo5ciowe, w kontekscie zawartych w nim wynikow badan?.

Niezaleznie od uwag zawartych w recenzji, pozytywnie oceniam rozprawg

doktorskq Pana mgr inz. A. t-ukaszewicza.

Doktorant wykazal siq dojrzalosciq badawczq oraz dobrq znajomosciq

zagadnien z zakresu inzynierii materialowej w szczegolnosci w obszarze

biomaterialow. Wnioski konczqce rozprawg, takZe te zawarte w rozdziale

podsumowanie, majq swoje potwierdzenie w wynikach badan. Mogq byc one

wykorzystane glownie w dalszych badaniach aplikacyjnych a takZe czgsciowo

naukowych.

Podsumowujqc chciatbym stwierdzic, 2e recenzowana praca spelnia

wymagania stawiane pracom doktorskim, a Doktorant Pan mgr inZ. Adrian

t-ukaszewicz udowodnil, 2e zasluguje na uzyskanie stopnia doktora nauk

technicznych w dyscyplinie inzynieria materialowa .

4. Wniosek ko6cowy

Opiniowana praca spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim pzez

odnoSne ustawy i na tej podstawie wnioskujq o dopuszczenie Pana mgr inZ.

ADRIANA t-UKASZEWICZA do publicznej obrony rozprawy doktorskiel przed Radq

Wydzialu lnzynierii Produkcji iTechnologii Materialow Politechniki Czqstochowskiej.
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