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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr inż. Klaudii Radomskiej
pt. ,,Modyfikacja powierzchni proszków magnetycznych w kompozytach typu

RE-M-B/biomateriał pol|merowy pod kątem zastosowań w medycynie

odtwórczej"

Praca doktorska Pani mgr Klaudii Radomskiej przygotowana pod opieką

promotorską Pani Profesor dr hab. inż, Grazyny Pawłowskiej i dr inż. Doroty

Klimeckiej-Tatar przedstawia wyniki badań nad projektowaniem, otrzymaniem oraz

charakterystyką wybranych właściwości kompozytu magnetycznego na bazie

proszków RE-M-B konsolidowanych materiałem polimerowym.

Temat badawczy jest aktualny, waźny i ciekawy, tak w kontekście badań

czysto poznawczych jak i mozliwych potencjalnych zastosowań opracowanych

układów.

Badania nad materiałami magnetycznymi kompozytowymi o potencjalnym

zastosowaniu w medycynie odtwórczej nalezą do tych nuńów badawczych, które

integrują wysiłki badaczy wielu dyscyplin naukowych, poczynając od inzynierii

materiałowej, poprzez chemię i technologię chemiczną aż po mechanikę, biologię

imedycynę, Znaczącym postępom w rozwoju nowych materiałów przeznaczonych

na biomateriaĘ towarzyszą coraz większe oczekiwania dotyczące poprawy ich

biofunkcjonalności, biozgodności oraz nadania im specyficznych cech użytkowych.

W swojej pracy Doktorantka zmiezyła się z większością tych oczekiwań projektując

iwykonując materiał przeznaczony na epitezę ucha oraz badając mozliwość jego

wykorzystania w protetyce.

Rozprawa doktorska mgr Klaudii Radomskiej została przygotowana,

w układzie typowym dla prac doktorskich. Po krótkim wprowadzeniu znajduje się

część przedstawiająca stan wiedzy w przedmiocie badań, po której następuje
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prezentacja celu i zakresu badań, opis materiałów i metod badawczych, prezentacja

i analiza uzyskanych wyników, a także rozdział zawierający podsumowanie i wnioski.

Pracę Autorka uzupełnia streszczeniem w języku polskim i angielskim, wykazem

stosowanych w pracy symboli, atakże spisem rysunków itabel oraz bibliografią.

Ogólna charakterysĘka rozprawy

Recenzowana rozprawa doktorska liczy 121 stron i podzielona jest na cztery

główne części obejmujące: przegląd stanu wiedzy itechniki (20 stron), uzasadnienie

wyboru tematu obejmujące założenia i cel pracy (2 strony), badania własne z analizą

wyników (68 stron), wnioski końcowe (2 strony) oraz spis cytowanej literatury (11

stron). Pozostałe części rozprawy doktorskiej obejmują: wprowadzenie, spis treści,

wykaz skrótów oraz spis tabel i rysunków. Część eksperymentalna wraz z wnioskami

i analtzą uzyskanych rezultatów stanowi 58,7 % objętości pracy. Spis cytowanej

literatury obejmuje 139 pozycji.

Przegląd stanu wiedzy i techniki w przedmiocie zagadnienia rozprawy

(rozdział l) obejmuje dwa niezwykle istotne z punktu widzenia dysertacji zagadnienia:

pienłsze dotyczy materiałów magnetycznych twardych w tym materiałów

magnetycznych typu RE-M-B oraz obejmuje omówienie zastosowania materiałów

magnetycznych twardych w medycynie, Drugie zagadnienie dotyczy oddziaływania

środowiska korozyjnego na materiały magnetyczne. Doktorantka w szczególności

skupiła się na omówieniu kinetyki i termodynamiki procesów korozyjnych oraz

przedstawiła obecny stan wiedzy w zakresie korozji materiałów RE-M-B.

Przegląd literaturowy kończy się uzasadnieniem wyboru tematyki dysertacji.

W podsumowaniu istniejącego stanu techniki Doktorantka wskazuje na potrzebę

opracowania materiału przeznaczonego na epitezy, który będzie spełniał szczególne

wymagania zwlązane z aplikacją biomateriałów w medycynie odtwórczej. Uważam,

że przedstawiona w pienruszej części rozprawy analiza stanu techniki stanowiła dobrą

podstawę do rozpoczęcia badań. Mimo nielicznych skrótów myślowych przyjętych

przez autorkę można stwierdzić, że wywiązała się z tego zadania z powodzeniem.

Pomimo duzej staranności Doktorantki w pracy znalazły się nieliczne błędy

literowe i stylistyczne.
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Podjęty przez Doktorantkę problem badawczy jest trafny z uwagi na jego

znaczenie poznawcze i praktyczne, posiada elementy oryginalne, Przyjęta w pracy

teza naukowa zakłada mozliwość opracowania nowej wielofunkcyjnej struktury

kompozytowej poprzez odpowiedni dobór składu chemicznego.

Ocena merytoryczna

Przedstawiona praca doktorska mgr inz. Klaudii Radomskiej miała na celu

zaprojektowanie i otrzymanie biozgodnych magnetycznych materiałów. Właściwości

te zostały nadane poprzez zastosowanie proszku magnetycznego o składzie

NdrzFezzCosBo, tworzywo akrylowe. W ramach pracy Doktorantka wytypowała

warunki otrzymywania kompozytow oraz scharakteryzowała otrzymane materiały

magnetyczne stosując m.in. analizę mikroskopową, analizę rentgenograficzną,

zbadała również wytrzymałość na ściskanie otrzymanych struktur oraz twardość

ichropowatość.

W kolejnym etapie badań Doktorantka badała właściwości magnetyczne

uzyskanych kompozytów oraz wyznaczyła maksymalną wańość obciążenia

kompozytu utrzymującego odpowiedni układ retencyjny. Uzyskane wyniki są
zadowalające w zastosowaniach protetycznych (epiteza ucha, korona protetyczna

czy proteza), są to wyniki niezwykle istotne ze względów możliwości aplikacji

opracowanych przez Doktorantkę kompozytów. Analiza mikroskopowa obrazów 3D

wskazuje, że w przypadku zastosowania 3% tworzywa akrylowego spoiwo nie

wypełniło wszystkich przestrzeni pomiędzy proszkiem. Doktorantka powinna

rozważyc przy ewentualnej kontynuacji prac badawczych w tym zakresie

zastosowanie metod wibracyjnych, sonifikaĄi czy uzycie pompy próżniowej podczas

prasownia jednoosiowego w trakcie polimeryzacji.

W kolejnym etapie badań mgr inż. Klaudia Radomska poddała wytworzone

kompozyty magnetyczne badaniom elektrochemicznym iwyznaczyła charakterystyki,

które są istotne w ocenie korozyjnego zachowania materiałów. Doktorantka

v,ryznaczyła potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w roztworach siarczanowych,

fosforanowych oraz zawierających jony chlorkowe oraz w roztworach imitujących

środowisko płynów fizjologicznych (płyn Ringera). Doktorantka wytypowała
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kompozycję o zawartości 10% mas. tworzywa do dalszych badań, Analizowała

wpływ rodzaju tworzywa akrylowego na odporność korozyjną kompozytu w różnych

środowiskach tj. w roztworach siarczanowym, fosforanowym, fosforanowym

z dodatkiem jonów chlorkowych oraz płynu Ringera. Na podstawie

przeprowadzonych analiz Doktorantka wytypowała najbardziej stabilne tworzywo

akrylowe (typ A) do dalszych badań. Dla dobranego składu końcowego kompozytu

doktorantka przeprowadziła szczegółowe badania wpływu warunków

środowiskowych na szybkość korozji w tym badania wpływu pH, temperatury,

dodatku jonów chlorkowych do środowiska, Doktorantka przeprowadziła również

wstępne próby wytworzenia kompozytu z proszku Nd-Fe-B poddanemu procesowi

napylania magnetronowego. Doktorantka przedstawiła potencjalne zastosowanie

kompozytu magnetycznego wykonując prototyp epitezy ucha mocowanej na dwóch

złączach m a g n etyczn ych .

Wyniki badań stanowią materiał o charakterze aplikacyjnym i dobrze korelują

zzałożonym celem i koncepcją pracy, Autorka nie tłumaczy szeregu opisywanych

zjawisk na poziomie molekularnym lub strukturalnym, nie wyciąga też wniosków

o charakterze podstawowym, natomiast w sposób rzetelny analizuje i opisuje

właściwości wytworzonych przez siebie materiałów, Powyższe stwierdzenie w żaden

sposób nie obniza wańości pracy doktorskiej, wręcz przeciwnie, wskazuje na

charakter badań stosowanych i opracowanie nowatorskich rozwiązań, które mogą

zostać wdrożone do praktyki klinicznej i nalezy ocenić to pozytywnie.

Doktorantka pomimo duzej staranności nie uniknęła w swojej pracy

merytorycznych mankamentów wymagających zwrócenia uwagi recenzenta, które

jednak mają charakter dyskusyjny i nie umniejszają wańości naukowej dyseńacji,

a mianowicie:

1. Doktorantka używa terminu biopolimer w stosunku do tworzywa akrylowego co

jest nieprawidłowe, Według definicji zawańych w podręcznikach akademickich z

zakresu polimerów: m.in. J, F, Rabek Wspołczesna wiedza o polimerach. PWN,

Warszawa 2008 biopolimerami nazywane są polimery naturalne, produkowane

przez organizmy żywe. Biopolimery pozyskiwane są ze żródeł naturalnych,

często nazywanych żrodłami odnawialnymi, w przeciwieństwie do polimerów

syntetycznych produkowanych z nieodnawialnego żródła jakim jest ropa
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naftowa, Tworzywo akrylowe natomiast mozna zaliczyc do biomateriałow, czyli

substancji, innych niż lek, których zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie

narządu, albo jego części lub przejęcie czasowe lub na stałe jego funkcji.

Stosowanie wymiennie terminów biomateriał i biopolimer w kontekście tworzywa

akrylowego jest niepoprawne.

Czym doktorantka kierowała się wybierając tworzywo akrylowe A i B jako spoiwo?

Na stronie nr 49 doktorantka w tabeli nr 3 w wierszu: ,,skład" dla obu tworzyw

podaje: spoiwo polimerowe, którego głównym składnikiem jest PMMA. Róznice

w zachowaniu kompozytu z osnową z tworzywa akrylowego A i B w agresywnym

środowisku mogą wynikaó z różnic w składzie jak równieżz prowadzenia procesu

polimeryzacji. Doktorantka powinna podać pełny skład dla obu zastosowanych

tworzyw,

Na stronie 53 doktorantka napisała, że na podstawie danych literaturowych

wytypowała minimalną zawartość spoiwa (3% mas.) oraz do badań wybrano trzy

reprezentatywne składy kompozytów magnetycznych (3, 10 i 20o/o mas.). Proszę

o wyjaśnienie jak zostały wytypowane poszczególne zawańości fazy organicznej,

czy doktorantka stosowała metody planowania eksperymentu? Czy

przeprowadzono badan ia wstępne?

Doktorantka uznała, że zawańość tworzywa w kompozycie w ilości 10%

masowych jest najkorzystniejsza. Biorąc pod uwagę, że kolejne badane

zawańości są skrajne (3 i 20% masowych) i znacznie oddalone od siebie, wańoŚć

10o/o może w rzeczryistości znacznie odbiegaó od optymalnej ilości tworzywa dla

kompozytów do tego typu zastosowań, W opinii recenzenta Doktorantka powinna

dodatkowo zwęzić przedział i zbadać kompozyty z zawańością spoiwa np.

w granicach 7-15% mas. z L=loń, pozwoliłoby to na wytypowanie

najkorzystniejszej zawańości tworzywa akrylowego w kompozycie a nie tylko

na wybór najlepszej ztzech opcji.

Podpis pod rys, nr 30 ,,Wyniki pomiaru SEM EDS koncentracji powierzchniowej

wybranych pierwiastków na powierzchni kompozytu Nd-Fe-B/biopolimer typu A"

Co doktorantka rozumie przez słowo ,,koncentraĄa"? Czy doktorantka miała na

myśli stężenie wybranych pienłiastków? Na rysunku przedstawione jest widmo

EDs będące zależnością liczby zliczeń w funkcji energii promieniowania,

3.

4.

5.
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umożliwia identyfikację pierwiastków wchodzących w skład badanego materiału,

a więc analizę jakościową a nie ilościową.

Podpis pod rys. nr 31 ,,Rozkład stęzeń pienruiastków kompozytu Nd-Fe-

B/biopolimer typu A (3%o mas. biopolimeru)" również wskazuje na analizę

ilościową. Jednakże mikroanaliza EDS umożliwia tworzenie map pienruiastkowych

obrazujących rozłożenie pienrviastkow w badanym obszarze próbki a nie ich
stężenie, Wiarygodna analiza ilościowa jest mozliwa w przypadku zastosowania

substancji wzorcowych.

Doktorantka w pracy przeprowadziła badania mechaniczne: wytrzymałości na

ściskanie oraz Nvardości. Jak zostały wytypowane rodzaje badań? Dlaczego

zrezygnowała z podstawowych badań mechanicznych na zginanie i rozciąganie,

ocena końcowa

Podjęty w rozprawie problem badawczy jest w pełni trafny i oryginalny, ma

znaczenie przede wszystkim praktyczne. Przyjęte przez Doktorantkę cele cząstkowe

zostały zrealizowane w sposób poprawny, cel postawiony na wstępie został

osiągnięty. Przyjęte metody badawcze oraz forma przedstawienia wyników badań

były poprawne, Doktorantka v,tykazała się dobrą znajomością wiedzy teoretycznej,

metodologii badań oraz metod badawczych a także dobrym wykorzystaniem źrodeł

literaturowych. W podsumowaniu charakterystyki ogólnej pracy mgr inż. Klaudii

Radomskiej nalezy stwierdzić, iz mimo uwag recenzenta posiada ona niezbędne

elementy wymagane w rozprawach doktorskich.

Reasumując, przedstawione wyzej uwagi i zapytania należy traktowaó raczej

jako dosyć łatwe do usunięcia usterki, które nie obniżają wańości merytorycznej

pracy,

Biorąc pod uwagę powyższą ocenę stwierdzam, że rozprawa spełnia wymogi

stawiane pracom doktorskim zgodnie z kryteriami ,,Ustawy o stopniach i tytule

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki" i wnoszę o dopuszczenie mgr

inz. Klaudii Radomskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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