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Recenzja 
 

rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Martyny Dymek  
pt. „Enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi 

jako sposób podwyższania odporności korozyjnej elektrody wodorkowej” 
 

(podstawa opracowania: pismo R-WIPiTM - 365/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.) 

 
 

 
Wodorki związków międzymetalicznych zaczęły nabierać coraz większego 
znaczenia w technologii chemicznych źródeł prądu, ze względu na dużą 
gęstość energii, dobrą charakterystykę ładowania i wyładowania oraz brak 
toksycznych substancji w składzie chemicznym. Materiały te charakteryzują się 
dobrą zdolnością odwracalnej absorpcji i desorpcji dużych ilości wodoru w 
temperaturze pokojowej i są przeznaczone do produkcji jako materiał anodowy, 
pracujący w środowisku alkalicznym w ogniwach niklowo - wodorkowych (Ni-
MHx) czy w ogniwach paliwowych. 
 
Skład chemiczny materiału wodorochłonnego jest jednym z ważniejszych 
czynników w układzie metal - wodór. Wpływa on na właściwości 
elektrochemiczne i odgrywa wiodącą rolę w wydajności reakcji 
ładowania/wyładowania elektrody wodorkowej, która zależy od: i) 
przewodnictwa powierzchniowego cząstek stopu, ii) powierzchni właściwej 
stopu lub elektrody na jednostkę masy, stopnia utlenienia powierzchni i 
rozpuszczalności składników stopu, iii) szybkości dyfuzji wodoru z powierzchni 
w głąb elektrody stopowej, iv) szybkości dyfuzji jonów OH- i H2O, v) aktywności 
katalitycznej materiału elektrodowego w reakcji przeniesienia ładunku, i vi) 
stałej wartości rezystancji kontaktu cząstek stopu z kolektorem prądowym. 
 
Związki międzymetaliczne LaNi5 krystalizują w układzie heksagonalnym typu 
CaCu5. Stop ten jest zdolny do efektywnej absorpcji i desorpcji wodoru, bez 
potrzeby wstępnej aktywacji. Absorbuje stosunkowo duże ilości wodoru przy 
ciśnieniu równowagowym w zakresie umożliwiającym przyjmowanie wodoru dla 
zastosowania elektrochemicznego. Teoretyczna pojemność elektrochemiczna 

stopu w temperaturze 45 C wynosi 372 mAh/g. Bezpośrednie zastosowanie 
stopu LaNi5 do wytwarzania elektrody wodorkowej typu MHx jest niemożliwe ze 
względu na szybki spadek pojemności w stosunku do wodoru podczas pracy 
cyklicznej ładowania/wyładowania w środowisku alkalicznym jak i szybką 
degradację stopu. 
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Wyzwaniem technologicznym jest opracowanie metody enkapsulacji cząstek 
materiału aktywnego (faza LaNi5) metodami inżynierii powierzchni. Nikiel nie 
tylko hamuje korozję materiału aktywnego ale zapewnia także zadowalającą 
szybkość procesu przenoszenia ładunku zachodzącego na powierzchni 
cząstek. Analiza stanu opublikowanych badań, wykazała, że powłoki Ni-P 
naniesione na proszki stopu LaNi5 nie były dotychczas przedmiotem badań. Tak 
więc, stwierdzam, że tematyka realizowanej pracy doktorskiej jest oryginalna.      
  
Wybór tematu pracy na tle stanu badań 

 
Nowoczesne materiały wodorochłonne odgrywają ważną rolę we współczesnej 
nauce. Rzeczywisty postęp w poprawianiu właściwości materiałów 
elektrodowych dla ogniw niklowo-wodorkowych ukierunkowano nie tylko na 
modyfikację ich składów chemicznych i mikrostruktury lecz także na 
doskonalenie ich odporności na degradację korozyjną w beztlenowym, silnie 
alkalicznym środowisku 6M KOH, metodami inżynierii powierzchni. 
 
Z uwagi na szybki rozwój akumulatorów typu Ni-MHx, obserwowane jest pilne 
zapotrzebowanie na nowe, lepsze materiały elektrod o znacznie większej 
pojemności magazynowania wodoru i lepszej stabilności pracy. Zaplanowane i 
zrealizowane badania, dotyczące materiałów typu LaNi5 dostarczyły odpowiedzi 
na problemy natury poznawczej, wiążąc zagadnienia wiedzy o materiałach, jak i 
technologicznej. Otrzymane wyniki będą mogły zostać wykorzystane do 
rozwiązywania problemów w technologii stopów wodorkowych odpornych na 
degradację korozyjną w beztlenowym, silnie alkalicznym środowisku 6M KOH w 
warunkach długotrwałego ładowania i rozładowania w atmosferze argonu w 
temperaturze pokojowej.   

 
Nowoczesnym materiałom elektrotechnicznym stawiane są coraz to większe 
wymagania, jeśli chodzi o ich właściwości. Dlatego też bardzo ważnym 
zagadnieniem, mając na uwadze aspekty poznawcze i praktyczne, są badania 
umożliwiające poznanie kinetyki wodorowania cząstek fazy LaNi5 bez i z 
udziałem powłok Ni-P osadzanych metodą bezprądowej redukcji katalitycznej z 
roztworów podfosforanowych. Stanowią one istotny trend badań prowadzonych 
w licznych laboratoriach naukowych na świecie oraz w kraju.  
 

W rozprawie doktorskiej Pani mgr inż. Martyny Dymek podejmuje problematykę 
technologii doskonalenie odporności na degradację korozyjną w beztlenowym, 
silnie alkalicznym środowisku 6M KOH w warunkach długotrwałego 
ładowania/rozładowania w temperaturze 22 oC stopu LaNi5. 
 
Celem pracy były syntezy zwartych powłok Ni-P na powierzchni cząstek LaNi5 o 
dobrej adhezji do podłoża, które otrzymano metodą bezprądowej redukcji 
katalitycznej z roztworów podfosforanowych i charakterystyka pojemności 
prądowej w procesach ładowania/wyładowania ze szczególnym 
uwzględnieniem degradacji korozyjnej badanego materiału.  
 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska p.t.: "Enkapsulacja cząstek proszku 
LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi jako sposób podwyższania 
odporności korozyjnej elektrody wodorkowej" składa się ze spójnego 
tematycznie zbioru 6 artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach 
naukowych (J. Solid State Electrochem. (2 artykuły) i Mater. Chem. Phys.) oraz 
w krajowych (Ochrona przed Korozją (2 artykuły) i Mechanik) oraz opracowania 
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p.t. "Przewodnik po publikacjach". Dodatkowo, w opracowaniu, zawarto: wykaz 
innych publikacji Autorki, streszczenie w języku polskim, abstract, stwierdzenia 
uzyskane w rozprawie i wnioski, literatura cytowana, kopie artykułów i 
oświadczenia współautorów dotyczących ich wkładu własnego w pracach 
stanowiących podstawę recenzowanej rozprawy.  
 
Pierwsza część opracowania stanowi bardzo dobrze i przejrzyście 
zredagowany 4 - stronicowy komentarz na temat stanu wiedzy w którym 
Autorka wprowadziła czytelnika w temat dotyczący materiałów wodorkowych 
typu LaNi5. Niewielkie zmiany w składzie chemicznym stopu LaNi5 powodują 
znaczne zmiany w pojemności układu względem wodoru i w stabilności 
tworzonych wodorków. Odpowiedni dobór dodatków stopowych i ich zawartości 
w stopie, umożliwia otrzymanie materiału stopowego o właściwościach 
wymaganych z punktu widzenia zastosowania elektrochemicznego. 
Przykładowo, w wyniku podstawienia niklu przez Co, Mn, Al czy Sn uzyskuje się 
wzrost stabilności stopu w roztworze alkalicznym i znaczne ograniczenie zmian 
parametrów komórki elementarnej przy wprowadzaniu atomów wodoru do 
układu. Dodatkowo zwrócono uwagę na stopy supersieciowe ((La,Mg)2Ni7 i 
(La,Mg)5Ni19) które wykazują korzystniejsze właściwości wodorochłonne niż 
stop typu LaNi5.  

 
Cel i tezy pracy 

 
Cel pracy doktorskiej został poprawnie sformułowany. Celem pracy była 
synteza powłok Ni-P na powierzchni cząstek LaNi5 o dobrej adhezji do podłoża i 
charakterystyka pojemności prądowej w procesach ładowania/wyładowania ze 
szczególnym uwzględnieniem degradacji korozyjnej badanego materiału.  
 

Po zapoznaniu się ze stanem wiedzy na temat wodorochłonnych stopów typu 
LaNi5 Doktorantka sformułowała 4 tezy:  

 metodą bezprądowej redukcji katalitycznej można z roztworów 
podfosforanowych wytworzyć na powierzchni cząstek LaNi5 cienkie, dobrze 
przyczepne do podłoża i zwarte powłoki Ni-P, 

 zadane grubości powłok Ni-P najkorzystniej jest uzyskiwać poprzez kontrolę 
czasu osadzania, 

 obecność powłok Ni-P na cząstkach LaNi5 w sposób pośredni poprawia 
pojemność prądową, bowiem w wyniku cyklowania enkapsulowanego 
proszku spowolnieniu ulega jego degradacja korozyjna, 

 obecność powłok Ni-P poprawia kinetykę wodorowania cząstek, gdyż nikiel 
jest katalizatorem cząsteczkowych reakcji redukcji wody i utleniania wodoru.   

 
W części doświadczalnej zawarto informacje na temat preparatyki 
kompozytowych elektrod wodorkowych oraz zamieszczono algorytmy 
pomiarowe dla oceny parametrów elektrochemicznych badanych elektrod (lita 
elektroda LaNi5 i kompozytowa elektroda proszkowa na bazie LaNi5.  
 
W podrozdziałach IV.3.1 - IV.3.5 zostały streszczone najważniejsze wyniki 
opublikowanych badań wchodzących w skład pracy doktorskiej. Rozdział V 
podsumowuje uzyskane rezultaty badań. Cytowana literatura zawiera 33 
pozycje z lat 1999-2016, które zostały starannie wyselekcjonowane.      
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Zastosowana metoda enkapsulacji pozwala otrzymać równomierne, zwarte 

powłoki o grubości 1 m, których grubość zależy od parametrów kąpieli (pH, 
temperatura) i czasu trwania procesu. Doktorantka opracowała także: 
- oryginalną grawimetryczną metodę oceny średniej grubości otrzymanych 
powłok Ni-P,  
- algorytmy pomiarowe uwzględniające sekwencje wybranych 
elektrochemicznych technik pomiarowych i zautomatyzowano odczytywanie z 
wielocyklowych krzywych galwanostatycznych szeregu parametrów 
umożliwiających badać efektywność elektrody wodorkowej, 
- oryginalną metodę pomiarową pozwalającą ocenić odporność korozyjną 
porowatych elektrod kompozytowych (proszek aktywny z dodatkiem materiału 
wiążącego (PVDF) i materiału przewodzącego (sadza grafitowa)) po 
wielokrotnym (N >.60 cykli) ładowaniu rozładowaniu elektrody wodorkowej,  
 
W dalszej części opracowania zestawiono rezultaty badań. Autorka wykazała,  
że powłoki Ni-P na powierzchni cząstek proszku typu LaNi5 zmniejsza stałą 
szybkości degradacji korozyjnej elektrod wodorkowych i prowadzi do wzrostu 
tzw. cyklu połówkowego (N1/2). Dodatkowo obecność powłok Ni-P zwiększa 
gęstość prądów wymiany układu H2O/H2 i zapobiega spadkom prądu wymiany 
wskutek cyklowania.       
 
Analiza szybkości dyfuzji sieciowej atomowego wodoru w stopie LaNi5 pozwoliła 
porównać wielkości gęstości prądu wymiany w porównaniu z kompozytowymi 
elektrodami sporządzonymi z materiału proszkowego. Lita elektroda LaNi5 
charakteryzuje i0H2O/H2  = 1,0 mA/cm2 a elektroda kompozytowa i0H2O/H2  = 40-
100 mA/g.  

 
Badania kinetyki degradacji korozyjnej w oparciu o liniowość spadku logarytmu 
pojemności wodorkowej w funkcji ilości cykli umożliwiły porównanie badanych 
elektrod litych i kompozytowych. Oceniono hamowanie korozji elektrody 
wodorkowej poprzez powłoki Ni-P osadzone na proszkach materiału aktywnego 
- LaNi5. Dodatkowo wyznaczono pojemności wodorkowe (Q0), szybkość korozji 
i prądy wymiany układu H2O/H2 w warunkach długotrwałego cyklowania 
badanych elektrod. W przypadku stopu LaNi5 zaobserwowano niekorzystne 
zjawisko obniżania gęstości prądu wymiany powyżej 50-60 cyklu, które zanika 
po enkapsulacji. Niezależnie zaobserwowano, że enkapsulacja nie wpływa na 
maksymalną wartość pojemności a stała szybkości degradacji 
enkapsulowanego proszku jest o około 20% mniejsza niż dla proszku 
niemodyfikowanego. 

 
Dodatkowo zrealizowane badania wykazały, że w przypadku stopu LaNi4.5Co0.5 
stałe degradacji były 4-5 krotnie mniejsze a efektywność inhibicji korozji 
wyniosła 70%. Enkapsulacja poprawia znacznie czas pracy elektrod wydłużając 
numer cyklu połówkowego z 106 do 139 i z 430 do 715, odpowiednio dla 
stopów LaNi5 i  LaNi4.5Co0.5. Enkapsulacja cząstek proszków badanych stopów 
zwiększa gęstość prądów wymiany o około 20-40 %. Fakt ten ma znaczenie 
praktyczne, gdyż możliwe jest uzyskiwanie większych prądów z ogniw typu Ni-
MHx bazujących na elektrodach ujemnych zbudowanych z enkapsulowanych 
proszków, dzięki katalitycznym właściwościom niklu.   

 
Rozdział V rozprawy podsumowuje stwierdzenia uzyskane w rozprawie i 
zawiera wnioski ze zrealizowanych badań. Doktorantka stwierdziła, że:  
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 możliwe jest otrzymanie ochronnych powłok Ni-P na cząstkach proszku 
LaNi5 metodą bezprądowej redukcji niklu z roztworów podposforanowych; 

powłoki o grubości 1 m otrzymała przy następujących parametrach procesu: 
temperatura 80 oC, pH  = 5,9 i czas osadzania 5 minut, 

 nieodwracalne utlenianie lantanu powodujące spadek pojemności i jest 
powodem degradacji korozyjnej elektrod na bazie stopu typu LaNi5, 

   dla każdej badanej elektrody możliwe jest wyznaczenie początkowej 
szybkości korozji i tzw. cyklu połówkowego pod warunkiem spełnienia założenia 
kinetycznego reakcji I rzędu, 

 enkapsulacja proszków LaNi5 powłokami Ni-P hamuje o około 20% 
proces degradacji korozyjnej elektrod bez wpływu na maksymalną pojemność 
oraz zwiększa o 20-40% gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 na elektrodzie 
w zależności od numeru cyklu i eliminuje niekorzystne zjawisko spadku tego 
parametru w wyniku długotrwałego ładowania/wyładowania.        

 
Ocena przeprowadzonych badań i ich analizy 
 
Przeprowadzone pomiary ładowania/wyładowania elektrod wodorkowych 
galwanostatyczne w układzie trójelektrodowym, pomiary 
chronoamperometryczne, potencjodynamiczne pomiary polaryzacji liniowej i 
samorozładowania elektrody przy obwodzie otwartym pozwoliły opracować 
efektywny algorytm pomiarowy pozwalający oceniać zmiany parametrów 
charakteryzujących elektrodę wodorkową w funkcji procesów 
ładowania/rozładowania.      
 

W pracy uzyskano interesujące poznawczo rezultaty i poprawnie je 
zinterpretowano. Za szczególnie wartościowe uważam opanowanie technologii 
osadzania powłok Ni-P na proszkach LaNi5. Rezultaty badań zawarte w 
rozprawie doktorskiej świadczą o szerokiej wiedzy Doktorantki w zakresie 
zagadnień inżynierii materiałowej i chemii. Badania te są spójne i wzajemnie się 
uzupełniają. Pracę kończy podsumowanie wyników. Doktorantka wykazała, że:   

 możliwe jest otrzymanie ochronnych powłok Ni-P o grubości 1 m na 
cząstkach proszku LaNi5 metodą bezprądowej redukcji niklu z roztworów 
podposforanowych, 

 enkapsulacja proszków LaNi5 powłokami Ni-P hamuje o około 20% 
proces degradacji korozyjnej elektrod bez wpływu na maksymalną pojemność 
oraz zwiększa o 20-40% gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 na elektrodzie 
w zależności od numeru cyklu i eliminuje niekorzystne zjawisko spadku tego 
parametru w wyniku długotrwałego ładowania/wyładowania.        
 
Zaprezentowane w rozprawie wyniki badań są istotnym krokiem w kierunku 
projektowania właściwości materiałów elektrodowych do ogniw Ni-MHx.   

 

    
Uwagi dotyczące edycji pracy 

 
Praca została napisana logicznie i poprawnie. Sposób graficznej prezentacji 
wyników badań jest prawidłowy.  
 
Podsumowanie i wniosek końcowy 

 
Podsumowując przedstawione uwagi do pracy pt. „Enkapsulacja cząstek 
proszku LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi jako sposób 
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podwyższania odporności korozyjnej elektrody wodorkowej”, stwierdzam, iż jej 
Autorka: 

 opanowała metody i techniki niezbędne do realizacji zamierzonych badań i 
prawidłowo przeprowadziła eksperymenty, 

 wykazała się szeroką wiedzę w temacie stanowiącym przedmiot badań, 

 przedstawiła wartościowe rezultaty badań w aspekcie poznawczym i 
technologicznym, 

 weryfikując sformułowane na wstępie pracy tezy, 

 przedstawiona praca doktorska zawiera bezspornie elementy nowości 
naukowej, które zostały opublikowane, m.i. w czasopismach z listy JCR: J. Solid 
State Electrochem (2 artykuły) i Mater. Chem. Phys. oraz w czasopismach 
MNiSW - lista B .   
 
Zaplanowane i zrealizowane badania, dotyczące materiałów typu LaNi5 
dostarczyły odpowiedzi na problemy natury poznawczej, wiążąc zagadnienia 
wiedzy o materiałach, jak i technologii. Otrzymane wyniki będą mogły zostać 
wykorzystane do rozwiązywania problemów w technologii stopów wodorkowych 
odpornych na degradację korozyjną w beztlenowym, silnie alkalicznym 
środowisku 6M KOH w warunkach długotrwałego ładowania i rozładowania w 
atmosferze argonu w temperaturze pokojowej.   
 
Praca doktorska jest interesującą pozycją naukową w badaniach nad 
enkapsulacją cząstek proszku LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi jako 
sposobem podwyższania odporności korozyjnej elektrody wodorkowej.  
 
Na podstawie dokonanej oceny rozprawy doktorskiej stwierdzam, że spełnia 
ona warunki określone Ustawą „o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” i wnioskuję do Rady Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o 
dopuszczenie p. mgr inż. Martyny Dymek do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego.   
 
Uważam, że złożoność rozwiązanego problemu naukowego, szeroki i dobrze 
zaplanowany zakres badań, rzetelność w jego realizacji oraz liczący się 
dorobek naukowy (publikacje z listy czasopism JCR) Doktorantki zasługują na 
szczególną uwagę. Wnioskuję do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i 
Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o wyróżnienie 
recenzowanej rozprawy doktorskiej.    
 

 

 

         


