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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak 

 

pt. „ Podatność na korozję elektrochemiczną kompozytów magnezowych zbrojonych 

cząstkami SiC” 

(stosownie do zlecenia Pana Dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej - Prof.dr hab. inż. Zbigniewa Stradomskiego) 

 

1. Treść pracy i wartość naukowa pracy 

 

Praca doktorska Pani mgr inż. Kingi Kamieniak została wykonana na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, a promotorem tej pracy był 

Pan prof. dr hab. Henryk Bala, natomiast promotorem pomocniczym był Pan dr Marcin Malik.  

Przedmiotem rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak było zbadanie odporności 

korozyjnej kompozytów na osnowie magnezu i jego stopów zbrojonych cząstkami węglika 

krzemu SiC w wodnym roztworze chlorku sodu nasyconego Mg(OH)2. Do produkcji 

kompozytów użyto techniczny magnez oraz dwa stopy magnezu AZ91 i AM50. 

Stopy magnezu ze względu na stosunkowo dobre właściwości mechaniczne i małą gęstość, 

znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, lotniczym, elektronice itp. 

Pomimo dobrych właściwości mechanicznych, stopy magnezu wykazują wysoką podatność na 

korozję, co bardzo ogranicza ich zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Magnez podobnie 

jak aluminium wykazuje duże powinowactwo do tlenu i łatwo ulega pasywacji. Warstwa tlenku 

magnezu (MgO·H2O) jest cienka, amorficzna, porowata i nie zabezpiecza stopu przed korozją. 

Liczne badania prowadzone na stopach magnezu wykazały, że ich odporność na korozję zależy 

od mikrostruktury, obecności faz międzymetalicznych, wtrąceń i wielkości ziaren. Kompozyty 

o osnowie metalicznej zbrojone cząstkami, nanorurkami lub włóknami wykazują lepsze 

właściwości mechaniczne dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie wypierając często 



2 
 

tradycyjne stopy. Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej można otrzymać stosując 

metody odlewnicze. Czynnikiem decydującym o właściwościach kompozytów jest 

rozmieszczenie fazy zbrojącej w materiale osnowy. Rozmieszczenie cząstek zbrojenia zależy 

między innymi od ich wielkości, sposobu i rodzaju połączenia zbrojenia z materiałem osnowy. 

W pracy doktorskiej Pani Kinga Kamieniak otrzymała kompozyty na bazie stopów magnezu 

AZ91 i AM50 zbrojonych cząstkami węglika krzemu, którego udział wynosił 10% i 20%. 

Następnie badała podatność na korozję zarówno otrzymanych kompozytów jaki i stopów 

magnezu używanych do produkcji kompozytów w roztworze zawierającym jony chlorkowe. 

Wielofazowa struktura stopów i kompozytów magnezu sprawia, że procesy korozji 

przebiegające na nich są bardzo złożone. Obecność różnych faz międzymetalicznych, 

eutektyki, cząstek SiC, zanieczyszczeń, mikrosegregacja pierwiastków stopowych jest 

przyczyną powstawania lokalnych ogniw galwanicznych. Ponadto nie zawsze zabiegi 

prowadzące do podniesienia właściwości mechanicznych materiałów polepszają ich odporność 

na korozję. Problemy przedstawione i wyjaśnione w ramach tej pracy są bardzo ważne 

ponieważ pozwalają zrozumieć jaka jest przyczyna i mechanizm szybszej korozji kompozytów 

na bazie stopów Mg w porównaniu do stopów niezbrojonych węglikiem krzemu.  

 

2. Układ pracy, język , nomenklatura, przegląd literatury 

 

Praca zawiera 157 strony jest napisana bardzo starannie. W pracy znajdują się liczne 

wykresy, ilustracje, zdjęcia, streszczenie i spis literatury zawierający 204 pozycje. Stronę 

graficzną i redakcyjną pracy oceniam bardzo dobrze. Układ pracy jest klasyczny, to znaczy 

praca jest podzielona na część literaturową, doświadczalną i spis literatury. Na końcu pracy 

znajduje się wykaz skrótów, symboli, spis tabel i spis rysunków.  

W rozdziale I Pani Kamieniak na podstawie przeglądu literatury podaje dokładną 

charakterystykę kompozytów na osnowie magnezu. Omawiając metody otrzymywania 

kompozytów ich właściwości mechaniczne, korozyjne, a także podaje również charakterystykę 

materiałów takich jak SiC, Al2O3, B4C, AlN, TiB2, BN, które są najczęściej używane jako 

zbrojenie kompozytów na osnowie magnezu i jego stopów. W dalszej części rozdziału bardzo 

dokładnie przedstawia mechanizm i kinetykę korozji magnezu, przedstawiając możliwe rekcje 

towarzyszące procesom korozyjnym. Charakterystyczną cecha korozji magnezu i jego stopów 

jest występowanie zjawiska tzw. ujemnego efektu różnicowego polegającego na wzroście 

szybkości obu reakcji (katodowej i anodowej) wraz ze wzrostem zastosowanego potencjału. W 

rzeczywistości proces korozji magnezu jest bardzo złożony i w literaturze można znaleźć cztery 
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modele korozji magnezu takie jak: model częściowo ochronnego filmu, model wodorku, model 

jedno dodatniego jonu magnezu i model wymywania faz wtórnych. Jednak żaden z tych modeli 

nie jest w stanie wyjaśnić równocześnie wszystkich procesów elektrochemicznych 

zachodzących podczas korozji stopów magnezu. 

Podatność na korozję stopów magnezu zależy od mikrostruktury stopu, a więc obecności 

faz międzymetalicznych, eutektyki, wtrąceń, zanieczyszczeń, mikrosegregacji pierwiastków 

stopowych, wielkości ziaren, a także od środowiska, stężenia tlenu, stężenia CO2 i pH roztworu. 

W literaturze dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu roli poszczególnych faz w odporności 

korozyjnej stopów Mg. Zwrócono szczególną uwagę na skład chemiczny faz 

międzymetalicznych ich udział objętościowy, rozmiar sposób rozmieszczenia w osnowie stopu, 

a także wielkość ziarna. W większości prac wykazano, że drobniejsza mikrostruktura stopów 

magnezu podnosi ich odporność na korozję. Istotnym czynnikiem determinującym szybkość 

korozji stopów magnezu jest obecność zanieczyszczeń takich jak: Cu, Ni, Fe. W produkcji 

stopów czy kompozytów bardzo łatwo jest wprowadzić niewielkie ilości zanieczyszczeń, które 

prawie zawsze przyspieszają korozję otrzymanego materiału. Pani mgr inż. Kinga Kamieniak 

przeprowadziła bardzo dokładną analizę literatury przedmiotu i w rozdziale I.4 uzasadnia 

podjęcie tematu pracy doktorskiej. Wskazując wyraźnie na brak w literaturze badań 

określających wpływ zanieczyszczeń wprowadzanych cząstek zbrojących SiC na odporność 

korozyjną kompozytów otrzymywanych na osnowie czystego magnezu, a także stopów 

magnezu AZ91 i AM50. Na podstawie danych literaturowych autorka sformułowała główny 

cel naukowy swojej rozprawy tj. poznanie mechanizmu korozji kompozytów zbrojonych 

cząstkami węglika krzemu SiC i sformułowała tezy pracy. Zgodnie z postawionymi tezami 

autorka przewiduje, że wprowadzenie węglika krzemu SiC jako fazy zbrojącej obniży 

odporność na korozję elektrochemiczną kompozytu w porównaniu do Mg i stopów magnezu 

AZ91 i AM50. Niski poziom zanieczyszczenia fazy zbrojącej SiC będzie wpływał korzystnie 

na odporność korozyjna kompozytów. 

 

3. Charakterystyka części eksperymentalnej pracy 

 

 W części doświadczalnej w rozdziale II.3 autorka opisuje sposób wytwarzania 

kompozytów zbrojonych węglikiem krzemu. Materiały te otrzymano poprzez odlewanie 

ciekłego metalu zawierającego cząstki SiC do formy metalowej. Tu nasuwa się pytanie czy 

cząstki SiC były wygrzewane przed wprowadzeniem do ciekłego metalu? Różnica wartości 

współczynników przewodzenia ciepła  i akumulacji ciepła b (b = (c)1/2) cząstki i osnowy 
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jest jednym z czynników wpływających na proces zarodkowania heterogenicznego fazy 

pierwotnej. Wartości tych współczynników dla cząstki SiC i ciekłego magnezu w temperaturze 

700oC są następujące: SiC = 20 W m-1K-1 i jest mniejsze niż Mg = 81 W m-1K-1, bSiC = 8400 J 

m-2 s-1/2 K-1 i jest mniejsze niż bMg = 13200 J m-2 s-1/2 K-1. [ M. Cholewa. Kinetyka krzepnięcia 

kompozytów dyspersyjnych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005,  Y. Cai, M.J. Tan, G.J. 

Shen, H.Q. Su. Microstructure and Heterogeneous Nucleation Phenomena in Cast SiC 

Particles Reinforced Magnesium Composite. Materials Science and Engineering. 2000, A282, 

strony 232-239]. Różnica temperatur cząstki zbrojącej i ciekłego metalu ogranicza zwilżalność 

cząstki przez ciekły metal, co może prowadzić do nieciągłości na granicy cząstka/osnowa. Takie 

nieciągłości mogą przyspieszać korozją wżerową. 

 W rozdziale II.4 Pani Kamieniak opisuje metodykę badań. W celu wyznaczenia 

szybkości korozji badanych stopów i kompozytów stosowano badania elektrochemiczne 

(krzywe polaryzacyjne, szumy elektrochemiczne) i badania bezprądowe takie jak: określenie 

szybkości korozji na podstawie objętości wydzielanego wodoru i pomiarów grawimetrycznych. 

Badania strukturalne stopów, kompozytów i cząstek zbrojących przeprowadzono za pomocą 

skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM/EDX), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), 

spektroskopii Ramana i spektroskopii impedancyjnej. 

 W rozdziale II.5 przedstawiono badania strukturalne węglika krzemu, stopów 

magnezu i wytworzonych kompozytów. Do produkcji kompozytów użyto technicznego SiC 

zawierającego zanieczyszczenia (głównie tlenki). W celu usunięcia żelaza, proszek SiC 

poddano działaniu 10% roztworu kwasu solnego, a następnie proszek przemyto wodą 

dejonizowaną. Stężenie żelaza usuniętego z powierzchni SiC oznaczono spektrofotometrycznie 

w roztworze metodą rodankową. Tak oczyszczony proszek SiC używano do produkcji 

kompozytów. Badania mikrostruktury stopów magnezu AZ91 i AM50 wykazały obecność faz: 

pierwotnej α-Mg, γ-Al12Mg17, Al8Mn5 i eutektyki α+γ. Z kolei badania strukturalne 

kompozytów wykazały dodatkowo obecność SiC i Mg2Si. W celu wyznaczenia odporności 

korozyjnej magnezu, stopów magnezu i kompozytów wykonano krzywe polaryzacyjne w 0,5 

M roztworze NaCl nasyconym Mg(OH)2. Szybkość skanowania potencjału wynosiła 2 mV/s. 

Dla każdego materiału zarejestrowano po trzy potencjo-kinetyczne krzywe. Na niektórych 

wykresach są widoczne bardzo duże różnice miedzy krzywymi polaryzacyjnymi dla pomiaru 1, 

2, 3, czasami nawet kształt krzywych jest inny (np. rys.II.33, 34, 35). W związku z tym nasuwa 

się pytanie czym spowodowane są takie różnice? Na stronie 87 „Brak prostoliniowych 

odcinków Tafelowskich na gałęziach anodowych ograniczył możliwość dokładnego 

wyznaczenia prądu korozyjnego metodą prostych Tafela. Jednakże podjęto próby wyznaczenia 
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gęstości prądów korozyjnych metodą ekstrapolacji prostych Tafela..” Takie stwierdzenie 

jednoznacznie sugeruje, że wartości prądów i potencjałów korozyjnych wyznaczone metodą 

ekstrapolacji Tafela są bardzo niedokładne w tym przypadku? Przebieg krzywych 

polaryzacyjnych jednoznacznie wskazuje, że kompozyty zbrojone cząstkami SiC wykazują 

mniejszą odporność na korozję niż stopy magnezu AZ91 i AM50. Obserwacje powierzchni 

próbek po wykonaniu krzywych LSV wskazują, że materiały te ulegają korozji wżerowej. 

Niektóre zdjęcia (np. rys. II 43B, 45B, 48B) wskazują na to, że może też zachodzić korozja 

nitkowa. Czy krzywe LSV były wykonywane w odpowietrzonym roztworze czy przy swobodnym 

dostępie tlenu? Czy oprócz korozji wżerowej występowały również inne formy korozji? Ponadto 

należałoby również wyjaśnić dlaczego dla kompozytów potencjały OCP i gęstości prądów na 

krzywych katodowych były wyższe niż dla stopów magnezu. 

Badania elektrochemiczne przeprowadzone za pomocą szumów elektrochemicznych wykazały, 

że wprowadzenie cząstek węglika krzemu do osnowy stopów magnezu powoduje obniżenie 

odporności korozyjnej kompozytów. Szybkość korozji badanych materiałów została 

wyznaczona na podstawie pomiarów bezprądowych takich jak: pomiary objętości 

wydzielonego wodoru i pomiary grawimetryczne. Wyniki tych badań wykazały, że najwyższą 

odporność na korozję wykazuje stop AZ91. Jak wykazano w pracy, stopy magnezu i kompozyty 

na osnowie magnezu i jego stopów mają złożoną mikrostrukturę. W przypadku badań 

korozyjnych istotne jest wskazanie, która faza jest najbardziej podatna na korozję. Gdzie są 

słabe miejsca będące prekursorami korozji lokalnej? Jak zachowuje się eutektyka? W 

przypadku kompozytów powstała faza Mg2Si jaki miała wpływ na korozję? Czy obserwowano 

rzeczywiście tylko jeden typ korozji tzn. korozję wżerową? Autorka podaje, że w niektórych 

stopach widoczna jest „siatka wżerów”, ale ten obraz sugeruje (rys. II 84, 85), że oprócz korozji 

wżerowej zachodzi również korozja nitkowa, a zgodnie z danymi literaturowymi jest to możliwe. 

Składnikiem stopowym determinującym odporność korozyjną stopów magnezu jest 

aluminium, które ulega mikrosegregacji w stopie, co może mieć wpływ na korozję lokalną. 

Biorąc pod uwagę, że granice dendrytów są wzbogacone w Al, czy obserwowano większą 

odporność na korozję tych obszarów?  

W ostatnim rozdziale części doświadczalnej Pani mgr inż. Kinga Kamieniak przeprowadza 

dyskusję i wyjaśnia dlaczego wprowadzenie cząstek zbrojących węglika krzemu przyspiesza 

korozję kompozytów. Autorka wykazała, że główną przyczyną gorszej odporności na korozję 

kompozytów na osnowie Mg i stopów magnezu jest wprowadzenie zanieczyszczeń do stopu 

głównie żelaza podczas wprowadzania fazy zbrojącej SiC, co prowadzi do powstawania 

dodatkowych mikro ogniw galwanicznych. 
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4. Wnioski końcowe 

 

 Podsumowując stwierdzam, że wyniki badań przedstawione w pracy doktorskiej Pani 

mgr inż. Kingi Kamieniak są oryginalne i mają dużą wartość poznawczą. Cel pracy został 

osiągnięty, a tezy pracy zostały udowodnione. Do najważniejszych osiągnięć tej pracy można 

zaliczyć: 

 Różnorodność technik badawczych stosowanych do badania procesów korozji stopów 

magnezu i kompozytów na osnowie magnezu i stopów magnezu zbrojonych cząstkami 

SiC. 

 Wyjaśnienie dlaczego wprowadzenie cząstek zbrojących SiC do magnezu i stopów 

AZ91 i AM50 powoduje pogorszenie odporności korozyjnej. 

Uwagi zawarte w recenzji nie umniejszają wartości merytorycznej tej pracy, która zawiera 

bardzo cenne informacje dotyczące korozji stopów magnezu i materiałów kompozytowych na 

osnowie magnezu i stopów Mg zbrojonych czastkami SiC. Stwierdzam, że praca doktorska 

Pani mgr inż. Kingi Kamieniak spełnia wymagania ustawowe i zwyczajowe stawiane pracom 

doktorskim. W związku z tym, zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Inżynierii i 

Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o dopuszczenie Pani mgr inż. Kingi 

Kamieniak do dalszego etapu przewodu doktorskiego. 
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