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R E C E N Z J A 

pracy doktorskiej 

Pani mgr  inż.  Anny SIEJKI 

pod tytułem 

„Metody wytwarzania i badania materiałów nanokompozytowych na bazie wybranych stopów 

amorficznych i nanokrystalicznych” 

wykonanej pod opieką Promotora Pana Prof. Pol. Cz. dra hab. inż. Michała Szoty, 

we współpracy z Panem dr. inż. Pawłem Pietrusiewiczem jako Promotorem Pomocniczym 

opracowana na zlecenie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie 

na podstawie pisma R-WIPiTM-617/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku 

Pana Dziekana Prof. Pol. Cz. dr hab. inż. Marcina Knapińskiego 

  

 

Przedstawiona mi do oceny praca Pani mgr  inż.  Anny SIEJKI pod tytułem „Metody wytwarzania i 

badania materiałów nanokompozytowych na bazie wybranych stopów amorficznych i 

nanokrystalicznych” dotyczy badań materiałów kompozytowych do zastosowania w elektrotechnice i 

elektronice zaliczanych do materiałów magnetycznych półtwardych. Przedmiotem badań są materiały 

kompozytowe magnetodielektryczne, czyli zawierające masowo poniżej 99% metalowego wypełniacza 

uzyskanego z szybko chłodzonych stopów typu Fe55Co15Y10B20, Fe55Co15Si0,25Y9,75B20, 

Fe55Co15Si0,5Y9,5B20 i Fe55Co15Si1Y9B20 o strukturze nanometrycznej w osnowie polimerowej żywicy 

epoksydowej. Ważnym elementem jest  wykazanie, że wielkość cząstek wypełniacza w trzech 

zakresach, tj. 20 – 50, 50 – 100 i 100 – 200 μm wywiera  wpływ na maksymalną przenikalność 

magnetyczną, indukcję nasycenia oraz pole koercji, charakteryzujące własności magnetyczne materiału 

kompozytowego. Materiały magnetodielektryczne analogicznie, jak dielektromagnetyki, składają się z 

proszku magnetycznie miękkiego, z tym że ich udział masowy przekracza 1%, a udział objętościowy 

nie powinien być większy od 10%. Materiał kompozytowy o takim składzie jest izolatorem 
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elektrycznym, wykazującym niską przenikalność magnetyczną. Magnetodielektryki są materiałami 

dobrze absorbującymi mikrofale ze względu na współistnienie dwóch mechanizmów tłumienia: 

magnetycznego i elektrycznego. Dobrze nadają się na pamięci magnetyczne i mogą występować w 

różnej postaci, np. jako pianki,  mogą być wykorzystywane np. w magnetowodach pomocniczych jako 

przegrody, bądź kliny słabo magnetyczne np. w żłobkach w silnikach, co wpływa na zmiany prądu 

rozruchowego  ich momentu krytycznego i  rozruchowego. Magnetodielektryki niskokoercyjne są 

wykorzystywane jako ekrany magnetyczne. Przedstawione przykłady świadczą o znacznych 

perspektywach rozwojowych materiałów magnetodielektrycznych w przemyśle elektromaszynowym i 

radiotechnicznym, co uzasadnia potrzeby rozwijania badań w tym obszarze. Należy skonstatować, że 

tematyka podjęta w ramach opiniowanej pracy doktorskiej Pani mgr  inż.  Anny SIEJKI jest aktualna i 

celowe było podjęcie zaplanowanych w niej badań naukowych. 

Rada Wydziału zakreśliła szeroki, ale również bardzo ogólny tytuł opiniowanej pracy doktorskiej w 

brzmieniu: „Metody wytwarzania i badania materiałów nanokompozytowych na bazie wybranych 

stopów amorficznych i nanokrystalicznych”. Oczywistym jest, że w ramach jednej pracy doktorskiej 

niemożliwym jest wyjaśnienie wszelkich aspektów poznawczych wynikających z tak postawionego 

zagadnienia. W rozdziale 2. Tezy i cele pracy Autorka jasno precyzuje zakres wykonanej przez siebie 

pracy. Jako cel określa wytworzenie nowoczesnych materiałów kompozytowych zbudowanych z 

osnowy polimerowej oraz metalowego wypełniacza, uzyskanego z szybko chłodzonego stopu o 

strukturze drobnoziarnistej kilkaset μm  oraz wykazanie, że wielkość cząstek wypełniacza w zakresach 

20 – 50, 50 – 100 i 100 – 200 μm ma wpływ na główne własności elektrotechniczne badanych 

materiałów kompozytowych. Jako cel utylitarny Autorka określa, że zastosuje osnowę, która daje 

możliwość uzyskania różnych kształtów, jak również zapewni zminimalizowanie czasu ich produkcji i 

kosztów oraz zapewni wymagania ekologiczne zgodnie z międzynarodową dyrektywą WEEE. Cele te 

wydają się jasne, chociaż nadal na wysokim poziomie ogólności. Z kolei Autorka bardzo szczegółowo 

formułuje zadania badawcze, które niesłusznie nazywa tezami. Warto zwrócić uwagę, że od pracy 

doktorskiej  nie wymaga się postawienia tezy naukowej, czego konsekwencją jest brak obowiązku 

stawianego Recenzentowi, oceny trafności sformułowania tej tezy. Przedstawioną uwagę można zatem 

wyłącznie traktować, jako spostrzeżenie. A zatem szczegółowe zadania badawcze sformułowano 

następująco: 

1. Wielkość wypełniacza oraz  (udział) wypełniacza w stosunku (masowym) do (osnowy) 

polimerowej związana jest bezpośrednio z wartością magnetyzacji nasycenia badanych kompozytów. 

2. Wprowadzenie 0,25% atomowo krzemu do stopu w miejsce 0,25% atomowo itru daje 

możliwość wytworzenia stopu o strukturze amorficznej. 

3. Wraz ze zwiększeniem (stężenia) itru kosztem krzemu można uzyskać strukturę częściowo 

skrystalizowaną. 
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4. Założona kompozycja składu chemicznego da możliwość wytworzenia magnetodielektryków o 

wyjątkowo wysokiej magnetyzacji nasycenia i względnie małym polu koercji i odpowiednio dużej 

przenikalności magnetycznej dla tego typu materiałów. 

5. Krótkotrwałe mielenie w połączeniu z krótkim czasem jednostronnego jednoosiowego 

prasowania daje możliwość wytworzenia magnetodielektryków do zastosowania w elektrotechnice. 

W tych zadaniach sformułowanych też ogólnie, wskazałem nieścisłości w sformułowaniach. Autorka 

wyjaśnia jednak, że chodzi o wytwarzanie i badania mieszaniny cząstek metalowych uzyskanych z 

szybkochłodzonych płytek o różnych frakcjach ze stopów Fe55Co15Y10B20, Fe55Co15Si0,25Y9,75B20, 

Fe55Co15Si0,5Y9,5B20 i Fe55Co15Si1Y9B20 połączonych żywicą epoksydową. 

Zarówno wybór tematyki pracy doktorskiej p.t. „Metody wytwarzania i badania materiałów 

nanokompozytowych na bazie wybranych stopów amorficznych i nanokrystalicznych”, tak 

sformułowane cele badań, jak i podane zadania szczegółowe oraz składy chemiczne stopów 

nanostrukturalnych bądź amorficznych wybranych do badań wskazują, że opiniowana praca doktorska  

bez wątpienia dotyczy dyscypliny naukowej „Inżynieria Materiałowa”. Nie mam żadnych wspólnych 

projektów badawczych, ani publikacji naukowych z Autorką opiniowanej pracy doktorskiej i wobec 

tego, że zakres tematyczny opiniowanej pracy mieści się w moich zainteresowaniach naukowych, bez 

żadnych przeszkód mogę dokonać zleconej mi oceny tej pracy. 

Opiniowana rozprawa doktorska ma układ klasyczny i obejmuje 130 stronic, zawiera łącznie 37 

rysunków i 11 tablic. Jest zaprezentowana w sposób zwięzły, co z pewnością należy zaliczyć do jej 

zalet. Praca składa się z 11 rozdziałów począwszy od Wprowadzenia poprzez Przegląd literatury, Tezy i 

cele pracy, Badania własne, Mikrostruktura wytworzonych materiałów (do) badań, Analiza wyników 

badań z wykorzystaniem tomografii komputerowej,  Wyniki badań chropowatości,  Wyniki badań mik- 

rotwardości płytek wykorzystywanych jako wypełniacz w badanych kompozytach, Właściwości 

magnetyczne badanych materiałów do Podsumowania i Wniosków,  a na jej końcu zamieszczono spis 

literatury zawierający 134 pozycje oraz streszczenie w języku angielskim, natomiast streszczenie w 

języku polskim oraz wykaz skrótów podano jeszcze przed Wprowadzeniem.   

W rozdziale 1. zatytułowanym „Przegląd Literatury” ogólnie scharakteryzowano materiały 

kompozytowe oraz wpływ warunków wytwarzania wybranych grup materiałów kompozytowych na ich 

własności. Omówiono też wpływ krzemu na strukturę, własności  i nanokrystalizację stopów, 

kompozyty stosowane w elektrotechnice, po czym z kolei dielektromagnetyki, dieletromagnetyki 

spiekane (chociaż ten rozdział zawiera tylko jedno krótkie zdanie), magnetycznie miękkie spieki 

magnetodielektryki. Opisany przegląd literatury wskazuje, że Autorka jest wystarczająco wprowadzona 

w zagadnienia poruszane w pracy, a tenże przegląd literatury z pewnością wprowadza Czytelnika w 

problematykę pracy. Wobec tego można ocenić, że rozdział ten spełnił swoją rolę w opiniowanej pracy 

doktorskiej. 

Rozdział 2. zatytułowany „Tezy i cele pracy” zawiera cele, zakres i główne zadania badawcze pracy. 

W kolejnym rozdziale 3. Pt. „Badania Własne” opisano materiał do badań i metody badawcze, w tym 
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metody badania struktury oraz powierzchni, analizę Rietveld’a, metody badania własności 

magnetycznych, metody badania własności mechanicznych. Świadczy to o kompleksowo opracowanym 

programie działań technologicznych, jak również o doborze metodyki badawczej obejmującej 

kompleksowo i komplementarnie zaplanowane badania, przy komplementarnym wykorzystaniu 

zaawansowanych metod badawczych dostępnych współczesnej „Inżynierii Materiałowej”, których 

opanowanie z pewnością dowodzi bardzo wysokich kompetencji badawczych Autorki pracy.  

Założony i z powodzeniem zrealizowany program badawczy doprowadził  Autorkę do 

wartościowych poznawczo osiągnięć, które zaprezentowała w najistotniejszych z punktu widzenia 

realizacji celów pracy rozdziałach, stanowiących zasadniczą część opiniowanej pracy doktorskiej 

zawierającej rozdziały 4. Mikrostruktura wytworzonych materiałów do badań zawierający wyniki 

badań dyfrakcji promieni Röntgena i analizę wyników badań wykonanych z wykorzystaniem 

skaningowej mikroskopii elektronowej, 5. Analiza wyników badań z wykorzystaniem tomografii 

komputerowej , 6. Wyniki badań chropowatości, 7. Wyniki badań mikrotwardości płytek 

wykorzystywanych jako wypełniacz w badanych kompozytach, 8. Właściwości magnetyczne badanych 

materiałów, w których przedstawiono i omówiono najważniejsze wyniki wykonanych badań oraz w 

dwóch finalnych 9. Podsumowanie oraz 10. Wnioski.  

Zamiar Autorki polegał na przedstawieniu dowodów na uzasadnienie opracowania alternatywnej 

technologii wytwarzania materiałów kompozytowych o kontrolowanych własnościach  magnetycznych 

od prasowania pod dużym ciśnieniem w podwyższonej temperaturze, ze względu na wysokie koszty 

takiego procesu, jego czasochłonność oraz wymóg dysponowania specjalistycznym sprzętem. Uznano, 

że należy podjąć próbę wytworzenia kompozytu magnetycznego przy zastosowaniu najprostszej prasy 

jednoosiowej pracującej przy maksymalnej sile nacisku z ciśnieniem 7 MPa. Autorka wykazała, że 

poprzez zaprojektowanie odpowiedniego składu chemicznego metalowego wypełniacza i dobór 

odpowiedniego udziału spajającej żywicy epoksydowej, zapewniającej homogeniczne rozmieszczenia 

wypełniacza i zminimalizowanie powstawania porów istnieje możliwość wytworzenia taniego 

magnetycznego materiału kompozytowego. W ten sposób Autorka włączyła się do nurtu analogicznych 

badań wykonywanych obecnie w wielu ośrodkach naukowych i przemysłowych, relacjonowanych w 

prasie naukowej.  

Ustalono, że udział masowy żywicy epoksydowej EPIDIAN 100 jako osnowy opracowanych 

materiałów  kompozytowych wynosi 5% oraz empirycznie dobrano ciśnienie 5 MPa  jednostronnego 

jednoosiowego prasowania. Dobór metalowego wypełniacza na podstawie analizy literatury okazał się 

niewłaściwy, wobec czego Autorka dokonała tego samodzielnie. Metalowy wypełniacz zawierał 

alternatywnie: Fe55Co15Y10B20, Fe55Co15Si0,25Y9,75B20, Fe55Co15Si0,5Y9,5B20  i Fe55Co15Si1Y9B20, przy 

zróżnicowanej ziarnistości: 20 – 50, 50 – 100 i 100 – 200 μm i wytworzono go w oryginalny sposób z 

szybkochłodzonych masywnych płytek, a nie ze stopów otrzymywanych konwencjonalnie, bądź 

z amorficznych taśm. Masywne szybkochłodzone płytki wytwarzano zgodnie z wymogami 

otrzymywania stopów amorficznych. Dla stopu wyjściowego Fe55Co15Y10B20 zidentyfikowano dwie 
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fazy krystaliczne powstałe w procesie wytwarzania, tj. fazę magnetycznie miękką α-Fe oraz 

magnetycznie twardą fazę Y2Fe14B. Przeanalizowano wpływ krzemu na stopień amorfizacji 

szybkochłodzonych płytek. Dodatek 0,25% at. krzemu do stopu Fe55Co15Y10B20 powoduje zmniejszenie 

udziału tychże faz krystalicznych, natomiast kolejny dodatek 0,25% at. krzemu kosztem itru, wpływa na 

pełną amorfizację szybkochłodzonej płytki, chociaż efektu tego nie stwierdza się po kolejnym dodatku 

0,25% at. krzemu w miejsce itru. Potwierdzono to przez analizę dyfraktogramów rentgenowskich 

dokonaną z wykorzystaniem zależności Scherrer’a oraz stosując analizę Rietveld’a. Wypełniacz 

uzyskany z płytek wytworzonych ze stopu Fe55Co15Si0,5Y9,5B20 uzyskanych w wyniku mielenia w 

młynku nożowym podzielono na frakcje, a następnie wymieszano z żywicą epoksydową i poddano 

prasowaniu. W wyniku tego otrzymano nowoczesne materiały kompozytowe z magnetycznym 

wypełniaczem wykazujące własności właściwe magnetodielektrykom. Stwierdzono, że na powierzchni 

większych cząstek ze stopów Fe55Co15Y10B20, Fe55Co15Si0,25Y9,75B20, i Fe55Co15Si1Y9B20 znajdują się 

małe drobiny, związane z obecnością fazy magnetycznie twardej. W wyniku mielenia w młynie 

nożowym cząstki są częściowo spękane i mogą się dalej rozkruszać już podczas wytwarzania materiału 

kompozytowego. Badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej wskazują, że bardzo istotną 

wielkością przy projektowaniu magnetycznych materiałów kompozytowych jest rozmiar cząstek 

wypełniacza, a w przypadku cząstek o wielkości 50 – 100 μm udział porów był najmniejszy. Badania 

profilometryczne wskazują, że jakość powierzchni materiałów kompozytowych nie jest zależna od 

rozmiarów cząstek wypełniacza metalowego. Badania własności magnetycznych wytworzonych 

materiałów kompozytowych objęły wartość magnetyzacji nasycenia, pole koercji oraz maksymalną 

przenikalność magnetyczną. Wytworzone w procesie szybkiego chłodzenia stopy Fe55Co15Y10B20, 

Fe55Co15Si0,25Y9,75B20, Fe55Co15Si0,5Y9,5B20 i Fe55Co15Si1Y9B20 cechowały się wartością magnetyzacji 

nasycenia odpowiednio: 1,41; 1,20; 1,17 i 1,14 T. Krzem zwykle powoduje podniesienie magnetyzacji 

nasycenia oraz zmniejszenie wartości pola koercji, czego w przypadku badanych materiałów nie 

stwierdzono. Zmniejszenie wartości magnetyzacji nasycenia badanych materiałów kompozytowych jest 

związane z izolacją metalowych cząstek i osłabieniem ich wzajemnych oddziaływań o charakterze 

magnetycznym. Dla badanych materiałów w postaci szybkochłodzonych płytek maksymalna 

przenikalność magnetyczna była najwyższa, ale nie przekraczała 10. Dla kompozytów natomiast jej 

wartość zmalała o około 30%, a biorąc pod uwagę, że wytworzone kompozyty są magnetodielektrykami 

to wartość przenikalności magnetycznej jest akceptowalna, a badane materiały mogą być interesującą 

alternatywą na kliny w żłobkach maszyn elektrycznych. Podsumowując wyniki wykonanych badań, 

należy zauważyć, że Autorka opracowała sposób szybkiego wytwarzania taniego materiału 

kompozytowego stanowiącego magnetodielektryk, który może z powodzeniem być stosowany w 

praktyce. Wprowadzenie do stopu bazowego 0,5% at. krzemu w miejsce itru daje możliwość uzyskania 

struktury amorficznej, co znacząco wpływa na zmniejszenie powierzchni statycznej pętli histerezy 

magnetycznej. Stwierdzono także, że zwiększenie udziału krzemu w miejsce itru wpływa na 
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zwiększenie wielkości ziarna oraz że udział faz krystalicznych w wypełniaczu ze stopów o składach 

sąsiadujących ze stopem amorficznym nie ulega zmianie.  

Nie ulega wątpliwości, że Autorka osiągnęła założone cele pracy. Uzyskane wyniki badań mają 

wartość poznawczą. Widoczny jest również duży nakład pracy własnej oraz zaangażowanie badawcze. 

Zastosowano z dobrym rezultatem liczne zaawansowane metody badań materiałoznawczych. Autorka 

dobrze opanowała też umiejętności edycyjne i wykorzystania do tego dostępnych technik 

komputerowych oraz narzędzi multimedialnych. Dołożyła do tego wiele starań, a wysiłek ten jest 

dobrze widoczny w ostatecznej redakcji pracy. W kontekście nadesłanego mi Regulaminu wyróżniania 

prac doktorskich przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej w Częstochowie uważam, że opiniowana praca doktorska Pani mgr  inż.  Anny SIEJKI 

pozytywnie wyróżnia się, ze względu na zastosowanie złożonych metod badań fizycznych, których 

interpretacja umożliwiła wyjaśnienie korzystnych mechanizmów oddziaływania udziału wypełniacza 

metalowego na najistotniejsze własności opracowanych magnetycznych materiałów kompozytowych.  

W każdej pracy, jak i w tej powierzonej mi do zaopiniowania można wskazać uwagi krytyczne lub 

nawet zastrzeżenia. Moje krytyczne uwagi dotyczą wniosków, gdyż uważam, że brak w nich wyników 

pogłębionej analizy przyczynowo-skutkowej i mają charakter swoistych recept obejmujących drobne 

spostrzeżenia. Ponieważ teza pracy nie została praktycznie sformułowana właściwie brak też 

hierarchicznego układu wniosków i właściwego sposobu konkludowania. Te uwagi mają jednak 

charakter polemiczny i nie mają istotnego, zwłaszcza niekorzystnego wpływu na jakość opiniowanej 

pracy doktorskiej. Nie sposób nie oprzeć się refleksji, że pośpiech nie jest dobrym doradcą. Zabrakło 

ostatecznego, krytycznego przeczytania całości pracy i konsekwentnej poprawy stosowanych pojęć i 

określeń. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że oprócz poprawnego użycia określeń, np. takich jak udział, 

stężenie, w tym masowe i objętościowe, osnowa, zmniejszenie, zwiększenie, elektrotechnika itd. 

znaleźć można określenia ilość, w tym wagowo, matryca, spadek, wzrost, elektryka i inne, nadużycie 

słowa proces, dla zamiast do, itp. W niektórych przypadkach konieczne byłoby wręcz użycie w razie 

konieczności innego układu słów. Praca zawiera także inne błędy formalne, redakcyjne i edytorskie. 

Uwagi tego typu wydają się drobnymi i w istocie nie mają niemal żadnego wpływu na obniżenie 

całościowo pozytywnej oceny merytorycznej opiniowanej pracy doktorskiej, którą starałem się wykazać 

we wcześniejszych fragmentach niniejszej recenzji, aczkolwiek szkoda, że się przytrafiły. Stanowczo 

podkreślam, że kwalifikuję je jako usterki relatywnie drobne i niemające istotnego znaczenia dla 

merytorycznej oceny osiągnięć opiniowanej pracy doktorskiej, w przekonaniu, że zostały spowodowane 

najpewniej nadmiernym pośpiechem Doktorantki w ostatniej fazie redakcji pracy. 

Podsumowując niniejszą recenzję opiniowanej pracy doktorskiej Pani mgr  inż.  Anny 

SIEJKI pod tytułem „Metody wytwarzania i badania materiałów nanokompozytowych na bazie 

wybranych stopów amorficznych i nanokrystalicznych” wykonanej pod opieką Promotora Pana 

Prof. Pol. Cz. dra hab. inż. Michała Szoty, we współpracy z Panem dr. inż. Pawłem 

Pietrusiewiczem jako Promotorem Pomocniczym, w dyscyplinie naukowej „Inżynieria 
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Materiałowa” i ogólnie oceniając pozytywnie całokształt dokonań Doktorantki, jak również biorąc 

pod uwagę, że w pracy Autorka wykazała, że: 

• jest dobrze zorientowana w poruszanej w literaturze problematyce dotyczącej technologii, struktury, 

własności i zastosowań materiałów kompozytowych magnetycznych, wykazując się erudycją w tym 

zakresie dyscypliny naukowej „Inżynieria Materiałowa”, 

• pozyskała umiejętności stawiania problemów badawczych i właściwego doboru komplementarnego 

zestawu nowoczesnych metod badawczych do ich rozwiązania oraz osiągnęła wysoki poziom 

kompetencji metodycznych w wykonywaniu badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod, zwłaszcza dotyczących badań fizycznych,  

• uzyskała wartościowe i oryginalne wyniki badań, o istotnym znaczeniu poznawczym i o walorach 

aplikacyjnych oraz osiągnęła założony cel naukowy pracy,  

• opanowała umiejętności opracowania wyników wykonanych badań oraz prezentowania osiągniętych 

rezultatów badawczych, 

jednoznacznie stwierdzam, że opiniowana praca doktorska spełnia wszelkie wymagania określone 

w Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach  

i Tytule w Zakresie Sztuki (Dz. U. nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 roku poz. 595 z późniejszymi 

zmianami), wobec czego wnioskuję do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie o dopuszczenie Pani mgr  inż.  Anny 

SIEJKI do publicznej obrony pracy doktorskiej pod tytułem „Metody wytwarzania i badania 

materiałów nanokompozytowych na bazie wybranych stopów amorficznych i nanokrystalicznych” 

oraz o wyróżnienie opiniowanej pracy doktorskiej.  

 

 

                                                                                                                 


