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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Martyny DYMEK 

pt. „Enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi 

jako sposób podwyższania odporności korozyjnej elektrody wodorkowej” 

 

Rosnące zapotrzebowanie na energię, kurczące się zasoby paliw naturalnych, a 

także nadmierna emisja do atmosfery gazów cieplarnianych skłania do poszukiwania 

nowatorskich rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii. Jedną z perspektywicznych idei 

jest gospodarka wodorowa opierająca się na koncepcji wykorzystania konwencjonalnych 

bądź odnawialnych źródeł energii do produkcji i magazynowania wodoru, a następnie 

wykorzystywaniu go, jako nośnika energii odzyskiwanej za pomocą ogniw paliwowych 

lub elektrochemicznych (np. ogniwie wodorkowych typu NiMH).  

Magazynowanie wodoru w stanie stałym, w formie wodorków metali lub faz 

międzymetalicznych uznawane jest za najbardziej bezpieczną i ekonomicznie 

akceptowalną metodą przechowywania wodoru. Materiały przydatne do tego typu 

zastosowań powinny charakteryzować się dobrą kinetyką procesów sorpcyjnych przy 

niskich temperaturach, a także odpornością na pulweryzację i degradację korozyjną. 

Analogiczne wymagania stawia się materiałom elektrodowym na bazie LaNi5.  

Recenzowana Rozprawa poświęcona jest badaniom podstawowym nad poprawą 

odporności korozyjnej komercyjnego lantanku niklu modyfikowanego powierzchniowo 

poprzez enkapsulację cząstek za pomocą powłok niklowych. Wybór niklu, jako materiału 

powłokowego podyktowany był potrzebą zahamowania korozji materiału aktywnego, a 

także możliwością zapewnienia zadawalającej szybkości przenoszenia ładunku 

zachodzącego na powierzchni cząstki. Natomiast, istotnym zadaniem dla zrealizowania 

powyższego celu było opracowanie niezawodnej metody wyznaczania szybkości 

degradacji korozyjnej materiału elektrodowego spowodowanej długotrwały cyklicznym 

ładowaniem i rozładowaniem.  
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Ponadto pewnym wyzwaniem stało się przystosowanie znanej z literatury podfosforynowej 

metody bezprądowej redukcji Ni do uzyskiwania odtwarzalnych powłok na powierzchni 

materiału proszkowego, wraz z opracowaniem prostej metodyki oceny średniej grubości 

uzyskiwanych warstw. Istotnym problemem technologicznym dotyczącym materiałów 

elektrodowych jest zapewnienie im odpowiedniej porowatości oraz zadawalającej 

spójności podczas długotrwałego procesu cyklicznego ładowania i rozładowania. Dlatego 

podjęcie tego typu badań uważam za w pełni uzasadnione. 

Rozprawa doktorska Pani mgr. inż. Martyny Dymek pod wyżej wymienionym 

tytułem, przygotowana w formie monotematycznego zbioru publikacji, składa się z 8 

rozdziałów obejmujących: wykaz publikacji stanowiących podstawę rozprawy oraz innych 

publikacji Doktorantki pośrednio związanych z tematem Rozprawy, streszczenie, 

przewodnik po publikacjach, kopie 6 artykułów stanowiących podstawę tej Rozprawy, 

wniosków i wykazu cytowanej literatury, a także zbioru oświadczeń współautorów 

dotyczących ich wkładu własnego w pracach stanowiących podstawę Rozprawy.  

Zasadniczą część Rozprawy stanowią rozdział IV „Przewodnik po publikacjach 

(A1-A6) będących podstawą Rozprawy” oraz rozdział VII „Kopie artykułów stanowiących 

podstawę Rozprawy”. 

 W rozdziale IV.1 i IV.2 Doktorantka omawia w sposób zwięzły stan wiedzy w 

obszarze, którego dotyczy Rozprawa, formułuje jej cel oraz stawia 4 tezy. Ponadto 

Doktorantka nakreśla szereg zadań cząstkowych realizacja, których była nieodzowna, aby 

udowodnić postawione wcześniej tezy. Należy podkreślić, że sposób sformułowania 

założeń badawczych i celów badań świadczy o dużej dojrzałości i wiedzy Autorki 

Rozprawy w obszarze rozważanych zagadnień.    

 W rozdziale IV.3 – „Część doświadczalna” zaprezentowano w obszerny sposób 

zasady preparatyki kompozytowych elektrod wodorkowych na bazie LaNi5, pracujących w 

silnie alkalicznym środowisku wraz z technologią bezprądowej enkapsulacji cząstek 

proszku aktywnego powłokami Ni-P. Uwzględniono przy tym opracowanie metody oceny 

grubości powłok na podstawie przyrostu masy, oceny zdolności nasączania 

kompozytowego materiału elektrodowego oraz oceny jej stopnia porowatości. Ponadto 

Doktorantka przedstawiła nowatorskie rozwiązanie w postaci algorytmów pomiarowych 

dla oceny parametrów elektrochemicznych elektrody wodorowej, opierających się na 

wykorzystaniu sekwencyjnym takich technik elektrochemicznych jak: woltamperometria, 

polaryzacja potencjodynamiczna, polaryzacja liniowa, chronopotencjometria, 

chronoamperometria i pomiary zmian potencjału obwodu otwartego.  
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Doktorantka także poświęca uwagę ważnemu zagadnieniu, jakim jest szybkość 

dyfuzji sieciowej atomowego wodoru w stopie LaNi5 realizując swoje badania na z 

zastosowaniem bardzo wiarygodnej metody woltoamperometrycznej, opartej na równaniu 

Randlesa-Sevcika. 

Istotnym elementem Rozprawy są badania dotyczące problematyce kinetyki 

degradacji korozyjnej elektrod wodorkowych wyznaczanych poprzez spadek pojemności 

wodorkowej, w warunkach długotrwałego cyklowania elektrody LaNi5, w środowisku 

alkalicznym z uwzględnieniem roli enkapsulacji cząstek materiału aktywnego za pomocą 

Ni-P.  

 Rozdział V-ty obejmuje podsumowanie zrealizowanych wyników badań 

sformułowane w postaci 4 zwięzłych wniosków. Autorka wykazuje głęboką znajomość 

zagadnienia, przedstawia przejrzyście metodę modyfikacji struktury warstwy wierzchniej 

cząstek materiału aktywnego poprzez wytwarzanie ochronnych powłok Ni-P, wskazuje na 

przyczyny i opisuje mechanizmy degradacji korozyjnej materiału elektrody oraz określa 

rolę enkapsulacji cząstek proszku LaNi5 w procesie spowolnienia degradacji korozyjnej 

materiału aktywnego elektrody.  

 Należy również podkreślić, iż zawarte w Przewodniku sformułowania znalazły 

potwierdzenie i rozwinięcie w spójnych tematycznie publikacjach stanowiących podstawę 

niniejszej Rozprawy Doktorskiej. 

 

Krytyczna ocena pracy dotyczy jedynie pewnego niedosytu ze względu na ilość prac 

stanowiących podstawę niniejszej Rozprawy, charakteryzujących się wysoką punktacją 

MNiSW oraz wysokim współczynnikiem wpływu (3 publikacje). Niemniej brak 

jednoznacznych wytycznych w tej kwestii oraz bogaty dorobek naukowy Doktorantki, 

przedstawiony w wykazie publikacji pośrednio związanych z tematem Rozprawy 

powoduje, iż zarzut ten może wynikać z różnic standardów przyjmowanych w 

poszczególnych uczelniach i radach wydziału. 

 

Do oryginalnych osiągnięć Doktorantki o charakterze technologicznym i poznawczym 

zaliczam: 

 

1. Przystosowanie znanej z literatury podfosforynowej metody bezprądowej redukcji Ni 

do enkapsulacji cząstek materiału proszkowego, wraz z opracowaniem prostej 

metodyki oceny średniej grubości uzyskiwanych warstw. 
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2. Opracowanie autorskich algorytmów pomiarowych dla oceny parametrów 

elektrochemicznych elektrody wodorowej. 

3. Wskazanie na przyczyn i opis mechanizmów degradacji korozyjnej materiału elektrody 

oraz określenie roli enkapsulacji cząstek proszku LaNi5 w procesie spowolnienia 

degradacji korozyjnej materiału aktywnego elektrody. 

 

Treść rozprawy stanowi zamkniętą całość, cele postawione we wstępie zostały w pełni 

zrealizowane. Rozprawa jest napisana poprawnym technicznie językiem i posiada 

starannie opracowaną szatę graficzną oraz stojącą na bardzo wysokim poziomie 

dokumentację z badań własnych. 

 

Uważam, że przedłożona do recenzji praca, w pełni odpowiada wymaganiom 

stawianym rozprawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 

 


