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Ocena rozprawy doktorskiej magistra Łukasza Łątki zatytułowanej "Hybrydowe
materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania
nanokompozytów na bazie poliamidu 6"

Powierzona mi do recenzji rozprawa doktorska powstała na kanwie projektu
badawczego realizowanego w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty S.A.
Oraz w Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem rozprawy jest pan profesor Szczepan
Zapotoczny, a opiekę merytoryczną nad badaniami prowadzonymi w Grupie Azoty
pełnił pan magister inżynier Józef Jasnosz. Praca uzyskała finansowanie w ramach
programu Doktorat Wdrożeniowy i zgodnie z założeniem tego programu łączy w
sobie elementy badań podstawowych z precyzyjnie zdefiniowanym celem
praktycznym. Jej korzenie sięgają roku 2010, kiedy to Andrei Gaim i Konstanty
Nowosiołow otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie i opis niezwykłych właściwości
pojedynczych warstw grafenu. To odkrycie spowodowało eksplozję badań
zmierzających do opracowania efektywnych metod syntezy materiałów o podobnej
strukturze (tzw. materiałów grafenowych) i prób ich praktycznego wykorzystania.
Kilka ośrodków zajmujących się tą tematyką powstało także w Polsce, a jednym z
liderów był Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), gdzie
opracowano technologię wytwarzania płatków tlenku grafenu (GO) oraz
zredukowanego tlenku grafenu (rGO). Prace te były współfinansowane przez Grupę
Azoty z myślą o wykorzystaniu krajowych materiałów grafenowych do modyfikacji
właściwości tworzyw sztucznych. Badania prowadzone przez magistra Łukasza
Łątkę miały dać odpowiedź czy GO i rGO mogą być wykorzystane do poprawy
przewodnictwa cieplnego tworzyw na bazie poliamidu 6 (PA 6), które należą do
sztandarowych produktów wytwarzanych przez grupę Azoty. Ze względu na
uwarunkowania ekonomiczne przyjęto, że zawartość materiału grafenowego powinna
być na poziomie 1% masowego, co stanowiło dość poważne ograniczenie gdyż
można się było spodziewać, że przy tym stężeniu nie uda się osiągnąć progu
perkolacji, przy którym napełniacz tworzy w materiale fazę ciągłą umożliwiającą
szybki transport energii. Ze względu na trudności z homogennym rozproszeniem
wytypowanych napełniaczy w matrycy poliamidu oraz ich skłonności do tworzenia
uciążliwych pyłów postanowiono zaszczepić na ich powierzchni łańcuchy polimerów
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organicznych. Ta strategia była już wcześniej stosowana ( z różnym powodzeniem)
przy modyfikacji innych nanomateriałów węglowych takich jak fulereny czy nanorurki,
a także wielu innych stałych podłoży. Na wybór tego rozwiązania miały też
niewątpliwie wpływ wybitne wcześniejsze osiągniecia pana profesora Zapotocznego
w syntezie i charakterystyce tego typu hybrydowych połączeń. Najbardziej
naturalnym rozwiązaniem wydawało się być zaszczepienie na powierzchni
napełniaczy łańcuchów polikaprolaktamu, gdyż mają one identyczną budowę
chemiczną jak matryca. Takiej modyfikacji poddano GO wprowadzając na jego
powierzchnię grupy funkcyjne pełniące rolę aktywatora anionowej polimeryzacji
kaprolaktamu. Ponadto otrzymano kilka innych materiałów, w których jako jednostki
powtarzalne występowały mery akryloamidu, N-winylokaprolaktamu lub N-
winylopirolidonu. Ich wspólną cechą było to, że zawierały grupy amidowe, jako
boczne podstawniki, co też rokowało nadzieje na dobrą kompatybilność z matrycą
poliamidową. Do syntezy tych połączeń wykorzystano dwie metody kontrolowanej
polimeryzacji rodnikowej. Pierwsza z nich to bardzo popularny wariant metody ATRP,
w której na powierzchni tworzy się najpierw pochodną siliłową zawierającą grupę
aminową, którą następnie w reakcji z bromkiem bromoizobutyrylu przekształca się w
centra zdolne do generowania rodników pod wpływem kompleksowych połączeń
miedzi I. W metodzie drugiej wykorzystano oryginalne rozwiązanie opracowane w
ośrodku krakowskim polegającej na generowaniu na powierzchni materiału centrów
rodnikowych w wyniku rozerwania wiązań C-H i ich rekombinacji z trwałym rodnikiem
TEMPO. Powstające w tych reakcjach N-alkoksyaminy stanowiły stabilne centra,
które mogą w odwracalnej reakcji generować rodniki zdolne do inicjacji i propagacji
łańcucha. Czynnikiem powodującym rozerwanie wiązań C-H były rodniki
hydroksylowe generowane w fazie wodnej pod wpływem promieniowania
mikrofalowego. Tak zmodyfikowane materiały oraz niemodyfikowany GO i r-GO
mieszano z sproszkowanym PA 6 i przy użyciu laboratoryjnej miniwytłaczarki i
miniwtryskarki otrzymywano odpowiednie kształtki niezbędne do oznaczenia
przewodności termicznej oraz szeregu parametrów mechanicznych w testach na
rozciąganie i udarność. Przyjęty program badawczy uważam za logiczny i
wystarczający do wyrobienia sobie wstępnej opinii na temat możliwości praktycznego
wykorzystania proponowanych rozwiązań.
Sama rozprawa ma formę małej monografii, której układ różni się w sposób
znaczący od typowych doktoratów przygotowywanych w ośrodkach akademickich.
Istotnym novum jest wprowadzenie w części literaturowej dwóch obszernych
rozdziałów poświęconych analizie literatury patentowej oraz analizie rynku
nanokompozytów, co w doktoracie wdrożeniowym jest z pewnością bardzo ważnym
elementem. Z anatiz tych wynika, że rynek tworzyw termoprzewodzących rozwija się
bardzo dynamicznie w ostatnich latach i że poliamidy są wiodącym typem polimerów
stosowanych w tych materiałach. Próba wejścia na ten rynek krajowego producenta
PA 6 wydaje się wiec być bardzo sensowna. Z kolei analiza literatury patentowej
wskazuje, zaproponowane w pracy metody modyfikacji materiałów grafenowych nie
mają jeszcze ochrony patentowej na terenie Polski, choć niektóre elementy wykazują
pewne podobieństwa do znanych rozwiązań. Pozostałe rozdziały w części
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literaturowej zawierają informacje na temat polimeryzacji rodnikowej i metod jej
kontrolowania, polimeryzacji anionowej w tym polimeryzacji laktamów, a także metod
syntezy, struktury i właściwości niektórych materiałów takich jak szczotki polimerowe,
nanokompozyty czy grafen i materiały "grafenopodobne". Literatura poświęcona tym
zagadnieniom jest ogromna i doktorant stanął przed problemem racjonalnej selekcji
materiału. Moim zdaniem wywiązał się z tego problemu dobrze, podając jedynie
bardzo kluczowe informacje oparte na pracach pionierskich lub zaczerpniętych z
wybranych opracowań monograficznych. Są one w pełni wystarczające dla
zrozumienia istoty rozwiązań zaproponowanych w badaniach własnych, choć
niektórzy czytelnicy z innych krajowych ośrodków zajmujących się modyfikacją
materiałów węglowych, syntezą szczotek polimerowych czy generalnie rozwojem
metody ATRP mogą się czuć rozczarowani, że ich prace nie znalazły uznania
doktoranta. Nieco inaczej została też skonstruowana część poświęcona badaniom
własnym. Podzielono ją na 5 rozdziałów, które stanowią jakby krótkie raporty z
realizacji harmonogramu i w każdym wyodrębniono część poświęconą stosowanym
materiałom, metodom analizy, opisom eksperymentów i stosowanej aparatury,
omówieniu uzyskanych rezultatów i krótkiemu podsumowaniu uzyskanych
rezultatów. W ten sposób pewne rzeczy powtarzają się i równocześnie gubi się
trochę możliwość porównania poszczególnych rozwiązań, ale na szczęście praca
kończy się dość starannym podsumowaniem uzyskanych rezultatów i tam można
znaleźć bardzo rozsądne wnioski końcowe.
Opis badań własnych rozpoczyna się od charakterystyki próbek GO i rGO, metodą
analizy elementarnej, spektroskopii FTIR, mikroskopii sił atomowych i skaningowej
mikroskopii elektronowej. Badania te wykazały, że użyte materiały grafenowe mają
niejednorodną morfologię oraz potwierdziły informacje o tym, że powierzchnia GO
zawiera znacznie więcej defektów strukturalnych i grup funkcyjnych, które mogą być
wykorzystane do modyfikacji powierzchni. Moim zdaniem w tym miejscu należało też
zamieścić i skomentować widma Ramana tych produktów, a szczególnie kształt i
intensywność linii drgań wibracyjnych przy 1350 i 1580 cm", które niosą informacje o
stopniu zdegenerowania struktur grafenowych. W kolejnych rozdziałach doktorant
opisał, w jaki sposób modyfikował powierzchnię tych materiałów, aby wygenerować
prekursory centrów aktywnych w polimeryzacji i scharakteryzował produkty
hybrydowe powstające w wyniku polimeryzacji różnych monomerów. Z punktu
widzenia nowości naukowej najbardziej atrakcyjna wydaje się być metoda
modyfikacji rGO rodnikiem TEMPO z wykorzystaniem Sonikatora Ultradźwiękowego.
Podstawową jej zaletą jest niezwykle prosta procedura modyfikacji oraz to, że można
ją stosować do materiałów grafenowych o stosunkowo niewielkiej ilości defektów.
Niestety okazało się, że w stosowanych przez doktoranta warunkach trudno jest
jeszcze uzyskać tą metodą równomierne pokrycie materiału węglowego
prekursorami centrów aktywnych. Być może warto w przyszłości rozważyć użycie
zamiast TEMPO jakiegoś innego stabilnego rodnika nitroksylowego, który dobrze
rozpuszcza się w wodzie i dzięki temu uzyskać efektywne narzędzie syntetyczne
przydatne do modyfikacji różnych materiałów zawierających wiązania C-H. Do
modyfikacji .GO doktorant stosował metody dwustopniowe, których pierwszym
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etapem było wprowadzenie na powierzchnię grup aminowych lub izocyjanianowych
w reakcji z odpowiednimi etoksysilanami. W kolejnym etapie grupy te reagują z
innymi substancjami zawierającymi w swej strukturze fragmenty zdolne do
generowania centrów aktywnych w polimeryzacji. Są to powszechnie stosowane
rozwiązania w procesach modyfikacji powierzchni, z tym, że w wypadku GO można
się spodziewać dodatkowych problemów związanych z obecnością na powierzchni
grup karboksylowych, które mogą deaktywować grupy aminowe lub izocyjanianowe
potrzebne w dalszych etapach. Nie można też wykluczyć destrukcyjnego działania
niewielkiej ilości cząsteczek wody silnie związanych wiązaniami wodorowymi z
grupami karboksylowymi i hydroksylowymi. Trudno jest, więc ustalić ile centrów
aktywnych zostało, rzeczywiście utworzone i jaka ich część została zużyta w
procesach polimeryzacji. Eksperymenty prowadzone przez doktoranta potwierdzają
jedynie w sposób jakościowy, że zaplanowany cykl przemian został pomyślnie
zrealizowany. Sądzę, że można się było pokusić o nieco precyzyjniejszą
charakterystykę materiałów użytych w reakcjach ATRP, w których prekursory
centrów aktywnych wytwarza się w reakcji grupy aminowej z bromkiem
bromoizobutyrylu oznaczając najpierw zawartość azotu w produkcie silanizacji, a
potem stosunek zawartości azotu do zawartości bromu w makroinicjatorze. Nie
jestem jednak pewien czy takie oznaczenia dałoby się przeprowadzić z odpowiednią
precyzją. Użyte przez doktoranta metody eksperymentalne jednoznacznie
potwierdzają, że wszystkie zastosowane przez niego metody modyfikacji pozwoliły
na pokrycie badanych materiałów grafenowych warstwą polimerów organicznych i
oszacować średnią zawartość tych polimerów w finalnych produktach. Dzięki
perfekcyjnemu wykorzystaniu techniki AFM uzyskano też wiele cennych informacji na
temat jednorodności i grubości tych warstw i wykazano, że w procesie dekorowania
GO szczotkami polimerowymi najbardziej efektywna jest metoda wykorzystująca
technikę ATRP. Doktorant nie podjął próby odszczepienia łańcuchów polimerowych
od grafenowego rdzenia i tak na prawdę nie wiemy czy w tych warunkach
polimeryzacja biegnie istotnie w sposób kontrolowany, czy też mamy do czynienia z
dużą dyspersją mas molowych. Dla przewidywanego zastosowania nie ma to
istotnego znaczenia, a ważne jest to, że proces został zainicjowany na powierzchni i
że w układzie praktycznie nie dochodzi do przeniesienia łańcucha kinetycznego na
monomer. W sumie uważam, że badania te zostały przeprowadzone bardzo
profesjonalnie i uzyskaliśmy bardzo rzetelną informację o skuteczności wybranych
metod polimeryzacji w modyfikacji materiałów grafenowych. Duże rozczarowanie
przyniosły wyniki przedstawione w ostatnim rozdziale gdyż okazało się, że dodatek
1% mas GO, rGO i niemal wszystkich produktów ich modyfikacji praktycznie nie
wpływa na przewodność cieplną PA6. Jedynym wyjątkiem był materiał otrzymany w
wyniku pokrycia GO poliakryloamidem w warunkach ATRP, który powodował
zwiększenie tej przewodności o około 50%. Uzyskana dla tego materiału wartość
przewodności cieplej (0,36 W/mK) jest jednak, o co najmniej o 1 rząd wielkości za
mała, aby otrzymany kompozyt zaliczyć do tworzyw termoprzewodzących. Obecność
tego dodatku powoduje też poprawę niektórych parametrów mechanicznych
tworzywa i być może wszystkie te efekty można by jeszcze wzmocnić zwiększając
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zawartość napełniacza, ale trzeba się tu zgodzić z konkluzją doktoranta, że w świetle
uwarunkowań ekonomicznych takie dalsze badania nie mają większego sensu. W
tym stanie rzeczy praca doktorska magistra Łukasza Łątki dość jednoznacznie
przekonuje nas o nieprzydatności GO i rGO, jako potencjalnych modyfikatorów
pozwalających uczynić z PA6 tworzywo termoprzewodzące i myślę, że trzeba tu
pomyśleć o innym rozwiązaniu. Wyniki uzyskane w tej pracy podpowiadają pewien
trop, gdyż doktorant bardzo słusznie zauważył, że zaobserwowana niewielka
poprawa przewodności termicznej i niektórych parametrów wytrzymałościowych
może wynikać z tworzenia silnych wiązań wodorowych pomiędzy grupami
amidowymi w łańcuchach PA6 i bocznymi grupami amidowymi w poliakryloamidzie.
Może, więc dać sobie spokój z egzotycznymi GO i rGO i sprawdzić jak te efekty
wyglądają w blendach obu polimerów. Wiadomo także ( między innymi z prac
prowadzonych na Wydziale Chemii UJ), że poliakryloamid bardzo łatwo ulega
interkalacji pomiędzy warstwy montmorylonitu, który jest tanim nanonapełniaczem
przemysłowo stosowanym do poprawy właściwości mechaniczne poliamidów.
Można, więc łatwo modyfikować PA 6 takimi interkalatami i sprawdzić czy w ten
sposób nie uzyska się nowego atrakcyjnego tworzywa, ale to już jak mawiał Rudyard
Kipling zupełnie inna historia ( być może warta kolejnego Doktoratu
Wdrożeniowego).
W moim przekonaniu Doktorat Wdrożeniowy pana Łukasza Łątki dobrze spełnił
oczekiwania twórców tego projektu. W swojej rozprawie wykazał, że jest bardzo
dobrze przygotowany do prowadzenia pracy naukowej z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi badawczych oferowanych przez współczesną fizykochemię i
przetwórstwo polimerów oraz krytycznie ocenić przydatność interesujących koncepcji
teoretycznych w realnych technologiach wprowadzanych w przemyśle tworzyw
sztucznych. Potrafi też w sposób klarowny przedstawić cel i rezultaty swoich badań
posługując się prawidłową nomenklatura chemiczną. Oczywiście jak w każdej pracy
zdarzyły mu się małe potknięcia na etapie edycji pracy, z których najzabawniejszy
jest podpis pod rysunkiem 23, który sugeruje, że czas reakcji zależy od zawartości
szczotek polimerowych, a nie odwrotnie.
Te drobiazgi nie mają wpływu na moją bardzo pozytywną ocenę tej rozprawy i z
pełnym przekonaniem stwierdzam, że spełnia ona kryteria stawianie kandydatom w
Ustawie-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Z 2020r.poz.85 z
późniejszymi zmianami) i zwracam się do Rady Dyscypliny Nauki chemiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego o dopuszczenie pana magistra Łukasza Łątki do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.

5


