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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Łątka 

pt. „Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi 

do wytwarzania nanokompozytów na bazie poliamidu 6"

Praca doktorska mgr inż. Łukasza Łątka pt. „Hybrydowe materiały grafonowe 

dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania nanokompozytów na bazie 

poliamidu 6" została zrealizowana w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w 

Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów oraz w Centrum Badawczo- 

Rozwojowym Grupy Azoty S.A. jako tzw. doktorat wdrożeniowy. Promotorem pracy był 

prof, dr hab. Szczepan Zapotoczny.

Znaczenie problematyki

Tematyka przedstawionej do oceny pracy dotyczy aktualnego i intensywnie badanego 

w ostatnich latach obszaru badawczego, jakim są nanokompozyty polimerowe zawierające 

hybrydowe nanododatki, które pełnią rolę modyfikatorów właściwości otrzymywanych 

materiałów. Dużą uwagę przykuwa grafen, który stał się jednym z najchętniej badanych 

i stosowanych nanomateriałów węglowych, zarówno w postaci niemodyfikowanej, jak i w 

postaci tlenku grafenu (GO) i jego pochodnych. Obecność różnych grup funkcyjnych na 

powierzchni tlenku grafenu czyni go materiałem, który stosunkowo łatwo można poddawać 

modyfikacji zarówno fizycznej, jak i chemicznej na drodze szczepienia. Na szczególną 

uwagę zasługuje możliwość zastosowania w procesach szczepienia nowoczesnych metod 

polimeryzacji, takich jak polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) i 

polimeryzacja mediowana rodnikami nitroksylowymi (NMP), które pozwalają na
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otrzymywanie nanomateriałów o ściśle zdefiniowanej budowie i otwierają nowe możliwości

uzyskania materiałów o polepszonych właściwościach. Z kolei jedną z główn/ch grup 

polimerów znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i życia codziennego są 

polimery konstrukcyjne, w szczególności poliamidy. Połączenie dobrze znanych polimerów 

konstrukcyjnych z nanonapełniaczami hybrydowymi otrzymanymi w oparciu o grafen przy 

zastosowaniu nowoczesnych, kontrolowanych metod polimeryzacji może prowadzić do 

otrzymania nowej klasy materiałów, zatem wybór tematyki badawczej recenzowanej pracy 

wydaje się być jak najbardziej uzasadniony.

Ocena rozprawy

Rozprawa doktorska mgr Łukasza Łątka liczy łącznie 159 stron i składa się z 

jedenastu rozdziałów. Praca obejmuje część literaturową i doświadczalną, zakończona jest 

podsumowaniem. Na początku pracy znajduje się streszczenie pracy w języku polskim i 

angielskim, indeks używanych skrótów, który ułatwia czytelnikowi poruszanie się po pracy 

i jej zrozumienie, oraz wprowadzenie i cel pracy. Na końcu pracy znajdują się spis literatury 

liczący 108 pozycji oraz informacja o dorobku naukowym Doktoranta.

Po kilkustronicowym streszczeniu, pojawia się krótkie wprowadzenie i zdefiniowanie 

celu pracy, którym było otrzymanie tworzywa termoprzewodzącego o odpowiednich 

właściwościach i niskich kosztach wytwarzania, które będzie konkurencyjne w stosunku do 

dostępnych już na rynku tworzyw. Praca doktorska realizowana była jako doktorat 

wdrożeniowy, zatem przed rozpoczęcie prac badawczych konieczna była analiza dostępnej 

literatury, w szczególności patentów, w kontekście analizy rozwiązań już zastrzeżonych. 

Zakres realizowanych prac badawczych obejmował:

• analizę literatury patentowej,

• charakterystykę wyjściowego tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu 

(rGO),

• szczepienie łańcuchów polimerowych na powierzchni GO metodą polimeryzacji 

rodnikowej z przeniesieniem atomu (SI-ATRP),

• szczepienie łańcuchów polimerowych na powierzchni GO metodą polimeryzacji 

rodnikowej mediowanej rodnikami nitroksyiowymi (SI-NMP),

• szczepienie łańcuchów polimerowych na powierzchni GO metodą polimeryzacji 

anionowej kaprolaktamu z aktywatorem kowalencyjnie związanym z powierzchnią 

GO (AP),

• Otrzymanie nanokompozytów poliamidu 6 z 1% zawartością otrzymanych układów 

hybrydowych metodami przetwórstwa ze stopu (wytłaczanie i wtrysk),

• badanie wybranych właściwości otrzymanych nanokompozytów.
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Część literaturowa pracy obejmuje 73 strony i zawiera podstawowe informacje dotyczące 

problematyki badawczej poruszanej w niniejszej dysertacji. Pierwszy rozdział poświęcony 

jest kontrolowanym metodom polimeryzacji, w szczególności polimeryzacji rodnikowej z 

przeniesieniem atomu (ATRP) i polimeryzacji rodnikowej mediowanej rodnikami 

nitroksylowymi (NMP), jak również możliwości otrzymywania tymi metodami szczotek 

polimerowych. W kolejnym rozdziale opisano anionową polimeryzację żyjącą. Rozdział 

trzeci dotyczy nanokompozytów polimerowych - podane zostały definicje nanomateriału, 

jak i podział nanokompozytów. Opisano również wpływ struktury na właściwości 

nanokompozytu oraz metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych. Rozdział 

czwarty zwiera opis struktury i właściwości grafenu oraz metod jego otrzymywania. W 

rozdziale piątym zaprezentowano przegląd literatury patentowej. Podano zakres 

terytorialny i czas badania, klasyfikację przedmiotu badań, bazy danych użyte w badaniu i 

metody badań. Najobszerniejszą część tego rozdziału stanowi opis patentów powiązanych 

tematycznie z tematyką niniejszej pracy. Rozdział ten kończy się posumowaniem 

wskazującym ograniczenia, które należy brać pod uwagę w trakcie realizacji części 

badawczej pracy. Rozdział szósty stanowi analizę rynku wykonaną na podstaw’e dwóch 

raportów rynkowych zakupionych od firmy BCC Research na potrzeby realizacji pracy 

doktorskiej: „Nanocomposites, Nanoparticles, Nanoclays and Nanotubes: Global Markets 

to 2022" oraz „Thermally Conductive Plastics: Types and Global Markets". Fragment ten 

stanowi interesujące kompendium wiedzy dotyczące aktualnej sytuacji i trendów na rynku 

nanokompozytów i tworzyw przewodzących.

Część literaturowa pracy została właściwie zaplanowana, stanowi rzeczowe i kompetentne 

wprowadzenie do zagadnień i problemów poruszanych w dalszych rozdziałach pracy. 

Jednak podczas jej lektury można odczuwać pewien niedosyt 1 wskazane byłoby bardziej 

dogłębne omówienie tematu. Przykładowo, w rozdziale 3 „Nanokompozyty" przed analizą 

patentową warto byłoby przedstawić bardziej dogłębną analizę aktualnej literatury - innej 

niż patentowa, co pozwoliłoby na poznanie całościowego stanu wiedzy w tym zakresie. 

Pozwoliłoby również na wskazanie zależności typu struktura-właściwości w odniesieniu do 

wpływu materiałów hybrydowych o różnej strukturze na wybrane właściwości 

nanokompozytów polimerowych.

Niestety, strona edytorska tej części pracy pozostawia wiele do życzenia; występują liczne 

błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne, np.:

• nadmiarowe spacje (np. str. 27, z odnośnikami 20 i 21)

• str. 34:"Szczotki polimerowe zawdzięczają swoją nazwę ciekawą strukturą",

• str. 35, 8 linia: „Ponad to proces naszczepainia...",

• str. 42: „właściwości między fazowe", „w przypadku nie mieszających się"

• str. 45: „Charaktery oddziaływań między fazowych również wpływa na właściwości

mechaniczne nanokompozytu."
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• str. 46: pod kątem jego właściwości fizyko chemicznych.",

• str. 53: «... patent jest uznany za nie ważny...",

• str. 57: jak również poprzez między narodowe instytucje.",

• str. 61: wynalazek tyiko stanach zjednoczonych oraz ...",

• str. 61: za pomocą wiązania pi-pi.,.",

• str. 61: zgłoszenie patentowe w chinach, stanach zjednoczonych etc.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż praca napisana jest w języku polskim, opisy na rysunkach i w 

tabelach zaczerpniętych ze źródeł anglojęzycznych (np. Rys. 9, Rys. 10, Tab. 3, Tab. 4, 

Tab.5 etc.) również powinny być podane w języku poiskim. Na stronie 31, poniżej schematu 

5, wymienione są inne nowsze metody polimeryzacji, ale ich nazwy podane są w języku 

angielskim bez tłumaczenia.

Pojawiają się również wtrącenia z języka potocznego (np. str. 41 „Te małe ilości 

nanododatku nie niszczą wielu innych pożądanych właściwości roboczych tworzywa") i 

anglicyzmy (np. ekstruzja).

Doktorant nie ustrzegł się drobnych błędów i nieścisłości:

• str. 43 „Homogenizacja nanostruktur w matrycy polimerowej jest w główniej 

mierze uzależniona od innych dodatków poprawiających dyspersję..." - 

niekoniecznie, kluczowe znaczenie mają oddziaływania/adhezja na granicy faz 

polimer/nanododatek;

• str. 52 „... niskocząsteczkowy kopolimer posiadający w swej strukturze łańcuchy 

hydrofobowe i hydrofilowe" - łańcuchy czy segmenty (bloki)?,

• str. 69: „... opisywanych patentów skupia się na poprawie dyspersyjności materiału 

grafenowego w różnych mediach..." - w nomenklaturze dotyczącej polimerów, 

zgodnie z zaleceniami IUPAC, pojęcie „dyspersyjność" odnosi się do rozrzutu mas 

cząsteczkowych polimeru. W tej sytuacji powinno używać się pojęcia dyspersji.

• np. str. 86, 88: Doktorant używa słowa poliamid, podczas gdy w istocie jest to 

grupa polimerów i powinno używać się tego określenia w liczbie mnogiej. Dopiero 

w odniesieniu do konkretnego rodzaju poliamidu powinno używać się liczby 

pojedynczej z odpowiednim indeksem liczbowym.

W wielu miejscach brakuje odnośników literaturowych co utrudnia weryfikację informacji 

w literaturze źródłowej (np. str. 72: „Według artykułu w Plastics Technology..." oraz 

„Grafen jest .,,.")

W części doświadczalnej znajduje się wykaz stosowanych substratów, opis używanej 

aparatury oraz przepisy preparatywne. Na uwagę zasługuje szeroki zakres prac, jakie 

Doktorant wykonał syntezując kolejne grafenowe materiały hybrydowe, wykorzystując w 

tym celu tlenek grefenu (GO) oraz zredukowany GO (rGO) zakupiony w ITME. W tej części 

rozprawy przedstawiono również badania przeprowadzone dla zakupionych materiałów 

grafenowych - materiały te scharakteryzowano metodami FTIR, analizy elementarnej oraz
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mikroskopii sił atomowych (AFM). Na str. 100 Doktorant podaje informację, że teoretyczna 

grubość warstwy grafenu wynosi 0,335 nm, podczas gdy wyznaczona za pomocą AFM dla 

badanych materiałów grubość płatków wynosi od 1,5 do 3,6 nm dia GO oraz 5,3 i 6,8 dia 

rGO. Można zatem przypuszczać, mając również na uwadze rekomendacje dotyczące 

nomenklatury materiałów grafenowych zawarte w pracy „Ali in the graphene family - A 

recommended nomenclature for two-dimensional carbon materials" (Carbon 65 (2013) 1- 

6), że mamy do czynienia raczej układami warstwowymi. Dodatkowe informacje można 

byłoby uzyskać stosując spektroskopię ramanowską, która w przypadku struktur 

węglowych pozwala na bardziej dogłębną analizę, w tym określenie liczby warstw czy 

stopień redukcji GO.

W kolejnych rozdziałach (8-10) mgr Łątek opisał otrzymywanie hybrydowych 

materiałów grafenowych stosując różne metody polimeryzacji. W rozdziale ósmym opisano 

otrzymywanie układów hybrydowych z GO metodą ATRP, stosując jako monomery 

akryloamid, N-winylokaprolaktam oraz N-winylopirolidon. Otrzymane układy, podobnie jak 

wyjściowe materiały grafenowe scharakteryzowano przy wykorzystaniu technik FTIR, AFM 

i analizy elementarnej, a uzyskane wyniki potwierdziły pokrycie materiałów grafenowych 

łańcuchami polimerowymi. W kolejnym rozdziale opisano otrzymywanie układów 

hybrydowych z rGO z akryloamidem, N-winyiokaprolaktamem oraz N-winylopirolidonem 

metodą NMP. W tym celu w pierwszym etapie na rGO naszczepiano 2,2,6,6- 

tetrametylopiperydynooksyl (TEMPO), a następnie odpowiednie monomery. 

Przeprowadzone badania potwierdziły otrzymanie układów zmodyfikowanych 

powierzchniowo łańcuchami polimerowymi oraz wykazały niejednorodne pokrycie rGO 

łańcuchami polimerowymi. Ostatnią z zastosowanych metod otrzymywania materiałów 

hybrydowych była polimeryzacja anionowa. W tym celu w pierwszym etapie związano 

aktywator polimeryzacji anionowej kaprolaktamu na powierzchni GO, a następnie 

przeprowadzono anionową polimeryzację kaprolaktamu w celu otrzymania GO z 

zaszczepionymi łańcuchami poliamidowymi. Fakt szczepienia potwierdzono w analogiczny 

sposób jak w przypadku wcześniejszych materiałów hybrydowych oraz, dodatkowo, przy 

użyciu metody DSC.

W odniesieniu do tej części badań nasuwa się pytanie:

• na krzywej DSC z pierwszego cyklu ogrzewania widoczne jest przejście szkliste w

temperaturze ok. 60°C oraz pik pochodzący od topnienia fazy krystalicznej w

temperaturze ok. 210°C - Rys. 35. Jeżeli zatem podczas schładzania próbki nie

nastąpiła jej krystalizacja, próbka powinna być amorficzna - zatem w jaki sposób 

można wytłumaczyć na krzywej DSC drugiego ogrzewania brak przejścia 

szklistego?

W kolejnym rozdziale (nr 11) opisano przygotowanie nanokompozytów poliamidu 6 z 

otrzymanymi grafenowymi materiałami hybrydowymi metodami przetwarzania ze stopu
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(wytłaczanie i wtrysk), W układzie uplastyczniającym wytłaczarki, podzielonym na pięć 

stref, występował następujący profil temperaturowy:

90°C/200oC/260oC/270oC/260oC/250°C. Dla otrzymanych kompozytów zbadano m.in. 

wytrzymałość na rozciąganie, udarność i przewodnictwo cieplne.

W odniesieniu do tej części pracy pojawia się kluczowe zapytanie:

* Czy przed przystąpieniem do procesów przetwórstwa zbadano stabilność 

termiczną otrzymanych grafenowych materiałów hybrydowych, aby upewnić 

się, czy są stabilne termicznie w temperaturach przetwarzania? Przykładowo, 

niektóre dane literaturowe dotyczące stabilności termicznej poliakryloamidu 

wskazują, że jego rozkład może rozpoczynać się już w temperaturze ok. 240- 

250°C?

Powyższe uwagi krytyczne i komentarze - do dyskusji podczas obrony pracy - nie 

wpływają jednak na jednoznacznie pozytywną ocenę całej pracy, w której zaplanowane i 

poprawnie przeprowadzone badania doprowadziły do zrealizowania postawionego na 

początku celu pracy. Doktorant otrzymał tworzywa polimerowe o polepszonych wybranych 

właściwościach, w tym przewodnictwie cieplnym, w oparciu o poliamid 6 modyfikowany 

hybrydowymi materiałami grafenowymi. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie 

zaprezentowanej tematyki, użycie różnych metod otrzymywania szczotek polimerowych, 

w tym nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej, a następnie wprowadzenie 

otrzymanych układów do matrycy poliamidowej metodami przetwórstwa ze stopu. Zakres 

pracy świadczy o tym, że mgr Łukasz Łątka swobodnie porusza się zarówno w obszarze 

zaawansowanej syntezy polimerów, jak również przetwórstwa klasycznych tworzyw 

konstrukcyjnych.

Głównym osiągnięciem Doktoranta jest otrzymanie hybrydowych materiałów 

grafenowych dekorowanych szczotkami polimerowymi przy użyciu metod polimeryzacji 

kontrolowanej oraz otrzymanie tworzyw na bazie poliamidu 6 o poprawionym 

przewodnictwie cieplnym.

Wnioski końcowe

Wyniki przeprowadzonych badań, opisane w recenzowanej pracy, mają duże 

znaczenie naukowe i wnoszą istotny wkład w wiedzę w zakresie nowych konstrukcyjnych 

nanokompozytów poliamidowych zawierających hybrydowe materiały grafenowe 

dekorowane szczotkami polimerowymi. Opracowanie i scharakteryzowanie nowych 

nanokompozytów w oparciu o poliamidy i hybrydowe nanododatki grafenowe 

dekorowanych szczotkami polimerowymi stanowi element nowości naukowej oraz może 

być wykorzystane w przyszłości w praktyce w różnych dziedzinach techniki.
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Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pana 

mgr Łukasza Łątka pt. „Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami 

polimerowymi do wytwarzania nanokompozytów na bazie poliamidu 6" spełnia wymagania 

stawiane pracom doktorskim określne w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85, wraz z późniejszymi zmianami) i 

wnioskuję o dopuszczenie Pana mgr Łątka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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