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Recenzja
rozprawy doktorskiej ingra Łukasza Łątki 

pt. „Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania
nanokompozytów na bazie poliamidu 6”

Recenzowana praca doktorska została wykonana w Zakładzie Chemii Fizycznej i 
Elektrochemii w Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biopolimerów oraz Centrum 
Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty S.A.. Praca ta została zrealizowana w ramach pierwszej edycji 
programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”.

Podstawa wykonania recenzji

Recenzję wykonałam w oparciu o decyzję Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także o pismo Pana prof, dr hab. Artura Michalaka z dnia 12.07.2021 
r. oraz dostarczony egzemplarz rozprawy doktorskiej.

Charakterystyka tematyki rozprawy doktorskiej

Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy wytworzenia materiałów hybrydowych składających 
się z tlenku gra fenu/zredukowanego tlenku grafenu z naszczepionymi na powierzchni szczotkami 
polimerowymi. W/w hybrydowe napelniacze (czy jak to określa Doktorant w swojej pracy 
wypełniacze: specjaliści od polimerów preferują nazwę „napełniacz”, w różnych gałęziach przemysłu 
często używa się określenia „wypełniacz”) Doktorant zastosował do wytworzenia nanokompozytów 
na bazie poliamidu 6 i sprawdził ich właściwości mechaniczne oraz termiczne. Głównym celem, 
który doktorant chciał osiągnąć poprzez zmodyfikowanie powierzchni tlenku 
grafenu/zredukowanego tlenku grafenu, było zwiększenie kompatybilności tlenku 
grafenu/zredukowanego tlenku grafenu z matrycą polimerową, a poprzez to poprawa właściwości 
użytkowych otrzymanego nanokompozytu, takich jak: udarność, wytrzymałość na rozciąganie oraz 
zwiększenie przewodnictwa cieplnego.

Hipoteza badawcza postawiona przez Doktoranta zakładała zatem, że poprzez zaszczepienie 
na powierzchni tlenku grafenu/zredukowanego tlenku grafenu szczotek polimerowych zwiększy się 
poprawa kompatybilności tego napełniacza z matrycą polimerową, a większa homogeniczność 
wpłynie na poprawę właściwości mechanicznych oraz poprawi przewodność cieplną końcowego 
nanokompozytu na bazie poliamidu 6. Hipoteza jest jak najbardziej słuszna i Doktorant niewątpliwie 
mógł oczekiwać, że będzie ona zweryfikowana pozytywnie.

Podjętą tematykę uważam za aktualną, o charakterze utylitarnym. Od czasu pierwszego 
komercyjnego zastosowania nanokompozytu przez koncern Toyota naukowcy, producenci, 
inżynierowie próbują rozwiązać jeden z głównych problemów wytwarzania nanokompozytów: 
kompatybilności napełniacza w rozmiarze nanometrycznym z matrycą polimerową i jego
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homogenicznego rozprowadzenia w matrycy polimerowej. Tylko równomierne rozprowadzenie 
nanonapełniacza w matrycy poliemrowej z zachowaniem jego nanometrycznych rozmiarów daje 
zdecydowaną poprawę właściwości utylitarnych nanokompozytów. Powstała ostatnio wręcz nowa 
gałęź nauki dotycząca kompozytów inspirowanych kompozytami naturalnymi, tzw. 
bioinspirowanych kompozytów, które właśnie cechują się równomiernym, jednokierunkowym 
ułożeniem napełniacza w matrycy polimerowej. Problem z homogenicznością nanonapełniacza 
z matrycą polimerową wynika najczęściej z ich różnego charakteru chemicznego. Kolejnym 
problemem jest równomierne rozmieszczenie nanonapełniacza w matrycy polimerowej, gdyż cząstki 
w rozmiarze nanometrycznym mają silną tendencję do aglomeracji. Jest to jeden z głównych 
powodów, dla którego potencjał nanonapełniaczy do zastosowania w kompozycjach polimerowych 
nie jest w pełni wykorzystany. Nanokompozyty/kompozyty polimerowy mają coraz więcej 
zastosowań, o czym świadczy chociażby rosnący ich udział w przemyśle lotniczym: np. samolot 
akrobacyjny XA41 zbudowany jest w całości z kompozytu z włóknem węglowym, firmy Boeing i 
Airbus swoje najnowsze modele samolotów pasażerskich mają także zbudowane w coraz większej 
części z kompozytów polimerowych.

Podjęta zatem przez Doktoranta tematyka badawcza jest niezwykle istotna i z pewnością 
przyczynia się do rozwoju nowych technologii z wiązanych nanokompozytami, a także ma bogaty 
aspekt poznawczy: Doktorant prezentuje nowe metody modyfikacji tlenku grafenu/zredukowanego 
tlenku grafenu, a także wnikliwie opisuje wpływ dodatku modyfikowanego i niemodyfikowanego 
tlenku grafenu/zredukowanego tlenku grafenu na właściwości mechaniczne i, co jest rzadziej 
ocenianie, zdolność do przewodzenia ciepła nanokompozytów otrzymanych z ich użyciem. Co jest 
bardzo istotne to fakt, że Doktorant wyjaśnia obserwowane zjawiska makroskopowe na poziomie 
molekularnym.

Stwierdzam zatem, że praca ma zdecydowanie elementy nowości naukowej i stanowi istotny 
wkład w dziedzinę nanokompozytów: ich przygotowywania, przetwórstwa oraz badania zjawisk 
międzyfazowych.

Formalna ocena pracy

Praca doktorska pana mgra Łukasza Łątki jest napisana w formie klasycznej dysertacji. 
Łącznie stanowi ją 159 stron. Składa się z: streszczenia w języku polskim i angielskim, wykazu 
stosowanych oznaczeń i skrótów, wprowadzenia i opisu celu pracy, części literaturowej (stanowiącej 
siedemdziesiąt trzy strony), części doświadczalnej (stanowiącej pięćdziesiąt cztery strony), 
wniosków, bibliografii i wykazu dorobku naukowego.

Cel pracy i postawiona hipoteza badawcza są jasne, nie budzą wątpliwości. Wprowadzenie 
klarownie i wyczerpująco naświetla problem badawczy i tematykę doktoratu.

Praca napisana jest w sposób zrozumiały, widać, że Doktorant bardzo dobrze przeanalizował 
literaturę, swobodnie porusza się w obszarze podjętej tematyki badawczej. Niestety Doktorant 
nie uniknął dość wielu błędów interpunkcyjnych, gramatycznych, językowych, stylistycznych, 
a także pojawiło się kilka błędów ortograficznych, któiych nie będę wymieniać w powyższej recenzji, 
na niektóre z nich zwrócę uwagę Doktorantowi indywidualnie. Przytoczę jeden przykład: 
3-aminopropylotrietoksysilan pisze się łącznie, a nie „3-aminopropylotrietoksy silan”. Zwrócę 
jeszcze uwagę na powołanie się na literaturę na str. 114: „Prace Rymarczyk-Machał [97] pokazują 
( ...)”. Należy dodać chociażby „i współautorów”, bo cytowana publikacja jest pracą wieloautorską. 
Nieczytelne są opisy na niektórych rysunkach, wykresach, na niektórych brakuje opisu, 
np. na rysunkach 21 i 25 przedstawiających widma FTIR brakuje opisu, które widmo dotyczy którego 
napełniacza.

Mimo tych błędów językowych, niedociągnięć graficznych praca ogólnie napisana jest 
pod względem edytorskim starannie. Na pochwałę zasługują bardzo wysokiej jakości zdjęcia AFM, 
SEM. Powyższe błędy językowe nie wpłynęły na moją ogólnie wysoką ocenę pracy.
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Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów mógłby być pełniejszy. Bardzo pomocny 
przy czytaniu części doświadczalnej byłby schemat przedstawiający wszystkie przeprowadzone 
modyfikacje powierzchni (szczepienia tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu szczotkami 
polimerowymi). Dopiero w części dotyczącej badań nanokompozytów z poliamidem 6 są zestawione 
wszystkie otrzymane nanonapełniacze ze szczotkami polimerowymi. Takie zestawienie wcześniej 
zdecydowanie ułatwiłoby zapoznanie się i przeanalizowanie przeprowadzonych reakcji szczepienia 
nanonapłeniaczy oraz zrozumienie całej idei i ścieżki postępowania, zarówno doboru sposobu 
wiązania inicjatorów polimeryzacji z powierzchnią materiałów grafenowych, a także doboru 
monomerów.

Na szczególne podkreślenie i pochwałę zasługuje bardzo dokładny przegląd dostępnych 
patentów oraz równie wnikliwa analiza rynku. Doktorant nawet starał się pozyskać informacje 
z patentów w nieznanych dla niego językach obcych korzystając z dostępnych możliwości 
tłumaczenia, np. z patentu koreańskiego o numerze WO 19103535. Z tak profesjonalnym przeglądem 
baz patentowych jeszcze się nie spotkałam w żadnej ze znanej mi pracy doktorskiej. Bardzo podnosi 
to wartość pracy doktorskiej pana mgra Łukasza Łątki.

Ocena merytoryczna pracy

Pan mgr Łukasz Łątka w ramach realizacji pracy doktorskiej przeprowadził wiele trudnych 
eksperymentalnie prac. Dokonał modyfikacji powierzchni zredukowanego tlenku grafenu metodą 
kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z wykorzystaniem trwałego rodnika nitroksylowego. 
Opracował metodę związania rodnika 2,2’,6,6’-tetrametylopiperydyno-l-oksylowego 
do powierzchni zredukowanego tlenku grafenu wykorzystując do tego ultradźwięki. Natomiast 
w przypadku tlenku grafenu Doktorant wykorzystał polimeryzację rodnikową z przeniesieniem 
atomu (z ang. Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP) do zaszczepienia łańcuchów 
polimerowych na powierzchni. Wykorzystał proces silanizacji do wprowadzenia grup NH2, aby 
następnie związać z nią inicjator: bromek 2-bromo-2-metylopropionylu. Trzecią metodą 
wprowadzania szczotek polimerowych było szczepienie na powierzchni tlenku grafenu aktywatora 
polimeryzacji anionowej: izocyjanianu-3-(trietoksysililo)propylu. Następnie tak wprowadzone grupy 
izocyjanianowe reagowały z lcaprolaktamem i na powierzchni otrzymano inicjator polimeryzacji 
anionowej. W polimeryzacjach ATRP, NMP Doktorant zastosował trzy różne monomery uzyskując 
na powierzchni tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu łańcuchy następujących polimerów: 
poliakryloamidu, poli-N-winylopirolidonu, poli-N-winylokaprolaktamu. Metoda ATRP została 
zastosowana dla tlenku grafenu, a metoda NMP dla zredukowanego tlenku grafenu. W przypadku 
polimeryzacji anionowej zastosowanej dla tlenku grafenu wprowadzono na jego powierzchnię 
łańcuchy poliamidu 6.

Każdy z otrzymanych nanonapełniaczy został scharakteryzowany pod względem 
chemicznym: techniką spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, FTIR, oraz analizy 
elementarnej, a także zobrazowany za pomocą mikroskopu sił atomowych (ang. Atomie Force 
Microscopy, AFM). Obrazowanie AFM umożliwiło pokazanie równomierności tworzenia szczotek 
polimerowych na powierzchni tlenku grafenu i jego formy zredukowanej.

Doktorant wykorzystał otrzymane nanonapełniacze do wytworzenia modelowych 
nanokompozytów opartych na poliamidzie 6, a następnie dla otrzymanych nanokompozycji określił 
ich właściwości mechaniczne i co najważniejsze: przewodnictwo cieplne otrzymanych kompozytów.

Przeprowadzone przez Doktoranta syntezy modyfikacji nanonapełniaczy grafenowych były 
bardzo dobrze zaplanowane, wszelkie czynniki zostały wzięte pod uwagę. Nie były to reakcje łatwe 
do przeprowadzenia, część z nich wymagała warunków beztlenowych, bezwodnych. Doktorant 
starannie przeprowadził także oczyszczanie końcowych nanonapełniaczy po modyfikacji.

Przeprowadzone modyfikacje, a także wytworzenie nanokompozytu pokazują, że Doktorant 
jest dobrym syntetykiem, a także inżynierem.
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Dyskusja uzyskanych wyników jest bardzo dojrzała, a Doktorant zawsze tłumaczy 
obserwowane zjawiska naukowo. Bardzo trudne jest wyjaśnienie obserwowanych zmian 
we właściwościach makroskopowych dla różnych badanych nanokompozytów i samego poliamidu 6 
na poziomie molekularnym. Doktorant logicznie je uzasadnia możliwością powstawania wiązań 
wodorowych pomiędzy modyfikowanymi cząstkami nanonapełniacza, a matrycą poliamidu 6, a także 
ułożeniem łańcuchów poliemerowych. Na uznanie zasługuje także fakt, że Doktorant unika 
nadinterpretacji uzyskanych wyników, co powinno być w nauce standardem, ale niestety coraz 
częściej zauważa się wśród naukowców tendencję do nadinterpretacji uzyskanych wyników. 
Doktorant potrafił także krytycznie odnieś się do uzyskanych wyników, co także wykazuje na jego 
dojrzałość naukową.

Poniżej wymieniam pytania/komentarze, co do których chcę, żeby Doktorant się 
ustosunkował i podjął dyskusję:

1. Czy w przypadku adsorpcji fizycznej można selektywnie związać jeden koniec łańcucha 
polimeru z powierzchnią naszczepianego napełniacza?

2. Na str. 35 Doktorant napisał „Porównując dwie metody szczepienia pod kątem 
charakterystyki łańcuchów metodami analitycznymi to można łatwo stwierdzić, że 
„szczepienie do” daje możliwość określenia średniej masy cząsteczkowej (GPC), 
struktury chemicznej (NMR), jak również polidyspersyjności, co jest niemożliwe 
w przypadku metody „szczepienia z”.”. Poproszę o dokładniejsze wyjaśnienie, co 
Doktorant rozumie przez to zdanie. Zainteresowało ono Recenzentkę, gdyż ogólnie bardzo 
interesuje się metodami oceny rodzaju wiązania pomiędzy napełniaczem a 
modyfikatorem, charakterystyką fizykochemiczną warstwy organicznej na powierzchni 
nieorganicznego napełniacza. Jest to niezwykle trudne przy obecnych możliwościach 
aparaturowych.

3. Na str. 41 Doktorant stwierdził, że nanomateriały są drogie. Obecnie już niekonieczne są 
to materiały drogie. Poproszę o krótką dyskusję tej kwestii.

4. Doktorant w swojej pracy stwierdził, że poliamid jest bardziej przyjazny środowisku niż 
poliolefiny. Dlaczego?

5. Jak się ma przewodnictwo cieplne grafenu w stosunku do innych materiałów? Wg wiedzy 
Recenzentki jest to materiał o jednej z najwyższych wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła.

6. Do wykonania zdjęć SEM oraz AFM tlenku grafenu i jego zredukowanej formy Doktorant 
użył zawiesiny w wodzie i po odparowaniu wody wykonał zdjęcia. Czym był 
podyktowany wybór wody do przygotowania zawiesin w/w napełniaczy? Czy dobrze by 
było użyć także innych rozpuszczalników o różnej polarności? Może dałoby to także 
dodatkowe informacje o zachowaniu się w/w napełniaczy w różnych rozpuszczalnikach, 
a poprzez to dostarczyło informacji o powierzchni tychże napełniaczy i 
ich oddziaływaniach międzyfazowych w różnych rozpuszczalnikach.

7. W przypadku procesu naszczepiania szczotek polimerowych na powierzchnię tlenku 
grafenu metodą ATRP Doktorant bardzo dobrze przedstawił cały schemat procesu 
(schemat 9). Brakuje tego w przypadku szczepienia powierzchni zredukowanego tlenku 
grafenu szczotkami polimerowymi z wykorzystaniem polimeryzacji NMP (jest jedynie 
opis) oraz tlenku grafenu za pomocą polimeryzacji anionowej. Poproszę Doktoranta 
o propozycję przebiegu w/w dwóch procesów.

8. Pojawienie się szerokiego, intensywnego pasma przy liczbie falowej 1000-1200 cm"1 
w przypadku silanizowanego tlenku grafenu nie przekonuje Recenzentki, że utworzyło się 
wiązanie Si-O-C. Doktorant przemywał tlenek grafenu po procesie silanizacji acetonem i 
jeśli w widmie FTIR wyraźnie obserwuje się pasma od Si-O, to znaczy, że silan jest na 
tyle silnie związany z powierzchnią tlenku grafenu, że można założyć, że jest to wiązanie
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kowalencyjne, ale niekonieczne. Jednoznaczny jest zanik pasma od grupy -NCO 
w przypadku tworzenia aktywatora polimeryzacji anionowej (widma przedstawione 
na Rysunku 34). Reakcja silanu z powierzchniami zawierającymi grupy OH zachodzi 
praktycznie samorzutnie, więc z dużym prawdopodobieństwie silna związał się 
wiązaniem kowalencyjnym z powierzchnią tlenku grafenu. Analiza widm FTIR mogłaby 
być łatwiejsza, pełniejsza, jeśli Doktorant wykonałby widma dla wszystkich reagentów. 
Jakie inne techniki zaproponowałby Doktorant do oceny, jaki rodzaj wiązania jest 
pomiędzy silanem a tlenkiem grafenu (także dla pozostałych reakcji szczepienia 
powierzchni)? Recenzentka w pełni zdaje sobie sprawę, że nie jest to proste zagadnienie, 
ale liczy na ciekawą dyskusję z Doktorantem.

9. Doktorant stwierdza, że obecność grupy NH2 po silanizacji tlenku grafenu silanem APTES 
powoduje zwiększenie się pasma dla grupy OH widocznym na widmie FTIR. Wiązanie 
dla grupy NH2 owszem występują w zakresie pasm OH i jest także silne, ale występuje 
przy większej wartości liczby falowej i jest węższe, poza tym podwójne. Na widmach 
prezentowanych przez Doktoranta na rysunku 21 widać, że przy liczbie falowej 3500- 
3400 cm '1 pojawiło się nowe pasmo, pasmo od grupy OH nie jest już całościowe. 
Natomiast ze względu na bardzo silne i szerokie pasmo od grupy OH ciężko jest tym 
faktem potwierdzić obecność grupy NH2 jednoznacznie. Jak inaczej można by było 
wykazać, że silanizacja zaszła i na powierzchni są grupy NH2? Jak Doktorant sądzi, czy 
można by było to zrobić ilościowo?

10. Czy porównując zdjęcia AFM dla różnych modyfikowanych nanonapełniaczy 
grafenowych można stwierdzić, że naszczepianie łańcuchów polimerowych metodą 
ATRP daje najbardziej równomierne rozmieszczenie łańcuchów polimerowych 
na powierzchni tlenku grafenu?

11. Do jakiej temperatury były przeprowadzanie badania DSC dla napełniacza 
tlenek grafenu-poliamid? Poliamid degraduje w temperaturze 310 °C, obecność grafenu 
może zwiększyć odporność termiczną poliamidu 6. Warto by było wykonać krzywą DSC 
dla samego tlenku grafenu.

12. Jak trudny był proces zwiększenia skali otrzymywania nanonapełniaczy grafenowych 
z naszczcpionymi łańcuchami polimerowymi?

13. Czym podyktowany był wybór wyznaczanych parametrów mechanicznych?
14. Z czego wynikał dobór ilości dodawanego nanonapełniacza do matrycy polimerowej?
15. W części literaturowej Doktorant wspomina o jednej z metod poprawy kompatybilności 

napełniacza z matrycą polimerową poprzez użycie dyspergatora. Jak Doktorant sądzi, jak 
taki środek dyspergujący mógłby wpłynąć na właściwości mechaniczne nanokompozytu 
i jego przewodnictwo cieplne?

16. Moim zdaniem proces powstawania amidu w przypadku reakcji grupy NH2 od APTES 
z bromkiem bromoizobytyrylu w obecności TEA zajdzie szybko i nie ma potrzeby 
prowadzenia takiej reakcji przez całą noc. Czy Doktorant to potwierdza, czy jednak 
w tych szczególnych warunkach reakcja aminy z bromkiem kwasowym nie zachodzi tak 
szybko?

Wszystkie powyższe komentarze mają charakter dyskusyjny i świadczą o złożonym 
charakterze pracy oraz o tym, że tematyka pracy nie została w pełni wyczerpana, co zresztą na koniec 
stwierdza sam Doktorant i proponuje nawet sam dodatkowe badania.
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Za największe osiągnięcia pracy doktorskiej mgra Łukasza Łątki uważam:
1. Bardzo dobre opracowanie i zbadanie reakcji szczepienia łańcuchów polimerowych 

na powierzchni tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu.
2. Opracowanie metody przetwórstwa poliamidu 6 z nowymi nanonapełniaczami 

grafen-szczotka polimerowa.
3. Zbadanie i wyjaśnienie na poziomie molekularnym właściwości mechanicznych 

otrzymanych nanokompozytów, a przede wszystkim przewodnictwa cieplnego.
Praca pana mgra Łukasza Łątki stanowi zatem istotny wkład dla przetwórstwa polimerów, 

rozszerza wiedzę o nanokompozytach i stwarza możliwości na znalezienie nowych aplikacji dla tego 
typu nanokompozytów.

Wniosek końcowy

Przedstawioną do recenzji pracę doktorską oceniam nader wysoko, szczególnie ze względu 
na: dojrzałą naukową dyskusję, profesjonalny przegląd patentowy, co potwierdza aktualność 
tematyki i nowość badawczą przedstawionych w niej badań, złożony charakter przeprowadzonych 
modyfikacji, syntez i staranność ich przeprowadzenia wykorzystanie najnowocześniejszych technik 
badawczych do oceny efektywności szczepienia powierzchni szczotkami polimerowymi, utylitarny 
charakter pracy oraz rzetelność naukową.

W związku z powyższym stwierdzam jednoznacznie, że praca doktorska pana mgra Łukasza 
Łątki pt. „Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania 
nanokompozytów na bazie poliamidu 6” spełnia w pełni kryteria stawiane kandydatom do stopnia 
naukowego doktora w Ustawie -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z 
późn. zm.) i wnoszę o dopuszczenie mgra Łukasza Łątki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Z wyrazami głębokiego szacunku

dr hab. inż. Beata Strzemiecka
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