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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Bulanda  

pod tytułem 

„Kompozyty polimerowe stosowane w technologii szybkiego prototypowania” 

przygotowanej w Katedrze Kompozytów Polimerowych Wydziału Chemicznego  

Politechniki Rzeszowskiej,   

wykonanej pod kierunkiem Promotora Pana Profesora dr hab. inż. Mariusza Oleksego  

oraz Pana dr inż. Rafała Oliwy, jako promotora pomocniczego 

 

Recenzja opracowana została na zlecenie Pani Przewodniczącej Rady Dyscypliny Inżynieria 

Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej 

prof. dr hab. inż. Doroty Antos z dnia 29.03.2022 r. 

(pismo RC/530/4/2_1) 

 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr inż. Katarzyny Bulanda została 

zrealizowana w Katedrze Kompozytów Polimerowych, Wydziału Chemicznego Politechniki 

Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariusza Oleksego, znanego i cenionego 

specjalisty z zakresu modyfikacji oraz przetwórstwa materiałów polimerowych, w tym 

stosowania technik przyrostowych.  
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Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy naukowo-zawodowej mgr inż. 

Katarzyny Bulanda 

Doktorantka stopień inżyniera uzyskała w dniu 07. 02. 2017, a stopień magistra dnia 29. 

06. 2018r. Obydwa dyplomy uzyskała na Politechnice Rzeszowskiej, a prace realizowane były 

pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariusza Oleksego, w Katedrze Kompozytów Polimerowych. 

Według mojej wiedzy, Pani mgr inż. Katarzyna Bulanda nie ubiegała się wcześniej o 

nadanie stopnia doktora. 

Przebieg pracy naukowo-zawodowej:  

2020. 03. 01 – do dziś - asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Kompozytów Polimerowych, 

Rzeszów  

2020. 01. 22 – 2020.06.30 - specjalista naukowo-techniczny, Politechnika Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza, Zakład Kompozytów Polimerowych, Rzeszów  

2019. 10. 02 – 2020. 02. 21 – stanowisko instruktor, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza Zakład Kompozytów Polimerowych, Rzeszów  

2019. 02. 25 – 2019. 07. 15 – stanowisko instruktor Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Zakład Kompozytów Polimerowych, Rzeszów  

2018. 05 – 2018. 09 – Stanowisko kontroler jakości w firmie Exact Systems, Rzeszów  

2016. 03 – 2016. 06 – Praktyka zawodowa, stanowisko laborant w firmie Polimarky Sp. z o. o. 

Sp. K, Rzeszów 

Tematyka rozprawy doktorskiej 

Tematyka pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bulanda dotyczy opracowania 

kompozytów polimerowych o poprawionych właściwościach użytkowych, przeznaczonych do 

stosowania w technologii druku 3D. Ma to szczególne znaczenie, ze względu na wzrost 

stosowania technik przyrostowych w technologii szybkiego prototypowania, ale również w 

wytwarzaniu wyrobów stosowanych w wielu dziedzinach życia współczesnego człowieka. 

Polimery znajdują coraz to nowsze zastosowania w przedmiotach użytku codziennego oraz 

różnych gałęziach przemysłu. Wpływa to bezpośrednio na zwiększanie skali ich produkcji i 

przetwórstwa oraz na rozwój badań w zakresie wytwarzania materiałów polimerowych o 

nowych właściwościach. Jednym ze sposobów otrzymywania nowatorskich materiałów 

polimerowych jest modyfikacja komercyjnych polimerów poprzez ich napełnianie. Na drodze, 

między innymi, fizycznej modyfikacji, czyli mieszania napełniaczy z osnową polimerową 
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otrzymać można kompozyty o ściśle zaprojektowanych właściwościach. Jak powszechnie 

wiadomo dodatkowi jednego rodzaju napełniacza towarzyszyć będzie poprawa określonej 

właściwości, np. sztywności, przy jednoczesnym pogorszeniu innej cechy, np. zmniejszeniu 

wydłużenia. Monofunkcyjność stosowanych powszechnie napełniaczy stanowi obecnie duże 

wyzwanie w technologicznych procesach wytwarzania kompozytów polimerowych. Dlatego 

od pewnego czasu podejmowane są badania nad wytwarzaniem i zastosowaniem napełniaczy 

wieloskładnikowych, tym samym wielofunkcyjnych (modyfikujących więcej niż tylko jedną 

właściwość), tzw. napełniaczy hybrydowych. Układy hybrydowe znajdują coraz większe 

zastosowanie jako napełniacze polimerów przetwarzanych przy zastosowaniu tradycyjnych 

technikach przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskiwanie, wytłaczanie), brak jednak 

informacji na temat powszechnego stosowania w/w napełniaczy w technikach przyrostowych. 

Dlatego na wstępie recenzji chciałbym zaznaczyć, że wybór tematyki rozprawy wpisuje się w 

wieloletnie doświadczenie i osiągniecia Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. 

Poza tym, dotyczy jednego z najbardziej aktualnych obszarów badawczych, tzn. zagadnień z 

zakresu opracowywania nowatorskich polimerowych materiałów kompozytowych, które mogą 

przyczynić się do jeszcze większego rozwoju technologii druku 3D. W tym świetle praca mgr 

inż. Katarzyny Bulanda ma charakter nowatorski i duży potencjał aplikacyjny. 

Charakterystyka rozprawy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Katarzyny Bulanda obejmuje 

204 strony maszynopisu, zawiera w sobie 74 rysunki oraz 53 tabele i składa się ze spisu treści, 

celu i zakresu pracy, wykazu skrótów stosowanych w pracy, wstępu, 5 rozdziałów części 

teoretycznej, 6 rozdziałów części doświadczalnej, posumowania i wniosków, spisu rysunków, 

spisu tabel, spisu literatury, streszczenia (w języku polskim oraz angielskim), osobnego 

rozdziału podsumowującego dorobek naukowy Doktorantki oraz dodatku (dodatkowe wyniki 

badań, nie uwzględnione w części zasadniczej pracy). 

Część teoretyczna pracy  

Cześć teoretyczna pracy została podzielona na 5 rozdziałów. W rozdziale pierwszym 

Doktorantka opisuje/charakteryzuje technologie szybkiego prototypowania z uwzględnieniem 

zarysu historycznego oraz stosowanej terminologii. Na podstawie literatury przedmiotu 

przedstawia podział stosowanych obecnie technik druku 3D, schemat procesu technologii 

druku wytłaczanym stopionym filamentem oraz proces druku 3D w technologiach 

(FFF/MEM/MEP) – opracowania własne Doktorantki. Podjęta w tej części pracy zostaje także 
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tematyka optymalizacji parametrów druku 3D i znaczenia tzw. zmiennych procesowych (np.: 

orientacja druku, orientacja rastra, gęstość wypełniania detali, wysokość warstwy, średnica 

dyszy itd.) na właściwości mechaniczne i użytkowe wyrobu. Autorka podkreśla, że wiedza w 

zakresie warunków przetwarzania materiałów polimerowych na cechy elementów 

produkowanych technikami przyrostowymi, nadal jest niewystarczająca.  

Drugi rozdział zawiera informacje na temat materiałów polimerowych stosowanych 

najczęściej w technikach druku 3D, zasad ich doboru. Doktorantka wskazuje na cechy jakie 

powinny charakteryzować materiał polimerowy i jakie stawia mu się wymagania, aby mógł być 

używany jako surowiec w technikach przyrostowych. Przybliża podstawowe właściwości 

takich polimerów jak: kopolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS), polistyren (PS), 

poli(tereftalanu etylenu) (PET), poliwęglan (PC), polilaktyd (PLA). Opisuje również 

zastosowanie w/w polimerów w technikach przyrostowych, ich ograniczenia oraz zalety.  

 W trzecim rozdziale części teoretycznej dysertacji opisane zostały metody modyfikacji 

właściwości użytkowych tworzyw termoplastycznych. Doktorantka podkreśliła znaczenie 

modyfikacji fizycznej polimerów (dodatek czynników modyfikujących – napełniaczy) 

stosowanych do wyrobu filamentów. Opisała również rodzaje napełniaczy i nanonapełniaczy 

stosowanych do polimerów oraz do polimerów przeznaczonych do zastosowań w druku 3D. W 

rozdziale tym Doktorantka omówiła również znaczenie napełniaczy organicznych, jako 

modyfikatorów polimerów stosowanych w technikach przyrostowych. Zaakcentowała również 

możliwość stosowania ligniny jako modyfikatora filamentów, lecz podkreśliła 

niesatysfakcjonujące wyniki prowadzonych w tym zakresie prac badawczych oraz konieczność 

modyfikacji tego napełniacza, co stanowi jeden z przedmiotów badań niniejszej pracy. 

 W czwartym rozdziale, tej części rozprawy, omówiona została tematyka zastosowania 

polimerowych materiałów kompozytowych we wytwarzaniu technikami przyrostowymi 

modeli elementów maszyn. Podkreślono zalety stosowania tego typu techniki wytwarzania 

(ekonomika dla wyrobów jednostkowych) oraz zalety i wady elementów maszyn wykonanych 

z kompozytów polimerowych. 

 W podsumowaniu części literaturowej dysertacji Doktorantka uzasadnia wybór 

polimerów, które będą stanowić materiał badawczy niniejszej pracy oraz sposobu ich 

modyfikacji. Podkreśla również, że prace badawcze, polegające na modyfikacji wybranych 

polimerów termoplastycznych, rozszerzą ich zastosowanie aplikacyjne w technologiach 

szybkiego prototypowania; co zostanie potwierdzone w wyniku planowanych badań 

właściwości przetwórczych/reologicznych, mechanicznych, fizykochemicznych oraz 

strukturalnych.  
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 Uważam, że część teoretyczna rozprawy doktorskiej stanowi bardzo zwięzłe, ale 

zarazem treściwe opracowanie zagadnień precyzyjnie związanych z celem pracy oraz 

stanowiących merytoryczną podstawę do części badawczej. Poparta jest ona 122 pozycjami 

literaturowymi, co może potwierdzać rozeznanie Doktorantki w tematyce przedmiotu, a tym 

samym dobre przygotowanie do realizacji części doświadczalnej pracy. Na podkreślenie 

zasługuje również fakt, że około 35% cytowanej literatury, w części teoretycznej doktoratu, to 

publikacje z ostatnich trzech lat, co świadczy o aktualności i znaczeniu tematyki badawczej 

podjętej przez mgr inż. Katarzynę Bulanda, w swojej rozprawie doktorskiej.  

Część doświadczalna pracy  

 Część doświadczalna pracy zawiera 6 rozdziałów. W pierwszym rozdziale Autorka 

przedstawia charakterystykę zastosowanych w pracy polimerów, napełniaczy oraz 

kompatybilizatorów. W rozdziale drugim wymieniona została aparatura użyta przez 

Doktorantkę w realizacji części badawczej pracy – aparatura została przedstawiona 

alfabetycznie. W trzecim rozdziale opisana została preparatyka kompozytów: warunki suszenia 

materiałów, homogenizacji. W formie tabelarycznej (7 tabel) zestawione zostały składy 

wytworzonych kompozycji, z uwzględnieniem % mas. składowych. W tej części pracy 

przybliżono również linię technologiczną wytłaczania dwuślimakowego, w której 

przeprowadzono procesy homogenizacji, podane zostały także szczegółowe parametry procesu 

wytłaczania. Scharakteryzowana została również autorska linia technologiczna do wytwarzania 

filamentów, wraz z parametrami procesu wytłaczania dla poszczególnych kompozycji. Czwarty 

rozdział zawiera informacje na temat znormalizowanych próbek badawczych w postaci 

beleczek i wiosełek oraz tabelaryczne zestawienie parametrów procesu wtryskiwania oraz 

druku 3D, w których to zostały przetworzone materiały badawcze. Metodyka badań, które 

pozwoliły scharakteryzować nowatorskie materiały polimerowe, została szczegółowo opisana 

w rozdziale piątym. Doktorantka przedstawiła dane urządzeń badawczych, parametry 

pomiarów oraz odniesienia do odpowiednich obowiązujących norm, w przypadku badań 

normatywnych. W części badawczej pracy zostało zastosowanych 15 technik pomiarowych 

oraz testy przyspieszonego starzenia.  

 Najbardziej objętościowy zakres części doświadczalnej pracy, to rozdział opisujący 

wyniki badań. Doktorantka w bardzo przejrzysty sposób, wspomagając się zestawieniami 

tabelarycznymi, wykresami oraz zdjęciami, przedstawiła wyniki badań. Obszar badawczy 

obejmował szereg technik pomiarowych (15) pozwalających na bardzo rozległą 

charakterystykę wytworzonych materiałów badawczych, od właściwości reologicznych i 
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strukturalnych, poprzez termiczne, mechaniczne, powierzchniowe, elektryczne, strukturalne 

itd. Autorka przyjęła dobrą koncepcję omawiania poszczególnych wyników badań, według 

zasady następujących po sobie poszczególnych polimerów oraz ich kompozytów 

chronologicznie, zgodnie z kluczem: ABS, PC, PC/ABS, PS, PET-G, PC, PLA. Taki sposób 

omawiania wyników dał większą przejrzystość pracy czytelnikowi oraz ułatwił możliwość 

analiz porównawczych wyników uzyskanych różnymi technikami pomiarowymi. Rozróżnienie 

graficzne w zestawieniach próbek otrzymanych za pomocą formowania wtryskowego oraz 

druku 3D, stanowi także bardzo praktyczny zabieg edytorski w dysertacji. Cześć doświadczalna 

pracy, podobnie jak cześć teoretyczna, zredagowana jest bardzo poprawnie, obie części 

rozprawy prezentują wysoki poziom edycyjny oraz estetyczny. Do poziomu merytorycznego 

odniosę się w dalszej części recenzji.  

 Pracę doktorską kończy podsumowanie oraz wnioski, następnie zamieszczony jest spis 

rysunków, spis tabel, zestawienie cytowanej literatury liczące 197 pozycji, streszczenie w 

języku polskim oraz angielskim, wykaz dorobku naukowego Doktorantki oraz dodatek 

(dodatkowe wyniki badań). 

   Podsumowując charakterystykę przedstawionej do recenzji rozprawy, można 

powiedzieć, że ma ona klasyczny układ z podziałem na cześć teoretyczną i doświadczalną i jest 

napisana z utrzymaniem wysokich standardów. 

Ocena merytoryczna 

Tytuł rozprawy doktorskiej „Kompozyty polimerowe stosowane w technologii szybkiego 

prototypowania” pokrywa się z jej treścią. Choć można podkreślić, że ma charakter bardzo 

ogólny. Cel pracy jest jasny i właściwie sformułowany. Podobnie jak tytuł, cel oraz zakres 

pracy odpowiadają zawartej w niej treści oraz zakresowi przeprowadzonych badań. 

Doktorantka stawia przed sobą cel badawczy wpisujący się w obecnie panujące trendy, czyli 

prace badawcze w zakresie opracowywania nowych materiałów kompozytowych, które 

mogłyby zaspokoić cześć oczekiwań związanych z rozwojem sektora przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Zwiększenie atrakcyjności tematyki przedmiotu badań powoduje kierunek jego 

przeznaczenia, tzn. opracowanie nowych materiałów na potrzeby jednej z najszybciej 

rozwijających się technik przetwórstwa tworzyw sztucznych, jakim jest druk 3D. Koncepcja 

zestawień porównawczych wyników badań uzyskanych dla próbek wytwarzanych technikami 

przyrostowymi z próbkami wytwarzanymi technologią wtryskiwania, zwiększa wartość 

aplikacyjną doktoratu i wpisuje go w jeszcze większym stopniu w nurt prac o charakterze 

badawczo-rozwojowym.  
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 Przeprowadzona przez Panią mgr inż. Katarzynę Bulanda analiza aktualnego stanu 

wiedzy w oparciu o dostępną literaturę, w zakresie przedmiotu rozprawy wydaje się być 

wystarczająca. Chciałbym ponownie przytoczyć, że większość cytowanej literatury, to pozycje 

obejmujące najnowsze artykuły, z trzech do pięciu lat wstecz. Na ich podstawie Doktorantce 

udało się przedstawić najważniejsze informacje na temat technik przyrostowych stosowanych 

w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz charakterystyki polimerów używanych jako 

surowców do filamentów w druku 3D. Drugi obszar tematyki podjęty przez Doktorantkę w tej 

części dysertacji, to zagadnienia związane z modyfikacją właściwości użytkowych tworzyw 

termoplastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji fizycznej; polegającej na 

wytwarzaniu kompozytów polimerowych na skutek dodatku do polimerów napełniaczy. W tym 

miejscu pracy odczuwam pewien niedosyt informacji odnoszących się do podejmowanego 

zagadnienia. Doktorantka nie odniosła się w części teoretycznej pracy do problemu 

kompatybilności polimerów i napełniaczy. Do publikacji opisujących badania, mające na celu 

wzrost oddziaływań na granicy faz polimer-napełniacz, które to oddziaływania decydują w 

sposób bezpośredni o właściwościach kompozytów. Zagadnienia dotyczące modyfikacji 

powierzchni napełniaczy, czy stosowalności kompatybilizatorów zostały w pracy pominięte. 

Jest to dość zaskakujące, gdyż Doktorantka w części doświadczalnej używa dwóch rodzajów 

kompatybilazatrów. Dlatego po lekturze części teoretycznej, zadałem sobie pytanie, skąd wie, 

że ma je stosować.  

Uważam również, że w części teoretycznej powinno znaleźć się więcej informacji na 

temat napełniaczy hybrydowych, gdyż stanowią one przedmiot badań niniejszego doktoratu. 

Jak już wspomniałem w pierwszej części recenzji, napełniacze hybrydowe zaczynają odgrywać 

coraz większe znaczenie w obszarze modyfikacji polimerów stosowanych w 

konwencjonalnych technikach przetwórczych. Do tego typu napełniaczy możemy zaliczyć 

między  innymi: naturalnego pochodzenia skałę węglanowo-krzemianową opokę, czy 

syntetyczne układy hybrydowe zawierające w sobie poliedryczne oligomeryczne 

silseskwioksany, np. napełniacz hybrydowy typu: POSS/krzemian magnezu, POSS/biel 

tytanowa, POSS/lignina. Wpływ napełniaczy hybrydowych na właściwości polimerów został 

już w jakimś stopniu opisany w literaturze, dlatego uważam, że temat ten należałoby również 

poruszyć, aby dopełnić cześć teoretyczną rozprawy.  

Nie dopatrzyłem się zbyt wielu błędów edytorskich w tej części pracy (dwie, trzy 

literówki), jak już wspomniałem we wcześniejszej części recenzji (obejmującej charakterystykę 

rozprawy), praca prezentuje w tym zakresie wysoki poziom. Chciałbym jednak zwrócić uwagę 

na kilka drobnych szczegółów: 
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- Doktorantka w wielu miejscach dysertacji posługuje się zwrotem „blenda”, w 

odniesieniu do mieszaniny polimerowej. Zwrot ten jest zapożyczeniem z języka 

angielskiego i raczej zwrotem branżowym. Dlatego uważam, że właściwszym 

sformułowaniem byłaby mieszanina polimerowa; 

- na stronie 37 pracy zawarto zdanie: „Aktualnie w technologii szybkiego 

prototypowania modyfikacja polimerów prowadzi najczęściej do powstawiania 

kompozytów polimerowych lub nanokompozytów w przypadku, gdy wprowadzony 

składnik rozproszony posiada przynajmniej jednym wymiarem w skali 

nanometrycznej.” Powinno być: „….wprowadzony składnik rozproszony 

charakteryzuje się przynajmniej jednym wymiarem w skali nanometrycznej.”; 

- na rysunkach 13, 14, 16 oraz 17 brak jest źródeł literaturowych; 

- w pracach naukowych, a do takich należy rozprawa doktorska, przyjmuje się zasadę 

wprowadzania rysunków, tabel oraz wykresów, odpowiednim opisem w tekście. 

Rysunki od 13 do 17, pojawiają się w pracy, bez jakiegokolwiek 

wprowadzenia/odniesienia, komentarza, w tekście; 

-  na rysunku 17 zamieszczone zostało zdjęcie SEM modyfikowanej ligniny. Chciałbym 

zapytać, czym modyfikowanej? Albo może właściwiej, czy niemodyfikowana lignina 

wygląda inaczej? Jeśli modyfikacja ligniny wpływa na jej mikrostrukturę, to warto było 

przedstawić zdjęcia SEM ligniny modyfikowanej i niemodyfikowanej. 

Przedstawione powyżej moje wątpliwości i nieliczne zaznaczone uchybienia nie 

zmieniają mojej pozytywnej opinii o tej części pracy, którą oceniam bardzo pozytywnie.  

 

Ocenę części doświadczalnej chciałbym rozpocząć od słów uznania dla ogromu nakładu 

pracy włożonej przez Panią mgr inż. Katarzynę Bulanda w przygotowanie kompozytów, ich 

przetwórstwo oraz charakterystykę przy użyciu 16 technik badawczych. W ramach prac o 

charakterze technologicznym, w skali półtechnicznej/technicznej Doktorantka wytworzyła 34 

kompozycje polimerowe, wytłoczyła 34 filamenty oraz przetworzyła dwoma technikami (druk 

3D oraz proces wtryskiwania) 41 materiałów polimerowych, co daje 82 procesy przetwórcze. 

Do tego dochodzą procesy przygotowawcze, próby optymalizacji oraz pewnie liczne próby, 

które nie zakończyły się powodzeniem. To daje nie dziesiątki godzin, lecz setki godzin prac w 

warunkach technologicznych. Ogrom włożonej pracy jest imponujący. Wymagał także od 

Doktorantki dużej wiedzy technologicznej obejmującej aż trzy techniki przetwórstwa, tj.: 

wytłaczanie dwu- i jednoślimakowe, wtryskiwanie oraz druk 3D.  
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Jak wynika z informacji zawartych w rozdziale II.3 pracy, filamenty użyte w badaniach 

zostały wytworzone z wykorzystaniem specjalnie w ramach pracy zaprojektowanej linii 

wytłaczania, do otrzymywania filamentów. Informacja ta zasygnalizowana jest również w 

podsumowaniu i wnioskach pracy – jednak bardzo zdawkowo. Uważam, że jest to znaczące 

osiągniecie projektowe i technologiczne, podnoszące poziom prezentowanej rozprawy (można 

powiedzieć, że warunkujące częściowo realizacje jej celów badawczych) i powinno zostać 

opisane bardziej szczegółowo. Stanowi ono kolejny element wzbogacający utylitarny charakter 

niniejszego doktoratu. 

  Z obowiązku recenzenta pozwolę sobie wskazać kilka spostrzeżeń dotyczących części 

doświadczalnej pracy: 

- charakterystyka materiałów badawczych ogranicza się wyłącznie do podania nazwy 

chemicznej (polimeru, napełniacza, komatybilizatora), nazwy handlowej, podania 

producenta oraz oznaczeń (skrótów) wprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy. 

Uważam, że informacje powinny zostać wzbogacone o podstawowe wybrane 

właściwości, jak gęstość, masowy wskaźnik płynięcia (MFR), w przypadku polimerów 

oraz co najmniej rozkład wielkości cząstek, czy powierzchnię właściwą w przypadku 

napełniaczy. Dane te pozwoliłyby między innymi, na lepszą interpretację uzyskanych 

wyników, np. w analizie porównawczej wyników dla kompozytów wytworzonych przy 

zastosowaniu 4 typów krzemionek; 

- w tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, czy Doktorantka rozważała w planowaniu 

eksperymentu, ocenę wpływu dodatku zastosowanych napełniaczy na gęstość 

wytworzonych kompozytów. Pomiar gęstości jest badaniem nieskomplikowanym, a 

daje bardzo istotne informacje z punktu widzenia nastaw procesów przetwórczych, 

projektowania narzędzi, czy ekonomiki procesu. Wielkość tą można by pomiąć w 

przypadku, przeprowadzenia badań objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia 

(MVR). Jednak w ramach niniejszej pracy mierzony był masowy wskaźnik szybkości 

płynięcia (MFR), dlatego dane na temat gęstości wytworzonych materiałów 

kompozytowych byłyby dużą wartością dodaną; 

- Doktorantka zastosowała w badaniach dwa modyfikowane napełniacze (bentonit, 

krzemionkę) oraz jeden napełniacz hybrydowy. Chciałbym zapytać, dlaczego w 

metodyce badawczej nie zostały zawarte szczegółowe informacje na temat modyfikacji 

użytych napełniaczy? Podana jest informacja jaki modyfikator zastosowano, ale nic nie 

wiadomo na temat ilości użytych modyfikatorów. Jak wpłynęła modyfikacja na 

podstawowe fizykochemiczne właściwości napełniaczy itp.? Chciałbym również 
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zapytać, dlaczego nie rozważono wytworzenia kompozytów zawierających 

niemodyfikowane napełniacze, które mogłyby stanowić materiał referencyjny? 

- prosiłbym także o ustosunkowanie się Doktorantki co do wyboru oraz ilości 

zastosowanych kompatybilizatorów, gdyż brak jest tej informacji w metodyce 

badawczej; 

- jaki w rzeczywistości model wytłaczarki dwuślimakowej zastosowano w pracach 

badawczych? Pytanie moje wynika z dwóch zupełnie innych oznaczeń podanych w 

pracy. Na stronie 49 oznaczenie miało postać: ZSK 18ML, natomiast na stronie 53: ZSK 

18DL; 

- prosiłbym również o sprostowanie informacji zawartej na stronie 53 i dotyczącej 

średnicy wytworzonych filamentów. Przypuszczam, że podanie jednostki średnicy w 

centymetrach [cm] jest błędem edytorskim;  

-  pomiary masowego wskaźnika szybkości płynięcia zostały przeprowadzone dla 

wszystkich materiałów badawczych pod obciążeniem 2,16 kg. Dlaczego przyjęto taką 

zasadę? Nie jest to obciążenie normatywne dla użytych polimerów, np.: dla PS wynosi 

ono 5 kg, dla ABS 10 kg. Jak widać, z danych w tabeli 19, zastosowanie przyjętego 

obciążenia wymusiło konieczność zmian temperatur pomiarowych na inne (mniejsze 

lub większe) niż normatywne. Poprzez wyznaczenie wartości MFR w normatywnych 

warunkach pomiarowych uzyskano by informacje o większym znaczeniu aplikacyjnym.  

 - bardzo podobne pytanie muszę zadać w stosunku do badań cech 

wytrzymałościowych, w warunkach statycznego rozciągania. Norma 527-2 mówi, iż 

pomiar modułu Younga, dla wiosełek badawczych takiego typu jakie zostały 

wytworzone w prezentowanych badaniach, prowadzi się z prędkością przesuwu 

trawersy wynoszącą 1 mm/min. Dlaczego w/w wielkość wyznaczano z prędkością 5 

mm/min? 

- kolejne pytanie, wynika z mojej ciekawości, gdyż Doktorantka nie uzasadniła 

stosowania dwóch aparatów pomiarowych TGA i DSC. Z czego wynikała taka sytuacja 

i czy Doktorantka miała świadomość, że nie może porównywać wyników uzyskanych 

na dwóch różnych aparatach (próbki badawcze różniły się znacznie masą)? 

- z uwag edytorskich chciałbym poruszyć dwa zagadnienia. Po pierwsze, odwołując się 

do norm badawczych i podając ich numer, wskazane jest odniesienie literaturowe i 

umieszczenie pełnej nazwy normy w spisie literatury. Po drugie, umieszczając wzór w 

pracy należy oznaczyć go numerem (patrz strona 57, 136 dysertacji), co ułatwia 

identyfikację i odniesienie się do niego, np.: w dyskusji wyników. 
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Podsumowując moją ocenę tej części doktoratu, czyli metodyki badań, uważam że 

powinna ona zostać uzupełniona o powyższe informacje, jednak uwagi moje nie wpływają na 

mój osąd ogólny pracy, którą uznaję za dobrze napisaną.  

 Chciałbym także ustosunkować się do omówienia przez Doktorantkę wyników badań. 

Ta cześć pracy nie budzi z mej strony jakiś istotnych uwag. Autorka w umiejętny i rzeczowy 

sposób przedstawiła bardzo dużą liczbę wyników badań, stanowiącą konsekwencję stosowania 

15 technik pomiarowych oraz jednej techniki badawczej, umożliwiającej przeprowadzenie 

przyspieszonego starzenia. O ciekawej koncepcji zestawiania wyników badań dla próbek 

uzyskanych przy użyciu druku 3D oraz wtryskiwania, wspominałem już we wcześniejszej 

części recenzji. W większości omawianych wyników oraz występujących zależności 

Doktorantka odnosi do badań opisanych w literaturze. Pani Magister Katarzyna Bulanda 

podczas interpretacji wyników odwołuje się do 71 pozycji literaturowych. W wielu miejscach 

rozprawy, podczas omawiania konkretnych właściwości, powołuje się na wcześniej 

zinterpretowane wielkości, znajdując pomiędzy nimi wzajemne powiązanie np.: modułu 

Younga, twardości i udarności; jak miało to miejsce dla kompozytów ABS na stronie 85 pracy. 

Reasumując sposób zaprezentowania i omówienia wyników potwierdza merytoryczne 

przygotowanie oraz rozeznanie Doktorantki w tematyce przedmiotu. 

 Chciałbym jednak prosić Doktorantkę o ustosunkowanie się do kilku kwestii: 

- na stronie 63 dysertacji omawiane są wyniki badań MFR. W jednym ze zdań pada 

stwierdzenie, że literatura potwierdza, że kompozyty polimerowe z dodatkiem małej 

ilości napełniaczy mineralnych (do 3 %) wykazują tendencję wzrostową MFR. 

Prosiłbym o wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska; 

- na rysunkach od 21 do 26 zostały przedstawione przebiegi krzywych płynięcia. Czy 

Doktorantka jest pewna, że prezentowane krzywe, to krzywe płynięcia? 

- dlaczego podczas wyznaczania charakterystyk reologicznych dla każdego z 

materiałów badawczych zastosowano różne zakresy szybkości ścinania?  

-  z ilu pomiarów średnią stanowią wyniki badań zawartości wilgoci, porowatości oraz 

przewodnictwa elektrycznego? Dlaczego nie zostały uwzględnione odchylenia 

standardowe? 

Nie dopatrzyłem się w tej części pracy błędów merytorycznych, czy też niedociągnięć 

edytorskich. 

Wartość merytoryczną przedstawionej do recenzji rozprawy mgr inż. Katarzyny 

Bulanda oceniam wysoko.  Praca wpisuje się w panujące obecnie trendy badawcze, przyczynia 



się do rozwoju obszaru szeroko pojętego przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz stanowi dńy
wkład w roavój Dys cypliny Inżynieńa Chemiczna.

Dorobek naukorvy Doktorantki

Dorobek naukowy mgr iń. K. Bulanda obejmuje współautorstwo 3 zgłoszeh

patentowych, współautorstwo 18 publikacji indeksowanych w JCR, w tym jako pierwsza

autorka występuje w 4 publikacjach - związanych bezpośrednio z tematyką doktoratu.

Sumaryczny impact factor publiakcji (zawartychw rozprawie) wynosi IF : 35,46. Doktorantka

jest równiez współautorką 2 rozdzińów w monogmftach oraz 15 publikacji w materiałach

konferencji krajowych otaz zagraniczrrych, Podczas konferencji Doktorantka przedstawlła

łącznie 5 komunikatów oraz 10 posterów,Brałarówniez udziń jako wykonawcaw 2 pĄektach

badawczych. Publikacje Doktorantki znalazĘ takżę umanie wśród czytelników literatury

naukowej, co przełoĘło się na 36 clowań Jej prac oraz wartość indeksu Hirsha, według bazy

Scopus h : 4. Dorobek naukowy mgr inż. KŃarzyny Bulandy uważam, na tym etapie pracy

naukowej, zaimponający i godny vznania

podsumowanie

Podsumowując ocenę rozptawy doktorskiej Pani mgr inż. Katatzyny Bulanda pt.

,J{ompozyĘ polimerowe stosowane w technologii szybkiego protoĘpowania", mogę

jednoznacznie powiedzieć, że stanowi ona oryginalne osiągnięcie o charakt ęrzę poznawczym i

utylitarnym.Ptacadostarcza szeregu informacji na temat właściwości nowatorskich materiałów

kompozytowych o potencjalnym zastosowaniu w technikach przyrostowych (druku 3D) oraz

tradycyjnych technikach przetwótczych. Koncepcja pracy, sposób jej realizacji, ilość

zastosowanych technik badawczych i pomiarowychwrazzinterpretacją uzyskanych wyników,

atahże dorobek Doktorantki, potwierdzająJej wysokie kompetencje naukowe orazbadawcze,

Dlatego stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani m,gr iń. Katarzyny

Bulanda spełnia wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnioskuję do Rady

Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej o ptzylęcie pracy i
przeprowadzenie dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę aktualność podjętej tematyki, poziom merytoryczny i

edytorski pracy, ogrom zrea|izowanych prac badawczych oruz znaczący dorobek naukowy

Doktorantki, wnioskuję do Rady Dyscypliny InżynieńaChęmicznaPolitechniki Rzeszowskiej

o wyróżnieni ę r ozprawy doktorskiej mgr iń. Katarzyny Bulanda.
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