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Ocena dorobku naukowego dr Beaty Misztal-Faraj, w zwiqzku z wnioskiem

o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria materialowa.

1. Informacje wstgpne

Kandydatka w r. 1986 ukofrczyNa YI Liceum Og6lnoksztalcqce im. Tadeusza Rejtana

w Warszawie i podjqla studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechniki Warszawskiej. Pracq dyplomow4 magistersk4 na temat ,,Otrzymywanie i badanie

wlaSciwoSci elektrycznych szklistych przewodnik6w ukladu NazO-BzOg-VzOg" wykonala pod

kierownictwem prof. dr hab. Waclawa Jakubowskiego. Podczas studi6w magisterskich odbyla

czteromiesigcznqpraktykp w za\<Nadach Philips Lighting w Eindhoven. W r. 1996 podjqla

studia doktoranckie na Wydziale Frzyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki

Warszawskiej. W r. 1999 jego nazwg zmieniono na ,,WydziaNFizyki". W okresie studi6w

doktoranckich prowadziNa badania polielektrolit6w zelowych oraz elektrolit6w

polimerowych, pochodnych poli(tlenku etylenu), w celu poznania zjawisk zwiqzanych

z transportem, w tych material.achjon6w litu. Badania v,rykazaNy, ze wskutek oddzialywania

litu z elektrodami zelowymi powstaj4 niestabilne warstwy pasywacyjne, czemrr towaruyszy

tworzenie ruchliwych anion6w. W przypadku PEO badania potwierdzily wystgpowanie

dyspersji przewodnoSci. W listopadzie 2001 r. doktorantka przedstawila rczprawg doktorsk4

na temat ,,Badanie zjawisk zwiqzanych z transportem jofi6w fitu w elektrolitach

polimerowych", uzyskuj4c stopieri doktora nauk fizycznych w zakresie frzyki. Promotorem

w przewodzie doktorskim byt prof. dr hab. Franciszek Krok. Rozprawa zostala wyr62niona

przez RadE WydzialuFizyki Politechniki Warszawskiej. W okresie studi6w doktoranckich

mgr ina. B. Misztal-Faraj prowadzila lwrczenia rachunkowe z fizyki oraz dwiczenia

laboratoryjne z fizyki dla student6w trzech wydzial6w Politechniki Warszawskiej:

Mechatroniki, Inzynierii Materialowej oraz Inzynierii Produkcji. Dr B. Misztal-Faraj

w r.2002 zostalazatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Podstawowych Problem6w
t



Techniki PAN. Od paLdziernika 2011 r. pracuje, w tym samym Instytucie, na stanowisku

specjalisty.

2. dorobek naukowy kandydatki

2. 1 . Wynik i badah wykonanych w okresie studi6w doktoranckich.

Dr B. Misztal-Fara1 byla wsp6lautork4 nastEpuj4cych piqciu publikacji w czasopismach

naukowych oraz trzech prezentacji konferencyjnych, na temat wlaSciwo3ci elektrolit6w

polimerowychl.

Publikacje:

1. Dygas J.R., Misztal-Faraj B., Florjariczyk 2., Krok F., Marzantowicz M., ZygadNo-

Monikowska E. ,,Effects of inhomogenity on ionic coductivity and relaxations in PEO and

PEO-salt complexes", Solid State Ionic s, I 5'1, 249 -256, 2003 . IF :2.646

2. Florjahczyk 2., ZygadNo-Monikowska E., Rogalska-Joriska E., Krok F., Dygas J.R.

Misztal-Faraj B., ,,Polymer electrolytes based on PEO and aluminium carboxylates", Solid

State Ionics, I 52- | 53, 227 -23 4, 2002. IF :2.646

3. FlorjariczykZ., Bzducha W., Langwald N., Dygas J.R., Krok F., Misztal-Faraj B., ,,Lithium

gel polyelectrolytes based on crosslinked maleic anhydride-styrene copolymer",

Electrochimica Acta 45. 3563-357 l. 2000. IF:3.832

4. Krok F., Dygas J.R., Misztal-Faraj 8., Florjariczyk 2., Bzducha W., ,,Impedance and

polarisation studiem of New lithium poly(electrolyte) gels", Journal of Power Sources 81-82,

7 66-7 7 l, 1999. rF:4.95r

5. FlorjafczykZ., Bzducha W., Dygas J.R., Misztal-Faraj B., Krok F., ,,Gel Poly-electrolyes

Based on Lithium Carboxylates", Solid State Ionics 119, 251-25t'I999.IF:2.646

Materialy konferencyj ne

6. Misztal-Faraj B., Krok F., Dygas J.R., Florjariczyk 2., Zygadlo-Monikowska E., Rogalska

E., ,,Dielectric relaxations in lithium composite polymer electrolytes based on PEO and

t Publikacle i prezentacje wymieniono kolejno



diethylaluminum carboxylate. Materials for lithium-ion batteries", Ed. Julian C., Stoynov 2.,

NATO Science Series, 3 High Technology 85,627-632,2000.

7. Dygas J.R., Krok F., Misztal-Faraj B., Florjariczyk 2., Zygadlo-Monikowska E., Rogalska

E., ,,Electrical Properties of Lithium Composite Polymer Electrolytes based of PEO and

Aliminium Carboxylates", Molecular Physics Reports 27, 18-25, 2000.

8. Krok F., Florjariczyk 2., Bzducha W., Misztal-Faraj B., ,,Materialy VII krajowego

sympozjum: Przewodniki Szybkich Jon6w", wyd. AGH, str.26, Mogilany 1997.

Wsp6lautorami wymienionych publikacji i prezentacji s4 specjaliSci w zakresie chemii

i fizyki polimer6w, m.in. powszechnie znani prof. F. Krok i prof. Z. Florjariczyk.

Nie podano udzialu wsp6lautor6w w wymienionych publikacjach i prezentacjach. Zatem

stanowi4 one dorobek publikacyjny natomiast nie moge by6 brane pod uwagE jako podstawa

wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

2,2.Badania wykonane po uzyskaniu stopnia doktora

Kandydatka, po ukoriczeniu studi6w dokloranckich i podjgciu pracy w Instytucie

Podstawowych Problem6w Techniki PAN, uczestniczyla w badaniach zjawiska krystalizacji

polimer6w metod4 depolaryzacji Swiatla. Badania miaNy charakter poznawczy atakhe aspekty

praktyczne. W badaniach uczestniczyli pracownicy wspomnianego Instytutu,

prof. A. Ziabicki, dr hab. P. Sajkiewicz, prof. IPPT PAN i dr B. Misztal-Faraj a ponadto,

w ograniczonym zakresie, pracownicy Instytutu Podstawowych Problem6w Mechaniki

i Matematyki z siedzib4 we Lwowie, dr Oleksandr Bonchyk i dr Hryhory Savytskiyy.

W pomiarach, wykonywanych metodami DSC, WAXS i SAXS oraz interpretacji uzyskanych

wynik6w bral udziaN dr Arkadiusz Gradys. Wyniki badafi przedstawiono w postaci

nastgpuj4cych publikacji: q_.

Df . Ziabicki A., Misztal-Faraj B., ,,Applicability of light depolarization technique

to crystalli zation studies" Polymer 46, 239 5 -240 6, 200 5 . IF:3 .43 8

D2. Ziabicki A., Misztal-Faraj 8., ,,Interpretation of light depolarisation data in terms

of polymer crystallinity", Materials Science-Poland Yo1.24,212,493-505,2006.IF:0.366

2 Zachowano numeracjq publikacji, przyjqtq we wniosku.



D3. B. Misztal-Faraj, P. Sajkiewicz, H. Savytskiyy, O. Bonchyk, A. Gradys, A. Ziabicki

,,Following phase transitions by depolarized light intensity" Polymer Testing 28 (2009) 36-41.

IF: 1.608

D4. P.Sajkiewicz, A. Gradys, A. Ziabicki, B. Misztal-Faraj ,,On the metastability of B phase

in isotactic polypropylene: experiments and numerical simulation", e-Polymers I24, I-20,

2010. IF :0 .515

D5. P. Sajkiewicz, A. Gradys, B. Misztal-Faraj ,,Quantitative analysis of crystallization

kinetics by light depolarization technique. Possibilites and limitations", European Polymer

Journal 46, 205 I -2062, 2010. IF:2.7 23

Publikacja w materialach konferencyjnych

D6. Misztal-Faraj 8., ,,Zastosowanie metody depolaryzacji Swiatta do badafr krystalizuj4cych

polimer6w", Materialy XVII Konferencji Naukowej ,,Modyfikacja Polimer6d', Kudowa-

Zdr6j 12-15 wrze6nia 2005, s. 666-670.

Wyniki badah, oznaczonych symbolami D1-D6, zostaly opublikowane w latach 2005-2010.

Badania poczqtkowo bytry prowadzone przez prof. A. Ziabickiego i dr B. Misztal-Faraj (poz.

Dl i D2) a nastgpnie brali w nich r6wniei udziaN dr hab. B. Sajkiewicz i A. Gradys oraz

dr H. Savytskiyy i dr O. Bonchyk. Autorami ostatniej publikacji z tego cyklu (D5) byli

jedynie dr hab. P. Sajkiewicz, A. Gradys i dr B. Misztal-Faraj, kt6ra r6wnieZ prezentowaNa

uzyskane wyniki na Konferencji (poz. D6).

Prof. A. Ziabicki i dr B. Misztal-Faraj stwierdzili, 2e w literaturze przedmiotu brak

jednoznacznej interpretacji danych doSwiadczalnych. W przypadku uklad6w

polikrystalitycznych natEZenie Swiatla spolaryzowanego nie jest bowiem liniow4 funkcjq

stopnia krystalicznoSci i Sredniej gruboSci krysztal6w. Prof. A. icki wyprowadzilwzory,

umoZliwiaj4ce obliczenie stopnia krystalicznoSci material6w polikrystalicznych.

Dr B. Misztal-Faraj zajmowala siE analizq numeryczn4 danych i braNa udziaN w dyskusji

rozpatrywarrych problem6w. Uzyskane wyniki stanowi4treSd publikacji D1. W publikacji D2,

wspomniani Autorzy zajpli siE problemem danych uzyskanych metod4 depolaryzacji Swiatla

w odniesieniu do krystalicznoSci polimer6w. Uwzglgdniono dodatkowo Sredni stopieri

orientacji pr6bki. Stwierdzono, 2e pomiary wykonane przy dw6ch r62nych orientacjach

pr6bki, w stosunku do osi polaryzatora, przy wykorzystaniu dw6ch rSZnych dlugoSci fal,



umozliwiaj4 uzyskanie informacji o Sredniej gruboSci krysztal6w i stopniu krystalicznoSci

polimeru. W dw6ch pierwszych publikacjach gl6wnym autorem (corresponding author) byl

prof. A. Ziabickl WSr6d 6 autor6w kolejnej publikacji - D3, funkcjg t4pelnila dr B. Misztal-

Faraj. W tym przypadku udoskonalano aparaturg do pomiar6w depolaryzacji Swiatla.

Zastosowano uklad elektroniczny umozliwiaj4cy bezpoSredni4 rejestracjE stopnia

depolaryzacji. Ponadto uklad kontrolny, kt6ry pozwala na realizacjg programu temperatura-

czas pomiaru. PrzydatnoSi tych ulepszefi przetestowano na przyldadzie izotal<tycznego

polipropylenu (i-PP). W przypadku publikacji D4 gl6wnym autorem byN dr hab.

P. Sajkiewicz, prof.IPPT PAN. Przedmiotem badari byla nietrwaloSl fazy B w przypadku

izotaktycznego polipropylenu. Szeroko zakrojone badania byly finansowane w ramach grantu

MNiSzW, projektu europejskiego (metody WAX i SAX, laboratorium DESY w Hamburgu)

oraz 7 Programu ramowego Unii Europejskiej. Stosuj4c nowoczesne metody badari

stwierdzono,2e w przypadku i-PP wystEpujqfazy: artorfrczna. jednoskoSna, krystalicznafaza

a oraz trygonalna, krystaliczna faza fJ. Z badah wynika, 2e Ia ostatnia jest nietrwala

i w Zadnym ze stosowanych zakres6w temperatury nie wystEpuje w stanie r6wnowagi

termodynamicznej. Autorami ostatniej, piqtej z omawianego cyklu publikacji, s4 dr hab.

P. Sajkiewicz, A. Gradys i dr B. Misztal-Faraj. Przedmiotem badah byla iloSciowa anahza

kinetyki kry stalizacji, meto d4 d ep olary zacji Swiatl a.

Wyniki, uzyskane przez wykonawc6w omawianych badari, P. Sajkiewicza,B. Misztal-Faraj,

H. Savytskiyego, O. Bonchyka, A. Ziabickiego i A. Gradysa stanowily podstawE zgloszenia

patentowego, pod tytulem ,,Spso6b i wzqdzenie do badania kinetyki przemian fazov,rych

metod4 pomiaru depolaryzacji Swiatla". Wniosek w tej sprawie zlohono w r. 2010, pod

nnmerem P.390382, dotychczas nie zostal rozpatrzony.

Na tej samej stronie Zal.qcznika 3 zostal.o wymienionych 7 konferencji (4 w kraju

i 3 za granicfl, podczas kt6rych prezentowano wyniki wspom ch badari. Jednak tylko

w jednym przypadku (poz. D6) podano kto byl prelegentem (Dr D. Misztal-Faraj).

Habilitantka, w latach 2003-2006 byla wykonawc4 w grancie KBN ,,Kinetyka i mechanizm

polimorficznych przejSd fazowych w substancjach maloczqsteczkowych i polimerach".

Natomiast obecnie jest gl6wnym wykonawc4 w grancie badawczym MNiSW

pt:,,Opracowanie szybkiej metody badania krystalizacji polimer6w", przewidziarrym

do realizacji w latach 2006-201L



Dr B. Misztal-Faraj utrzymuje owocne kontakty z zagranic4 a mianowicie:

2005 r. - Dwutygodniowy pob)t we Wloszech w ramach CoE ABIOMED - badania

lcy stalizacji bio de grado walnych p o I imer6w.

a) Institute of Chemistry and Technology of Polymers (CNR), Pozzuoli [NA),

b) Uniwersytet w Salerno (Fisciano)

2006-2008 - Wsp6lpraca z Instytutem Podstawowych Problem6w Mechaniki NANU

we Lwowie - wsp6lpraca w ramach porozumienia pomiEdzy PAN i Narodow4 Akademi4

Nauk Ukrainy. Projekt badawczy:,,Opracowanie nowej metody badania struktury polimer6w

metod4depolaryzacji Swiatla" naIata2006-2008. Koordynator ze strony polskiej.

2009-201I - Wsp6lpraca z Instytutem Podstawowych Problem6w Mechaniki

we Lwowie - wsp6lpraca w ramach porozumienia pomigdzy PAN i NANU.

badawczy: ,,Opracowanie ukladu do badania struktury polimer6w zorientowanych

dep olary zacj i Swiatla" na lata 20 09 -20 I 1 . Wykonawca.

2012-2014 - Wsp6lpraca z Instytutem Podstawowych Problem6w Mechaniki

we Lwowie - wsp6Npraca w ramach porozumienia pomiEdzy PAN i NANU.

badawczy: ,,Rozbudowa ukladu do badania struktury polimer6w zorientowanych

dep olar y zacj i 5 wiatla na Iata 20 1 2 -20 | 4. Wykonawca.

NANU

Projekt

metod4

NANU

Projekt

metoda



3. Osi4gniEcie wynikajqce z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. rtr 65,

poz.595 ze zm.)

a) Tytul osiqgnigcia naukowego ,,Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorfrcznej

i plytkowej w polimerach"3.

b) Wykaz prac stanowi4cych jednotematyczny cykl publikacji wniosku habilitacyjnegor

Hl. Ziabicki A., Misztal-Faraj B., ,,Modelling of phase transitions in three-phase polymorphic

systems: Part I. Basic equations and ex ample simulation". JOURNAL OF MATERIAL

RESEARCH, Vol. 26, No 13, 1585-1595,2011.IF:I.434

H2. Misztal-Faraj 8, Ziabicki A., ,,Modelling of phase transitions in three - phase

polymorphic systems: Part II. Effects of material characteristics on transition rates".

JOURNAL OF MATERIAL RESEARCH, Vol. 26, No 13,1596-1604,2011.1F:1.434

H3. Misztal-Faraj B., Ziabicki A., ,,Effects of predetermined nuclei and limited

transformation on polymorphic crystallization in a model polymer". JOURNAL

OF APPLIED POLYMER SCIENCE, Vol. 125,4243-4212 (2012). IF:l.289.

H4. Misztal-Faraj B. ,,A simple model of plate - like crystalization with constant plate

thicness". JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, Vol. 28, No. 9, 1224-1238, 2013.

lF:|.434.

Wyniki badah, wymienionychw rozdziale 3, stanowi4 gtr6wne osi4gniEcia dr B. Misztal-Faraj

w jej rozprawie habilitacyjnej. W literaturze przedmiotu brakuje modeli, kt6re opisywalyby

zadowalajqco kinetykq ksztaltowania siQ struktury fazowej w wyniku krystalizacji

polimorficznej i/lub plytkowej. Nic wiEc dziwnego, 2e do wsp6lpracy w planowanych

badaniach zaproszono prof. Andrzeja Ziabickiego, wybitnegt' specjalistg w zal<resie

krystalizacji polimer6w. Gl6wnym celem omawianych badari bytro opracowanie i analiza

poprawnoSci dw6ch modeli: a) modelu polimorficznych przejSt fazowych oraz

b) dwumiarowego modelu krystalizacji plytkowej polimer6w. W obu przypadkach

analizowanokinetykql<rystalizacjiwwarunkachizotermicznych.

" Sformulowania dr B. Misztal-Faraj, autoreferat, zalqcznik 3, s. 2 i 3/21, poz. H1+H4



W pracy [H1] podano opis wielofazowego modelu kinetyki krystalizacji polimeru. Stanowil

on modyfikacjq modelu, opracowanego uprzednio przez prof. A. Ziabickiego.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze zastosowanie wspomnianego modelu umoZliwia

uzyskanie poprawnych wynik6w jedynie w szczeg6lnych warunkach. Stwierdzono,

ze wlaSciwym rozwiqzaniem jest uwzglpdnienie szybko5ci elementarnych przej1t fazowych

a nie modyfikacja wielowymiarowych rozldad6w statystycznych Poissone'a. W omawianej

pracy zaproponowano nowy, ulepszony model, opisuj4cy przemiany zachodzqce w ukladach

tr6jfazovtych. Stwierdzono jego przydatnoS| naprzyl<Nadzie izotaktycznego polipropylenu.

Publikacja Hl, jest wynikiem wsp6lpracy prof. A. Ziabickiego z dr B. Misztal-Faraj.

Habilitantka uczestniczyla w dyskusjach na temat wlaSciwoSci modeli oraz wykonywala

obliczenia numeryczne.

W publikacji [H2] przedmiotem badaft byt wplyw charakterystyk materialowych

na czqstotliwoSi przej1l fazov,rych, w typowym ukladzie tr6jfazov,rym. We wspomnianej

publikacji dr B. Misztal-Farajjest wymieniona jako pierwszy autor. Stwierdzono, ze model

kinetyczny, opisany w pracy [H1], stwarza mo2hwoSi przewidywania rozwoju struktury

w ukladach tr6jfazov'rych. Z wykonanych badari wynika, ze szybkoSl przemian fazov,ych

zalety od warunk6w zewnEtrznych (ciSnienie, temperatura) jak r6wniez od wlaSciwoSci

danego materialu. Wyprowadzono wzory, opisuj4ce czEstotliwoS6 przejScia fazowego vu,

w warunkach zarodkowania sporadycznego oraz predeterminowanego. Pewne w4tpliwoSci

budzi uwaga, 2e funkcjp zarodk6w predeterminowanych mogQ. pelni6 obce czqstki,

np. katalizatory lub barwniki, obecne w materiale od poczqtku procesu. Wsp6lczesne

materialy polimerowe nader czEsto zawierujqr6lnego rcdzaju sktradniki (Srodki sieciuj4ce,

przeciwutleniacze, zmigkczacze, antypireny, promotory adhezji i in.), kt6re mog4 zmienial

w szerokim zakresie swoj4 konsystencjE, strukturE i reaktywnoSd, w zalehnoScr

od temperatury. Poznanie wptrywu tego rodzaju sktradnik6w l<tystalizacjq material6w

polimerowych wymagaloby dalszy ch, szczeg6lowych badafi.

W omawianych badaniach (publikacj aH2) uczestniczyl prof. A. Zyabick| przy udziale dr B.

Misztal-Faraj. Jej zadanie polegalo na wykonaniu obliczeri numerycznych i anahzie

uzyskanych wynik6w. W publikacji H3 przedmiotem badari byla kinetyka krystalizacji

polimorficznej. Ten fragment rczprary stanowi kontynuacjE i rozwiniEcie badaft

om6wionych poprzednio (w publikacjach Hl i H2). Na wstEpie przeanalizowano wplyw



predeterminowanych zarodk6w uniwersalnych oraz selektywnych na powstaj4cy sklad

fazowy materialu polimerowego. Por6wnano zmiany skladu fazowego w czasie, w warunkach

zarodkowania sporadycznego i mieszanego. Stwierdzono, 2e wprowadzenie do faty

amorficznej zarodk6w predeteriminowanych, zwigksza szybkoSi L'rystalizacji, czego zreszta

naleaalo sig spodziewad. Okazalo sig r6wnie2, 2e wprowadzenie do fazy amorficznei

zarodk6w predeterminowanych przyfipiesza szybkoS6 krystalizacji.Przeanalizowano r6wniez

konsekwencje ograniczonego stopnia krystalicznoSci polimer6w. Wprowadzono wzory

opisuj4ce kinetykg zmian skladu fazowego polimeru, przy ograniczonym stopniu

krystalicznoSci Xn.,u,.(l. Ustalono , 2e wipzy molekularne, ograniczaj4c stopiefr krystalicznoSci

X,n*, nie wplywaj4na szybkoS6 przejfi(, fazowych ale zmniejszajqudziaNy poszczeg6lnychfaz

krystalicznych.

Wklad dr B. Misztal-Faraj w badaniach, przedstawione w publikacji [H3] polegal

na modyfikacji modelu polimorficznego, wykonaniu obliczeri mrmerycznych i sformulowaniu

wniosk6w.

Autork4 pracy (publikacji) tH4l byNa dr B. Misztal-Faraj. Obiektem badah byl kinetyczny

model krystalizacji plytkowej. Autorka przyjgNa nastqpuj4ce za\olenia: a) zarodkowanie

pierwotne ma charakter plytkowy b) wzrost plytkowych zarodk6w nastgpuje w kierunku

prostopadlym do laricuch6w polimeru, c) gruboS6 kazdej plytki pozostaje stala, nie wystEpuj4

przejScia miEdzy plytkami o r62nych gruboSciach. Przy wymienionych zaNoheniach

przedstawia rczw6j stanu fazowego, powstaj4cego w wyniku dzialania mechanizmu

zarodkowania sporadycznego, w przypadku ukladu dwufazowego i czterofazowego.

Oryginalne elementy jednotematycznego cyklu publikacji, przedstawione przez HabilitantkE

w Autoreferacie przedstawiaj4 sig nastgpuj4co: (Autoreferat, s. l3l2I)

1. publikacje cyklu jednotematycznego [H1-H4]

polimorfi cznej i plytkowej krystal izacji polimer6w.

stanowi4 wklad do poznania kinetyki
rt.

2. przedstawione modele daj4moZliwoSi przewidzeniarozwoju struktury fazowej polimer6w

w r6znych warunkach [H1-H4]

3. do opisu krystalizacji wprowadzono efekt ograniczonego stopnia krystalicznoSci

wynikaj4cy zwigz6w molekularnych [H3] w ukladach polimerowych.



4. ponadto zademonstrowano: jak za pomocq zmiany koncentracji zarodk6w

predeterminowanych i temperatury mohna regulowa6 proporcje pomiqdzy fazart

polimorficznymi [H3].

5. jak za pomoc4 modyfikacji charakterystyk materialowych mohna wplywa6 na kinetykE

krystalizacj i polimorfi cznei lH2l.

6. Udowodniono, 2e przejScie polimorficzne jest zdominowane przez zarodkowanie

sporadyczne [H2].

7. udowodniono, Le zakres gruboSci plytek powstaj4cych w procesie krystalizacji plytkowej

kontrolowanej zarodkowaniem jest ograniczony, a ograniczenie to zaleZy od temperatury

krystalizacji [H4].

Zalo2enia i wyniki badaf, wymienionych w punktach [H1] - [H4] zostaly wyczerpuj4co

om6wione w Autoreferacie a ponadto opublikowane w prestizowych czasopismach: Journal

of Material Research (3 publikacj e) oruz Journal of Applied Polymer Science (publikacja).

4. Podsumowanie recenzji i konkluzja

Kandydatka juZw czasie studi6w naWydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej wykazywaNa

zamiNowanie do pracy naukowej. Byla wsp6lautork4 5 publikacji na temat elektrolit6w

polimerowych, kt6re vkazaly siE w czasopismach: Solid State Jonics (3), Electrochimica Acta

(1) i Journal of Power Sources (1). Ponadto 3 doniesienia na temat tej problematykr ukazaNy

siq w mater iaNach konferencyj nych.

Dr B. Misztal-Faraj, od chwili podjqcia pracy w Instytucie Podstawowych Problem6w

Techniki PAN, uczestniczyla w badaniach zjawiska krystalizacji material6w polimerowych

t zachodzqcych w nich przemian, poczqtkowo jako czNonek zespolu. Jest to problematyka

rczwijana konsekwentnie przez wybitnego specjalistg w tej dzi inie, prof. A. Ziabickiego.

W badaniach brali ponadto udzial: dr hab. P. Sajkiewicz prof. IPPT PAN a ponadto

dr A. Gradys otaz,w ograniczonym zakresie pracownicy Instytutu Podstawowych Problem6w

Mechaniki i Matematyki, z siedzib4we Lwowie, dr P. Savytskiyy oraz dr H. Bonchyk, wyniki

badah opublikowano w czasopismach: European Polymer Journal (1), e-Polymers (1),

Polymer Testing (1), Material Science-Poland (1), Polymer (1). W jednym przypadku

dr B. Misztal-Faraj prezentowala uzyskane wyniki podczas konferencji ,,Modyfikacja



Polimer6w". Jak wynika z zalqczonej do wniosku informacji udziaN dr B. Misztal-Faraj,

we wspomnianych publikacjach byl istotny, w granicach20-60o/o.

Zasadniczq czg36 omawianego wniosku stanowi4 publikacje na temat r62nych aspekt6w

zjawiska krystalizacji polimer6w w szczeg6lnoSci polipropylenu oznaazone symbolami [H1]

+ [Ha]. Wsp6lautorem tzech z nich byl prof. A. Ziabicki, co niewqtpliwie stanowi dow6d

uznania dla kwalifikacji Habilitantki. Nb. podstawQ rozprawy stanowi zmodyfikowany model

materialu polimerowego, opublikowany uprzednio przezprof. A. Ziabickiego. R62ne aspekty

zalehnolci migdzy skladem i struktur4 a wlaSciwoSciami material6w polimerowych

om6wiono w obszernym autoreferacie. Wyniki badah zostaly ponadto publikowane

w czasopismach: Journal of Materials Research (3) i Journal of Applied Polymer Science (1).

tJdziil. Habilitantki, we wspomnianych publikacjach byl przewuZaiqcy, w granicach60-100%.

Omawiana rozprawanasuwa r6wnieZ pewne uwagi krytyczne, a mianowicie:

1) Jedynie dr B. Misztal-Faraj okreSlila w postaci liczbowej, sw6j udzial w badaniach,

potwierdzony wlasnorqcznym podpisem. Pozostali wykonawcy, w oSwiadczeniach,

stanowi4cych zalqcznik do omawianego wniosku, podali jedynie czym siE zajmowali lub

naczympolegal ich wklad w dan4publikacjg, podpisuj4c te informacje na koticu dokumentu.

Z regily wsp6lwykonawcy badan podaj4 sw6j udzial takhe w procentach, z wlasnorQcznym

podpisem.

2) Dr B. Misztal-Faraj podala sumaryczn4 wartoSd wskaZnika IF. Z reguly habilitant

sp orzqdza zestawienie publikacj i, podaj 4c odpowiadaj 4ce im warto Sci IF.

Wymienione uwagi nie maj4 zasadniczego znaczenia. Bior4c pod uwagE wysoki poziom

wykonanych badan oraz rnterpretacji uzyskanych wynik6w popieram wniosek w sprawie

nadania dr B. Misztal-Faraj stopnia naukowego dr habilitowanego w dziedzinie nauk

technicznych w dyscyplinie inzynieria materialowa. 
i'
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