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Pracadotyczy badarisprzEhonego
transportuchemicznieaktywnych substancjiw porowatyclr hydroZelachorganicznychPVA wyprodukowanychna baziepoli-alkoholu-winylowegoi
opisu deformacji tych hydroZeli spowodowanychdzialantemsubstancjichemicznieaktywnych. Przedmiotempracy bylo opracowaniemetody identyfikacji wlaSciwoScimechanicznych
i transportowychwspomnianych hydrozeli z uwzglEdnieniemsprzgzonychefektow oddzialywan chemo-mechanicznychi chemo-osmotycznych.
Gl6wnym celem badan bylo wyznaczeniewsp6lczynnik6w mechanicznych,transportow)/ch i chemo-mechanicznychwystqpuj4cychw zaproponowanymchemo-mechanicznym
modeir,r
w zastosowaniudo hydrozeli PVA, a mianowicie:
L Bazuj4cna danych eksperymentalnychokreSlaj4cychzmiany koncentracji substancji
chemicznejw zbiorniku zasilaj4cymi w pr6bcehydroZeluoraz wykorzystuj4crozwiqzanre zagadnienia transportu dyfuzyjnego wyznaczono: wspdlczynnik dyfuzji D,
wspdlczynnikretardacji R oraz wspdlczynnikpodzialu na granicy faz hydrozel - wodct
K'.
2. Na podstawie danych uzyskanych z testu pelzamaz odsqczantem.vq1znaczono
state
dwufazowegomodelu porosprQzystoSci
Biota: modul Younga8,, wsp6lczynnikPois,soncrvsorazprzepuszczalno!t hydraulicznclI{
3. Na podstawie wynik6w doSwiadczefiuzyskanych z chemo-mechanicznegotestu
zbiornikowego oraz rozwiqzah chemo-mechanicznego
modelu W'znaczono wsp6lczynniki sprzg2emachemo-mechanicznegostalq sprzqzeniaz naprqieniem d, stalq
sprzqieniaz ciinieniemporowym y, oraz wsp1lczynnikprzepuszczolnoiciosmotycznej
k" i utsp6lczynnikultrafiltracji D1.
Pracanra charakterteoretyczno-doSwiadczalny.
CzqSi teoretycznabaznjena istniej4cymmodelu poro-sprQzystoSci
Biota rozbudowanym przez Promotora pracy o czqsc chemomechaniczn4.W czqSciLeorcrycznejDoktorantkaopracowalaoryginaln4 procedurgidentyfikacji wsp6lczynnik6w tego rozbudowanegomodelu, czyli identyfikacjq jego wlaSciwoSci
nrechanicznyctr
i transportowychz,uwzglEdnieniemsprzE4ehchemo-mechanicznych
i osmotycznych. CzpS(,doSwiadczaln4stanowi opracowanieprocedur eksperymentalnychi zbudowanie stanowiskabadawczegodla wyznaczeniaWzej wymienionych wsp6trczynnik6wwystqpuj4cychw mocleludla czterechrodzaj6whydrozelitypu PVA.
Krotka charakterystykapodj Etejtematyki badawczej
Motywacjq podjqciatematurozpraw Doktorantkaopisala dolt szczegoiowowe Wstqpie,
a przedslawionetam argttmentyuzasadniaj4cewa2noSi i atrakcyjnoSi tematu zasluguj4w
nrojej opinii na peln4 aprobatE.Temat w zasadniczejswej mrerzedotyczy inZynierii medycz-

nej, gdzie badaneprzez Doktorantkphydrozelemog4 znaleLczastosowaniejako matryce do
regenerowania
tkanek organ6w ludzkich oraz jako implanty i sztucznemipsnie. Mog4 takze
jako soczewlcikontaktoweoraz opatrunkiprzy leczeniu oparzehiuszkodzeri
byi zastosowane
sk6ry. W farmacji mogq byd wykorzystanejakonoSnikilekarstw pozwalajqcychna r,rwalnianie w spos6bkontrolowany i selektywnyzwtqzl<owaktywnych.Ponadto,oprocz zastosowafi
medycznychhydrozelemoge byi wykorzystanew r62negorodzaju zaworachi sensorach,w
kt6rych wymaganajest wlaSciwoSiszybkiegoreagowaniana zmianESrodowiskazewnerrznego poprzezzmraneksztaltulub objqtoSci.
Aby takie materiaLy,zwaneniekiedy inteligentnymilub wielofunkcyjnyrni,mogtrybyc zastosowane,koniecznymjest sporz4dzentecharakterystyktych material6w olaz okreslenieich
wlaSciwoScistrukturalnychi fizycznych rzutuj4cychna ich reaktywnoSipod dzialaniemaktywrego chemicznie Srodowiska zewnEtrznego.Wymaga to przeprowadzeniazloaonychbadari elcsperymentalnych
z r6wnoczesnymzbudowaniemadekwatnegochemo-mechanicznego
modelumatematycznego
urnoZliwiajecegow spos6bmoZliwie dokladny opis i komputerowe
symulacjeruecz,ywrstego
zachowaniasiq materialu.Trud przeprowadzeniatakich badaripodjqla wlaSnieDoktorantl<a.Uwalam,2e podjEtaw pracy tematykaz pogranrczain2ynierii materialowej,mechanikii chemii realizowanapod k4ternzastosowaflbiomeclycznych
jest bardzo
aktualnai maj4caperspektywEdalszegorozwoju.
MerWorycznaocenarry
Bardzowysoko oceniamprzygotowaniewarsztatudo badaf zar6wnoeksperymentalnych
jak i
teoletycznychpolegaj4cychna sformulowaniumodelu matematycznegoi opracowaniuproceduridentyfikacjiwlaSciwoScichemo-mechanicznych
hydroZeli.
Za orygtnalneosi4gniqcianiniejszejrozprawyuwazamwiqc:
. Jasnesformulowaniedwufazowegochemo-poro-sprE2ystostego
modelu slu2qcego
do opisu deformacji i transportuaktywnych substancjiw porowatychhydroZelach
PVA, dla kt6rego to modelu Doktorantka podjqia siq wyznaczeniastosownych
wsp6lczynnikow.
. Opracowaniemetodyki identyfikacji parametr6wtransportowych,mechanicznych
oraz sprzQZerichemo-mechanicznychi chemo-osmotycznychwystqpuj4cychw
wymienionym modelu matematycznym oraz udaneprzeprowadzenieeksperyment6w niezbpdnychdo wyznaczeniawsp6lczynnik6wi walidacji modelu.
. Zaproiektowanie i wykonanie stanowiska do przeprowadzema eksperyment6w
wyposazonegow niezbqdn4aparaturEkontrolno-pomiarow4.
c Uzyskanie pelnego zestawu zoptymahzowanych wsp6lczynnik6w chemomechanicznych,strukturalnychi transportovvychdla czterechroZnych hydrozeli
PVA.
W wynikn swojch badariDoktorantka dostarczylainteresuj4cego
materiatrudoSwiadczalnego,
kt6ry moze byc bardzopomocny przy wykorzystaniuhydlozeli w medycynie farmacji i biotechnologii. Wykazdta siE dobrym opanowaniem narzpdziabadawczegoi wiedzy niezbqdnej
do wykonania postar,vionegozadania, zarowno w zakresie badah eksperymentalnychjak i w
teorti orazmetodachobliczeniowych, Wysoko oceniamjej zdolnoSciinZynierskrezwiqzanez
projektowanietni wykonaniem stanowiskabadawczego.Nie stwierdzamistotnych uchybief
merytorycznychrv przeprowadzonychbadaniachdoSwiadczalnych
i zastosowanejteorii oraz
'zredagowana
jest
w obliczeniachnumerycznych.Samapraca
poprawniepod wzglqdemlogiki
wywodu.
Uwagi krytyczne

Uwagi krytyczne dotycz4gl6wnie precyzji pewnych sformulowari i strony redakcyjnej.
1. UwaZamza zbpdnqczEic rozdzialu 2 dotyczqcqwyprowadzeniamodelu (str. 44 - 4g),
kt6ra nie jest oryginalnym osi4gniqciemDoktorantki.Moim zdantemwystarczylobyprzytoczyc samer6wnaniamodelu przedstawionena stronie 49, ktore sq znanez pracPromotora, i szczegolowozinterpretowai wsp6lczynniki i poszczegolne czlony wystppuj4ce w
tych r6wnaniach oraz podac zalohenia,przy ktorych te r6wnania obowi4zuj4. Glownym
celem badali Doktorantkijest bowiem identyfikacjai Wznaczanie wsp6lczynnik6wwlaSniedla tych r6wnari. Wspomnianewyprowadzente,a szczegolniestrona termodynamiczna, s4 zbyt uproszQzone
i nasuwaj4wiele pytari dotyczqcychkonstrukcji strumienirnasy,
czy wymianymasy,np. jakie jest uzasadnienie
postacir6wnaf (2.7),(2.17),i innych?Jak
jest zdefiniowanyi jak zostalwprowadzonydo r6wnania dyfuzji (2.35) wsp6lczynnikr-etardacji(str.65)?
2. W tabeli 2.2 na str. 56 podano wartoSciparametr6wmodelu. Nie podano natomiastdla
jakiego materialute parametrysiEodnosz4.Czy symulacjerozkladuciSnienia,koncentracji soli i roli efekt6w sprzEZonych
przedstawione
na rysunkach2.3-2.5, wykonanona
podstawie
danychzTabeh2.3,czy innych?
3. Na stronie73 stwierclzono,,Dla dostateczniedtugich czas6u,ciinienie to (chodzio ciinienie porowe)jest calkov,iciedyssypol4,ane".
Co to znaczy1ezy to stwierdzeniema sens?
4. Na rys. 3.2 (str'.74) przedstawionoewolucjq przemreszczenra
gornejpowierzchni probki
oraz ciSnieniaporowego u podstawy i pol<azanobardzo du2y wyplyw wsp6lczynnrl<a
chemo-mechanicznego
y nate wielkoSci.Wyniki roLmqsiEdrastyczniedla roanychwar
toicr yzar6wno jakoSciowojak i iloSciowo.Tymczasemwe wniosku 13 na stronie 131
stwieldzono, 2e zgodl:rrez analizq parametryczn4wsp6lczynnil<ten nie ma istotnego
wplywu na rzqd deformacji oraz generowanego
chemicznieciSnieniaporowego i staLata
moZebyi pomijana,Sk4dta niekonsekwencja.
5. Anahzaparametrycznamoglaby byi bardziej wnikliwa, polegaj4canie tylko na stwierdzeniufaktu, 2e danyparametrpowodujewzrost czy spadekczegol, ale takaewyjaSnienie
jaki ten wzrost czy spadekmohe nieSi ze sob4 skutek w odniesieniudo przykladowych
zastosowaflhydroZelu,np. irnplantu, sztucznego
miqsnia,soczewkikontaktowej,czy opatrunku przy \eczeniuoparzeni uszkodzerisk6ry.
6. Ze wzglEduna spor4iloSi symboli matematycznych,niekt6re s4 nie objaSnione,a niekt6re poMarzaj4cesip, wskazanybylby spis wazniejszychoznaczeh,co ulatwiloby czTianie
pracy
Szcze96lovve
u14agidolyczqceprecyziipojqt i stronyredakcyjnej:
Te uwagi odnosz4siq, miqdzy innymi, do nastqpuj4cych
sformulowan:
1. str. 7. dotyczy stwierdzema,,...model
ntatemalyczny,
opisujqcyrzeczywistezachowanie
siq materialLt."- nie ma takich modeli. Modele mogq tylko opisywa6 rzeczywistoSiw
spos6bmniej lub bardziej przybltaony.
2. Sft. 8 i 23. OkreSlenie,,1prawoFicka dla procesfw stacjonarnychoraz II prawo Ficjest nieprecyzyjne.lprawo Ficka jest swegoroka dla procesdwniestacjonarnych"
dzaju.zwrqzkiem hzycznym, odnosz4cymsiq nie tylko do proces6w stacjonarnych.
Natomiast jako II prawo Ficka przyjEto nazywac r6wnanie roLniczkowe dyfuzji,
otrzymanewlaSniepruez podstawienieI prawa Ficka do r6wnaniabilansumasy.
3. str. 10.Co znaczyokreSlenie
zero-wymiarowe
modelepotqgowe"?
u ...przestrzennie
4. str. 10. Stwierdzenie'.,,Powy2ejscharakteryzowany
stan badan i wiedzyo hydrozelach
jest istolnqprzeszkodqwszerszymzastosowaniuorazprojektoytaniumaterialfv, reaktywnltch".Dlaczego...stanbadaf,i wiedzy ...jest istotn4przeszkod4?

5. Definicje porowatoSci,z podzialemna calkowit4 rzeczywrst4efektywn%pory Slepe,
zamkniqte,itp., s4 doSi jasno sformulowanew ksi4zkachAksielruda i Altszulera iub
Scheideggera.
Te podanew pracy na str. 20 sqinne i chyba nie tak precyzyjne.Czy
jest jakies uzasadnieniedla zastosowania
tych innych definicji?
6' Str. 22. ,,W hydro2elachPVA rozpiqtolt irednicy por6w waha siq w granicach od 0,
007 do 120 tr-utt".Nalezaloby wspomniei, co rozumiemy przez Srednicqpor6w, bowiem pory nie majqksztaltukulistego.
7' R62ni autot'zy zajmujqcy siq zagadnieniem dyfuzji stosuj4 pojpcie ,,e/ektywnego
wsp6lc4tnnikadyfutzji",przy czym czpstoautorzyCi rozumiejepod tym pojEci.- .o
innego.A co Doktorantkarozumiepod tym pojEciern?
(str.23).
8. Przez calqpracqDoktorantkau|ywaprzemiennieokreslenie,,wlasnoici" i ,,wlaiciwoici" w tym sarnyttt znaczeniu.Charakterystyczny
jest np. tytul podrozdzialu 1.2.9.
Wlasnoici akustyczne.A pierwsze zdanie w tym podrozdziale zaczynasiq od ,,Wlaiciutoici akustyczne..". Zatem brak konsekwencji.Wedlug mnie w rozwazanymw
pracy kontekSciebardziej poprawrle byloby konsekwentne stosowanie okreslenia
,;ulaiciwoici".
9. str.42.Bardziejpoprawnewydajesiq okreSlenie
,,2r6wnan tennodynamikinier1wnou)ago\4)ej"
niL ,,2 nier1wnowagowychrdwnafi termodyn.amiki".Matny tu bowiem na
rnySlistanyr6wnowagi b4dznier6wnowagiw termodynamice.
10. str. 46. ,,leplcietarcie" kojarzy siEraczejznazwiskiem NewtonanizDarcy. Zatem jakie ,,leplcietarcie (typu Darcy)" Doktorantkama na mySli?
11.okreslenre,,g6rnapodstatva",,dolnapodstawa"jest nieprecyzyjne.proponujEokreSlenia,,g6rnapowierzchniaprdbki" i ,,podstatvapr6blci" bez przymiotnika ,dolna"
bowiem podstawazawszekojarzysiq z tym co jest pod spodem, czyli na dole.
12.Niekonsekwencjaw stosowaniujednostekczasuna osiachrysunk6w, na przyklacl,na
jednostkEldl (: dni) w liczbremax 0.01, a na rys. 2.5jednostkE sl
rys.2.4 stosowano
f
(: sekundy)w liczbie400 000,podobniena rys. 2.8 i2.9 orazinnych..
13.Nazwarozdzialu.3.Analiza wra2liwoScimodelu zamiast3.Analiza parametryczna,
wydaje rni siq bardziej adekwatnaco do tresci i podtytul6w tego rozdzialu.Dalej rozwaZanes4 bowiem: 3.1. Model chemo-mechaniczny,
3.2 Model pelzania, itd., a nie
3 L Parametrchemo-mechaniczny
czy 3.2.Parametrnelzania.
Posumowanie
Przedstawione
wyzej uwagi dotyczqceprecyzjisformutowarii stronyredakcyjnejnie obnizaj4
poznawczychi praktycznychwalor6w pracy doktorskiejwykonanejprzez mgr inz. Kataruynq Kazirniersk4-Drobny.Wykonala ona ogromnepracEpodejmuj4ctrudny i wielow4tkowy
temat. W wyniku swoich badaf, dostarczylawalnych inforrnacji i szczegolov\rych
danych materialowycho badanychhydro2elach,kt6re moge byc bardzopomocnedla zastosowafhydroZeli w rnedycyniefarrnacji i biotechnologii.Doceniamduzy zakreswiedzy i przemySlan4metodologiq sposobu pr zeprowadzeniabadari,
Stwierdzamzatem,2e mgr inZ. KatarzynaKazimierska-Drobnywykonala pracQdoktorsk4 wnosz4cqznaczqcywklad do wiedzy dotyczqcejchemo-mechanicznego
zachowaniasiE
hydrozelipoddanychdzialaniuSrodk6wchemicznieaktywnych oraz,2e przestawionado oceny rozprawaspelniawymaganiastawianerozprawomdoktolskim zgodnie z art. 13 ustawy z
dnia 14 rnarca2003 roku. Dlatego wnoszQdo Rady Naukowej Instytutu PodstawowychProjej do publicznejobrony.
blem6w Techniki PAN o dopuszczenie

