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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson pod tytułem 

„Wpływ środowiska i temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki 

diamentopodobnej na stali S355 

 

Recenzja została przygotowana na podstawie pisma Przewodniczącej Rady Naukowej  

Instytutu Chemii Pani dr hab. Sabiny Dołegowskiej, profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach z dnia 31.05.2022 r. 

 

Praca doktorska Pani mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson została wykonana pod kierunkiem dr hab. 

Mieczysława Scendo, Profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiotem 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson jest zgodnie z tytułem pracy wpływ 

środowiska i temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopochodnej chociaż sama 

praca rozbudowana została o badania właściwości mechanicznych i trybologicznych tychże powłok. 

Rozprawa doktorska została zredagowana w sposób poprawny, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

tzn, zawiera aktualny stan wiedzy przedstawiony w CZĘŚCI LITERATUROWEJ. Na początku CZĘŚCI 

DOŚWIADCZALNEJ autorka formułuje cele pracy. Całość rozprawy to 13 rozdziałów poprzedzonych 

spisem użytych w pracy skrótów. Należy podkreślić, ze przyjęty układ pracy jest przejrzysty,  wyniki 

badań przedstawione zostały starannie .  Praca obejmuje 168 stron. 

Rozdział 1 pracy doktorskiej to krótki Wstęp przedstawiający obiekt zainteresowania Autorki czyli stal 

węglową z jej wszystkimi wadami z punktu widzenia odporności na korozję, konieczność 

zabezpieczania tego materiału przed korozją oraz powłoki DLC jako potencjalnie korzystną metodę 
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zabezpieczenia przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

elektrolitów o „niskiej i wysokiej wartości pH”. Rozdział kończy się krótkim przedstawieniem ogólnego 

celu rozprawy doktorskiej. Autorka wymieniając różnego rodzaju technologie stosowane w 

zabezpieczaniu stali przed korozją pisze: ”Powłoki antykorozyjne mogą być nanoszone na podłoże 

różnymi metodami, najczęściej poprzez chemiczne lub fizyczne osadzanie z fazy gazowej” – trudno 

zgodzić się z tym stwierdzeniem w kontekście o ogólnego omawiania metod ochrony stali. 

Rozdział 2 to bardzo ogólne omówienie zjawiska korozji elektrochemicznej oraz korozji chemicznej z 

uwzględnienie podstawowych praw wzrostu warstwy tlenkowej. Podział i opis typów korozji został 

wykonany bardzo pobieżnie. Definiując mechanizm korozji elektrochemicznej Autorka pisze: 

„…zachodzi w roztworach elektrolitów na zwilżonej powierzchni metali i stopów.” Nie do końca jest to 

prawda, ponieważ również korozja atmosferyczna zachodzi z mechanizmem elektrochemicznym a 

powierzchnia nie jest zazwyczaj zwilżona. Wystarczy do kilkudziesięciu molekuł wody, aby mogły 

przebiegać reakcje elektrochemiczne. Opis powstania ogniwa korozyjnego jest również 

problematyczny, bo czy występowanie reakcji anodowej i katodowej jest czynnikiem sprawczym 

powstania tego typu ogniwa czy też połączenie metaliczne i elektrolityczne materiałów różniących się 

potencjałami korozyjnymi jest czynnikiem prowadzącym do powstania anody i katody ogniwa i 

zachodzenie na nich odpowiednich reakcji ? 

Rozdział 3 opisuje wpływ środowiska i temperatury na korozję różnych stali. Przedstawione zostały 

przykłady różnych środowisk korozyjnych o charakterze kwaśnym i zasadowym i związany z nimi 

charakter zachodzących procesów destrukcji. Przedstawione zostały tutaj wyniki badania korozji stali 

w środowiskach o różnych wartościach pH jak również w środowiskach, do których wprowadzono 

inhibitory korozji czy różne kationy metali. Czytając ten rozdział można się trochę pogubić. Należy 

również bardziej krytycznie podchodzić do danych przedstawionych w publikacjach. Przedstawione 

szybkości korozji dla roztworów chlorku sodu o różnych stężeniach budzą wątpliwości ze względu na 

uzyskane wartości (bardzo wysokie). Autorka nie uniknęła również pewnych uogólnień. W pierwszym 

zdaniu czytamy, że „stal niestopowa ulega procesowi korozji zarówno w środowiskach kwasowych jak 

i zasadowych”, a przecież przypominając słynne doświadczenie Faradaya wiemy, że w stężonym kwasie 

azotowym proces korozji nie ma miejsca ze względu na pasywację powierzchni. Z drugiej strony 

odporność stali zbrojeniowej w środowisku betonu jest wynikiem silnie zasadowego charakteru cieczy 

porowej. Część dotycząca wpływu temperatury jest zdecydowanie lepiej skomponowana, czyta się ją 

z zainteresowaniem.  
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Rozdział 4 to przedstawienie występującej w tytule rozprawy doktorskiej powłoki diamentopodobnej 

(DLC). Autorka pracy przedstawia wszystkie odmiany alotropowe węgla i charakteryzujące je 

hybrydyzacje. Wyjaśnia również jakie parametry powłok DLC pozwalają im być materiałem  

o doskonałych właściwościach przeciwkorozyjnych. Doktorantka pokazuje również możliwości 

modyfikowania powłok diamentopodobnych, dzięki czemu można uzyskać materiały o różnej 

funkcjonalności.  

Część doświadczalna pracy 

Ta część pracy rozpoczyna się zdefiniowaniem głównego celu pracy doktorskiej, który został 

sformułowany jako określenie mechanicznych i antykorozyjnych właściwości powłoki 

diamentopodobnej (DLC) na podłożu stali S355 w środowisku mocnych elektrolitów. Cel ten miał być 

osiągnięty poprzez realizowanie wyznaczonych przez Autorkę celów szczegółowych. Analizując treści 

zawarte w tym rozdziale zauważyłem rozszerzenie zakresu pracy w stosunku do przedstawionego w 

tytule. 

W rozdziale 7 pracy został scharakteryzowany materiał, który poddano dalszym badaniom i na którym 

została przygotowana powłoka DLC. Opisano proces nanoszenia powłoki diamentopodobnej metodą 

chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganej plazmą (PECVD). W rozdziale tym Pani mgr 

Katarzyna Staszewska-Samson opisuje metody spektroskopowe, które użyła do charakterystyki 

uzyskanych powłok. Są to Spektroskopia Ramana i dyfrakcja rentgenowska (XRD) oraz spektroskopia 

w podczerwieni z transformacją Fouriera. Bardzo duży nacisk Doktorantka kładzie na charakterystykę 

mechanicznych właściwości powłoki nałożonej na stal S355, t.zn. twardości, przyczepności, 

współczynnika tarcia, odporności na ścieranie oraz chropowatości i struktury geometrycznej 

powierzchni. Każda z metod została w wyczerpujący sposób opisana. W dalszej części rozdziału 

następuje charakterystyka środowisk, w których wykonano badania elektrochemiczne oraz opis 

szczegółów technicznych związanych z badaniami elektrochemicznymi, t.zn. naczynko 

elektrochemiczne, roztwory do badań,  elektrody  oraz badania stałoprądowe, które zostały wykonane 

w celu wyznaczenia parametrów korozji. Na końcu Autorka pracy przedstawia procedurę obróbki 

termicznej próbek.    

Rozdział 8 to przedstawienie wyników badan oraz ich dyskusja. Autorka wykazała, na podstawie 

przeprowadzonych badań amorficzna (bezpostaciową) strukturę powłoki DLC. Pomiary mechanicznych 

i trybologicznych właściwości powłoki DLC wskazują, że stal pokryta tą warstwą poprawiła parametry 

twardości, odporności na zarysowanie, współczynnik tarcia oraz odporność na ścieranie. Na tej 

podstawie autorka stwierdza możliwość przemysłowego oraz medycznego zastosowania powłok 
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diamentopodobnych. Poza odniesieniami do literatury omawiającej metale i stopy takie jak stale 

stopowe czy tytan, wskazane by było pokazanie przykładowych możliwości zastosowania stali S355 

pokrytej warstwą DLC w przemyśle czy medycynie ewentualne wskazanie czy takie zastosowania są już 

znane.  

Badania korozyjne obejmują krzywe polaryzacyjne wykonane w trybie potencjodynamicznym, oraz 

krzywe w zakresie tafelowskim. Badania te pozwoliły na określenie korozyjnego zachowania się stali 

 

i stali pokrytej powłoką DLC w środowiskach korozyjnych o niskim i wysokim pH. Doktorantka 

wyznaczyła parametry procesu korozyjnego takie jak potencjał korozyjny, gęstość prądu korozyjnego 

oraz współczynniki tafelowske – anodowy i katodowy. Z podobieństwa nachylenia tafelowskich 

odcinków gałęzi katodowych Autorka pracy formułuje wniosek o identycznym mechanizmie redukcji 

jonów wodorowych w przypadku stali S355 i stali pokrytej warstwą DLC. Jeżeli warstwa nałożona na 

powierzchnię nie jest szczelna, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z identycznym 

mechanizmem wydzielania wodoru. Natomiast jeżeli warstwa jest szczelna to mechanizm nie może 

być identyczny, ponieważ wydzielanie wodoru będzie zachodziło na powierzchni węgla a nie na 

powierzchni stali S355. Przedstawione na Rys.61 potencjodynamiczne krzywe polaryzacji wykonane po 

różnych czasach od rozpoczęcia ekspozycji mogą świadczyć o szczelności nałożonej na powierzchnię 

stali powłoki DLC. W tym miejscu niezbędne informacje można by otrzymać stosując elektrochemiczną 

spektroskopie impedancyjna, która dałaby wiedze na temat szczelności i parametrów rezystancyjo-

pojemnościowych powierzchni elektrody po modyfikacji. 

Przy omówieniu topografii powierzchni po badaniach w roztworze kwaśnym Doktorantka stwierdziła 

obecność hematytu na stali S355. Czy tlenek ten powstał w czasie ekspozycji w zakwaszonym 

roztworze chlorku sodu czy też w procesie wtórnym między wyjęciem elektrody pracującej  z naczynka 

elektrochemicznego a wykonaniem obrazowania powierzchni??  

Stal S355 oraz układ stal 355/DLC Doktorantka poddała obróbce cieplnej w temperaturze 400 i 800°C. 

Na podstawie badań dyfrakcji rentgenowskiej stwierdziła, że stal S355 pokrywa się tlenkami żelaza, 

których skład zmienia się z temperatura. Pokrycie powierzchni powłoką diamentopodobną powoduje 

ograniczenie zmiany masy w czasie (obniżenie szybkości korozji chemicznej) dla temperatury 400°C. 

Zwiększa to możliwości aplikacyjne tego typu powłok nakładanych na stal konstrukcyjną zwykłej 

jakości. Podwyższenie temperatury do 800°C powoduje uszkodzenie powłoki DLC szybką korozję 

chemiczną.  
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Zostały również określone wybrane parametry mechaniczne powłok wygrzewanych, które porównano 

z powłoką DLC w stanie wyjściowym. 

Zmierzone szybkości korozji rosną wraz z temperaturą wygrzewania powłoki. Topografia powierzchni 

wykonana za pomocą SEM pokazała istnienie punktów, w których pojawiają się produkty korozji, 

świadczące o braku ciągłości powłoki po wygrzewaniu. 

Przedstawione w rozdziale 9 wnioski w sposób syntetyczny przedstawiają najważniejsze wyniki 

uzyskane w przedkładanej do oceny dysertacji. 

Rozdziały 10 i 11 to streszczenie pracy w języku polskim i angielskim przedstawiające w sposób 

syntetyczny zawartość pracy w części teoretycznej (literaturowej) oraz badania własne. 

Rozdział 12 to spis literatury zawierający 235 pozycji, które obejmują w większości okres ostatnich lat. 

Świadczy to o bardzo dobrym rozpoznaniu przez Doktorantkę tematyki przedstawionej w pracy. 

Ostatnie dwa rozdziały zawierają techniczne dodatki zamieszczone w aneksie, obejmujące spis tabel, 

rysunków oraz dorobek naukowy Autorki. Dorobek naukowy obejmuje dziesięć publikacji z listy JCR 

publikowanych w latach 2016 – 2021. W jednej z przedstawionych publikacji Doktorantka jest  

pierwszą autorką. Znajdujemy tam zarówno publikacje z czasopism tradycyjnych jak i Open Access. 

Impact Factor na poziomie 20.525 należy uznać za dobry. Na uwagę zasługuje również aktywność 

konferencyjna Doktorantki. 

W ocenie Recenzenta rozprawa naukowa magister  Katarzyny Staszewskiej - Samson jest napisana 

poprawnie  i przeprowadzona prawidłowo od strony eksperymentalnej. Doktorantka określiła  

właściwości mechaniczne, tribologiczne oraz przeciwkorozyjne otrzymanej do badań powłoki DLC.    

 Praca może stanowić przyczynek do szerszego stosowania powłok DLC w technice.  Doktorantka 

wykazała w rozprawie umiejętność w prowadzeniu prac eksperymentalnych. Trafny dobór metod 

badawczych dla określenia właściwości uzyskanych do badań powłok DLC pozwoliła doktorantce na 

osiągnięcie zamierzonego celu. Wykorzystała liczne metody i techniki eksperymentalne uzyskując 

spójny zestaw wyników pomiarowych. 

 

Pytania i uwagi narzucające się po lekturze pracy: 

Czy szereg napięciowy metali w wersji standardowej wykorzystywanej przez elektrochemię 

rzeczywiście pozwala na wskazanie, który metal będzie a który nie będzie ulegał procesowi korozji? 

„…w początkowym etapie szybkość korozji jest bardzo duża, lecz ma tendencję malejącą, aż do 

momentu osiągnięcia stanu równowagi.”  Jak należy rozumieć pojęcie „stan równowagi”? 
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Od czego zależy szybkość korozji stali w roztworach NaCl (tabl1) ? 

Str. 41 Czy komora reakcyjna była dwuwymiarowa? 

Str. 62 Czy rysunek 33 nie został pomylony (opis osi rzędnych)? 

 

W niektórych z przytaczanych przez Autorkę reakcjach nie jest spełniona zasada zachowania ładunku: 

np. (29); (30); (31); 

Gdzie zachodzą reakcje elektrochemiczne badanych układów S355 i S355/DLC odpowiednio na 

powierzchni stali czy na powierzchni powłoki diamentopodobnej w drugim przypadku? 

 

Literówki i niezręczności językowe zdarzają się rzadko i nie stanowią w pracy problemu, więc 

pozwoliłem sobie je pominąć. 

 

Wspomniane w recenzji nieścisłości nie wpływają na wartość naukową przedstawionej rozprawy. 

 

Podsumowując, stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji praca doktorska Pani mgr Katarzyny 

Staszewskiej – Samson spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, określane w art. 13 ust. 1 

Ustawy z dnia 4 marsa 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. Ustaw nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) i wnioskuję o dopuszczenie 

Doktorantki, Pani Katarzyny Staszewskiej – Samson,  do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 


