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1, Podstawa łvykorrania reeełzji

Podstawa praw§a: zgłdna ze stanęm prewnyrn, określonym w art" 13 ust, 1 ustawy z drńa

14 waręa2Ba3 r. o stopniach naukowyeh i tytule naukowym oraz 0 stcpniach i tyt*le w zakręsie sztuki

(§z.U. z dniazl. "§6.2ł16 r., paz" 882}"

Podstawą wykonania recenzji jest pismo Pana prof. dra hab. Rafała Rakoczego -

Dziękarla Wyóńńu Technologii i Inzynierii Chemiczlej, Zatltłóńopomorskiego

Uniwersytefu Teclmol*gicznego w Szęzr,cińę z dnia 5 puźńńe;rntlxa ż8żl r.
i§/TiICh/A l 1 5 5 12821).

ż"Pm*llmiot recenzji

Frzedmiotem r*cmĄi jest rozprawa dal*orska rrrgte inż. H. Rogozńskiega

pŁ. ,,Cohesian af Słłlvent-Based Acrylic Pressuye-Sensitive ,Ądhesives {PSA)" " Ęsertację
wykonano *a \Yydziale Techrrolcgii i Inątnięńi Cherniczrej Zachodniopornorskiego

Uniwersytetu Technologiczrrego w Szczecinie. Praca obejmuje ogćłern 174 strony

maszynapisu komputerowego f,ormatu 44 prz,ygotolvancgo w jęryku alrgielskim, który

zavłiwa 86 rycin, 56 tab,el {w §nr 51 w rozdztńe 6),l45 eytowarlych źródń litęraturowych

i t4 publikacji Autora niniejszej dyse*a*ji. *pracowanie obejmuje 11 porrrrmerowanyctl

rqńziŃów {w kolejności następlłlącej: Introduction, Thecretical Background, Target



of Dissertaticn, Experinrentai Fart, Finding of Experirnęrrts afid Diseussion, Tables 6-56 with

all Results, Partialtry not lncluded in the '!Y'ork, Genęral Conclusions, Outlook

and Ręeammęndatic* f,or Futtrrę Developnr*nts, Referencę§, Li§t af ołvn Publieations,

§ummary, Streszczenie),

3. Oeena ogólna

Problematyka baóa,wcza, której realizacji podjął się mgr Lfiż. H. Ragozinski

w r§ceilzo,l,vanej rozprawie dcktorskiej łria dgżę zta*zęnie nie tylko naukowe, ale również

utyiitanre. Kleje sarn*przylepne iPSA}, bazująre na różłlych polirn*rach {akrylawych,

naturalnych, synte§cznych kauczukach, silikonach, poliirretanach, pcliesłracŁl,, kopolimerach

etyłenu i octanu winylu, polieteraeh}, znaluźy zastosow-anię w więlu garęńach ptzemysłu.

§o ich najwazniej szych właściwości *ń źą: tack (adhezja połłierzrhńowa, kleistoŚĆ},

ńŁrczja{grzyczeptłość}, kahezja{wytrzymaŁłść, spójność) r:razskurłz. Nieusięciowane kle.le

samoprzylepne rrie rrńąą się do vłybxavańa wysokowartościałvycb pr*duktów finalnYcb.

'W cęlu uzyskanta w fych spoiwach odpowiedniej kchezji *raz wysokiej termoodpornoŚci

uzyskiwanychpałączenkonieczne jęst zastosovranie wytypowarrych śrgdków sieciującyeh.

'lYłaściwości kahezyjne klejów samoprrylepnych tńęą do ich najistotniejszych

charakterystyk aplikacyjnych-decydujących zatazęm o d*borzę teehnologii Łączenia

oruz komercyjnyrn zastosowarriu, Biorąc pod twagę płvqższe ptzesłal*j, recenżOwa§a

dysertac.ia stanowi aryginalte razlviryarie zagńnźeńa datycącego si**iowa§ia akrylorłyeh

ktejów P§A i w sposób bezpośredni *pisuje się w aktualne cczekiwarłlaptzemysłłł.

§truktura ręc€llzo$lanej pracy jest właiciwa dla dysertacji naukcrwych, Na.|pierw Autor

na pcdstawie źródęł literaturowych dokonał wpr*wńzenia do problematyki klejów PSA.

Następnie określił łel ptały, sctrarakleryzaw* rnateriał daswiadczńny ł uzasńnił dobór

mętod badń. PluĄąc na uzyskanych wynikaeh tykonanycŁ eksperyrneatów, ptzeprx'vłńził

ich. a;naLizę. na podstawie której sfgfinułował w"nioski. Oprócz lwykaz:u żr&dęł literaturcwrycłr,

z*xńeśeił spis swoich prlblikacji, które j*dnakźre łłie wrąrą się bezpośredaio

z rcnxłiErywafiyfil tef§atę§t foryralxy,

4" Ocena szczegółxwa

Wykaz skrótów /Łist of Abbr*viations/ {s. ó-Ę

Zarnleszezcl_ny vr pfacy vrykel, skrótórv jest bardzo prryóńny i umożliwia srrybsz*

dotarcie do skrótów zaq{ertyęhnr.in, na rycina*h.



lffrtęp /Ittrod*etio# (s, 8-9}

Autor dokonał ,,historyemego" wpr*wadzęnia óg probiemaĘki klejów PSA, końcąc

inforrnacją s eęlu p*djęty*h badań. Zdanisrn ręcęfize$ta korrystni€jszym byłcby

zamięszczęńę tych treści w kolejnych sekcjach, zxvłaszłza, ire w tyrn rcńziatrę

nie ą cytowane jakiekolwiekżróóŁa litęraturowe,ńe zamia§zczono również tabel ani rycin.

Podsfany tełreĘłzlr'e /Theoretical Backgroundl {s. 1S_,r1)

Tęn rozdziń rpstń podzielony na S p*drozózińów. §/ sposób szczsgółowy Autor

schara.kteryz*wał p*sztzrgólne grupy klejów PSA. Wyspecyfikował środki wiEląłe

rozpuszłzalttkowe, rvodororcień*zalnę dyspersyjne oraz bezroąpuszczalnikowe w wersji HM

{tapliwe) i LVS (o niskiej lepkości). Następnie dokonał klasyfikacji klejów PSA pod

względem bary p*limerowej na akrylowe, poliuretanowe, poliestrovre, polieterawę ataz fta

kanczukach naturalnych i syntetyczrryrh, silikonach i kopolirnerach EVA. S/ datszej

kalcjnaści zwrócił i}\§agę na istctne z punktu widzenia fundarnentalnych właściwości ktejów

sarrr*przylepnych P§A charakterystyki &otytąte prryczepnłrici: adhezję wstępną, a&hezję,

kołrezję i sktrrcz" Przedstawi,ł powszechnis stosowanę standardowę metody badan

właściwości adhezyjnych i kahezyjnych" tnftrmacje te świadcą o znajomości podjętej

pr*blematyki oraz znaczęńa prcwadzenia badan właściwości adhezyjno-kohezyjnych kłejów

PSA" Na podkreślenie zasfugu.}e przedstawienie zjawlsk rachadzącyctl, podczas procesów

konsolidacji ry,ch klejów $az zasygnaltzawagię rngżliwości w zakresie st*sowania systemów

łl&vardzanych energią prornieniowania UV. li/ Ęrn kcntekście prosiłbym Autora

o synte§czne zaprezsr*owani* na publicznej obrcnie progncz dotycących rczwoj* tej

technologii, $/ podsurnowaniu tegc rozbudowanego rcizdzińw Doktorant stwierdził, ze pro§e§

sieciowania aĘlowych klejów PSA wzbudza zaintąęsowanie ze wzglęóu na potencjalne

praktyczne zastosowanie w różnych gńęziałh przemysfu .

Ce[ pracy doktorekiej /Tłrget of }issertationl {*. 4t-42)

Autor przedstawił zasnietzęnia bałtawczt 8ta2, jaki mxeriń za§Ń zaplanłwaa1

** reńizaeji rarprauły. Cel pracy zsstŃ sfonnułowany w sposób prawidłowy" Na wyróżnienie

zasfuguje aspekt utylitarny zwiryany z plan*wanyrn opra§O§/aniem tęchnologii prcdukcji

szerokiej palęty akrylorvych klejów P§A.



]

Czę§ć doświadczalna lExperimełtal ?artl $. aż-ft$}

trV tabeli 2 Autor puedstawił mńeńń badavłczy, natomiast w tabeli 3 właściwości

r*zpllszczakikowych klejów P§A zawieĄących ztóżńcowanę ilości grup karboksylowych"

Zau,warńny jest brak inforrnacji na ternat liczby przeprowadzłxlyłh paultórzsń dla

wszrystkich przygłtawanych układów? Li*zba pomiarórv nra istotłe rnaczsnie, zrułaszeza

przy bńaniar}l w§tzymałości oraz aęęnie właściwaśń a&hezyjn*-kahezyjtych pałączsń.

§/ spasób prawidłowy prryjęto oznakowanie stopnia delaminacji jako ń dńhezyjrłe),

cf {kohezyj tle) amz pcf (częściowo kohezyjne).

W rczdzia7e 4"3. Środki sieciujące /Crosslinking agatńslAutor opisał ptzeptłwńznne

eksperymen§ w ceiu określenia wpĘwu ńżnych środków sieciujących {zaulietąąeychróźmę

gllipy funkcyjne} na właściwości ńhezyjtlt:-kahozyjne. Ten fragrnent tekstu ńanigrrt

ręłęnzęnta powiłrien być raptezsrxtawany wcześniej. §/ kontekście wyników

zaptezarłt*łwanych w tabeli 5 prosiłĘra Dokttrranta a wyja{nieńe prrryuyn niekorzystnych

rez*trtatów uzyskarrych dla śrcdka sieciującego,,Cyrn*l 3S3 LF".

Na ryc" 15-t7 Autor przedstawił wyrriki lepk*ści w funkcji e?As|7 dla testowa*yeh

*kładów. Na ryc. 16. czas (ź.ywotrrość) powinien być podany w innej jedłostce niżnarye. 15

i ryc" 17 " }l|lająe na uułaózę reaktywnośó sparądzsnych układów ciekavrym aspektenr

pg;a;nvrczym byłoĘ wzbogacenię badań z wykotzystanięm fizykochemlc.zaych rretod

arłaLizy instrumentalnej .

lnterezującę zależnłści w zakręsię wyników Wzeptowadzałryeh eksperymentów

z*stńy zamleszczsnę na licznych ujęciach grńrznych. Fewnym mankamentern jest

zastosowanie róznej skali na gsi Y {tack w Nlż.S cm}, np, aa rye" 
'&-2t 

L|ń 23-26.

Gełeralnie, paza kilkoma drobnyrni uchybieniami, Autor przeprłvła&zlł ałlńią uzyskanych

wyników w sposob szłzegtńovły i interezu,jący, wzbłgacając treści licznymi wykresami"

l&yniki eksp*rymentów i dyskusja §inding of §xperiments and Discussionl {r. 1"28-125i

Doktorant końary p{acę, cielrawą łapzą*ą wszystkie najistotniejsze wątki dyskusją

oraz tntęresującymi i9 rrnioskami, §/ cńej raz*iągłcści odpowiadają one na zńoźony cel

Wacy \§ zakłęsię formułowania recepfur akry}owych klejów, P§A łraz właśeiwości

adheąyj no-kohery jrłe p&ączań.



Tabele zawier*jące wrzystkie rezult*ty ezęściowe nignwarte w tek{cie pracy /Tnbles

Cantgining all Resnlts, Partially not lreluded in the \{orkl {*. 125-15}

$/ tym rłńztalę zffixłarto 51 nienurnercwanych t**1z wyuikarni przeptc,wańzonych

eksperyrnentów. Zdaaięrn recenzenta a ezęść pracy mogłaby stanowić arręks do niniejszej

dysertacji, Karrysźne byłoby rówrńeż zarrńęszczente analizy statystycznej uryskanych

rezultatów badań dla pełniejszej oceny zależnaści mtędzy ridziałem poszczegóĘch środków

sieciujących.

Podgurnowanie i rekomandacje do prorn**lzcnia dalsz.ycb pn*c lGeneral Coaclusicnso

OtltlooĘ and Reeammendatiał f*r F*ture Developmerrtcl {s. 158-159}

Mgr inz" Hełryk Ragorinski stwięrdziŁ lr'.ir'., żę ,,...Opracowcnie nawej technalogii

prłdukcji klejów i rnałeriałów samłprzyłepnych jest ściśle nłkEzane z możliw*ścią ich

zastasowgnia w bardza często innowacyjnych prodwl**ch samoprzylepnych. Pożądane

właściwaści produh:ów samoprzytrepnych i nłiqzane z tym za§tasowaftie szerokiej gaftry

śrtdkłw sieciujqcyeh stwarzajq CIgromne możliwości dła naukowców i technolagów.

Mój purtkt widzenia jest taki, że przyszłość chemii i technołogii sieciowania łeźy w

zastasowaniu recłłwslłgti UY do tych procesów. Techłłologia W wykcrzystujqes

fłtorerłktywrce nłiqzki sieciujqce wa wiele zclet i niewiełe wad w porównarłiw z klasycznyłrei

metadami sieciowanig. Klasyczrte met*dy sieciawania wykorzystujE typowe zwźqzki

sieciujące, takie jak chelaty metali, izocyjaniany, iłtW propyłenowe i real*ywne termicznie

żWice mełcsminłlwe. Innowacyjne mełody sieciowarłia nłiqzane z tecknołagiq W
wykłrzystujq wielafunkcyjne (metamfetawiny) alrrylany i fałcrealąlwne uretanc-

{rne tcł} akrylany j ąko środki sieciuj qce..."

Podaae settencje świńłą ł duĄ dojrzałości naakowej DoktoranĘ umiejętności

garnodzięlnego prowadzęnta badań, zrozrrmieniu problemów tęcbnologicznych i wiedąy

na temat mozliwości kon§nuowania podjęĘ problema§ki badawczej doĘcącej zarówno

klejów, jakiwłaściwościadhezyinł-kohezy jnyehpałącze&.

Litcrafura lRęferencesl traz §pie wl*snych publikacji lList af oryn Public*§ons

{x. 16S-168}

Autor w sposób prawidłowy doko*ał doboru źródęŁ literaturorruych (145 opracowań},

Na wyróhrienie zashrguje duia lięńa własnych autorskich bądz współautorskich {14)

opracowań a znałzęniu utylitarnym.



l

Podsrrmorryanie oceny

Treści raułartę w ccęnianń pruły są dowodem, żt Aatot posiada wiedzę z zaŁłęsu

klejów P§A, badan właścirvcści aóhezyjno-koheryjnych pńryzeh. forrnułowania receptrrx

ltaz procesów sieciowania śrcdków więących. Praca jest autorskim opraeowaniern

ząńńenta klejów akrylowych PSA do zastosowań uł róz:lych dztedzinach przemysłu.

t}ważam, żę Autor wykonał ambitne radar:Jię naukowe i osiągnął zamietzorly cel

przedstawiając Radzie Wydziału Technologii i InĘnierii Chemicznej Zarhoóńopomorskiego

Uniwersytetu Techn*iogiezrlr;ga w Szczęcinie pracę, któte,j wyniki wpisują się w caĘ

razsiąg}aści w zagadnięnie właściwości adhezryjno-kahezyjnych pńącz*ń, cł $tażfr stanołrić

inspimcję dla wdrożeń przernysłorłych.

Zalvartę w recenzji uwagi, §ą prryczynkiern do dyskusji naukow*j

i genei,alaie rzeczbiorąc nie wpĘwaj ąrrap§a;ytywną scsnę ueczanej raz.pravry doktorskiej.

§/ powyzszyrn koŃekście zatem stwięrdzam, źn tłzprawa doktorskaPana mgla ilź.

Henr7ka Rogozińskiego, spełn:n wrna9ańa ś.awia§ę w Ustawię o §tule naukowym

i stopniach rraukowych §taz Q stopniach i tyttlie w zakresie sztuki z d*. U.a3" ża83 *

{Dz,U. z dnia żr.B63ł16 r., p§z.882} crazPtczpotząńzeniu Ministra Szkolnicfwa Wyźnzega

z dńa 3 paźńńemtka żaU r, w sprawie szczegńCIwego Ębu ptzeprowńzańa czynrwśst

w przewodach doktorskiłn i imbilitacyjnyr§ ofźlz w postępowaniu o nadanie §fufu profesora

{Dz. U. poz. 1383) i stanovri podstawę rne,tytaryłmą do ubiegarria się o stopie* doktoru.

Stawiam ptzńa wrriosek o doptlszczenie Fana rŁgra lflż" Herrryka Rogozinskiego

do publicznej obrony razptaw doktorskiej"

Uasb"('^{ł
dr hałl. inź. TomaszKrystodl,ak


