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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr inż. Katarzyny Łaby  

 

 Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska pani mgr inż. Katarzyny Łaby 

zatytułowana „Badania właściwości optycznych i elektrochemicznych wybranych 

pochodnych porfirynoidów” zrealizowana została pod kierunkiem pana prof. dr hab. inż. 

Mieczysława Łapkowskiego oraz promotora pomocniczego pana dr hab. inż. Przemysława 

Daty w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. 

Tematyka badawcza niniejszej rozprawy doktorskiej mieści się w nowym nurcie badawczym 

związanym z poszukiwaniem nowych materiałów organicznych o potencjalnym znaczeniu dla 

szeroko pojętej elektroniki organicznej tzn. organicznych ogniwach słonecznych, 

organicznych diodach elektroluminescencyjnych, sensorach czy w medycynie np. jako 

fotouczulacze w terapii fotodynamicznej nowotworów. 

Tematyka pracy obejmuje określenie wpływu struktury chemicznej porfiryn kobaltu 

(II) na właściwości elektrochemiczne, spektroskopowe, spektroelektrochemiczne, jak również 

ich zdolności do tworzenia warstw na drodze elektrochemicznej polimeryzacji. Przedmiotem 

zainteresowania Autorki są metalokompleksy podstawione w pozycjach mezo-

makropierścienia porfirynowego ze zwiększającą się ilością elektrodonorowych 

podstawników karbazolowych. Jednocześnie w celu wyciągnięcia ogólniejszych wniosków, 

Autorka przeprowadziła analogiczne badania z wykorzystaniem porfiryny kobaltu (II)  

z czterema podstawnikami fenylowymi w pozycjach mezo-makropierścienia. Podjęta  

w niniejszej rozprawie problematyka poznania wpływu wybranych elementów strukturalnych 

na określone właściwości fizykochemiczne, umożliwiające w szczególności świadome 

projektowanie związków do konkretnych zastosowań np. w optoelektronice jest z pewnością 

zgodnie ze współczesnymi trendami chemii materiałów i elektrochemii. Należy podkreślić, że  
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w ostatnich latach zainteresowanie związkami metaloorganicznymi zarówno 

małocząsteczkowymi jak i oligomerami, czy też polimerami wykazującymi właściwości 

półprzewodnikowe jest znaczne zwłaszcza w kontekście poszukiwania układów o potencjalnym 

zastosowaniu w optoelektronice. Za cenne uważam podjęcie próby systematycznego przebadania 

bardzo interesującej rodziny związków, a mianowicie mezo-podstawione pochodne porfiryny 

kobaltu (II). Uzyskane wyniki są również bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju inżynierii 

materiałowej. 

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska pani mgr inż. Katarzyny Łaby jest napisana  

w tradycyjnym schemacie i składa się z następujących rozdziałów: Wstępu, Celu pracy, Części 

literaturowej obejmującej między innymi szczegółowe omówienie organicznych związków 

przewodzących, metody ich syntezy oraz domieszkowania. Ponadto, Autorka wprowadza 

czytelnika w zagadnienia związane z układami porfirynowymi między innymi: ich 

otrzymywaniem, modyfikacją, występowaniem w przyrodzie czy ich właściwościami fizyko-

chemicznymi. W Części doświadczalnej Autorka przedstawia wzory strukturalne wraz z ich 

nazwami systematycznymi i stosowanymi skrótami tych związków w rozprawie, jak również 

informację, że związki użyte w badaniach zostały zsyntetyzowane przez pana dr inż. Pawła 

Wagnera z Materials Intelligent Polymer Research University of Wollongong w Australii, opisuje 

odczynniki używane w trakcie prowadzonych badań oraz omawia podstawy teoretyczne metod 

badawczych wykorzystywanych w trakcie realizacji swoich badań. W kolejnym rozdziale 

rozprawy, Omówienie wyników, Autorka przedstawia rezultaty pomiarów diagnostycznych 

elektrochemicznych, spektroskopowych jak i spektroelektrochemicznych mezo-podstawionych 

pochodnych porfiryny kobaltu (II) o różnej liczbie podstawników karbazolowych. W końcowej 

części pracy znajdują się rozdziały takie jak: Podsumowanie, Wnioski, Literatura, Spis rysunków, 

tabel i równań oraz Streszczenia w języku polskim i angielskim. Ze statystycznego punktu 

widzenia, praca obejmuje 160 strony, w tym 77 rysunków, 16 tabel, 2 równania oraz 170 

odnośników literaturowych. Należy podkreślić, że zamieszczony przegląd literaturowy  

w zakresie organicznych związków przewodzących, jak również makrocyklicznych 

porfirynoidów jest przedstawiony w sposób rzetelny i w przeważającej większości obejmuje 

artykuły opublikowane w ostatnich dwóch dekadach (tylko 10 cytowanych pozycji zostało 

opublikowanych przed 2000 rokiem) co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu Autorki do 
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realizacji zamierzonych badań naukowych, jak również aktualności podjętej tematyki przez panią 

mgr inż. Katarzynę Łaby.  

 Przedmiotem zainteresowań Autorki w niniejszej rozprawie były badania 

elektrochemiczne, spektroskopowe i spektroelektrochemiczne mezo-podstawionych pochodnych 

porfiryny kobaltu z rosnącą ilością elektronodonorowych podstawników karbazolowych oraz 

określenia ich zdolności do elektropolimeryzacji w odniesieniu do analogicznego układu 

porfiryny kobaltu (II) z czterema podstawnikami fenylowymi w pozycjach mezo-

makropierścienia. Pierwszy etap prowadzonych przez Autorkę prac obejmował badania 

elektrochemiczne, w których określona została elektroaktywność monomerów w zakresie 

potencjałów anodowych. W przypadku wszystkich monomerów porfirynowych z podstawnikami 

karbazolowymi Autorka zaobserwowała, że zakres potencjału obejmujący czwarty proces redoks 

powoduje przebieg procesu elektropolimeryzacji poprzez powstanie w układzie kationorodników 

karbazolowych i prowadzi do powstania cienkich warstw przewodzących. Najtrwalszym 

układem jest warstwa oligomeru zawierającego 4 grupy karbazolowe w strukturze porfiryny 

kobaltu (II), natomiast najmniej trwałymi układami okazały się układy zawierające po jednej lub 

dwóch grupach karbazolowych. Ponadto, Autorka zaobserwowała, że monomery zawierające  

w swojej strukturze dwa podstawniki karbazolowe tworzą słabo przewodzące i nietrwałe warstwy 

na substracie elektrodowym, co tłumaczy deformacją makropierścienia oraz odkształceniem 

struktury bikarbazolu od formy planarnej. Natomiast w przypadku warstw polimerowych 

posiadających 3 lub 4 grupy karbazolowe proces utleniania zachodził przy wyższych 

potencjałach niż odpowiednie monomery, tego typu zachowanie Autorka wyjaśnia mniejszym 

skoniugowaniem cząsteczek w rezultacie wygięcia się podstawników karbazolowych, jak 

również niewykluczona jest deformacja makropierścienia. Badania monomerów w zakresie 

potencjałów katodowych wykazały, że we wszystkich badanych układach obserwowane były 

dwa dobrze rozdzielone procesy redoks, które opisują powstawanie kompleksu kobaltu (I) oraz 

tworzenie się pochodnych tetrafenylo-porfiryny alkilokobaltu (III), co przejawiało się 

charakterystyczną zmiana pasma na widmach UV-Vis. Natomiast dla elektroosadzonych cienkich 

warstwach nie rejestrowano żadnych odpowiedzi elektrochemicznych w obszarze katodowym. 

Prowadzone badania elektrochemiczne pozwoliły Autorce również na wyznaczenie 

elektrochemicznej przerwy energetycznej pomiędzy pierwszym procesem utleniania,  

a pierwszym procesem redukcji i dla wszystkich badanych układów wartości były zbliżone  
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i mieściły się w zakresie od 1.47 eV do 1.60 eV.  W dalszej część Autorka przeprowadziła 

charakterystykę spektroskopową badanych układów, z których wynika, że obserwowane pasma  

B i Q przesuwają się w kierunku większych wartości długości fal wraz ze wzrostem ilości 

podstawników karbazolowych w strukturze monomeru. Wyznaczone wartości optycznej przerwy 

energetycznej przyjmują większe wartości niż analogiczne  wartości uzyskane na podstawie 

pomiarów elektrochemicznych, co jest związane z faktem, iż procesy redukcji makropierścienia 

do anionorodnika zachodzi w poza zakresem potencjałowym stosowanego elektrolitu 

podstawowego. Ponadto, Autorka zbadała również wpływ wybranych rozpuszczalników (8) na 

właściwości badanych metalokompleksów i w przypadku środowiska koordynującego porfiryna 

kobaltu (II) może przyłączyć dodatkowe osiowe podstawniki, co przejawia się przesunięciem 

batochromowym oraz rozczepieniem pasma Q na dwie składowe, natomiast w środowisku 

niekoordynującym badane układy wykazują pasma charakterystyczne dla porfiryny kobaltu (II). 

Prowadzone badania wykazały również, że badane układy wykazują fotoindukowane 

przeniesienie ładunku poprzez zmniejszanie się intensywności absorpcyjnego pasma B w czasie 

wraz z zmianą położenia jego maksimum z jednoczesnym ukształtowaniem się nowych szerokich 

pasm absorpcyjnych. Badania właściwości fluorescencyjnych zaproponowanych układów 

wykazały, że tylko dwa spośród badanych układów posiadały właściwości emisyjne tzn. dla 

pochodnej trans z 2 grupami karbazolowymi oraz z 4 grupami karbazolowymi. W przypadku 

wzbudzenia obydwu cząsteczek monomerów długością fali z zakresu absorpcji karbazolu 

rejestrowana  intensywność widma fluorescencyjnego była słaba w zakresie 330-420 nm. 

Natomiast gdy użyta została do wzbudzenia długość fali odpowiadająca jednostkom 

karbazolowym obserwowane były widma fluoroscencyjne z zakresu 330-420 nm jak  

i w dłuższym zakresie fal charakterystycznym dla makropierścienia porfirynowego, co jak 

twierdzi Autorka wskazuje na wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie energii z grup 

karbazolowych na rdzeń porfirynowy. W przypadku przeprowadzonych badań 

spektroelektrochemicznych istotnym osiągnięciem Autorki było wykazanie, że dla wszystkich 

badanych monomerów pierwszy proces redoks jest związany z generowaniem kationorodnika na 

makropierścieniu porfirynowym, drugi proces jest odpowiedzialny za utlenianie metalu 

centralnego z II na III stopień, a kolejny proces jest związany z tworzeniem się dikationu 

makropierścienia porfirynowego. Natomiast widma warstw neutralnych oligomerowych dla 

pochodnych zawierających 3 i 4 grupy karbazolowe są praktycznie takie same jak widma dla 
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odpowiednich roztworu monomerów, co Autorka interpretuje jako brak zmian w strukturze 

makrocykli podczas elektropolimeryzacji, a obserwowane przesuniecie batochromowe wiąże  

z interakcjami pomiędzy pierścieniami porfirynowymi w warstwie. Ponadto, Autorka wyznaczyła 

optyczną przerwę energetyczną dla obydwu układu i wynosiła ona w każdym przypadku 2.51 eV, 

co świadczy o praktycznie takim samym poziomie skoniugowania uzyskanych warstw.     

Przechodząc do merytorycznej oceny pracy, należy stwierdzić, że istotnym osiągnięciem 

pracy jest wykazanie, że badane związki mezo-podstawione pochodne porfiryny kobaltu (II)  

z rosnącą ilością elektronodonorowych podstawników karbazolowych są elektroaktywne  

i charakteryzują się właściwościami ambipolarnymi. Ponadto, pani mgr inż. Katarzyna Łaba 

wykazała, że wszystkie pochodne karbazolowe ulegają elektrochemicznemu utlenianiu  

i sprzęganiu przez podstawniki karbazolowe, a pomiędzy makropierścieniami powstają 

połączenia bikarbazolowe.  Autorka wykazała również, że utlenianie warstw złożonych  

z badanych układów powoduje modyfikację struktury elektronowej metalu centralnego, 

makropierścienia porfiryny oraz podstawników karbazolowych. Doktorantka stosuje 

odpowiednie i różnorodne metody badawcze do określenia wybranych właściwości istotnych  

z punktu widzenia potencjalnych zastosowań, czyli do wyznaczenia przerwy energetycznej, 

zdolności do absorpcji jak i emisji światła. Autorka porównuje uzyskane wyniki eksperymentalne 

z danymi dostępnymi w literaturze naukowej. Uważam, że praca jest opracowana starannie,  

a wyniki są opisane zwięzłym i precyzyjnym językiem oraz prezentuje znaczną ilość wyników 

poprzednio nieznanych w literaturze naukowej. Stronę edytorską pracy oceniam również wysoko, 

chociaż w pewnych miejscach Autorka nie ustrzegła się usterek językowych, literowych czy 

stylistycznych, jak też zapożyczeń z języka angielskiego i nie będę ich przytaczał poniżej. Jest 

ich jednak niewiele, co świadczy o dobrej korekcie edytorskiej tekstu. Recenzent nie ma 

wątpliwości, że pomiary zostały przeprowadzone starannie, a uzyskane wyniki są 

przekonywujące. Podobne stwierdzenie odnosi się również do wyciągniętych wniosków. 

Podjęte przez panią mgr inż. Katarzynę Łaby badania z pogranicza chemii materiałów 

polimerowych, elektrochemii i fizykochemii zmierzające do optymalizacji i rozwinięcia 

metodologii wytwarzania nowych elektroaktywnych materiałów organicznych, a także lepszego 

zrozumienia ich działania jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i też 

ze względu na konieczność poszukiwania nowych udoskonalonych ogniw fotowoltaicznych, 

organicznych diodach elektroluminescencyjnych czy sensorów. Praca doktorska pani mgr inż. 
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Katarzyny Łaby stanowi kontynuację wcześniejszych pionierskich badań prowadzonych przez 

pana prof. dr hab. inż. Mieczysława Łapkowskiego w zakresie projektowania, udoskonalania  

i lepszego zrozumienia działania elektroaktywnych materiałów organicznych. 

 Po przeczytaniu pracy, pojawia się kilka uwag czy pytań odnośnie sposobu prezentacji 

czy dyskusji wyników, które z pewnością mogą być wyjaśnione w trakcie publicznej obrony 

pracy. 

(1) Jaka jest grubość otrzymywanych warstw polimerowych, czy były one wyznaczane lub 

szacowane jeżeli tak to, w jaki sposób? 

(2) Jaki jest wpływ szybkości przemiatania potencjałem na zachowanie elektrochemiczne 

uzyskanych warstw? Czy ten aspekt był badany? 

(3) Jak wpływa zakres potencjału na trwałość badanych układów, czy zmniejszenie potencjału 

skanowania powoduje zwiększenie trwałości warstw czy nie? 

(4) Czy badany był wpływ aniony domieszkującego na właściwości fizyko-chemiczne  badanych 

warstwy?  

 

Pomimo moich powyższych uwag, które mają oczywiście charakter dyskusyjny, 

chciałbym podkreślić wysokie znaczenie naukowe uzyskanych wyników i ocenić recenzowaną 

przeze mnie pracę doktorską bardzo wysoko. Zawiera ona bardzo dużo wyników, w tym wiele 

wartościowych i oryginalnych, które w znacznym stopniu poszerzają obecny stan wiedzę  

w badanym obszarze  Uważam, że pani mgr inż. Katarzyna Łaby w pełni zrealizowała 

postawione we wstępie cele pracy. Wykazała się dobrą znajomością wielu technik badawczych 

jak również ich zastosowaniem oraz interpretacja uzyskanych wyników.  Na tej podstawie mogę 

stwierdzić, że praca pani mgr inż. Katarzyny Łaby w pełni odpowiada warunkom określonym  

w Art. 13  Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami. Wnoszę zatem o dopuszczenie 

Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

Krzysztof Miecznikowski 
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Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej pani mgr inż. Katarzyny Łaby 

 

 

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską pani mgr inż. Katarzyny Łaby wnioskuję do 

Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk 

w Zabrzu o rozważenie jej wyróżnienia. Wniosek o wyróżnienie uzasadniam wysoką jakością 

merytoryczną pracy, a w szczególności tym, że rozprawa zawiera bardzo dobrze (tzn. zwięźle, 

krytycznie, ale z uwzględnieniem licznych i ważnych pozycji literaturowych) opracowaną 

część literaturową oraz wnosi istotne elementy nowości naukowej w dziedzinie wytwarzania, 

charakterystyki i optymalizacji półprzewodników organicznych. Ponadto Autorka odwołuje 

się do współczesnych osiągnięć w dziedzinie chemii materiałów polimerowych i 

elektrochemii, prezentuje i porównuje wyniki uzyskane dla różnych układów, co pozwala 

wyciągnąć odpowiednie wnioski, a także opisuje bardzo istotne wyniki o znaczeniu 

praktycznym dotyczące projektowania nowych elektroaktywnych materiałów organicznych. 

Ponadto chciałbym wskazać na ponad przeciętny dorobek naukowy doktorantki, 15 publikacji 

opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z wysokim 

wskaźnikiem oddziaływania (IF) w tym obszarze badawczym, nie często spotykany na tym 

etapie kariery naukowej, co wykazuje nie tylko na bardzo dobre przygotowanie, ale i 

dojrzałość naukową pani mgr inż. Katarzyny Łaby. 

 

 

 

 

 

Krzysztof Miecznikowski 
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