Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii
Wydział Chemii
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Tel.: (+) 48-22-822-02 11int. 305, fax: (+) 48-22-822-59 96

Warszawa, 12.01.2015
Recenzja rozprawy doktorskiej magistra inż. Mikołaja Mellera
pt. "Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych
systemach magazynowania energii”
promotor pracy: Prof.dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak
Rozprawa doktorska magistra inż. Mikołaja Mellera wykonana pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Elżbiety Frąckowiak, dotyczy badań procesów zachodzących na granicy faz
elektroda/elektrolit podczas funkcjonowania kondensatorów elektrochemicznych. Jest to ważna
problematyka ściśle związana z udoskonaleniem kondensatorów elektrochemicznych, które
mają za zadanie chwilowego zwiększenia mocy ogniw elektrochemicznych lub bezpośrednio
silników spalinowych. Pomimo intensywnych badań w ostatnim dziesięcioleciu nad tego typu
urządzeniami pozostało wiele problemów do rozwiązania, do których m.in. należy znalezienie
nowych układów do szybkich procesów faradajowskich oraz nowych składów elektrolitów.
Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska znakomicie mieści się tematycznie w tym
nurcie i jest ważna ze względów poznawczych jak i również praktycznych Uważam, że podjęta
w tej rozprawie tematyka jest aktualna i powinna być kontynuowana. Badania nad
kondensatorami są od lat prowadzone na światowym poziomie w Zespole profesor Elżbiety
Frąckowiak.
Rozprawa została przedłożona w formie oprawionego maszynopisu (wydruk
komputerowy) obejmujący 167 stron, 68 rysunków i zdjęć oraz 17 tabel. Spis literatury
zawiera 152 pozycje. Brakuje mi w spisie literatury patentów oraz „linków” internetowych, do
których można odnieść nowatorskie badania opisywanych układów. Praca doktorska Mikołaja
Mellera składa się z wprowadzenia (3 strony), części teoretyczno-literaturowej (44 strony),
części eksperymentalnej (16 stron), części zawierającej wyniki i ich dyskusję (75 stron),
streszczenia w języku polskim i angielskim (4 stron) oraz spisu literatury. Część literaturowa i
część eksperymentalna została przedzielona dwustronicowym rozdziałem pt. Cel pracy.
Dodatkowo Autor zamieścił spis własnych 8 publikacji i 10 prac pokonferencyjnych oraz 10
zgłoszeń patentowych. Sadząc po tytułach są to prace związane z rozprawą doktorską. Ponadto
Autor podał spisy projektów naukowych oraz konferencji, w których brał udział
W części teoretyczno-literaturowej Autor, po omówieniu zasady działania, podziału
oraz stanu obecnego ogniw i akumulatorów wraz z stosowanymi w nich materiałami
przeszedł do opisu kondensatorów elektrochemicznych. W tej części zostały omówione
kondensatory elektrochemiczne działające dzięki zachodzącym na/w elektrodach reakcjom
faradajowskim oraz tzw. superkondensatorach działających na zasadzie ładowaniarozładowania warstwy podwójnej. Omówione zostały także układy mieszane. W dalszej
części Doktorant omówił stosowane materiały elektrodowe kondensatorów poświęcając
najwięcej uwagi różnym formom węgla.
Moim zdaniem część teoretyczno-literaturowa rozprawy w niektórych fragmentach
została ujęta zbyt skrótowo Można było szerzej rozwinąć rozdział dotyczący klasyfikacji
ogniw ze wskazaniem kierunku rozwoju poszczególnych typów ogniw np. wskazania ogniw litpowietrze, z którymi są wiązane duże nadzieje przemysłu motoryzacyjnego.
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Autor przesadził, że pojemność ogniwa Leclanchego wynosi 224Ah/kg (str. 14). Jest to
prawdopodobnie pojemność samego materiału katodowego, a nie całej baterii.
Przy omawianiu historycznym ogniw należało także wspomnieć o pierwszym
akumulatorze, którym był akumulator kwasowo-ołowiowy. Był on podstawowym źródłem
zasilania samochodów w II połowie XIX w.
Sądzę, że nazywanie przez Doktoranta wszystkich kondensatorów wspólną nazwą jako
kondensatory elektrochemiczne jest mylące, ponieważ zasady ich działania opierają się na
różnych procesach. Podobnie brak jest jednoznacznych definicji określających pojęcia
pojemności i pseudopojemności. Brakuje mi także podania reakcji redoks zachodzących w
omawianych kondensatorach elektrochemicznych wykorzystujących procesy faradajowskie.
Pomimo powyższych uwag, uważam, ze cześć literaturowa rozprawy została
opracowana przez Doktoranta dobrze. Na podstawie kompetentnie przedstawionego materiału
widać, mgr inż. Mikołaj Meller jest w tematyce ogniw mocno zaangażowany. Na uwagę
zasługuje szeroki zakres cytowanej przez autora literatury z uwzględnieniem najnowszych
pozycji. Podsumowując tą część rozprawy stwierdzam, że zebrane informacje oraz
przeprowadzone podsumowania i analizy są niezbędne do opisania wyników
i przeprowadzenia dyskusji w następnych etapach pracy, a wiec stanowi integralną część
rozprawy.
Część doświadczalną otwiera opis stosowanych przez doktoranta materiałów
elektrodowych, metod preparatyki i aktywacji elektrod stosowanych w badanych
kondensatorach. Następnie zostały opisane metody badawcze stosowane przez Autora do
charakterystyki otrzymanych materiałów i kondensatorów. Podczas realizacji rozprawy,
którymi były obok klasycznych technik elektrochemicznych jak chronowoltoamperometrii
cyklicznej, chronoamperometrii oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
zastosowano także inne techniki fizykochemiczne tak jak BET do wyznaczanie powierzchni
i porowatości materiałów, termograwimetrię oraz analizę elementarną do badań składu
badanych materiałów.
Dziwi mnie brak zamieszczenia zdjęć uzyskanych za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Interesująca
byłaby dla czytelnika demonstracja morfologii powierzchni badanych materiałów np. przed
i po aktywacji.
Od następnego rozdziału części eksperymentalnej Autor zaczyna opisywanie wyników
własnych eksperymentów oraz dyskusji uzyskanych wyników.
Uważam, że ta część powinna być wyraźnie oddzielona od rozdziału opisującego metody
pomiarowe, warunki pomiarów oraz stosowane materiały. Powinien to być nowy rozdział,
a nie podrozdział.
W ramach rozprawy doktorskiej doktorant zbadał wpływ hydroksybenzenów, których
dodatek do elektrolitu miał zwiększyć pojemność kondensatora. Charakterystyka
elektrochemiczna zaproponowanych układów pozwoliła na określenie odpowiedniego
zarówno materiału elektrodowego, jak również hydroksybenzenu jako dodatku do elektrolitu,
których zestawienie w jednym układzie pozwoliło na znaczne zwiększenie pojemności
kondensatora. Jako materiał elektrodowy została wybrana tkanina węglowa (ACC 507-20).
Na podstawie uzyskanych rezultatów za najlepszą pochodną hydroksybenzenu został wybrany
.
hydrochinon o określonym stężeniu (0,38 mol dm-3) w roztworze (1M) kwasu siarkowego.
Zostało to wykorzystane w dalszej części pracy. Z faktu, że maksymalna aktywność
elektrochemiczna hydrochinonu zostaje osiągnięta dopiero po kilkuset cyklach ładowanierozładowanie , Autor zasugerował możliwość zajścia tzw. procesu graftingu, który polega
wytworzeniu tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni materiału węglowego. Są one
źródłem odwracalnych reakcji redoks – odpowiedzialnych za pseudopojemność. Próbą
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potwierdzenia tej hipotezy było wykonanie dodatkowych analiz polegających na zbadaniu
materiału elektrodowego przed i po procesie graftingu. Ponadto w jednym z eksperymentów
w badanym układzie kondensatora, elektrolit z hydrochinonem został wymieniony na roztwór
podstawowy, po czym okazało się, że zwiększona pojemność układu została zachowana, co
byłoby potwierdzeniem trwałych zmian powierzchni uzyskanych podczas ciągłej i długiej
cyklicznej polaryzacji. Doktorant w tych badaniach zastosował metodę miareczkowania
potencjometrycznego , analizę termograwimetryczną oraz elektrochemiczną spektroskopię
impedancyjną (EIS). Metodzie EIS Autor poświęca część tego podrozdziału.
Zgadzam się, że po długotrwałej cyklizacji powierzchni węgla nie można wykluczyć trwałego
„związania” hydrochinonu z powierzchnią węgla na skutek długotrwałej cyklizacji
powierzchni lub jego obecności w porach elektrody. Dowód powinna dać zależność wartości
piku prądowego od szybkości polaryzacji badanej elektrody. Liniowa zależność powinna być
dowodem trwałego związania depolaryzatora z powierzchnia lub efektu elektrody
cienkowarstwowej w porach.
Czy Autor oszacował jaki udział w pojemności kondensatora ma reakcja redoks hydrochinonu
i jakie są proporcje między tymi rodzajami ładunku przed i po długotrwałej polaryzacji
cyklicznej ?
W następnym podrozdziale Doktorant zaprezentował wpływ jodków metali alkalicznych
(NaI, KI) w elektrolicie na zachowanie elektrochemiczne kondensatorów. Omówiona została
aktywność elektrochemiczna poszczególnych form jodu biorących udział w reakcji
elektrodowej i będących źródłem dodatkowej pojemności. Wykazano znaczny wpływ
materiału kolektorów prądowych na aktywność elektrochemiczną jodków – wykonane one
były ze stali nierdzewnej lub złota. Różnice te są efektem różnej kinetyki i mechanizmu
reakcji pomiędzy poszczególnymi formami jodu wynikającej reakcji jodków ze złotem
z wytworzeniem trwałych kompleksów, co powoduje korozję kolektora. Natomiast
charakterystyka kondensatora z kolektorem stalowym jest podobna do zachowania się układu
z hydrochinonem w elektrolicie kwasowym i przejawiająca się znacznym pikiem prądowym
odpowiadającym rekcji redoks.
Doktorant również opisał przyczynę stopniowo wzrastającej pojemności w trakcie pracy
cyklicznej układu oraz wpływ zastosowanych rodzajów kolektorów prądowych na wydajność
procesu elektrodowego. Interesujące wyniki Autor otrzymał przy zastosowaniu tzw. floatingu.
W trakcie badań chronoamperometrycznych kondensatora z elektrolitem 2M NaI
zaobserwowano z czasem znaczny wzrost pojemności, co jest tłumaczone zwiększającą się
aktywnością form jodu w postaci jonów I3-.powstających w roztworze podczas polaryzacji
układu. Po osiągnięciu maksymalnej wartości pojemności następuje drastyczny spadek
pojemności układu, co wg. Autora jest spowodowane ograniczeniem aktywności form jodu na
skutek alkalizacji roztworu..
Mogę się zgodzić, ze podczas floatingu zwiększa się pojemność elektryczna układu poprzez
wzrost stężenia powstającej formy jodu w roztworze, ale nie można mówić tutaj o wzroście
pojemności samego kondensatora ponieważ proces elektroredukcji i elektroutleniania
powstałej formy jodu jest ograniczony dyfuzją z głębi roztworu, a więc znacznie się różni od
bardzo szybkich procesów zachodzących w superkondensatorach i kondensatorach
elektrochemicznych.
Czy zbadano wpływ szybkości polaryzacji cyklicznej konkretnych elektrod, a nie całego
układu, na charakter i wartość prądu pików procesu faradajowskiego? Zależność i vs. v
powinna wskazać czy depolaryzator dyfunduje do elektrody z głębi roztworu lub znajduje się
zaadsorbowany na jej powierzchni.
Ostatnie dwa podrozdziały Doktorant poświecił syntezie kserożeli węglowych, ich
charakterystyce fizykochemicznej oraz ich zastosowaniu w formie materiału elektrodowego
w kondensatorach pracujących w elektrolitach hybrydowych. Zaproponowane przez Autora

3

rozwiązania polegają na zastosowaniu elektrolitów o różnych pH w jednym układzie, przy
czym każda z elektrod pracuje w osobnym roztworze elektrolitu. Idea tego rozwiązania
polega na zastosowaniu różnych elektrolitów dla każdej z elektrod. Tym samym elektroda
ujemna pracując w elektrolicie alkalicznym charakteryzuje się niskim potencjałem
wydzielania wodoru, natomiast elektroda o wysokim potencjale wydzielania tlenu ze względu
na zastosowanie roztworu neutralnego lub kwaśnego. Według Doktoranta konsekwencją
takiego rozwiązania jest uzyskanie wysokiego jak na środowisko wodne napięcia pracy
kondensatora. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie napięcia pracy kondensatora do
wartości znacznie wyższej niż teoretyczne napięcie rozkładu wody. Rozszerzenie napięcia
pracy doprowadziło do uzyskania różnicy potencjałów równej 2,1 V, a więc napięcia powyżej
teoretycznego napięcia rozkłady wody (1,23 V). Zwiększenie wartości napięcia prowadzi
zwiększenia gęstości magazynowanej energii. W porównaniu z układami symetrycznymi.
Każdy z użytych kserożeli węglowych charakteryzował się najniższą wartością pojemności
w przypadku elektrolitu neutralnego (5M LiNO3), natomiast wykazywały różne pojemności
przy ich zastosowaniu roztworach kwasowych lub zasadowych.
Czy Autor określił spadek napięcia na separatorze rozdzielającym elektrolity i elektrody
kondensatora? Czy i jak zastosowanie separatora nie ma wpływu na charakterystykę
kondensatora? Jak szybko pH elektrolitów po obu stronach separatora wyrównują się.
Doktorant w badaniach zastosował różne stężenia elektrolitów (1M H2SO4, 6M KOH i 5M
LiNO3), czym to było uzasadnione?.
Podsumowując praca została napisana poprawnie, dobrze opracowana edytorsko
i graficznie. Nie znalazłem w pracy istotnych większych usterek, a powyższe uwagi nie maja
wpływu na moją pozytywna opinie o pracy.
Reasumując magister inż. Mikołaj Meller przedstawił wartościową, stanowiącą całość
pracę, w której teoria i eksperyment wynikające z badań podstawowych mają szansę być
aplikowane w praktyce w nowych superkondensatorach. Ponadto dużą zaletą pracy jest
zastosowanie w eksperymencie wielu uzupełniających się metod badawczych prowadzących
do uzyskania pełniejszego obrazu badanych obiektów. Daje to świadectwo o doświadczeniu
i dużym zaangażowaniu Doktoranta w badanej tematyce. Szerokie spektrum zastosowanych
w badaniach metod pomiarowych świadczy o bardzo dobrych podstawach naukowych,
wszechstronności i nowoczesnym podejściu doktoranta do postawionego problemu
badawczego. Należy też podkreślić współpracę naukową z bardzo dobrym ośrodkiem
naukowym jakim jest instytut im. Heyrovskiego w Pradze. O oryginalności wyników i ich
wartości świadczy fakt ich opublikowania w 8 artykułach w bardzo dobrych i dobrych
czasopismach naukowych jak np. Energy&Enviromental Sciences, Electrochimica Acta czy
ChemSusChem oraz w materiałach z 10 konferencji.
Stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji praca doktorska magistra inż. Mikołaja
Mellera w pełni spełnia warunki określone ustawą o stopniach i tytułach naukowych.
Wnioskuję do Rady Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
o dopuszczenie magistra inż. Mikołaja Mellera do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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