
 

1 

 

 

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski                                          Lublin, 2022 – 01 - 28 

Politechnika Lubelska 

 

 

 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. dent. Anety Kamińskiej „Wpływ pionowych sił 

żucia na wytrzymałość konstrukcji mostów protetycznych wykonanych z ceramiki 

dwukrzemowo-litowej metodą tłoczenia” 

 

Promotor:  dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. uczelni 

Promotor pomocniczy: dr n. med. Leszek Szalewski 

 

1. Podstawy formalne i ogólna charakterystyka rozprawy 

 

Recenzję wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażone             

w Umowie o dzieło Nr 327397/DSTN/2021 z dnia  21. 12. 2021 roku oraz na podstawie 

pisma DSTN /7210/909/21 podpisanego przez Przewodniczącego Rady ds. Stopni 

Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych.    

Analizowana rozprawa została napisana na 127  stronach maszynopisu  i zawiera: 

Wstęp 

Przegląd piśmiennictwa w którym zawarto następujące elementy: Tło historyczne, 

rodzaje i technologie ceramik dentystycznych (ceramika skaleniowa, ceramika na 

bazie tritlenku glinu, ceramika leucytowa, ceramika dikrzemowo-litowa, ditlenek 

cyrkonu), rodzaje uzupełnień protetycznych na bazie ceramiki, siły żucia 

Cele pracy  

Metodyka badań (przygotowanie próbek, przebieg badań, analiza statystyczna) 

Omówienie wyników (opis modułowego urządzenia do badań zmęczeniowych próbek, 

zwłaszcza materiałów stomatologicznych w różnych warunkach środowiskowych, 

analiza wyników badań, efekty czynników głównych, efekty interakcyjne, 

maksymalna siła niszcząca, analiza ugięcia ceramiki dikrzemowo-litowej, analiza 

wytrzymałości ceramiki dikrzemowo-litowej, analiza sztywności ceramiki 

dikrzemowo-litowej, proponowany model regresyjny opisujący zależności 

mechaniczno-geometryczne) 

Dyskusja 
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Wnioski 

Spis tabel, Spis rycin, Streszczenie, Summary, Piśmiennictwo, Aneks. 

 Analizowana rozprawa jest dość typowa pod względem struktury. Charakterystyczne 

jednak jest to, że Doktorantka nie formułuje hipotezy naukowej, szczegółowo natomiast 

określa cele i zakres rozprawy. Dość jasno także określa swoją  „niszę badawczą”, są nią 

badania zmęczeniowe jednego z materiałów stomatologicznych jakim jest ceramika 

dikrzemowo-litowa.  Rozprawa, w warstwie merytorycznej, podzielona jest na rozdziały          

i podrozdziały, od strony formalnej zawiera uporządkowaną strukturę, w tym wymagane 

prawem streszczenie, także załączniki, spis rysunków i tabel, spis literatury.  

 Ogólnie jest to rozprawa o charakterze analityczno-badawczym. Z formalnego punktu 

widzenia rozprawa spełnia kryteria prawne.   

 

2. Ocena tematu rozprawy oraz zakresu badań i analiz 

 

Podejmując się recenzji rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych muszę na 

wstępie zaznaczyć, że moja opinia będzie koncentrować się na aspektach technicznych, nie 

posiadam odpowiedniego kapitału kompetencji do oceny aspektów klinicznych związanych     

z implementacją tej ceramiki do celów rekonstrukcji uzębień pacjentów. Dotyczy to 

zwłaszcza aspektów związanych z biozgodnością tego materiału, zwłaszcza w aspekcie 

czynników wywołujących alergię w długotrwałym kontakcie tego materiału z ciałem 

pacjenta. Jak wiadomo, proste testy biozgodności nie zawsze dają pełną odpowiedź w tym 

zakresie. Trudno mi także jednoznacznie określić wpływ czynników związanych z kształtem 

łączników mostów protetycznych w kontekście cech anatomicznych, tym samym                     

z  komfortem funkcjonowania pacjenta i wynikającymi stąd problemami w poszukiwaniu 

takich kształtów i wymiarów przekrojów łączników, które będą zapewniały wysoką jakość 

użytkową mostów i wypełnień, przy zapewnieniu odpowiedniej ich wytrzymałości.  

Rozprawa, w swej warstwie eksperymentalnej, dotyczy jednak niemal w całości 

zagadnień technicznych związanych z badaniami wytrzymałości na statyczne, trójpunktowe 

zginanie próbek wykonanych z analizowanego materiału, także wytrzymałości statycznej po 

badaniach zmęczeniowych, stąd uznałem, że mogę podjąć się tej oceny. 

Uważam, że analizowana rozprawa jest przedsięwzięciem naukowym, jej wykonanie 

wymagało opanowania dość zaawansowanej wiedzy technicznej, biorąc pod uwagę 

wykształcenie Doktorantki, oraz  dużego nakładu pracy.  
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Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska, w tym ogólna ocena stanu wiedzy zawartej 

w analizowanej literaturze, w zadowalającym stopniu dowodzi także  kompetencji 

Doktorantki do  prowadzenia badań naukowych  w obszarze dyscypliny nauk medycznych, co 

jest jednym z warunków do nadania stopnia naukowego doktora.  

   

3. Ocena doboru źródeł i ich analizy 

 

Przyjęte w pkt 2 recenzji założenie nie pozwala mi w pełni odpowiedzialnie ocenić 

zawartej w rozprawie oceny stanu wiedzy. Doktorantka zamieszcza obszerny wykaz 

literatury, liczący 180 pozycji, w większości anglojęzyczny i pochodzący z ostatnich 20 lat. 

Mogę jednak stwierdzić, sądząc po tytułach przywoływanych pozycji literatury, że jest ona 

dobrze skorelowana z problematyką rozprawy i  odpowiada standardom przyjętym w tym 

względzie dla rozpraw doktorskich. Sposób prezentacji wiedzy zawartej   w przeglądzie 

piśmiennictwa, zasady odwoływania się do wybranych pozycji, świadczą o tym, że 

Doktorantka zapoznała się z treściami tam zawartymi, potrafi właściwie je interpretować, 

także oceniać w kontekście zdefiniowanego  zakresu rozprawy. Niedosyt budzi jednak brak 

podsumowania oceny stanu wiedzy zawartej w literaturze, indywidualnego poglądu 

Doktorantki na omawiane treści,  ocennej (zwłaszcza krytycznej) opinii o słabych stronach 

omawianych publikacji. 

 

4. Ocena wartości naukowej zawartej w rozprawie  i wnioski ogólne 

 

Biorąc pod uwagę ocenę rozprawy w kontekście spełniania wymagań $ 13.1 Ustawy          

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule   

w zakresie sztuki, należy stwierdzić, że Doktorantka spełniła te wymagania poprzez: 

1. Akceptowalne w aspekcie wymagań  rozwiązanie problemu naukowo-technicznego,    

o charakterze analityczno-eksperymentalnym oraz zrealizowanie sformułowanych 

celów rozprawy poprzez autorskie opracowanie planu eksperymentu, zrealizowanie 

cyklu badawczego oraz dyskusję uzyskanych wyników w oparciu o naukowe 

podstawy wnioskowania.  

2. Współautorskie opracowanie projektu stanowiska do  badań zmęczeniowych oraz jego 

wykonanie, a także zgłoszenie projektu do ochrony patentowej  

3. Doktorantka wykazała się odpowiednią do standardów przewodu doktorskiego wiedzą 

ogólną i szczegółową, odpowiadającą specyfice dyscypliny w której ubiega się            
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o stopień naukowy doktora. Wiedza ta zawarta jest w wyborze i analizie 

piśmiennictwa, adekwatnego do problematyki rozprawy doktorskiej,             

kompetentnie cytowanych źródłach, także w ocenie i interpretacji uzyskanych 

wyników, logice wywodów i formułowaniu wniosków. 

4. Doktorantka wykazała, że potrafi samodzielnie formułować zadania badawcze oraz 

rozwiązywać naukowe problemy w obszarze badań i analiz materiałów 

stomatologicznych.  

Z poznawczego i praktycznego punktów widzenia na uwagę zasługują przede wszystkim 

następujące osiągnięcia Doktorantki: 

- współautorskie opracowanie projektu stanowiska do  badań zmęczeniowych oraz 

udział, we współpracy z Politechniką Lubelską, w jego wykonaniu. Stanowisko 

pozwala realizować dość szerokie spektrum badań przy relatywnie niewielkim koszcie 

wykonania,  

- wykonanie reprezentatywnej do opracowanego programu badań partii próbek,  

zaplanowanie eksperymentu, wykonanie badań zmęczeniowych oraz statystyczne 

opracowanie wyników. 

Wykonane stanowisko badawcze oraz zdobyte doświadczenia w realizacji badań 

zmęczeniowych mogą stanowić dobrą podstawę do dalszych, bardziej kompleksowych badań 

dotyczących mechanizmów zniszczenia mostów i wypełnień stomatologicznych. Analizując 

wiedzę zawartą w rozprawie doktorskiej oraz cytowanym piśmiennictwie, także wykonany 

eksperyment uważam, że analizowana rozprawa doktorska jest dobrze skorelowana z istotą 

dyscypliny nauki medyczne.  

Z lektury rozprawy wynikają  także pewne niejasności i uwagi krytyczne, niektóre z nich 

są następujące:  

1. Doktorantka analizuje wytrzymałość na trójpunktowe zginanie w funkcji pola 

przekroju poprzecznego próbek o różnych kształtach. Może to prowadzić                    

w niektórych przypadkach do błędnych wniosków, naprężenia przy zginaniu są 

proporcjonalne do wskaźnika wytrzymałości na zginanie, a nie pola przekroju. Dla 

przekroju w postaci trójkąta równobocznego, taki przekrój był analizowany w pracy,  

wskaźnik wytrzymałości na zginanie wynosi bh2/12 (b – długość podstawy,                      

h – wysokość trójkąta), jeżeli obciążenie belki będzie przyłożone do wierzchołka 

trójkąta i  bh2/24 jeżeli obciążenie będzie przyłożone do podstawy belki. Doktorantka 

tego nie precyzuje, ale z kształtu przyrządu do ustalania próbek wynika, że był 

realizowany ten drugi wariant. Przy tym samym momencie gnącym naprężenia będą, 
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w tym drugim przypadku, 2 razy większe, choć przekrój jest taki sam. Dla koła 

wskaźnik wytrzymałości na zginanie wynosi 0,1d3 a dla prostokąta bh2/6. Jak 

widzimy, w każdym z przypadków wskaźnik wytrzymałości na zginanie nie jest 

funkcją liniową pola jego przekroju. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie nie ma też 

nic wspólnego z rozstawieniem podpór, jak wydaje się sugerować Doktorantka na 

stronie 37 rozprawy, odległość krawędzi przekroju od jego środka ciężkości dotyczy 

przekroju poprzecznego belki, rozstawienie podpór decyduje o wartości momentu 

gnącego. 

2. Doktorantka nie wyjaśnia dlaczego w badaniach zmęczeniowych przyjęła jedną 

wartość obciążenia na poziomie 140N, jeżeli ma to związek z wartością średniej siły 

zgryzu w przednim odcinku łuku zębowego lub z określonym stosunkiem tej siły do 

maksymalnej siły zgryzu  w obszarze zębów trzonowych, to należało o tym napisać      

i to uzasadnić. Biorąc po uwagę wyniki maksymalnej siły niszczącej dla grupy 

kontrolnej należy zauważyć, że poziom obciążenia w badaniach zmęczeniowych         

w wielu przypadkach nie przekraczał 20% wartości siły niszczącej. Trudno w takiej 

sytuacji się dziwić, że wyniki pomiarów siły niszczącej po 24 000 cykli i 120 000 

cykli często nie różniły się na przyjętym poziomie istotności. Przy tym poziomie 

obciążenia i takiej ilości cykli w próbie zmęczeniowej, nie nastąpiły na tyle znaczące 

zmiany właściwości ceramiki, aby skutkowało to zauważalnymi zmianami w próbie 

zniszczenia statycznego. Sugeruję Doktorantce, aby w przyszłości wykonała  badania 

zmęczeniowe niskocyklowe, przy wyższych poziomach obciążenia, to pozwoliłoby 

zaobserwować jakie obciążenia mogą zagwarantować, poprzez odpowiednią 

ekstrapolację,  co najmniej 5-letnie, lub dłuższe, niezawodne korzystanie z mostu 

protetycznego z punktu widzenia zmęczenia materiału. 

3. Doktorantka nie przedstawia jak mierzono ugięcie próbki. Z tab. 5-7 wynika, że 

mierzono je z dokładnością do jednego mikrometra, nie wiemy jednak za pomocą 

jakiego urządzenia pomiarowego mierzono strzałkę ugięcia, jaka była dokładność         

i niepewność pomiarów. 

4. Wszystkie wyniki wytrzymałości na zginanie, sztywności czy ugięcia w funkcji 

wartości pola przekroju poprzecznego połączono na rysunkach liniami prostymi, 

sugerując w ten sposób liniową zależność pomiędzy tymi wielkościami. Tak niestety 

nie jest, bardziej właściwe byłoby przedstawienie tych wyników w postaci wykresów 

słupkowych. 
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       W efekcie całościowego spojrzenia na ocenianą rozprawę doktorską uważam, analizując 

słabe i mocne jej strony, że opracowany i wykonany program badawczy, pomimo 

wskazanych istotnych usterek, także przedstawiona dyskusja wyników, stanowią zwarte, 

logiczne i stanowiące pewną wartość opracowanie naukowe. Z pewnością wzbogacają wiedzę 

teoretyczną i aplikacyjną Doktorantki w tym nowoczesnym i innowacyjnym spojrzeniu 

zarówno na inżynierię wytwarzania nowoczesnych protez stomatologicznych jak też na 

właściwości tych specyficznych materiałów jakimi są wieloskładnikowe ceramiki 

stomatologiczne. 

        

      5. Ważniejsze uwagi dotyczące edycji rozprawy  

 

       W ocenie ogólnej edycję rozprawy należy ocenić dość dobrze. Nie ma zbyt wielu tzw. 

„literówek”,  rozprawa napisana jest poprawnym gramatycznie językiem, zdania budowane są 

logicznie. Jest jednak trochę uwag, przytaczam je poniżej. 

1. Przedrostki zwielokratniające w nazwach chemicznych powinny mieć formę di-, tri-, 

tetra- itd. Wiem, że nawet w publikacjach naukowych często używa się „starych” 

nazw, np. dwutlenek węgla zamiast ditlenek, trójetylenoczteroamina zamiast 

trietylenotetraamina itd. W analizowanej rozprawie doktorskiej zdarzają się różne 

formy przedrostków, ale najczęściej występują w starej postaci, powinniśmy 

konsekwentnie używać przyjętych w nazewnictwie międzynarodowym standardów, 

np. nazwy ceramika dikrzemowo-litowa  

2. Doktorantka używa określenia „waga” zamiast masa, powinniśmy konsekwentnie 

rozróżniać pojęcia ciężar, masa, waga w formalnym, naukowym nazewnictwie, jest 

urządzeniem do pomiarów masy 

3. Doktorantka używa niezręcznych określeń np. wytrzymałość „zgięciowa” zamiast 

wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na pęknięcia, zamiast wytrzymałość na 

pękanie, zamiast „bar” powinno się konsekwentnie używać jednostek SI, czyli Pa 

4. Przedstawione na str. 77 rozprawy równanie regresji nie jest zgodne wymiarowo. Po 

lewej stronie jest wymiar naprężenia, a po prawej Doktorantka dodaje lub odejmuje 

ilość cykli i pole powierzchni, siłę i wyraz wolny a więc wielkości o różnych 

wymiarach, czyli nieporównywalne. To równanie poprawnie jest zapisane na str. 38, 

w postaci zakodowanej, po rozkodowaniu, jak to Doktorantka przedstawiła na str. 77, 

należało albo pozostawić je nadal w postaci zakodowanej Y = f(xi), z obliczonymi 
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współczynnikami, albo po rozkodowaniu doprowadzić je do postaci zgodnej 

wymiarowo. To dość łatwo można wykonać. 

5. W tab. 1, dane jak rozumiem zaczerpnięto z literatury, jedynie wytrzymałość na 

zginanie można uznać za zdefiniowaną jednoznacznie. Wytrzymałość na pękanie 

najczęściej jest określona przez 3 współczynniki intensywności naprężenia, także 

wartość całki J. Doktorantka podaje różne jednostki w tabeli, nie formułując co to za 

wielkość. Podobnie z twardością, należało podać według jakiej skali ją określono, dla 

ceramiki najczęściej są to skale Vickersa,  Rockwella, Knoopa.  

Rozprawa doktorska jest z założenia specyficznym patentem Doktorantki do 

samodzielnego prowadzenia  i redagowania prac naukowych, stąd zwracam uwagę na 

niektóre, także mniej ważne,  elementy.  

 

     6 . Podsumowanie i wniosek końcowy 

 

Przeprowadzone prace studialne, analiza teoretyczna, opracowany projekt urządzenia do 

badań zmęczeniowych, opracowany i przeprowadzony, pomimo uwag, pracochłonny 

eksperyment, przeprowadzona dyskusja wyników i sformułowane wnioski, w odczuciu 

opiniującego, stanowią zamkniętą i logiczną część ważnej  problematyki  w dyscyplinie nauki 

medyczne, a ściślej w obszarze stomatologii. Uważam, że wykonanie tej pracy wzbogaca 

wiedzę Doktorantki o złożonych zjawiskach w procesie wytwarzania, stosowania                     

i użytkowania materiałów ceramicznych w praktyce stomatologicznej. Uzasadnionym wydaje 

się stwierdzenie, że w wyniku realizacji tej rozprawy Doktorantka zdobyła dodatkowe  

umiejętności    o charakterze poznawczym  i praktycznym.  

Analizowana rozprawa doktorska,  w przekonaniu opiniującego,  w akceptowalnym 

stopniu spełnia wymagania  w rozumieniu  Ustawy  z dnia  z dnia 14 marca  2003 roku           

o stopniach  naukowych i tytule naukowym oraz   o stopniach  i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595), zwłaszcza $13.1, jak też standardy zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia    30 stycznia 2018 roku, Dziennik Ustaw RP    

z 30 stycznia 2018 roku, poz, 261,  w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu  o nadanie tytułu profesora i wnioskuję  o jej dopuszczenie do publicznej 

obrony przez   lek. dent. Anetę Kamińską  w dyscyplinie  nauk medycznych.  


