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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Bielan
zatytułowanej
„TiO2-based magnetic nanocomposites with core-shell structure”
opracowana na zlecenie Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Politechniki Gdańskiej
(pismo L. Dz. 563 WCh/Dz/2020 z dnia 19.10.2020 r.)
Rozprawa doktorska mgr inż. Zuzanny Bielan została zrealizowana w Katedrze Inżynierii
Procesowej

i

Technologii

Chemicznej,

Wydziału

Chemii

Politechniki

Gdańskiej,

pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG – uznanej specjalistki
w dziedzinie zjawisk fotokatalitycznych w układach heterogenicznych, uwzględniających
otrzymywanie fotokatalizatorów, syntezę i fizykochemię nanocząstek, a także testy dotyczące
usuwania/fotodegradacji szerokiej gamy zanieczyszczeń organicznych.
Oceniając przedłożoną pracę doktorską pod uwagę brano następujące kryteria:
oryginalność i nowatorski charakter badań, trafność wyboru problemu badawczego,
metodologię postępowania, dobór wykorzystanych metod oraz technik badawczych, jak
również poprawność interpretacji uzyskanych wyników oraz dyskusji skorelowanej
z aktualnym stanem wiedzy. Zweryfikowana została także skuteczność osiągnięcia założonego
celu badań. Istotny, aczkolwiek dodatkowy aspekt oceny stanowiły osiągnięcia naukowe Pani
mgr inż. Zuzanny Bielan.
Zakres pracy w ogólnym zarysie dotyczy projektowania, oceny fizykochemicznej oraz
testów aplikacyjnych zmodyfikowanych form TiO2 – gdzie celem modyfikacji było, z jednej
strony zwiększenie spektrum absorpcyjnego ditlenku tytanu, z drugiej – umożliwienie jego
łatwej separacji z układu reakcyjnego.
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Rosnąca koncentracja zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, fenol i jego pochodne,
barwniki organiczne czy substancje aktywne farmaceutycznie) w środowisku, w tym przede
wszystkim w systemach wodnych, jest następstwem dynamicznego postępu technologicznego.
Ze względu na złożoną strukturę, wykazywane właściwości i zachowanie w układach wodnych,
związki organiczne są trudne w eliminacji, pomimo dostępności wielu rozwiązań
technologicznych.

Najbardziej

trafnymi

wydają

się

metody,
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zakładają

ich

degradację/rozkład do prostych, nietoksycznych związków nieorganicznych. Szczególną rolę
w tym aspekcie odgrywają procesy zaawansowanego utleniania (z ang. Advanced Oxidation
Processes), które były inspiracją do podjęcia prac eksperymentalnych w ramach ocenianej
dysertacji. Zaawansowane procesy utleniania to szeroka gama metod realizowanych
w układach homo- i heterogenicznych, obejmujących typowe procesy chemiczne oraz
fotochemiczne m.in. fotoliza, reakcja Fentona czy zjawisko fotokatalizy, w których kluczowa
jest właściwa selekcja aktywnego katalizatora.
W ten nurt badawczy wpisuje się tematyka dysertacji, która jest aktualna i istotna z naukowego
punktu widzenia, a zagadnienia związane z projektowaniem aktywnych fotokatalizatorów
zawierających TiO2, a zwłaszcza te obejmujące sposoby przeciwdziałania ograniczeniom tego
półprzewodnika są przedmiotem badań wielu renomowanych ośrodków naukowych na całym
świecie. Są one w głównej mierze ukierunkowane na zwiększenie absorpcji TiO2 w zakresie
światła widzialnego, co w zdecydowany sposób usprawniłoby realizację procesów
fotokatalitycznych z jego udziałem. Potwierdzeniem tego faktu jest ilość prac opublikowanych
na przełomie ostatnich lat (dane z bazy SCOPUS z dnia 7.12.2020 r.). Analizując słowa
kluczowe związane bezpośrednio z tematyką dysertacji stwierdzono, że dla hasła „TiO2
photocatalyst” opublikowano ponad 17 200 prac, „modification of TiO2 photocatalyst” 1 050,
a dla „TiO2 photocatalyst active in visible light” 1 169. Te dane statystyczne pośrednio
informują o znaczeniu tematyki i uzasadniają konieczność badań nad opracowaniem skutecznej
metody syntezy umożliwiającej projektowanie wydajnych fotokatalizatorów oraz ewentualnej
ich modyfikacji. Obok wartości naukowej, wartym podkreślenia jest także aspekt praktycznego
zastosowania projektowanych materiałów

w procesach fotokatalitycznej degradacji

zanieczyszczeń organicznych, co stanowi istotny element rozważań w przedłożonej do recenzji
dysertacji doktorskiej. Zdefiniowanie mechanizmu degradacji wspomnianych zanieczyszczeń
w zdecydowany sposób może przełożyć się na ich skuteczne eliminowanie ze środowiska oraz
możliwość implementacji zjawiska fotokatalizy w warunkach ścieków rzeczywistych.
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Rozprawa doktorska Pani mgr inż. Zuzanny Bielan jest napisana w języku angielskim.
Dysertacja ma formę spójnego tematycznie zbioru 6 artykułów (oznaczonych jako P1-P5 oraz
P7), opublikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters
Journal Citation Reports (jedna z prac ma status „Journal Pre-proof”, natomiast została już
w pełni opublikowana w Catalysis Today 361 (2021) 198-209). Dopełnieniem są 3 uzyskane
patenty (ozanczone jako P6). W czterech z sześciu prac Doktorantka jest pierwszym Autorem.
Sumaryczny Impact Factor prac wynosi 16,26; a ilość punktów MNISW osiąga wartość
620 zgodnie z obowiązującym wykazem czasopism. Rezultaty badań Doktorantka
opublikowała w takich czasopismach jak: Data in Brief, Catalyst, Materials, Journal
of Enviornmental Managment czy Catalysis Today. Na szczególną uwagę zasługuje udział
Doktorantki w opracowaniu 3 zgłoszeń wynalazków, które zostały opatentowane. Wiodący
wkład Doktorantki w zrealizowanie szerokiego zakresu badań potwierdzono stosowanymi
oświadczeniami i opisem zrealizowanych prac badawczych. Zamieszczona dokumentacja nie
budzi najmniejszych wątpliwości formalnych. Chciałbym podkreślić, że obowiązujące
regulacje prawne dopuszczają przygotowanie pracy w takiej formie i uważam ten trend za jak
najbardziej właściwy.
Układ dysertacji jest klasyczny, ale w odniesieniu do prac doktorskich przedstawionych jako
zbiór artykułów ściśle powiązanych ze sobą tematycznie. Materiał zobrazowano na 57 stronach
maszynopisu, z wyłączeniem załączonych oryginałów opublikowanych prac, jak i stosowanych
oświadczeń współautorów. Warto podkreślić, że rozprawa została zredagowano bardzo
poprawnie, a jej szata graficzna jest godna pochwały.
Pierwszy element pracy stanowi opis dysertacji uwzględniający streszczenia w języku
polskim i angielskim. Kolejno wytłumaczono stosowane w pracy skróty. Główną częścią
opiniowanej pracy jest „przewodnik” po publikacjach stanowiących jej monotematyczny cykl,
składający się z zarysu teoretycznego (Rozdział 1), zdefiniowanego celu badań (Rozdział 2),
omówienia wyników (Rozdział 3) oraz podsumowania (Rozdział 4). Kolejno załączono
oryginały publikacji (Rozdział 5), spis literatury obejmujący 117 aktualnych pozycji
bibliograficznych (dominują lata 2015-2020), z wyłączeniem prac Autorki, które stanowią
osobny spis, oraz oświadczenia współautorów.
Wstęp teoretyczny rozprawy bardzo dobrze wprowadza w tematykę prezentowanych
zagadnień badawczych. W sposób zwięzły i przejrzysty traktuje o problemie zanieczyszczenia
środowiska związkami organicznymi oraz stosowanymi do ich eliminacji metodami
zaawansowanego utleniania, gdzie szczególną uwagę skoncentrowano na proces fotokatalizy
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realizowany z udziałem materiałów półprzewodnikowych. Zgodnie z tematyką dysertacji,
w kolejnej część Autorka traktuje o jednym z najbardziej znanych fotokatalizatorów jakim jest
ditlenek tytanu. Bardzo istotne są rozważania nad jego właściwościami fizykochemicznymi
i użytkowymi, a istotną część opisu poświęcono wadom TiO2, z których wynikają jego pewne
ograniczenia podczas stosowania w procesie fotokatalizy. Odpowiedzią, na to jest część
wprowadzenia, w której Autorka opisuje możliwe zabiegi technologiczne (domieszkowanie,
modyfikację powierzchni, sensybilizację czy tworzenie heterozłączy), których głównym celem
jest przeciwdziałanie ograniczeniom TiO2 (wartość przerwy energetycznej, absorpcja
w wąskim zakresie UV/Vis, czy utrudniona separacja z układu reakcyjnego). Wspomniany
fragment pracy jednoznacznie uzasadnia podjętą tematykę badawczą, zwłaszcza w aspekcie
uzyskania magnetycznych połączeń nanokompozytowych wykazujących zdefiniowaną
aktywność fotokatalityczną. Ten niezwykle ambitny aspekt, o którym mowa, jest bezpośrednim
przedmiotem badań zaprezentowanych w ocenianej dysertacji doktorskiej.
Dokonany przegląd literatury pozwolił Doktorantce określić nieopisane do tej pory
w literaturze problemy badawcze, które były inspiracją do nakreślenia podstawowych etapów
prac eksperymentalnych.
Zaprezentowany cel badań uważam za dobrze zdefiniowany. Nadrzędnym celem rozprawy
było zaprojektowanie fotokatalizatora zawierającego TiO2 w strukturze, wysoce aktywnego
w świetle UV/Vis oraz Vis i dającego się wydzielić w polu magnetycznym po procesie
fotokatalitycznym.
Doktorantka wyznaczyła następujące, szczegółowe cele badawcze:
✓ ocenę wpływu defektów w strukturze krystalicznej TiO2, będących następstwem
zaproponowanej metody syntezy oraz modyfikacji powierzchniowej platyną i/lub miedzią,
na zwiększenie fotoaktywności pod wpływem światła widzialnego;
✓ dobór warunków syntezy układów typu rdzeń-powłoka uwzględniający wyselekcjonowanie
komponentów oraz metodyki ich połącznia w celu uzyskania materiału o zdefiniowanej
aktywności fotokatalitycznej;
✓ ocenę wpływu rodzaju matrycy TiO2 i jej modyfikacji, na właściwości nanokompozytów
magnetycznych, w szczególności na aktywność fotokatalityczną w UV/Vis, jak i Vis;
✓ ocenę

wpływu

przeprowadzonych

modyfikacji

TiO2

na

wydajność

degradacji

zanieczyszczeń organicznych oraz zdolność do pochłaniana światła o określonej długości
fali;
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✓ dobór warunków oraz zdefiniowanie mechanizmu degradacji trwałych zanieczyszczeń
organicznych (karbamazepina, związki organiczne obecne w płynach technologicznych
o dużym zasoleniu).
Szczegółowy

opis

badań

poprzedzony

jest

graficzną

prezentacją

toku

prac

eksperymentalnych wraz z przypisanymi do poszczególnych etapów artykułami naukowymi
stanowiącymi podstawę ocenianej dysertacji. Uważam taki sposób prezentacji za bardzo trafny
i przejrzysty – ułatwia zorientowanie się w idei i kolejności prac eksperymentalnych. Kolejno
Autorka wydzieliła podrozdziały 3.1-3.4, w których przytacza uzyskane rezultaty prac
eksperymentalnych.
W pierwszym etapie badań Doktorantka skoncentrowała uwagę na poprawie fotoaktywności
ditlenku tytanu. W tym celu przeprowadziła m.in. modyfikację platyną i miedzią oraz Pt/Cu
3 komercyjnych odmian TiO2 oraz jednej otrzymanej syntetycznie, co opisano w pracy P1.
W toku prac Autorka potwierdziła, że modyfikacja ditlenku tytanu sprzyja poprawie jego
właściwości fotokatalitycznych – najlepsze uzyskano dla układów modyfikowanych platyną.
Dowiedziono także istotnego wpływu rodzaju matrycy TiO2 oraz jego parametrów
strukturalnych na podatność na modyfikację oraz wykazywaną fotoaktywność. Biorąc pod
uwagę specyfiką publikacji „Data in brief” zabrakło w tym miejscu informacji na temat
metodyki otrzymywania syntetycznej odmiany TiO2 poddanej również modyfikacji, oraz
jednoznacznych wniosków dotyczących wpływu przeprowadzonego zabiegu technologicznego
na zdolność do absorpcji światła widzialnego. Kolejno Doktorantka zaproponowała
eksperyment, w którym syntezowała TiO2 stosując jego organiczny prekursor, w obecności
czynników utleniających (HIO3, H2O2 i HNO3) oraz traktując mieszaninę hydrotermalnie.
Założeniem było potwierdzenie tworzenia się defektów w strukturze syntezowanego ditlenku
tytanu, które analogicznie jak modyfikacja powierzchniowa powinny przyczynić się do
poprawy jego fotoaktywności. Kluczowym osiągnięciem przedstawionych badań było dobranie
optymalnego stosunku poszczególnych czynników utleniających tak, aby ilość powstających
defektów nie była zbyt duża, gdyż, jak słusznie zauważyła Autorka, może to powodować
obniżenie skuteczności degradacji zanieczyszczeń organicznych. Utylitarnym elementem
badań było przeprowadzenie testów degradacji fenolu, które wskazały najlepszy spośród
analizowanych fotokatalizator. Przeprowadzone prace jednoznacznie dowiodły zwiększenia
spektrum absorpcji zsyntezowanego TiO2 w obu zakresach (UV/Vis i Vis) oraz zawężenia jego
przerwy energetycznej do ok. 2,7-2,9 eV. Zagadnienia, o których mowa, Doktorantka
przedstawiła w pracy P2. Kontynuacją tego etapu prac eksperymentalnych były badania nad
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modyfikacją TiO2 otrzymanego zgodnie z założeniami opisanymi w pracy P2, platyną
i miedzią. W toku badań (praca P3), Autorka udowodniła, że za zwiększoną aktywność
fotokatalityczną w głównej mierze odpowiada obecność defektów w strukturze krystalicznej
TiO2 oraz modyfikacja powierzchniowa – mniejsze znaczenie mają pozostałe parametry
fizykochemiczne, takie jak np. rozwinięcie powierzchni. Za najważniejsze osiągnięcie tego
etapu prac należy uznać 3-krotny wzrost aktywności układu po modyfikacji platyną w stosunku
do próbki TiO2 otrzymanej hydrotermalnie i nie poddanej powierzchniowej modyfikacji. Takie
obserwacje Doktorantka tłumaczy lepszą separacją nośników ładunku i zmniejszeniem
szybkości rekombinacji elektron-dziura, spowodowaną zarówno defektami strukturalnymi, jak
i właściwościami Pt.
W kolejnym etapie prac Doktorantka podjęła próby otrzymania fotokatalizatora
o właściwościach magnetycznych, które miały umożliwić jego łatwą separację z układu
reakcyjnego stosując zewnętrzne polem magnetyczne. Tematykę, o której mowa
zaprezentowano w pracach P4 i P5, gdzie wykorzystano dwie metody, odpowiednio – zol-żel
wspomaganą obróbką ultradźwiękami oraz mikroemulsyjną. Ten etap pracy obejmuję syntezę
układów hybrydowych zawierających w strukturze co najmniej dwa komponenty wykazujące
odmienne właściwości fizykochemiczne. W proponowanym rozwiązaniu Fe3O4 odpowiada za
właściwości magnetyczne, TiO2 – fotokatalityczne, a SiO2 – za rozwinięcie powierzchni oraz
ochronę rdzenia przed „fotoługowaniem”. Badania opisane w pracy P4 dotyczyły typowego
układu zol-żel, obejmującego etapy hydrolizy i kondensacji organicznych prekursorów ditlenku
tytanu i jego nabudowania na pokrytym ditlenkiem krzemu Fe3O4, całość traktowano
dodatkowo ultradźwiękami w celu zapewnienia homogeniczności i uformowania spodziewanej
struktury typu rdzeń-powłoka. Weryfikacją zaproponowanej metody syntezy były testy
fotokatalitycznej degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych (fenol, pirydyna,
4-heptanon). Testy realizowano wstępnie na modelowych roztworach jednoskładnikowych,
aby finalnie przejść na roztwór ścieków rzeczywistych. Uzyskane zależności potwierdziły
aktywność fotokatalityczną układów z największym udziałem TiO2 (zwłaszcza komercyjnego
P25) w stosunku do Fe3O4, jednak nie tak dużą aby realizować oczyszczanie ścieków
rzeczywistych w oparciu wyłącznie o opisaną metodę. Napotkane w trakcie badań problemy
dotyczące parametrów dyspersyjnych zaprojektowanych fotokatalizatorów, związanych
z grubością warstwy TiO2 i SiO2 osadzonych na rdzeniu, Autorka próbowała przezwyciężyć
proponując nowe rozwiązania w zakresie syntezy. W pracy P5 Doktorantka zsyntezowała
fotokatalizator o strukturze rdzeń-powłoka stosując metodę mikroemulsyjną, gdzie medium
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reakcyjnym był cykloheksan, stosowne surfaktanty (CTAB oraz TX-100) oraz prekursory
Fe3O4, TiO2 i SiO2. Kompleksowo przeprowadzony eksperyment pozwolił uzyskać szereg
układów, które kolejno scharakteryzowano i przetestowano w procesie fotokatalitycznym.
Udokumentowano wpływ zastosowanej bazy surowcowej oraz przede wszystkim pH na
przebieg syntezy w układzie mikroemulsyjnym, co poprzedzono analizą zmian potencjału
elektrokinetycznego poszczególnych komponentów. To wszystko pozwoliło na dobranie
optymalnych warunków syntezy fotokatalizatora, które umożliwiły znaczną adhezję
poszczególnych składników mikroemulsji i finalnie otrzymanie struktury typu rdzeń-powłoka.
Testy fotokatalityczne zrealizowane z użyciem zsyntezowanych materiałów potwierdziły ich
zbliżoną aktywność do komercyjnego P25, z tą różnicą, że otrzymano układ magnetyczny
podatny na łatwą separację z układu reakcyjnego. Eksperyment obejmował fotodegradację
karbamezapiny – leku przeciwpadaczkowego i psychotropowego. Uzasadnieniem podjęcia
prób wykorzystując właśnie ten związek była analiza literatury. W toku prac Autorka
zdefiniowała wpływ dawki fotokatalizatora, pH, napowietrzania, temperatury, intensywności
napromieniowania i dodatku utleniacza pomocniczego (30% roztwór H2O2). Wszystko to
pozwoliło na zdefiniowanie ścieżki transformacji karbamezapiny, która zapoczątkowana jest
atakiem reaktywnych form tlenu prowadzącym do epoksydów i hydroksykarbamazepiny jako
związków pośrednich. Nowatorski charakter prac opisanych w artykule P5, jednoznacznie
potwierdzają przyznane patenty dotyczące preparatyki warstwowego fotokatalizatora
magnetycznego (pozycja P6 w monotematycznym cyklu prac). Z kolei praca P7 spina klamrą
całość przeprowadzonych prac eksperymentalnych – modyfikowane formy TiO2 opisane
w pracach P1-P3 osadzono na magnetycznym rdzeniu metodą mikroemulsji, uzyskując
magnetyczne fotokatalizatory, które przetestowano kolejno w procesie fotodegradacji fenolu,
kwasu octowego oraz w odwodornieniu metanolu. Zakres absorpcji światła w obszarze
ultrafioletu w przypadku nanokompozytów był zbliżony do czystego TiO2. Z kolei po
modyfikacji powierzchni ditlenku tytanu Pt i Pt/Cu, absorpcja światła nanokompozytów
magnetycznych otrzymanych z jego udziałem została rozszerzona powyżej 400 nm.
Dowiedziono

tym

samym

wyższej

aktywności

fotokatalitycznej

zaprojektowanych

nanokompozytów typu Fe3O4@SiO2/TiO2-M (M=Pt lub Pt/Cu), co potwierdza możliwości ich
zastosowania w procesach fotokatalitycznych realizowanych pod wpływem światła
słonecznego.
Należy podkreślić, że przedstawione w rozprawie badania są bardzo istotne nie tylko
z naukowego, ale także z praktycznego punktu widzenia. Zdefiniowanie zmian strukturalnych
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będących następstwem zaproponowanej metody syntezy fotokatalizatorów, wsparte dodatkową
modyfikacją ich powierzchni oraz możliwością uzyskania połączeń nanokompozytowych,
w istotny sposób mogą ułatwić projektowanie zaawansowanych, multifunkcyjnych materiałów
dedykowanych do zastosowań środowiskowych obejmujących eliminację zanieczyszczeń
organicznych obecnych w systemach wodnych.
Do najistotniejszych osiągnieć Doktorantki zaliczyć należy:
✓ Określenie wpływu rodzaju i wielkości cząstek TiO2 na właściwości fizykochemiczne oraz
aktywność fotokatalizatorów modyfikowanych Pt, Cu oraz Pt/Cu w reakcjach utleniania
i redukcji;
✓ Wykazanie wpływu rodzaju i ilości metalu na właściwości fizykochemiczne i aktywność
fotokatalityczną TiO2;
✓ Wykazanie wpływu rodzaju utleniacza (HNO3, HIO3, H2O2) i jego stężenia w środowisku
reakcji na powstawanie defektów strukturalnych, właściwości fizykochemiczne i aktywność
fotokatalityczną TiO2 w świetle Vis;
✓ Zaprojektowanie uniwersalnej metody mikroemulsyjnej do syntezy fotokatalizatorów typu
rdzeń-powłoka;
✓ Wykazanie możliwości fotokatalizy do degradacji związków organicznych obecnych
w wodzie przepływowej, które nie są podatne na degradację biologiczną;
✓ Wykazanie znaczenia rodników nadtlenkowych i elektronów w mechanizmie degradacji
fenolu;
✓ Optymalizację fotodegradacji karbamazepiny w obecności magnetycznego nanokompozytu
Fe3O4@SiO2/TiO2-Pt.
Oceniając całkowity dorobek Doktorantki należy wspomnieć, że jest ona współautorką
łącznie 11 publikacji naukowych, z czego 6 bezpośrednio dotyczy tematyki dysertacji,
1 rozdziału w monografii oraz 3 patentów. Brała również udział w licznych konferencjach
o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Na podkreślenie zasługują staże naukowe, które
doktorantka odbyła w trakcie realizacji pracy doktorskiej, uwzględniając 6-miesięczny pobyt
w Hokkaido University, gdzie bezpośrednim opiekunem była prof. Ewa Kowalska – uznany
ekspert w dziedzinie fotokatalizy. Brak jest szczegółowych informacji na temat wymienionych
w dysertacji 3 kolejnych staży. Za swoje osiągnięcia mgr inż. Zuzanna Bielan była nagradzana
m.in. nagrodą za najlepszą prezentację w trakcie The XII Summer School for Postgraduate
Students and Young Researchers "Interfacial Phenomena in Theory and Practice", nagrodą
podczas 13th Poland National Competition “Student-Inventor 2018” oraz złotym medalem za
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innowacje nt. „Method of obtaining a layered magnetic photocatalyst” podczas
Międzynarodowych Targów Innowacyjności – Warsaw Invention Show (IWIS). Wartym
odnotowania jest również fakt udziału Doktorantki w realizacji projektu SONATA 12 nt.
„Studies on preparation, physicochemical characterization of TiO2 nanocomposites based on
spinel and hexagonal ferrites for the oxidation of organic compounds in the aqueous phase”
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego powstała oceniana
rozprawa doktorska.
Z

obowiązku

recenzenta

pozwolę

sobie

wskazać

kilka

kwestii

dyskusyjnych

czy problematycznych. Zadanie to z pewnością zostało mi ułatwione, gdyż zawarte w rozprawie
prace zostały poddane rzeczowej i wnikliwej ocenie przez niezależnych ekspertów.
Generalnie dysertacja doktorska zawiera nieliczne błędy edytorskie czy stylistyczne,
których znaczenie można pominąć. Niemniej jednak pozwolę sobie wspomnieć kilka z nich:
✓ Tytuł na okładce nie zgadza się z tytułem zamieszczonym na pierwszych stronach
rozprawy;
✓ Zaskakujący jest brak wśród słów kluczowych, głównego składnika fotokatalizatora
odpowiedzialnego za aktywność fotokatalityczną projektowanych nanokompozytów
tzn. TiO2;
✓ Str. 5 zapis: „magnetic core-shell and photocatalyst shell” powinien mieć formę „magnetic
core and photocatalyst shell”;
✓ Spis treści - błędnie przypisano strony rozdziałom „List of scientific achievements” oraz
„Co-authors statements of contribution”;
✓ W niektórych publikacjach zabrakło precyzyjnej informacji na temat przebiegu
eksperymentów, którą zamieszczono np. w „Supplementary file” – wydaje się, że taki plik
powinien być dołączony do publikacji.
Poniżej pozwolę sobie zaprezentować natomiast kwestie do dyskusji:
✓ Opisanych w literaturze jest wiele technik, które pozwalają na projektowanie materiałów
o pożądanych właściwościach fizykochemicznych oraz zdefiniowanym przeznaczeniu
użytkowym m.in. metoda zol-żel, hydro- czy solwotermalna, emulsyjna czy
mikroemulsyjna, miękkiego lub twardego odwzorowania. W pracy Autorka skorzystała
z

metody

hydrotermalnej,

zol-żel

wspomaganej

obróbką

ultradźwiękami

czy

mikroemulsyjnej – z czego wynikało akurat takie zestawienie metod? Jakie było
podstawowe kryterium doboru metody syntezy opisanych w rozprawie fotokatalizatorów?
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✓ Co Autorka miała na myśli pisząc: „wprowadzenie do struktury krystalicznej defektów
tytanowych”?
✓ Jaki jest jednoznaczny wniosek dotyczący porównania stosowania związków
komercyjnych do ich syntetycznych odpowiedników? Czy wprowadzanie do układu
reakcyjnego „gotowego” komponentu nie komplikowało syntezy? Czy nie obserwowano
negatywnego wpływu stosowania związków komercyjnych na morfologię uzyskiwanych
połączeń? Czy skuteczność nabudowania TiO2 P25 na Fe3O4 lub odwrotnie stosowanie
komercyjnego Fe3O4 i depozycja syntetycznego TiO2, przebiegały identycznie, jak
w przypadku prowadzenia syntezy in situ obu komponentów?
✓ Metoda emulsyjna i mikroemulsyjna odgrywają istotną rolę w syntezie nanometrycznych
układów o zdefiniowanym kształcie cząstek. Obie wspomniane metody wymagają
specyficznych warunków prowadzenia syntezy m.in. stosowania medium organicznego.
Jak Autorka radziła sobie z wydzielaniem produktu po reakcji? W jaki sposób sprawdzano,
czy układ reakcyjny to mikroemulsja, a nie typowy układ emulsyjny? Jak można odróżnić
te dwie metody? Jaki wpływ na stabilność mikroemulsji miało wprowadzenie do układu
m.in. zawiesiny komercyjnego P25?
✓ Jak Autorka tłumaczy istotne zmiany w intensywności charakterystycznych pików
dyfrakcyjnych nanokompozytów Fe3O4/TiO2, otrzymanych przy zwiększonym udziale
ditlenku tytanu, w stosunku do obrazu dyfrakcyjnego czystego TiO2, zaprezentowanych
w pracy P4 na rys. 2.
✓ Czy można skorelować osiągnięte zależności eksperymentalne dotyczące syntezy
fotokatalizatorów, ich domieszkowania, występowania defektów strukturalnych, wartości
przerwy energetycznej i wskazać ten najbardziej optymalny, który wyróżnił się na tle
innych zwłaszcza biorąc pod uwagę jego aktywność w świetle widzialnym?
Oceniając zamieszczone w pracy résumé, jak i opublikowane prace, trudno nie ocenić
aktywności naukowej Doktorantki jako bardzo dobrej. Chciałbym podkreślić istotny wkład
mgr

inż.

Zuzanny

Bielan

w

zagadnienie

obejmujące

projektowanie

aktywnych

fotokatalizatorów dedykowanych do zastosowań środowiskowych. Sposób zaplanowania
eksperymentów, zrealizowanie oryginalnych badań, wykorzystanie technik i metod
badawczych wraz z interpretacją uzyskanych wyników, jak i forma ich przedstawienia czy
wnikliwa i rzeczowa analiza, świadczą o wysokich kompetencjach naukowo-badawczych
Autorki rozprawy i są dowodem Jej przygotowania do prowadzenia badań naukowych.

str. 10

Na podstawie oceny pracy doktorskiej przedstawionej w formie cyklu monotematycznych,
oryginalnych prac nt. „TiO2-based magnetic nanocomposites with core-shell structure”,
autorstwa Pani mgr inż. Zuzanny Bielan oraz zawartej w dysertacji aktywności naukowej
jednoznacznie stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia wszystkie wymogi ustawy z dnia
14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z dnia 16 kwietnia
2003 r., wraz z późniejszymi zmianami - Dz. U. poz. 882, z dnia 21 czerwca 2016 r.).
Wnioskuję do Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Gdańskiej o przyjęcie
pracy i przeprowadzenie dalszych etapów przewodu doktorskiego.
Biorąc pod uwagę aktualność podjętej tematyki badawczej, zakres pracy eksperymentalnej,
jakość wniosków i ich wkład w istniejący stan wiedzy, wnioskuję ponadto do Rady
Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Gdańskiej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej
mgr inż. Zuzanny Bielan. Uzasadniając ten wniosek, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na
ambitne podejście Autorki do syntezy nowego, multifunkcyjnego materiału w oparciu
o wstępną fotodepozycję modyfikatorów TiO2, a kolejno, stosując metodę mikroemulsyjną,
otrzymanie multifunkcyjnej hybrydy łączącej istotną aktywność fotokatalityczną ditlenku
tytanu z właściwościami magnetycznymi Fe3O4. Ten element rozprawy, w połączeniu ze
zdefiniowaniem oddziaływań pomiędzy komponentami budującymi nanokompozyt oraz jego
testami użytkowymi w degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych systemów
wodnych, uważam za bardzo nowatorski. Wartym podkreślenia jest fakt, że preparatyka
aktywnych fotokatalizatorów z udziałem TiO2 jest dość obszernie zaprezentowana
w literaturze, więc wpisanie się w ten nurt badań, a dodatkowo zaproponowanie
innowacyjnego rozwiązania, w moim odczuciu, wydaje się być istotnym osiągnięciem.
Wskazuje to ponadto, na interdyscyplinarny charakter zrealizowanych badań, które dotyczą
nauki o materiałach oraz aspektów ochrony środowiska naturalnego.
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