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1. Imię i Nazwisko. 

Justyna Łuczak 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku uzyskania tytułu pracy doktorskiej. 

Wykształcenie i stopnie naukowe 

∙ doktor nauk technicznych - 17.09.2010 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej,  

Dziedzina nauk chemicznych, dyscyplina technologia chemiczna,  

Tytuł pracy: „Badania agregacji imidazoliowych cieczy Jonowych w wodzie w odniesieniu do 

zastosowań w technologii chemicznej” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka 

∙ magister inżynier - 31.08.2004 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej,  

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna 

Specjalizacja: Chemiczne technologie ochrony środowiska i utylizacji odpadów,  

Tytuł pracy: „Zagospodarowanie odpadowej gliceryny i odpadowego kwasu octowego metodą 

estryfikacji” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka 

∙ studia podyplomowe - 2003 

Politechnika Gdańska, Podyplomowe Studium Pedagogiczne 

∙ inżynier - 29.04.2002 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Tłuszczów i Detergentów,  

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna 

Specjalizacja: Tłuszcze techniczne, detergenty i kosmetyki,  

Tytuł pracy: „Nowe surowce roślinne w produkcji oleochemikaliów ” 

Promotor: dr inż. Anna Górska 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych. 

∙ adiunkt   01.02.2011 - obecnie:  

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, ul. Narutowicza 

11/12, 80-233, Gdańsk 
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Pracownik naukowo-dydaktyczny,  

∙ asystent   15.02.2010 – 31.01.2011  

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, ul. Narutowicza 

11/12, 80-233, Gdańsk 

Pracownik naukowo-dydaktyczny.  

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art.16 ust.2 

ustawy z dnia 14 czerwca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, 

poz. 595 ze zm.): 

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl 14 powiązanych tematycznie publikacji na temat roli 

zróżnicowanych strukturalnie cieczy jonowych w otrzymywaniu układów koloidalnych, w tym 

układów micelarnych, mikroemulsyjnych, nanorurek oraz mikrocząstek. Cykl składa się 

z 12 prac oryginalnych i 2 przeglądowych opublikowanych w latach 2013-2018. Artykuły 

osiągnięcia naukowego przedstawione w punkcie B zostały uszeregowane zgodnie z czasem 

publikacji, natomiast opisane tematycznie. Sumaryczna wartość wskaźnika cytowań IF 

czasopism, w których opublikowane zostały prace (z roku publikacji) wynosi 69,708 natomiast 

liczba punktów ministerialnych 490.  

4a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Cykl publikacji na temat: 

„Znaczenie wybranych cieczy jonowych w otrzymywaniu układów 

koloidalnych oraz mikrocząstek” 

4b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

[B-1] Preiss, U.P., Eiden, P., Łuczak, J., Jungnickel, C., Modeling the influence of salts on the 

critical micelle concentration of ionic surfactants, 2013, Journal of Colloid and Interface 

Science, 412, 13-16. 

IF = 3,552; IF (5-year) = 3,988; MNiSW (2013) = 30;  

[B-2] Łuczak, J. , Hupka, J., Studies on formation and percolation in ionic liquids/TX-

100/water microemulsions, 2014, Journal of Molecular Liquids, 199, 552–558. 

IF = 2,512; IF (5-year) = 3,187; MNiSW (2014) = 25;  

[B-3] Piekart, J., Łuczak, J. , Transport properties of aqueous ionic liquid microemulsions in 

the presence of cosurfactant, 2015, Soft Matter, 11, 8992-9008. 
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IF = 3,798; IF (5-year) = 3,957; MNiSW (2015) = 40;  

[B-4] Łuczak, J. , Latowska, A., Hupka, J., Micelle formation of Tween 20 nonionic surfactant 

in imidazolium ionic liquids, 2015, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects 471, 26–37. 

IF = 2,760; IF (5-year) = 2,838; MNiSW (2015) = 30;  

[B-5] Piekart, J., Łuczak, J. , Transport properties of microemulsions with ionic liquid apolar 

domain in a function of ionic liquid content, 2016, RSC Advances, 6, 92605-92620. 

IF = 3,108; IF (5-year) = 3,257; MNiSW (2016) = 30;  

[B-6] Łuczak, J. , Paszkiewicz, M., Krukowska, A., Cybula, A, Zaleska, A., Ionic liquids for nano- 

and microstructures preparation. Part 1: Properties and multifunctional role, 2016, Advances 

in Colloid and Interface Science, 230, 13-28. 

IF = 7,223; IF (5-year) = 9,446; MNiSW (2016) = 40;  

[B-7] Łuczak, J. , Paszkiewicz, M., Krukowska, A., Cybula, A, Zaleska, A., Ionic liquids for nano- 

and microstructures preparation. Part II: Application in synthesis, 2016, Advances in Colloid 

and Interface Science, 227, 1-52. 

IF = 7,223; IF (5-year) = 9,446; MNiSW (2016) = 40;  

[B-8] Paszkiewicz, M., Łuczak, J. , Patyk, P., Lisowski, W., Zaleska A., The ILs-assisted 

solvothermal synthesis of TiO2 spheres: the effect of ionic liquids on morphology 

and photoactivity of TiO2, 2016, Applied Catalysis B: Environmental, 184, 223-237. 

IF = 9,446; IF (5-year) = 8,887; MNiSW (2016) = 45;  

[B-9] Nowicki, J., Łuczak J., Stańczyk D., Dual functionality of amphiphilic 1-alkyl-3-

methylimidazolium hydrogen sulfate ionic liquids: surfactants with catalytic function, 2016, 

RSC Advances, 6, 11591. 

IF = 3,108; IF (5-year) = 3,257; MNiSW (2016) = 30;  

[B-10] Selwent, A., Łuczak, J., Micellar aggregation of Triton X-100 surfactant in imidazolium 

ionic liquids, 2016, Journal of Molecular Liquids, 221, 557-566. 

IF = 3,648; IF (5-year) = 3,187; MNiSW (2016) = 30;  

[B-11] Mazierski P., Łuczak, J. , Lisowski, W., Winiarski, M.J., Klimczuk, T., Zaleska-Medynska, 

A., The ILs-assisted electrochemical synthesis of TiO2 nanotubes: The effect of ionic liquids on 

morphology and photoactivity, 2017, Applied Catalysis B: Environmental, 214, 100-113. 

IF = 9,446; IF (5-year) = 8,887; MNiSW (2016) = 45;  

[B-12] Łuczak, J. , Paszkiewicz-Gawron, M., Długokęcka, M., Lisowski, W., Grabowska, E., 

Makurat, S., Rak, J., Zaleska-Medynska, A., Visible light photocatalytic activity of ionic liquid-

TiO2 spheres: effect of the ionic liquid’s anion structure, 2017, ChemCatChem, 9, 4377 – 4388. 

IF = 4,803; IF (5-year) = 4,765; MNiSW (2016) = 35;  
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[B-13] Paszkiewicz-Gawron, M., Długokęcka, M., Lisowski, W., Paganini, M.C., Giamello, E., 

Klimczuk, T., Grabowska, E., Zaleska-Medynska, A., Łuczak, J. , Dependence between ionic 

liquid structure and mechanism of visible-light-induced activity of TiO2 obtained by the ionic-

liquid-assisted solvothermal synthesis, 2018, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, DOI: 

10.1021/acssuschemeng.7b04291, w procesie wydawniczym. 

IF = 5,951; IF (5-year) = 6,079; MNiSW (2016) = 40; 

[B-14] Gołąbiewska A., Paszkiewicz-Gawron, M., Sadzińska A., Lisowski W., Grabowska, E., 

Zaleska-Medynska, A., Łuczak, J. , Fabrication and photoactivity of ionic liquid – TiO2 

structures for efficient Vis-induced photocatalytic decomposition of organic pollutants in 

aqueous phase, 2018, Beilstein Journal of Nanotechnology, 9, 580-590. 

IF = 3,127; IF (5-year) = 3,070; MNiSW (2016) = 30. 

4c) Omówienie celu naukowego ww. prac/prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

Wprowadzenie do rozprawy habilitacyjnej 

Nazywane rozpuszczalnikami przyszłości, ciecze jonowe (ang. ionic liquids, ILs), cieszą 

się dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz znajdują nowe 

obszary zastosowań. Związki te, będące solami o temperaturze topnienia poniżej 100oC 

(granica umowna, niemająca sensu fizycznego), stanowią m.in. rozpuszczalniki przyszłości, 

alternatywne do obecnie stosowanych mediów reakcyjnych i separacyjnych 1. Możliwość 

modyfikacji budowy kationu i wyboru anionu, a w konsekwencji udoskonalania ich właściwości 

fizycznych i chemicznych, pozwala na projektowanie nowych, ukierunkowanych na określony 

cel mediów (rozpuszczalniki projektowalne). Szczególnie niska lotność oraz stabilność 

termiczna przemawiają za wykorzystaniem cieczy jonowych jako alternatywnych mediów 

w procesach separacyjnych, takich jak absorpcja, destylacja ekstrakcyjna, ekstrakcja typu 

ciecz-ciecz oraz ciecz-ciało stałe bez niebezpieczeństwa emisji do atmosfery 2, 3. 

Przewodnictwo elektryczne, szeroki zakres stabilności elektrochemicznej oraz niepalność 

sprzyjają zastosowaniu cieczy jonowych do produkcji i magazynowania energii, jako 

elektrolitów w bateriach, membran w ogniwach paliwowych, substratów do produkcji 

elektrod 4, czy rozpuszczalników biomasy w produkcji biopaliw 5. Jako materiały funkcjonalne 

ILs wykazują zdolność adsorpcji i tworzenia ochronnego filmu na powierzchni metali, co czyni 

je dobrymi smarami 6, natomiast budowa amfifilowa determinuje zastosowanie jako związki 

powierzchniowo czynne (ZPCz) 7. Zdolność ILs do oddziaływania/tworzenia zróżnicowanych 

wiązań ze składnikami mieszaniny reakcyjnej, a w konsekwencji właściwości solwatujące 

oraz strukturotwórcze ILs umożliwiają otrzymywanie nowych koloidalnych struktur 

o pożądanej strukturze i właściwościach 8.  

Ciecze jonowe, będące układem oddziałujących ze sobą jonów, charakteryzują się 

właściwościami analogicznymi do rozpuszczalników cząsteczkowych, takimi jak: geometria 
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i moment dipolowy, rozkład ładunku i polaryzowalność, zdolność do tworzenia wiązań 

wodorowych oraz uwspólniania par elektronów. Jednakże występowanie obok oddziaływań 

elektrostatycznych także sił van der Waalsa, oddziaływań π-π oraz wiązań wodorowych 

prowadzi do samorzutnej organizacji jednostek IL z utworzeniem złożonej wewnętrznej 

supramolekularnej struktury. Amfiflowa budowa IL sprzyja segregacji fragmentów polarnych 

oraz niepolarnych IL z utworzeniem odrębnych nanometrycznych domen o wysokiej gęstości 

ładunku (hydrofilowe grupy) przenikających przez regiony o gęstości niskiej (hydrofobowe 

podstawniki alkilowe). Cechy te umożliwiają zastosowanie ILs zarówno jako rozpuszczalnika 

jak i substancji rozpuszczonej 9. W tym odniesieniu, zastosowanie cieczy jonowych 

do otrzymywania układów koloidalnych może być realizowane wielokierunkowo: 

(i) Koloidy asocjacyjne 

Amfifilowa budowa cieczy jonowych determinuje właściwości zbliżone do jonowych 

ZPCz, tzn. aktywność powierzchniową/międzyfazową oraz agregację w środowisku wodnym 

z utworzeniem termodynamicznie stabilnych układów koloidalnych o właściwościach 

odmiennych od tworzących je pojedynczych indywiduów. Ciecze jonowe znajdują także 

zastosowanie jako kosurfaktanty dodawane do wodnych roztworów typowych ZPCz w celu 

modyfikacji ich właściwości powierzchniowych 7. Powstałe w wyniku agregacji struktury 

charakteryzują się specyficznymi właściwościami, m.in. wykazują działanie solubilizujące, 

czyli umożliwiają przeprowadzenie substancji nierozpuszczalnej w wodzie do fazy wodnej. 

W konsekwencji roztwory micelarne cieczy jonowych znajdują zastosowanie jako układy 

ekstrakcyjne, środowisko reakcji katalitycznych oraz „miękka matryca” w otrzymywaniu 

nanocząstek 10, 11. 

(ii) Ciecze jonowe jako związki umożliwiające tworzenie koloidów asocjacyjnych 

Liczba cząsteczkowych rozpuszczalników niewodnych, w których dotychczas 

zaobserwowano i opisano agregację micelarną ZPCz (w układzie normalnym lub micele 

odwrócone) jest niewielka 12. W konsekwencji, w praktycznych zastosowaniach zmiana 

właściwości układu niewodnego ograniczona była głównie do modyfikacji budowy związku 

amfifilowego. Ciecze jonowe, wykazując zdolność do wspomagania samoorganizacji ZPCz 

w sposób zbliżony do micelizacji w wodzie stanowią alternatywę dla klasycznych 

rozpuszczalników i znacząco zwiększają liczbę potencjalnych układów o zróżnicowanych 

właściwościach.  

(iii) Ciecze jonowe jako składniki mikroemulsji  

Zainteresowanie układami mikroemulsyjnymi, zawierającymi ciecze jonowe, wynika 

m.in. z dążenia do ograniczenia stosowania lotnych rozpuszczalników organicznych, 

otrzymywania monodyspersyjnych nanostruktur czy poszukiwania mediów biokatalitycznych, 

bioseparacyjnych, w których biocząsteczki chronione są monowarstwą związku 

powierzchniowo-czynnego 13. Choć ciecz jonowa może pełnić w mikroemulsji rolę każdego 

z trzech składników 14, dotychczas najwięcej uwagi poświęcono układom niewodnym, 

w którym IL zastępuje fazę wodną. Niemniej jednak główna wada tradycyjnych mikroemulsji 
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tj. użycie rozpuszczalników organicznych, wciąż pozostaje. W tym odniesieniu, bardziej 

obiecującą perspektywę stanowią wodne układy zawierające IL jako fazę hydrofobową, 

a zainteresowanie nimi wciąż wzrasta 15. 

(iv) Ciecze jonowe w otrzymywaniu zawiesin koloidalnych oraz mikrostruktur 

Ciecze jonowe mogą także pełnić rolę czynnika strukturotwórczego lub środowiska 

reakcji służącego otrzymywaniu nano- i mikrostruktur 8, 16. Jonowa budowa soli determinuje 

stabilizację elektrostatyczną cząstek, podstawniki alkilowe tworzą zawadę steryczną, 

natomiast właściwości amfifilowe IL mogą zapewnić osłonę elektrosteryczną. Dodatkowa 

stabilizacja wynika z lepkości ILs, która ogranicza ruchy Browna, a tym samym przenoszenie 

masy substancji zawieszonej. W konsekwencji szybkość agregacji cząstek w ILs jest niższa niż 

w wodzie lub klasycznych rozpuszczalnikach. Wymienione oddziaływania stabilizujące 

uzupełniają zdolności koordynacyjne wybranych jonów (szczególnie funkcjonalizowanych). Co 

więcej, ILs mogą stanowić także źródło anionów fluorkowych generowanych in-situ, niekiedy 

niezbędnych do wytrącania cząstek. Znaczenie mają także wspomniane powyżej układy 

micelarne i mikroemulsyjne cieczy jonowych, które mogą pełnić rolę „miękkiej matrycy” 

podczas preparatyki nanostruktur 8. Dotychczas główny nurt badań związany był 

z zastosowaniem ILs do otrzymywania cząstek monometalicznych, znacznie mniej uwagi 

poświęcono natomiast preparatyce półprzewodników.  

Moje zainteresowania naukowe wpisują się w powyższą tematykę. Swoje 

zainteresowania oraz pracę badawczą po ukończeniu pracy doktorskiej, ukierunkowałam na 

otrzymywanie, charakterystykę i zastosowanie nowych układów koloidalnych 

i mikrocząstek zawierających zróżnicowane strukturalnie ciecze jonowe. Jako cele 

szczegółowe postawiłam sobie:  

(i) lepsze zrozumienie agregacji micelarnej wybranych niejonowych związków 

powierzchniowo czynnych w cieczach jonowych;  

(ii) wyjaśnienie wpływu rodzaju anionu cieczy jonowej oraz obecności kosurfaktantu 

na zachowanie fazowe i właściwości transportowe wodnych układów 

mikroemulsyjnych zawierających ciecze jonowe; 

(iii) wyjaśnienie wpływu struktury cieczy jonowych na wielkość, morfologię 

oraz właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 otrzymywanych 

w obecności cieczy jonowych. 

Prace naukowo-badawcze zrealizowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

Celem badań prowadzonych podczas realizacji pracy doktorskiej było lepsze 

zrozumienie agregacji micelarnej imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku wodnym 

oraz wpływu wybranych czynników na ten proces. Wykazałam, że struktura imidazoliowych 

cieczy jonowych determinuje właściwości zbliżone do kationowych związków 

powierzchniowo-czynnych, tzn. aktywność powierzchniową, agregację w środowisku wodnym 

oraz aktywność biobójczą. Sole będące przedmiotem dysertacji gromadzą się na granicy faz 
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powietrze/woda, obniżają napięcie powierzchniowe roztworów oraz tworzą agregaty 

micelarne – koloidy asocjacyjne 17. Właściwości układów zależą od budowy cieczy jonowej 

(zarówno długości podstawnika alkilowego w kationie 17 jak i rodzaju anionu 18), temperatury 
19 oraz rodzaju i stężenia substancji dodatkowych (soli nieorganicznych, węglowodorów 

aromatycznych) 20, 21 obecnych w układzie. W pracy uwzględniłam także aktywność 

przeciwdrobnoustrojową ILs wobec bakterii oraz grzybów 18. Wykazałam, że imidazoliowe 

ciecze jonowe są związkami wielofunkcyjnymi, które w przemysłowych zastosowaniach mogą 

łączyć aktywność powierzchniową oraz przeciwdrobnoustrojową.  

Prace naukowo-badawcze zrealizowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

(i) Koloidy asocjacyjne 

Tematykę podjętą w pracy doktorskiej kontynuowałam po uzyskaniu stopnia doktora. 

Celem kolejnych badań była ocena dualizmu funkcjonalnego ILs, uwzględniającego 

właściwości powierzchniowe oraz katalityczne [B-9]. Badania te prowadziłam we współpracy 

z prof. dr hab. inż. Januszem Nowickim z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. 

Scharakteryzowałam właściwości powierzchniowe szeregu homologicznego kwaśnych 

amfifilowych cieczy jonowych: wodorosiarczanów 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych 

zawierających od 6 do 14 atomów węgla w podstawniku alkilowym kationu. W badaniach 

uwzględniłam parametry opisujące adsorpcję ILs na granicy faz powietrze/woda 

oraz micelizację w roztworze wodnym, stopień jonizacji miceli, punkt Kraffta 

oraz termodynamikę micelizacji. Ciecze jonowe zostały następnie zastosowane jako 

kokatalizatory w reakcji nukleofilowej addycji wody do pierścienia oksiranowego 

w oksyetylenowanych pochodnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Właściwości 

powierzchniowe wodorosiarczanów 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych miały znaczący wpływ 

na efektywność kokatalityczną ILs, natomiast kwasowość wodoru znajdującego się przy 

atomie węgla C2 determinowała selektywność procesu. Układy reakcyjne, które 

charakteryzowały się najwyższą wydajnością katalitycznego otwarcia pierścienia 

epoksydowego zawierały 1% mas. H2SO4 oraz 2% mas. wodorosiarczanów 1-heksylo-3-

metyloimidazoliowego lub 3-metylo-1-oktyloimidazoliowego. W związku z powyższym, 

bardziej adsorpcja IL na granicy faz niż zjawisko micelizacji/solubilizacji determinowała 

otwarcie pierścienia epoksydowego. Synergiczny efekt właściwości powierzchniowych i 

kokatalitycznych ILs skutkował wyższą szybkością reakcji w porównaniu z układem 

niezawierającym IL oraz wyższą aktywnością w porównaniu do układu zawierającego chlorek 

oktylotrimetyloamoniowy zastosowany w badaniach jako modelowy kokatalizator [B-9]. 

Ważnym aspektem badań było także wyprowadzenie ogólnej zależności, pozwalającej 

przewidywać krytyczne stężenie micelizacji (CMC) cieczy jonowych z uwzględnieniem wpływu 

soli nieorganicznych [B-1]. W związku z powyższym, nawiązałam współpracę z dr Ulrich Preiss 

z Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation (Ruhr-University Bochum). 

Zebrałam i zestawiłam wyniki CMC uzyskane podczas realizacji pracy doktorskiej dla układów 

micelarnych cieczy jonowych w obecności różnych soli nieorganicznych, jak również ich bez 
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dodatku. Wyniki z pracy doktorskiej rozszerzyłam o badania własne dla innych ILs 

oraz wartości opublikowane w literaturze przedmiotu dla cieczy jonowych oraz typowych 

kationowych i anionowych ZPCz. W ten sposób powstała baza 151 wodnych układów, w tym 

18 kationowych (pochodnych imidazoliowych, pirydynowych, amoniowych) i anionowych 

(alkilosiarczanów, sulfonianów i karboksylanów) związków w połączeniu z 8 nieorganicznymi 

solami (halogenki i azotany sodu i potasu) o różnym stężeniu (od 0 do 1 mol/dm3). Dla 

wybranych układów wygenerowano następnie deskryptory topologiczne opisujące 

właściwości fizykochemiczne ZPCz oraz wpływ soli nieorganicznych na układy micelarne. 

Weryfikacja dopasowania dla różnych kombinacji deskryptorów dostarczyła następującą 

zależność: 

ln (CMC) = b0 + b1 · Ŝ + b2 · ΔsolvG∞ + b3 · c · Vm,s · Vm 

gdzie: Ŝ – powierzchnia ZPCz dostępna dla rozpuszczalnika, ΔsolvG∞ – entalpia swobodna 

solwatacji, c – stężenie soli nieorganicznej, Vm – objętość molowa ZPCz, Vm,s – objętość molowa 

soli nieorganicznej,  b0…b3
 – współczynniki najlepszego dopasowania.  

Dla CMC wyrażonego w mol/dm3, uzyskano współczynniki b0 = 24.0, b1 = -3.19 1/nm2, b2 = 15.1 

mol/MJ oraz b3 = -0.171 dm3/(mol∙nm6). Współczynnik dopasowania r2 wyniósł 0.876, 

natomiast średni błąd kwadratowy 0,63 jednostek logarytmicznych.  

Podsumowując, elementem nowości naukowej dla publikacji [B-1, B-9] jest: 

• wykazanie korelacji między właściwościami powierzchniowymi kwaśnych cieczy 

jonowych a ich efektywnością kokatalityczną; 

• zaproponowanie zależności umożliwiającej predykcję krytycznego stężenia 

micelizacji imidazoliowych cieczy jonowych oraz klasycznych kationowych jak 

i anionowych związków powierzchniowo-czynnych w roztworach wodnych 

zawierających sole nieorganiczne.  

(ii) Ciecze jonowe jako faza dyspergująca koloidy asocjacyjne ZPCz 

Zdolność cieczy jonowych do umożliwiania agregacji związków amfifilowych ma 

szczególne znaczenie, ze względu na ograniczoną liczbę rozpuszczalników posiadających 

tę własność 12. Zastosowanie cieczy jonowych w zastępstwie klasycznych lotnych 

rozpuszczalników, umożliwia dostosowywanie właściwości układu zarówno poprzez 

modyfikację rozpuszczalnika, jak i związku amfifilowego. Dzięki modyfikacji budowy kationu 

i anionu cieczy jonowej można uzyskać układy o pożądanych lub nowych właściwościach.  

Według danych literaturowych nie przeprowadzono systematycznych badań agregacji 

związków o charakterze amfifilowym w cieczach jonowych. W tym odniesieniu, w 2012 roku 

przygotowałam i otrzymałam grant własny nt. ”Badania agregacji niejonowych związków 

powierzchniowo czynnych w cieczach jonowych”, NCN numer rejestracyjny wniosku 

2012/05/B/ST4/02023. Celem badań było lepsze zrozumienie agregacji micelarnej wybranych 

niejonowych związków powierzchniowo czynnych w cieczach jonowych, oddziaływań 

w układzie rozpuszczalnik-związek amfifilowy oraz parametrów wpływających na proces 

micelizacji.  



Justyna Łuczak Załącznik 2 
„Znaczenie wybranych cieczy jonowych w otrzymywaniu układów koloidalnych oraz mikrocząstek” 

10 
 

W badaniach zaprezentowanych w pracach [B-4, B-10] zastosowałam pochodne              

1-alkilo-3-metyloimidazoliowe [AMIM], zawierające od 2 do 8 atomów węgla w podstawniku 

alkilowym kationu oraz cztery wybrane aniony: tetrafluoroboranowy [BF4], 

heksafluorofosforanowy [PF6], trifluorometanosulfonowy [TfO], 

bis(trifluorometanosulfonylo)imidkowy [Tf2N] (Tab. 1). Pochodne imidazoliowe, wskazane 

w Tab. 1 wybrałam na podstawie wcześniej prowadzonych badań 17, 18. Długość łańcucha 

węglowodorowego podyktowana była temperaturą topnienia IL, zastosowane aniony, 

natomiast, charakteryzują się różnym powinowactwem do wody, tym samym, razem 

z kationem determinują właściwości hydrofilowe lub hydrofobowe związku. Jako ZPCz, 

których potencjał agregacyjny w cieczach jonowych chciałam ocenić, wybrałam powszechnie 

stosowaną w przemyśle polioksyetylenowaną pochodną sorbitanu i kwasu laurynowego 

(Tween 20) [B-4] oraz w badaniach naukowych oksyetylenowaną pochodną alkilofenolu 

(Triton X-100, TX-100) [B-10].  

Do realizacji postawionego celu posłużyło wyznaczenie parametrów 

charakteryzujących adsorpcję Tween 20 oraz TX-100 na granicy faz powietrze/ciecz jonowa, 

parametrów charakteryzujących micelizację w cieczach jonowych oraz mieszaninach cieczy 

jonowych, a także parametrów termodynamicznych micelizacji. Przeprowadzone badania 

umożliwiły sformułowanie warunków micelizacji ze szczególnym uwzględnieniem 

wyznaczników strukturalnych, zarówno związku powierzchniowo czynnego jak i cieczy 

jonowych, warunków temperaturowych oraz obecności substancji dodatkowych w układzie 

(korozpuszczalnik).  

Tab. 1. Kationy i aniony cieczy jonowych stosowanych w badaniach przedstawionych 
w pracach [B-4, B-10] 

 

Kationy Aniony 

Struktura pochodnych  
1-alkilo-3-

metyloimidazoliowych 
Nazwa Struktura 

 

tetrafluoroboranowy, [BF4] 

 

heksafluorofosforanowy, [PF6] 

 

 
bis(trifluorometanosulfonylo)imidkowy, 
[Tf2N] 

 

 trifluorometanosulfonowy, [TfO] 
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Budowa cieczy jonowej, zarówno kationu jak i anionu, determinuje zdolność soli 

do wspierania micelizacji wybranych niejonowych ZPCz. Zastosowanie cieczy jonowej 

o krótszym łańcuchu alkilowym w kationie, dla danego anionu, ułatwia micelizację wszystkich 

badanych ZPCz. Wydłużenie podstawnika alkilowego utrudnia tworzenie agregatów 

micelarnych ze względu na wzrost hydrofobowości IL, a tym samym zwiększenie właściwości 

solwofilowych ZPCz. Hydrofobowość anionu wywiera podobny efekt, i tak zdolność anionów 

do wspierania micelizacji można przedstawić w kolejności: [BF4] > [PF6] > [TfO]. Im większy 

rozmiar anionu, tym większa delokalizacja ładunku, a stąd słabsze oddziaływania między 

kationem i anionem IL, a w konsekwencji silniejsze oddziaływania między jonami IL a ZPCz [B-

4, B-10]. Dominujące oddziaływania występujące między Tween 20 a wybraną cieczą jonową 

(tetrafluoroboranem 1-heksylo-3-metyloimidazoliowym) przedstawiłam na Rys. 1. 

Zastosowanie cieczy jonowych z anionem [Tf2N], bądź kationem o 8 atomach węgla 

w podstawniku alkilowym, niezależne od obecnego przeciwjonu, uniemożliwia agregację 

ZPCz, co wskazuje na silne oddziaływania solwofilowe.  

 

Rys. 1. Schemat dominujących oddziaływań między jonami cieczy jonowej (tetrafluoroboranem  
1-heksylo-3-metyloimidazoliowym) a związkiem powierzchniowo czynnym Tween 20 

Wykazałam, że najniższym krytycznym stężeniem micelizacji dla obu ZPCz, stąd 

najwyższym potencjałem do wspierania micelizacji, charakteryzuje się IL z najkrótszym 

podstawnikiem alkilowym w kationie i anionem [BF4] (0,09 mmol/dm3 dla Tween 20 oraz 0,09 

mol/dm3 dla TX-100). Wynika to z najwyższej solwofobowości ZPCz w tetrafluoroboranie  

1-etylo-3-metyloimidazoliowym [EMIM][BF4] w porównaniu z innymi ILs [B-4, B-10]. 

Spełnienie warunków umożliwiających obniżenie napięcia powierzchniowego IL, a następnie 

micelizację ZPCz w roztworze, uzależnione jest od osiągnięcia pewnej równowagi między 

budową, a stąd właściwościami kationu i anionu IL. Ponadto, Tween-20, posiadający więcej 

łańcuchów alkilowych i grup oksyetylenowych niż Triton X-100, cechuje się zarówno niższymi 

wartościami CMC w ILs (Rys. 2), jak i bardziej efektywnym obniżaniem napięcia 

powierzchniowego rozpuszczalników [B-4, B-10]. 

Parametry charakteryzujące adsorpcję ZPCz na granicy faz powietrze/IL oraz micelizację 

ZPCz w cieczach jonowych mogą być modyfikowane poprzez zmieszanie dwóch ILs o różnych 
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właściwościach. Na przykład, dodatek tetrafluoroboranu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego 

[BMIM][BF4] w ilości 0,5 ułamka masowego do trifluorometanosulfonianu 1-butylo-3-

metyloimidazoliowego [BMIM][TfO] obniża CMC Tween 20 z 148 mmol/dm3 do 15 mmol/dm3. 

Zaobserwowałam po raz pierwszy liniową zależność pomiędzy CMC a energią swobodną 

micelizacji (Gmic) oraz ułamkiem masowym IL pełniącej rolę korozpuszczalnika. W ten sposób 

wykazałam możliwość dostosowywania właściwości układów micelarnych poprzez dobór 

cieczy jonowych o wybranej budowie (a tym samym właściwościach), jak również wskazanie 

korzystnej ilości IL w układzie [B-4].  

 

Rys. 2. Zależność krytycznego stężenia micelizacji TX-100 oraz Tween 20 w wybranych cieczach 
jonowych w funkcji liczby atomów węgla w podstawniku alkilowym kationu () TX-100/[AMIM][BF4], 

() TX-100/[AMIM][PF6], () Tween 20/[AMIM][BF4], ()Tween 20 /[AMIM][PF6]), wyznaczona 
w 25°C [B-10] 

W celu dyskusji zdolności cieczy jonowych do umożliwiania micelizacji ZPCz 

wyznaczyłam parametr Gordona, wielkość charakteryzującą gęstość energii kohezji, 

a w konsekwencji polarność rozpuszczalnika. Zaobserwowałam, że im niższa wartość 

parametru Gordona, tym wyższe CMC. Im większy rozmiar kationu i anionu, tym mniejsza 

gęstość ładunku, a tym samym słabsze oddziaływanie między jonami IL. W konsekwencji 

możliwe jest silniejsze oddziaływanie jonów IL ze ZPCz determinujące występowanie 

micelizacji. Na Rys. 3 zestawiłam wartości parametru Gordona dla zróżnicowanych 

strukturalnie cieczy jonowych i zaznaczyłam te, w których zaobserwowano micelizację 

niejonowych ZPCz. W ten sposób wykazałam, że micelizacja ZPCz w cieczach jonowych 

wymaga wartości parametru Gordona ILs przekraczającej 0,648 J/m3. Dla porównania, 

najniższa wartość parametru Gordona wyznaczona dla klasycznych rozpuszczalników wynosi 

1,3 J/m3. Przedstawiona zależność może posłużyć do przewidywania zdolności cieczy 

jonowych do wspierania micelizacji ZPCz [B-10].  

 



Justyna Łuczak Załącznik 2 
„Znaczenie wybranych cieczy jonowych w otrzymywaniu układów koloidalnych oraz mikrocząstek” 

13 
 

 

Rys. 3. Zależność parametru Gordona (25oC) od liczby atomów węgla w podstawniku alkilowym 
kationu IL: () [BF4], () [PF6], () [TfO] oraz () [Tf2N]. Zaznaczony obszar reprezentuje ciecze 

jonowe wspierające tworzenie agregatów micelarnych [B-10] 

Podsumowując, zastosowanie cieczy jonowych, jako nowej generacji 

rozpuszczalników wspomagających micelizację, umożliwia projektowanie układów o nowych 

właściwościach. Uzyskane wyniki umożliwiają odpowiedni dobór zarówno cieczy jonowej, 

ZPCz jak również warunków procesu micelizacji, a tym samym poszerzają spektrum 

zastosowań cieczy jonowych. Do najważniejszych osiągnięć tego etapu badań zaliczam: 

• wyznaczenie wpływu budowy związku powierzchniowo czynnego (liczby grup 

oksyetylenowych) na adsorpcję na granicy faz powietrze/ciecz jonowa oraz micelizację 

w imidazoliowych cieczach jonowych; 

• wyznaczenie elementów strukturalnych w budowie cieczy jonowych (długości 

podstawnika alkilowego, rodzaju anionu) determinujących wspieranie micelizacji 

niejonowych związków powierzchniowo czynnych; 

• wskazanie możliwości modyfikowania właściwości cieczy jonowych do wspierania 

micelizacji poprzez mieszanie cieczy jonowych o właściwościach hydrofilowych 

i hydrofobowych; 

• korelacja struktury cieczy jonowych (liczby atomów węgla w podstawniku alkilowym 

kationu imidazoliowego oraz rodzaju anionu) z parametrem Gordona 

charakteryzującym zdolność rozpuszczalników do wspierania micelizacji związków 

powierzchniowo czynnych; 

• określenie wpływu temperatury na micelizację związków powierzchniowo czynnych 

w wybranych cieczach jonowych, charakterystyka termodynamiczna micelizacji. 

Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjścia do dalszych badań nad wytwarzaniem układów 

mikroemulsyjnych, jako środowiska otrzymywania nanostruktur, jako medium w procesach 

separacyjnych, do kapsułkowania i kontrolowanego uwalniania substancji itp. 
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(iii) Ciecze jonowe jako faza rozproszona i rozpraszająca mikroemulsji 

Zainteresowanie układami mikroemulsyjnymi (ME) zawierającymi ciecze jonowe 

wynika z dążenia do przezwyciężenia właściwej cieczom jonowym ograniczonej zdolności do 

rozpuszczania wybranych związków chemicznych. Jako, że mikroemulsje posiadają zdolność 

do rozpuszczania zarówno związków o charakterze polarnym, jak i niepolarnym, zastosowanie 

obu mediów w jednym układzie pozwala na uniknięcie wspomnianego ograniczenia 

i jednoczesne korzystanie z zalet cieczy jonowych i mikroemulsji jako takich. 

Ciecz jonowa w mikroemulsji może pełnić rolę każdego z trzech składników - fazy 

hydrofilowej, hydrofobowej oraz ZPCz stabilizującego układ. Niemniej jednak dotychczas 

najwięcej uwagi poświęcono układom niewodnym, w których fazę wodną zastąpiono 

hydrofilowymi cieczami jonowymi 14. Rozwiązanie takie, choć interesujące z punktu widzenia 

zastosowań w warunkach bezwodnych, nie eliminuje głównej wady konwencjonalnych 

mikroemulsji wykorzystujących lotne rozpuszczalniki organiczne. Bardziej obiecującą 

perspektywę stwarzają układy wodne, w których ciecz jonowa zastępuje klasyczny 

rozpuszczalnik. W tym odniesieniu, w 2011 roku napisałam i otrzymałam grant na badania nt. 

”Układy mikroemulsyjne cieczy jonowych jako mikroreaktory”, finansowany przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program Iuventus Plus. Jako cel badań 

postawiłam sobie wyjaśnienie wpływu rodzaju anionu cieczy jonowej oraz obecności 

kosurfaktantu na zachowanie fazowe i właściwości transportowe wodnych układów 

mikroemulsyjnych zawierających ciecze jonowe. W czasie kiedy rozpoczynałam badania w tym 

temacie w dostępnej literaturze nie przedstawiono dyskusji badań właściwości mikroemulsji 

zawierających ciecze jonowe w zależności od ich składu. W badaniach własnych zastosowałam 

więc dwie ciecze jonowe, charakteryzujące się niską rozpuszczalnością w wodzie, tj. 

heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy [BMIM][PF6] oraz 

bis(trifluorometanosulfonylo)imidek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy [BMIM][Tf2N] (Rys. 4).  

 
Rys. 4. Struktura cieczy jonowych zastosowanych do otrzymywania układów mikroemulsyjnych: 

heksafluorofosforanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][PF6] 
oraz bis(trifluorometanosulfonylo)imidku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][Tf2N] 

Jako związek powierzchniowo czynny, stabilizujący układy mikroemulsyjne, 

zastosowałam TX-100 oraz jego mieszaninę z butanolem (BuOH) jako kosurfaktantem, 

w stosunku masowym 2:1 [B-2, B-3, B-5]. O ile wybrane właściwości wodnych mikroemulsji 

zawierających [BMIM][PF6] były już prezentowane w literaturze (była to pierwsza opisana 

wodna mikroemulsja zawierająca IL 22), wpływ kosurfaktantu nie został do tej pory 
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przedyskutowany. Ponadto, otrzymywanie i charakterystyka właściwości (ze szczególnym 

uwzględnieniem właściwości transportowych) układów mikroemulsyjnych zawierających 

[BMIM][Tf2N] (w tym wpływ kosurfaktantu) także zostały przeze mnie po raz pierwszy 

zaprezentowane. W odróżnieniu od [PF6], anion [Tf2N] posiada tę zaletę, że nie jest podatny 

na hydrolizę i należy do najbardziej stabilnych termicznie i elektrochemicznie anionów 

wykorzystywanych do otrzymywania cieczy jonowych. Ponadto, [BMIM][Tf2N] charakteryzuje 

się niższą rozpuszczalnością w wodzie, niższym współczynnikiem lepkości dynamicznej, stąd 

ułatwionym transportem masy.  

W pierwszym etapie badań wyznaczyłam zakresy występowania układów 

mikroemulsyjnych obu cieczy jonowych, które posłużyły do sporządzenia trójkątnych 

(i pseudotrójkatnych) diagramów fazowych (Rys. 5) [B-2, B-3, B-5]. Obszar występowania 

mikroemulsji zawierających ciecz jonową [BMIM][Tf2N] okazał się być nieznacznie większy niż 

układów zawierających [BMIM][PF6]. Dodatek butanolu spowodował zwiększenie powierzchni 

układu jednofazowego w przypadku mikroemulsji zawierających [BMIM][PF6], natomiast tylko 

częściowo w przypadku drugiej cieczy jonowej.  

 
Rys. 5. Diagramy fazowe Gibbsa wodnych układów mikroemulsyjnych zawierających imidazoliowe 

ciecze jonowe (A) [BMIM][PF6], (B) [BMIM][Tf2N], z dodatkiem kosurfaktantu (__), bez kosurfaktantu 

(__), wyznaczone w temperaturze 25oC. Linią przerywaną zaznaczono wybrane linie rozcieńczeń wodą: 
I95 dla stosunku masowego TX-100:IL równego 0,95:0,05 oraz I85 dla stosunku masowego TX-100:IL 

równego 0,85:0,15 [B-4] 

Przedmiotem badań były przede wszystkim właściwości transportowe układów 

mikroemulsyjnych (przewodności właściwej, lepkości dynamicznej, współczynników dyfuzji 

substancji elektroaktywnej) w funkcji zawartości wody [B-2, B-3] oraz cieczy jonowej 

w układzie [B-5]. Do wyjaśnienia obserwowanych zjawisk posłużyły także badania 

spektrofotometryczne w zakresie promieniowania UV-VIS-IR. Badania objęły cały zakres 

zawartości wody oraz cieczy jonowej w układzie, tj. mikrostruktury ciecz jonowa w wodzie 

(IL/W), faza podwójnie ciągła (BC), układ woda w cieczy jonowej (W/IL) oraz roztwory 

micelarne/rzeczywiste. Właściwości fizykochemiczne analizowano porównując układy o tym 

samym składzie jakościowym, różniące się stosunkiem masowym składników oraz układy 

o analogicznym składzie, ale z cieczą jonową o wybranym anionie lub z/bez zastosowania 

kosurfaktantu.  
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Analiza porównawcza doprowadziła do wyciągnięcia szeregu oryginalnych wniosków 

o wpływie oddziaływań na właściwości transportowe ME z uwzględnieniem wpływu 

kosurfaktantu. Zestawienie wartości przewodności właściwej w funkcji zawartości wody 

w układach nie zawierających kosurfaktantu, tj. [BMIM][PF6]/TX-100/woda 

oraz [BMIM][Tf2N]/TX-100/woda () wykazało, że przewodność pierwszego układu jest w całym 

zakresie zawartości wody wyższa od przewodności układu drugiego [B-3].Obserwacja ta jest 

zaskakująca, gdyż przewodność samego [BMIM][Tf2N] jest dwa i pół razy wyższa od 

[BMIM][PF6] (odpowiednio 4,0 i 1,5 mS/cm), a ILs są głównymi składnikami chemicznymi 

odpowiedzialnymi za transport ładunku w badanych układach (TX-100 jest surfaktantem 

niejonowym, przewodność wody jest znacząco niższa). Wzrost przewodności właściwej ME 

w wyniku dodatku wody do mieszaniny IL/TX-100 wynika z: 

(i) tworzenia oddziaływań pomiędzy wodą a grupami oksyetylenowymi surfaktantu;  

(ii) w konsekwencji osłabienia oddziaływań między TX-100 a kationem [BMIM] cieczy 

jonowej; 

(iii) obniżania zawartości surfaktantu w fazie ciągłej podczas tworzenia dyspersji W/IL, 

BC, IL/W. 

 

Rys. 6. Zestawienie przewodności właściwej układów () [BMIM][PF6]/TX-100/woda 

oraz () [BMIM][Tf2N]/TX-100/woda wyznaczone dla linii rozcieńczeń I85 (stosunek masowy TX-

100/IL równy 0,85:0,15) w temperaturze 25oC 

Znaczenie mają także oddziaływania między kationem a anionem budującym ciecz 

jonową. Im te oddziaływania są słabsze, tym kation [BMIM] łatwiej może oddziaływać z 

grupami oksyetylenowymi TX-100, które przewodność obniżają. Anion [Tf2N] ze względu na 

większe rozmiary, charakteryzuje się niższa gęstością ładunku niż [PF6], a w konsekwencji 

słabszym oddziaływaniem z kationem. W związku z powyższym, TX-100 w większym stopniu 

ogranicza przewodność [BMIM][Tf2N] niż [BMIM][PF6], co wykazały doświadczenia [B-3].  

Kolejną ważną obserwacją jest wysoka przewodność maksymalna mikroemulsji, gdy 

ciecz jonowa stanowi zaledwie kilka procent ich zawartości. Już przy niewielkiej ilości IL 
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(składnika relatywnie kosztownego) można uzyskać układ o przewodności wyższej od samej 

IL, a przy tym charakteryzujący się względnie niską lepkością. Dla przykładu, przewodność 

maksymalna układu [BMIM][PF6]/TX-100/woda przy stosunku masowym TX-100/IL równym 

0,85:0,15 wyniosła 2,41 mS/cm, czyli 164% przewodności właściwej IL. Jednocześnie 

dynamiczny współczynnik lepkości ME to 8,4 mPas, co stanowi około 4 lepkości IL [B-3].  

Analogiczne obserwacje zarówno pod względem relatywnej wartości przewodnictwa 

właściwego jak również przewodnictwa maksymalnego poczyniono dla układów 

zawierających butanol jako kosurfaktant. Mikroemulsja [BMIM][PF6]/(TX-100:BuOH)/woda 

zawierająca niecałe 1,4% [BMIM][PF6] (stosunek masowy IL:TX-100 równy 0,05/0,95) 

charakteryzuje się przewodnością właściwą zbliżoną do czystej cieczy jonowej [BMIM][PF6], 

a przy zawartości IL 3,6% przewodność jest o niemal 80% wyższa. Układy te, ponadto, 

charakteryzują się współczynnikiem lepkości porównywalnym z typowymi rozpuszczalnikami 

organicznymi (maksymalne współczynniki lepkości dla tych układów zawierają się w przedziale 

4-7 mPa∙s). Różnice we właściwościach ME zawierających i niezawierających butanolu 

wynikają z pojawienia się nowych oddziaływań: 

(i) wodorowych pomiędzy grupą -OH butanolu/wody a grupami 

oksyetylenowanymi TX-100;  

(ii) oddziaływań typu jon-dipol pomiędzy grupami -OH a pierścieniem 

imidazoliowym;  

(iii) wiązań wodorowych między grupą -OH a fluorem występującym w anionach 

[PF6] i [Tf2N] (Rys. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Schemat podstawowych oddziaływań występujących między heksafluorofosforanem 1-butylo-
3-metyloimidazoliowym, TX-100, butanolem i wodą: (1) wiązania wodorowe między butanolem, 

wodą oraz TX-100; (2) oddziaływania typu jon-dipol oraz wiązania wodorowe miedzy TX-100 

a kationem [BMIM]; (3) oddziaływania typu - między pierścieniami -aromatycznym i 
heterocyklicznym; (4) wiązania wodorowe miedzy jonami w cieczy jonowej; (5) wiązania wodorowe 

między cząsteczkami wody a anionem cieczy jonowej; (6) oddziaływania van der Waalsa między 
podstawnikami alkilowymi w kationie IL 

W konsekwencji pojawienie się butanolu (a przede wszystkim oddziaływań butanol-TX-

100) skutkuje ograniczeniem udziału oddziaływań między cząsteczkami ZPCz, jak również 

miedzy TX-100 a kationem [BMIM]. Prowadzi to do podwyższenia przewodności właściwej ME, 

6 

5 

6 
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obniżenia współczynnika lepkości dynamicznej dyspersji oraz ułatwia mobilność [BMIM][PF6]. 

Wpływ butanolu na wspomniane właściwości układów zawierających [BMIM][Tf2N] okazał się 

mniej znaczący [B-3].  

Badania współczynników dyfuzji substancji elektroaktywnej K3Fe(CN)6 metodą 

woltamperometrii cyklicznej obok pomiarów konduktometrycznych oraz wiskozymetrycznych 

umożliwiły określenie przemian mikrostrukturalnych w badanych układach, czyli 

występowanie trzech układów mikroemulsyjnych IL/W, fazy podwójnie ciągłej oraz W/IL (Rys. 

8). Substancja elektroaktywna podlegająca dyfuzji zawarta jest w wodzie, a jej dyfuzja 

w sposób zasadniczy zależy od stanu wody, w której jest ona rozpuszczona – czy woda stanowi 

krople, fazę podwójnie ciągłą czy tez ciągłą układu mikroemulsyjnego. 

 
Rys. 8. Zależność współczynników dyfuzji K3Fe(CN)6 w funkcji zawartości wody w układach: 

(A) [BMIM][PF6]/TX-100/H2O oraz (B) [BMIM][Tf2N]/TX-100/H2O wyznaczone dla stosunku masowego 
TX-100/IL równego 0,85/0,15 w temperaturze 25oC [B-4] 

Porównanie współczynników dyfuzji w układach zawierających obie IL, z dodatkiem 

oraz bez kosurfaktantu, wykazało, że współczynnik dyfuzji układów W/IL jest bliski zeru 

i niewiele zmienia się wraz z dodatkiem wody. Niska wartość współczynnika dyfuzji wynika 

z wysokiej lepkości układu oraz braku połączeń między zdyspergowanymi kroplami wody. 

Dalsze zwiększanie zawartości wody w ME skutkuje wzrostem współczynnika dyfuzji 

obrazującym przejście do układu podwójnie ciągłego. Kolejne zmiany nachylenia krzywej 

odpowiadają przemianom strukturalnym z utworzeniem układu IL/W, a następnie roztworu. 

Przemianom strukturalnym, obok wzrostu wartości współczynnika dyfuzji, towarzyszy 

obniżenie lepkości układów. Mikroemulsje zawierające [BMIM][Tf2N] charakteryzują się 

wyższymi wartościami D w zakresie zawartości wody poniżej ułamka masowego 0,5, natomiast 

powyżej tego punktu tendencja ulega odwróceniu. Co więcej, zestawienie wyników lepkości 

dla układów zawierających obie rozpatrywane ILs ujawniło analogiczną zmianę trendu, tzn. 

przy niskiej i średniej zawartości wody, lepkość mikroemulsji z [BMIM][Tf2N] jest niższa niż 

mikroemulsji z [BMIM][PF6], co można utożsamiać z niższą lepkością pierwszej wspomnianej 

IL, czyli [BMIM][Tf2N]. Jednakże przy wyższej zawartości wody w układzie trend ten ulega 

odwróceniu, co tłumaczy relatywnie wyższe wartości współczynników dyfuzji. Wyższą lepkość 

układów zawierających [BMIM][Tf2N], z kolei, tłumaczyć można silniejszym oddziaływaniem 
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[BMIM][Tf2N] z TX-100, tym samym wyższą inkorporacją [BMIM][Tf2N] w warstwę palisadową 

miceli. Prowadzić to może do utworzenia silniej ze sobą oddziałujących mikrostruktur 

o większych rozmiarach. Potwierdzenie tego wniosku dostarczyły badania rozkładu wielkości 

kropli metodą dynamicznego rozpraszania światła. Analogiczne rozumowanie 

przeprowadziłam także dla układów zawierających kosurfaktant. Dodatek kosurfaktantu jest 

przyczyną formowania układów chrakteryzujących się wyższymi o rząd wielkości 

współczynnikami dyfuzji, znacząco niższymi współczynnikami lepkości dynamicznej 

oraz nieznacznie większymi kroplami dyspersji [B-3].  

Rozpatrywane układy zostały także scharakteryzowane uwzględniając teorię perkolacji 

elektrycznej, charakteryzującej transport jonów z kropli do kropli w klasycznych 

mikroemulsjach [B-2, B-3]. W przypadku mikroemulsji zawierających ciecze jonowe jako fazę 

niepolarną, zjawisko perkolacji manifestowane przez zmiany przewodności elektrycznej 

układu, zostało zbadane jak dotąd dość słabo. Dlatego wyznaczyłam parametry 

charakteryzujące zachowanie układu w obszarze przed progiem perkolacji (parametr „s”) 

oraz po progu perkolacji (parametr „t”). Parametry te, w klasycznej teorii umożliwiają 

rozróżnienie perkolacji statycznej od dynamicznej. Parametr „s” układów ME zawierających 

[BMIM][Tf2N] oraz [BMIM][PF6] był bliski wartości 0,6, co może sugerować, że układ przybiera 

w pewnym zakresie zawartości wody strukturę podwójnie ciągłą i perkolacja ma raczej 

charakter statyczny niż dynamiczny. Nie było jednak możliwe znalezienie sensownej (tzn. 

zbliżonej do 1,5-2) wartości wykładnika „t” dla zakresu zawartości wody powyżej progu 

perkolacji. Najprawdopodobniej wynika to z faktu nie spełnienia założeń klasycznej teorii 

perkolacji ze względu na znaczną przewodność fazy hydrofobowej oraz jej oddziaływanie 

z fazą wodną [B-2, B-3]. 

 Kolejnym etapem badań było porównanie właściwości układów mikroemulsyjnych 

znajdujących się na diagramie fazowym w obszarze „bogatym” w ILs. Ponownie 

rozpatrywałam wpływ budowy cieczy jonowej ([BMIM][PF6] oraz [BMIM][Tf2N]) 

oraz zawartości butanolu jako kosurfaktantu [B-5]. Co ciekawe, profil przewodnictwa 

właściwego ME w funkcji zawartości IL, zarówno w obecności, jak i bez kosurfaktantu (na Rys. 

9A przedstawiono dla przykładu zależność uzyskaną dla układu H2O/(TX-

100:BuOH)/[BMIM][PF6] podczas miareczkowania mieszaniny H2O/(TX-100:BuOH) o stosunku 

masowym 0,15:0,85 cieczą jonową), przypomina wyniki uzyskane podczas miareczkowania 

mieszaniny IL/TX-100 wodą (przedstawione na ). W pierwszej kolejności obserwujemy 

znaczący wzrost przewodności właściwej wraz ze wzrostem zawartości IL (znów powyżej 

przewodności właściwej samych tylko soli). Kolejnym etapem jest osiągnięcie maksimum, tym 

razem reprezentujące przejście układu z mikroemulsji typu W/IL do roztworu 

micelarnego/rzeczywistego, i następnie obniżanie przewodności pomimo wzrastającej ilości 

składnika dobrze przewodzącego prąd, czyli IL. Zastosowanie kosurfaktantu skutkuje 

znaczącym podwyższeniem maksymalnej wartości przewodności w porównaniu z układami 

bez kosurfaktantu (i w odróżnieniu od linii rozcieńczeń wodą przedstawionych w publikacji [B-

3]). Ponadto, efekt obecności butanolu jest silniejszy w układach zawierających [BMIM][PF6], 

co wynika z wcześniej wspomnianej różnicy w oddziaływaniach między kationem i anionem IL.  
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Rys. 9. (A) Zależność przewodnictwa właściwego układu H2O/(TX-100:BuOH)/[BMIM][PF6] 
wyznaczona dla stosunku masowego H2O/(TX-100:BuOH) równego 0,15:0,85 w funkcji zawartości 
[BMIM][PF6] w temperaturze 25oC; (B) zmiany współczynnika lepkości dynamicznej układu H2O/TX-
100/[BMIM][PF6] () oraz H2O/(TX-100:BuOH)/[BMIM][PF6] (∆) w funkcji zawartości IL wyznaczone 

dla stosunku masowego odpowiednio H2O/TX-100 oraz H2O/(TX-100:BuOH) równego 0,05:0,95w 
temperaturze 25oC [B-6] 

 Zaobserwowaliśmy, że przewodność maksymalna przedstawionego na Rys. 9A układu 

H2O/(TX-100:BuOH)/[BMIM][PF6] osiągnięta została w przy niższej zawartości [BMIM][PF6] 

w układzie, ponadto, wartość ta (2,14 mS/cm) jest 1,4 razy wyższa od przewodności samej 

cieczy jonowej, natomiast współczynnik lepkości dynamicznej, dla składu układu 

odpowiadającego maksimum przewodności właściwej (68,5 mPa∙s), jest 2,6-razy niższy niż dla 

analogicznego układu nie zawierającego butanolu (Rys. 9B) [B-3, B-5]. W tym odniesieniu, 

głównymi zaletami praktycznego wykorzystania układów W/IL zawierających kosurfaktant są: 

(i) wyższa przewodność właściwa, (ii) niższa lepkość dynamiczna, a ze względu na niższą 

zawartość IL - także (iii) niższa cena. Zastosowanie układów mikroemulsyjnych umożliwia 

pokonanie głównych ograniczeń/wad stawianych ILs.  

Potwierdzenie przemian strukturalnych badanych układów umożliwiły także badania 

woltamperometryczne, jako że współczynnik dyfuzji substancji elektroaktywnej znacząco 

wzrasta przy przejściu z układu W/IL do roztworu micelarnego/rzeczywistego. Współczynniki 

dyfuzji [BMIM][PF6] okazały się być wyższe niż dla układów zawierających [BMIM][Tf2N]. 

Obecność wody w postaci zdyspergowanych kropel w IL (lub jej brak), a tym samym przemiany 

mikrostrukturalne w badanych układach mikroemulsyjnych potwierdzone zostały także 

stosując spektroskopię UV-Vis-IR (Rys. 10). Zwiększanie zawartości IL w układzie skutkuje 

obniżaniem intensywności piku absorpcji przy długości fali 512 nm reprezentującego obecność 

jonów heksaakwakobaltu(II), a tym samym wolnej wody w układzie. Z drugiej strony sprzyja 

zwiększaniu intensywności piku przy 635 nm pochodzącego od jonów tetraakwakobaltu(II), 

reprezentujących wodę rozpuszczoną w reagentach. W związku z powyższym, wielkość kropli 

tworzonych przez wodę zmniejsza się wraz z dodatkiem IL. 
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Rys. 10. (A) Zależność absorbancji CoCl2 w zakresie UV-Vis wyznaczona dla układu H2O/TX-

100/[BMIM][Tf2N] przy zmieniającym się ułamku masowym IL dla linii rozcieńczeń L85 (stosunek 
masowy TX-100/H2O równy 0,85/0,15); (B) zmiany barwy próbek H2O/(TX-100 : BuOH)/[BMIM][PF6] 
dla linii rozcieńczeń L85 (cyfry 1-8 odzwierciedlają –ułamek masowy IL w układzie, kolejno 0,05, 0,15, 

0,25, 0,45, 0,60, 0,75, 0,85 and 0,95) [B-5] 

Co więcej, wprowadzenie kosurfaktantu do układu zawierającego [BMIM][PF6] sprzyja 

występowaniu wody w stanie związanym. Natomiast dla mikroemulsji, zawierających 

[BMIM][Tf2N], ze względu na niższą rozpuszczalność wody w tej IL oraz silniejsze 

oddziaływanie IL z butanolem, dodatek IL skutkuje zwiększeniem wielkości kropli. 

Potwierdzenie tych obserwacji znalazłam także w badaniach metodą spektroskopii 

w podczerwieni, w postaci obecności lub braku pasm absorpcji D2O w zakresie 2400-2700 cm-

1, reprezentujących drgania zginające D-O-D oraz symetryczne i asymetryczne drgania 

rozciągające O-D. W tych badaniach w zastępstwie wody zastosowałam D2O, ponieważ 

spektrum absorpcji wody pokrywa się z TX-100 [B-5]. 

Podsumowując, głównym osiągnięciem tego etapu było wykazanie, że układy 

mikroemulsyjne zawierające odpowiednio dobraną ciecz jonową posiadają zalety 

przemawiające za ich zastosowaniem w zastępstwie samych tylko soli. Zamierzeniem moim 

była próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest przewidywanie właściwości układu 

mikroemulsyjnego zawierającego wybraną IL na podstawie właściwości poszczególnych 

składników układu. W tym odniesieniu wykazałam, że: 

• przy zaledwie kilkuprocentowej zawartości IL, przewodność właściwa wybranych 

układów mikroemulsyjnych przewyższa wartości charakterystyczne dla samych tylko 

cieczy jonowych; 

• w układzie mikroemulsyjnym niwelowany jest względnie wysoki współczynnik lepkości 

dynamicznej charakterystyczny dla cieczy jonowych. Zastosowanie mikroemulsji 

o niższej lepkości pozwala na intensyfikację przenoszenia masy i ciepła, a tym samym 

może wpływać na przebieg procesów i operacji jednostkowych; 

• dodatek butanolu jako kosurfaktantu skutkuje podwyższeniem przewodnictwa 

właściwego układów mikroemulsyjnych, szczególnie zawierających ciecz jonową 

o niższym przewodnictwie ([BMIM][PF6]), z jednoczesnym obniżeniem lepkości 

dynamicznej do wartości porównywalnych z rozpuszczalnikami cząsteczkowymi 

oraz podwyższeniem współczynnika dyfuzji substancji elektroaktywnej; 
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• zastosowanie układów mikroemulsyjnych cieczy jonowych (w szczególności IL/W), 

ze względu na niską zawartość cieczy jonowych, może korzystnie wpływać na realizację 

wybranych procesów technologicznych. 

(iv) Ciecze jonowe w otrzymywaniu mikrostruktur 

Badania nad otrzymywaniem i charakterystyką nano- i mikrostruktur z zastosowaniem 

ILs rozpoczęłam od omówienia literatury przedmiotu mającego na celu usystematyzowania 

wiedzy na temat roli jaką ciecze jonowe mogą odgrywać w preparatyce cząstek koloidalnych 

i mikrostruktur [B-6]. Ponadto, dokonałam przeglądu prac, w których przedstawiono 

przykłady zastosowania cieczy jonowych do otrzymywania cząstek metalicznych i struktur 

półprzewodnikowych [B-7]. Z obu tych prac wynika, że ciecze jonowe są związkami 

wielofunkcyjnymi i w syntezie nanocząstek, nanomateriałów i mikrostruktur zorientowanych 

mogą pełnić rolę zarówno rozpuszczalników, jak i związków strukturotwórczych. 

Działanie cieczy jonowych jako związków strukturotwórczych polega zarówno 

na stabilizacji i zapobieganiu aglomeracji wzrastających cząstek (poprzez analogię do 

klasycznych ZPCz), ale również determinowaniu ich kształtu oraz składu. W tym odniesieniu, 

patrz Rys. 11, ciecze jonowe mogą brać udział w:  

(i) tworzeniu warstwy ochronnej cząstki (stabilizacja elektrostatyczna, steryczna, 

solwatacja) – Rys. 11a-c;  

(ii) stabilizacji lepkościowej;  

(iii) stabilizacji przez tworzenie N-heterocyklicznych karbenów - Rys. 11d;  

(iv) stabilizacji poprzez ligandy (grupy funkcyjne w funkcjonalizowanych ILs) - 

Rys. 11e; 

(v) stanowić źródło anionów fluorkowych generowanych in-situ -  Rys. 11f;  

(vi) tworzyć układy micelarne/mikroemulsyjne - Rys. 11g;  

(vii) pełnić rolę prekursora cząstek;  

(viii) czynnika wspomagającego redukcję/rozkład prekursora cząstek;  

(ix) matrycy determinującej morfologię cząstek - Rys. 11h.  

Obok działania strukturotwórczego w preparatyce nano- i mikrostruktur ciecze jonowe 

wykorzystywane są także jako rozpuszczalniki. Stanowiąc środowisko syntezy cząstek 

determinują transport masy i ciepła reagującego układu, a tym samym regulują położenie 

równowagi reakcji, szybkość oraz selektywność przemiany chemicznej [B-6].  

Ciecze jonowe najczęściej wykorzystywane w badaniach otrzymywania 

i charakterystyki nano- i mikrostruktur to przede wszystkim pochodne imidazoliowe 

o anionach [BF4], [PF6] oraz [Tf2N] 23. Taki wybór podyktowany jest ich relatywnie niską 

temperaturą topnienia, lepkością, jak również dobrymi właściwościami transportowymi ILs. 

Ponadto, badania nad zastosowaniem ILs w syntezie nano- i mikrostruktur poświęcone były 

głównie otrzymywaniu oraz charakterystyce właściwości cząstek monometalicznych 24. 
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(a) Stabilizacja elektrostatycza          (b) Stabilizacja przez koordyację kationu            (c) Stabilizacja steryczna  
         imidazoliowego    

 

 

 

 

 

 

 

(d) Stabilizacja przez N-heterocykliczne    (e) Stabilizacja przez ligandy           (f) Źródło anionów F- generowanych  

karbeny                 in-situ 

 

 

(g) układy micelarne cieczy jonowych  

 

(h) układy mikroemulsyjne cieczy jonowych 

 

Rys. 11. Schemat oddziaływań występujących miedzy cieczami jonowymi oraz nano- i mikrostrukturami [B-6] 
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Istotnie mniej uwagi poświęcono półprzewodnikom, a w szczególności TiO2 będącemu 

podstawowym półprzewodnikiem szeroko stosowanym w fotokatalizie heterogenicznej. 

Zależność między budową cieczy jonowych a ich zdolnością do oddziaływania z cząstkami TiO2 

nie został do tej pory opisany. 

W tym odniesieniu, do najważniejszych wyzwań należą: 

(i) zrozumienie i opisanie oddziaływań między ILs a cząstkami TiO2 i ich wpływu na 

strukturę oraz właściwości TiO2; 

(ii) wybór cieczy jonowej do syntezy, umożliwiający otrzymywanie nano-

/mikrostruktur TiO2 stabilnych i aktywnych w zakresie promieniowania 

widzialnego;  

(iii) opracowanie nowych metod otrzymywania materiałów o właściwościach 

fotokatalitycznych uwzględniających zależność między strukturą cieczy jonowych 

a strukturą i właściwościami cząstek TiO2 (built-by-design). 

W 2016 roku otrzymałam i obecnie realizuję projekt badawczy „Wpływ struktury cieczy 

jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy”, NCN, numer 

rejestracyjny 2014/15/D/ST5/02747, który realizuję we współpracy z zespołem Profesor 

Adriany Zaleskiej-Medynskiej oraz Profesora Tomasza Puzyna z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Celem naukowym projektu jest określenie wpływu struktury cieczy jonowych na wielkość, 

morfologię oraz właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 otrzymywanych 

metodą hydrotermalną wspomaganą cieczami jonowymi. Według głównej hipotezy projektu, 

ciecze jonowe posiadają zdolność specyficznego oddziaływania z cząstkami TiO2, pełniąc tym 

samym funkcję czynnika strukturotwórczego. Zastosowanie cieczy jonowych o odpowiedniej 

strukturze może umożliwić otrzymywanie nowych struktur o pożądanych właściwościach 

(m.in. trójwymiarowa struktura, silnie rozwinięta powierzchnia właściwa, wysoka aktywność 

fotokatalityczna).  

W związku ze znaczącą liczbą potencjalnych cieczy jonowych, wynikających 

z możliwych kombinacji kationów i anionów, metody obliczeniowe mogą wspierać wybór 

cieczy jonowych, a tym samym umożliwić zredukowanie liczby czasochłonnych 

eksperymentów, kosztu syntez oraz charakterystyki uzyskanych produktów. Ponadto, 

modelowanie uzyskanych wyników umożliwi ilościowe opisanie zależności właściwości 

cząstek TiO2 od struktury cieczy jonowych. W pierwszej kolejności członkowie zespołu 

Profesora Puzyna wygenerowali bazę pochodnych cieczy jonowych zawierających różne 

kationy (imidazoliowe, pirydyniowe, amoniowe, fosfoniowe etc.). Następnie wyznaczono 

deskryptory kwantowo-mechaniczne opisujące cechy strukturalne cieczy jonowych. Te dane 

posłużyły do pogrupowania ILs według podobieństw strukturalnych, a w konsekwencji ich 

właściwości (Rys. 12) i jako takich wykorzystanie w badaniach. Wybrane w ten sposób ciecze 

jonowe wykorzystane zostały do otrzymania serii mikrosfer ditlenku tytanu, modyfikowanych 

wybranymi cieczami jonowymi [B-8, B-12, B-13, B-14]. Mikrosfery TiO2 stanowią materiał o 

niskiej gęstości, dużej powierzchni właściwej, wysokiej wartości stosunku powierzchni do 

objętości oraz wysokiej aktywności fotokatalitycznej.  
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Rys. 12. Diagram wiązkowy przedstawiający wynik grupowania kationów cieczy jonowych 

wykazujących podobieństwo pod względem wybranych właściwości strukturalnych. Wiązki grup 
kationów wykazujących podobieństwa w budowie strukturalnej oznaczono na diagram jednym 

kolorem 

Ocenę wpływu budowy ILs na strukturę i fotoaktywność cząstek TiO2 ujęłam w trzech 

etapach badań: 

(i) wpływ długości podstawnika alkilowego w kationie [B-8, B-14]; 

(ii) wpływ rodzaju anionu [B-12]; 

(iii) wpływ rodzaju kationu [B-13]. 

W celu realizacji pierwszego etapu [B-8, B-14] posłużyłam się czterema cieczami 

jonowymi: chlorkami 1-butylo- i 1-decylo-3-metyloimidazoliowymi (odpowiednio [BMIM][Cl] 

i [DMIM][Cl]) opisanymi w pracy [B-8] oraz chlorkami 3-metylo-1-tetradecyloimidazoliowym 

[TDMIM][Cl] oraz 3-metylo-1-oktyloimidazoliowym [ODMIM][Cl], które uwzględnione zostały 

w pracy [B-14]. Struktury wyżej wymienionych soli przedstawiłam na Rys. 13. Pierwsze 

doświadczenia przeprowadzone zostały dla stosunku molowego IL do prekursora cząstek 

(tetrabutanolan tytanu, TBOT) równego 1:10, w temperaturach odpowiednio 160, 180 i 200°C 

oraz dla różnych czasów reakcji (4, 12 i 24 h) [B-8]. Zarówno warunki reakcji, jak i struktura 

oraz udział molowy IL odgrywają istotną rolę w nukleacji i wzroście cząstek TiO2. Wydłużenie 

czasu reakcji, wzrost temperatury oraz zastosowanie cieczy jonowej o dłuższym podstawniku 

alkilowym w kationie imidazoliowym umożliwiają osiągnięcie wyższej wydajności produktu. 

Na podstawie analizy wydajności oraz badań aktywności fotokatalitycznej TiO2 

w zakresie promieniowania UV-Vis wybrano temperaturę 180oC, czas trwania reakcji 24h, 

mając na uwadze dalsze badania. Aktywność fotokatalityczną próbek scharakteryzowana 

została w procesie degradacji fenolu w roztworze wodnym jako związku modelowego. Badania 

te wykazały, że zastosowanie ILs jako czynnika wspomagającego syntezę TiO2 skutkuje 

tworzeniem sfer o mniejszych wymiarach, większej średnicy krystalitów, większej powierzchni 
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właściwej i wyższej fotoaktywności w zakresie promieniowania UV-Vis w porównaniu 

z niemodyfikowanym TiO2 [B-8].  

 
 

Rys. 13. Ciecze jonowe: chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy [BMIM][Cl], chlorek 1-decylo-3-

metyloimidazoliowy [DMIM][Cl] zastosowane w badaniach zaprezentowanych w pracy [B-8] 

oraz chlorek 3-metylo-1-tetradecyloimidazoliowy [TDMIM][Cl], chlorek 3-metylo-1-oktyliimidazoliowy 

[ODMIM][Cl] zastosowane w badaniach przedstawionych w pracy [B-14] 

Dalsze badania wymagały weryfikacji następujących tez:  

(i) ciecz jonowa tworzy warstwę adsorpcyjną na powierzchni fotokatalizatorów,  

(ii) ciecz jonowa oddziałuje z powierzchnią TiO2 poprzez kation i anion,  

(iii) ciecz jonowa może ulegać rozkładowi termicznemu w trakcie preparatyki 

fotokatalizatorów. 

Analiza powierzchni TiO2 metodą XPS potwierdziła obecność pierwiastków 

oraz połączeń pierwiastków tworzących ciecz jonową (tj. C, H, N, Cl, połączenia typu N-C=N, 

N-C=C-N oraz C-C), a tym samym efektywne oddziaływanie obu jonów IL z TiO2. Kation cieczy 

jonowej oddziałuje z fotokatalizatorem zarówno poprzez atomy węgla C2 (połączenie typu N-

C=N) jak i C4 i C5 (połączenie typu N-C=C-N) pierścienia imidazoliowego (Rys. 14). Co więcej, na 

powierzchni znajduje się także frakcja opisywana jako połączenie C-C pochodzenia 

alifatycznego i aromatycznego. Na podstawie analizy elementarnej oraz wielkości krystalitów 

tworzących mikrosfery zaproponowano mechanizm tworzenia TiO2 w obecności cieczy 

jonowych o różnej długości podstawnika alkilowego w kationie. Uporządkowanie kationów 

zawierających dłuższe podstawniki alkilowe w postaci powierzchniowego filmu jest 

prawdopodobnie mniej kompaktowe ze względu na zawadę steryczną i różne możliwości 

przestrzennego zorientowania podstawnika. W związku z powyższym, bardziej kompaktowa 

powierzchniowa warstwa kationów zawierających krótsze łańcuchy węglowodorowe 

(np.[BMIM][Cl]), może ograniczać adhezję mniejszych cząstek/krystalitów w trakcie wzrostu 

TiO2, dając w efekcie mikrosfery o mniejszych wymiarach [B-8, B-14]. 

Po raz pierwszy wykazano, że udział molowy IL podczas syntezy determinuje zarówno 

strukturę cząstek jak i ich właściwości [B-8]. Wzrost udziału molowego IL w mieszaninie 

reakcyjnej prowadzi do wzrostu fotoaktywności w zakresie promieniowania UV-Vis. 

Wyróżniały się próbki IL-TiO2 otrzymane przy zastosowaniu stosunku molowego IL:TBOT - 1:2 
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(tj. 5,9 mol∙dm-3∙min-1 oraz 5,6 mol∙dm-3∙min-1 dla próbek otrzymanych w obecności kolejno 

[BMIM][Cl] oraz [DMIM][Cl]). Jednakże wzrost ilości IL (stosunek molowy IL:TBOT - 1:1) 

prowadził do nadmiaru powierzchniowego IL na mikrocząstkach, co utrudniło ich 

równomierny wzrost, dostarczając cząstki o nieregularnym kształcie i relatywnie niższej 

fotoaktywności.  

 
Rys. 14. Główne oddziaływania imidazoliowych cieczy jonowych ze sferami TiO2 [B-8] 

Na podstawie wyników badań własnych oraz literatury przedmiotu 25 zaproponowano 

mechanizm wzbudzania IL-TiO2, pozwalający na wyjaśnienie wyższej fotoaktywności pod 

wpływem promieniowania UV-Vis próbek otrzymanych w obecności IL w stosunku do 

niemodyfikowanego TiO2 (Rys. 15). Absorbcja fotonu z zakresu promieniowania UV-Vis przez 

ciecz jonową skutkuje wzbudzeniem elektronu z najwyższego obsadzonego orbitalu 

molekularnego (HOMO) do najniższego nieobsadzonego orbitalu molekularnego (LUMO). 

Wzbudzony elektron może następnie zostać przeniesiony z LUMO cieczy jonowej do pasma 

przewodnictwa półprzewodnika, ponieważ energia LUMO jest wyższa niż krawędź pasma 

przewodnictwa TiO2. Ponadto promieniowanie z zakresu UV powoduje przeniesienie 

elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa z jednoczesnym wytworzeniem 

dziur (h+) w paśmie walencyjnym TiO2 [B-8]. 

 
Rys. 15. Zaproponowany mechanizm wzbudzenia i transportu nośników energii w kompozycie IL-TiO2 

aktywowanym promieniowaniem z zakresu UV-Vis [B-8] 
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Kolejnym przedmiotem moich badań była aktywność IL-TiO2 w zakresie 

promieniowania widzialnego. Badania aktywności otrzymanych fotokatalizatorów w procesie 

degradacji fenolu w fazie wodnej dla  > 420 nm wykazały, że fotokatalizatory są nie tylko 

aktywne, ale analogicznie jak w badaniach opisanych powyżej, ich aktywność zależy od ułamka 

molowego cieczy jonowej zastosowanej do syntezy [B-14]. Pomimo, że taka zależność jest 

zgodna z oczekiwaniami (szybkość reakcji jest funkcją stężenia), nie jest brana pod uwagę 

przez Autorów w analogicznych badaniach. Zastosowanie IL o dłuższym podstawniku 

alkilowym w kationie imidazoliowym sprzyja otrzymywaniu fotokatalizatorów o wyższej 

aktywności. Najwyższa efektywność degradacji fenolu w zakresie promieniowania widzialnego 

uzyskana została dla próbek otrzymanych z zastosowaniem [TDMIM][Cl] oraz [ODMIM][Cl], 

przy stosunku molowym IL:TBOT równym 1:3, która wyniosła odpowiednio 59 oraz 61%.  

Potwierdzeniem aktywności w świetle Vis były także widma uzyskane techniką 

spektroskopii rozproszonego odbicia w zakresie UV-Vis wskazujące na rozszerzenie 

i podwyższenie absorpcji promieniowania w zakresie widzialnym przez fotokatalizator. Do 

wyjaśnienia jakiego rodzaju indywidua biorą udział w procesie degradacji fenolu posłużyły 

badania fotokatalityczne w obecności wybranych zmiataczy ładunków, tj. alkoholu tert-

butylowego (zmiatacz rodników hydroksylowych •OH), azotanu srebra (zmiatacz elektronów 

e-), szczawianu amonu (zmiatacz fotogenerowanych dziur h+) oraz benzochinonu (zmiatacz 

anionorodników ponadtlenkowych O2
•-). Głównymi indywiduami odpowiedzialnymi za 

utlenianie fenolu w zakresie promieniowania Vis okazały się być anionorodniki ponadtlenkowe 

O2
•- [B-14]. Uzyskane wyniki pozwoliły na postawienie hipotezy, że aktywność 

fotokatalizatorów IL-TiO2 w zakresie promieniowania Vis otrzymanych z zastosowaniem 

imidazoliowych ILs opisać można mechanizmem związanym z utworzeniem kompleksu 

powierzchniowego między IL a powierzchnią TiO2. Jednak hipoteza ta wymagała dalszych 

badań, a w szczególności wyjaśnienia roli anionu cieczy jonowej w aktywności 

fotokatalitycznej. 

W tym odniesieniu, kolejnym etapem prac była ocena wpływu rodzaju anionu cieczy 

jonowej na morfologię i fotoaktywność ditlenku tytanu [B-12]. W tym celu zastosowałam trzy 

ciecze jonowe, przedstawione na Rys. 16, zawierające kation [BMIM] oraz aniony bromkowy 

[Br], oktylosiarczanowy [OctSO4] oraz heksafluorofosforanowy [PF6].  

 

Rys. 16. Struktury cieczy jonowych: bromku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][Br], 
heksafluorofosforanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][PF6] oraz oktylosiarczanu 1-butylo-3-
metyloimidazoliowego [BMIM][OctSO4] zastosowanych w badaniach przedstawionych w pracy [B-12] 

Wyniki badań wykazały, że powinowactwo IL do powierzchni TiO2 determinowane jest 

nie tylko rodzajem kationu, ale także rodzajem anionu IL i zależy od energii oddziaływania 

między kationem i anionem oraz objętości molowej soli. Najmniejsze cząstki TiO2 otrzymane 
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zostały w wyniku zastosowania [BMIM][Br], cieczy jonowej o najsłabszym oddziaływaniu 

między kationem a anionem, najmniejszej objętości molowej anionu, tworzącej zwartą 

warstwę adsorpcyjną na powierzchni TiO2. Ponadto, zastosowanie [BMIM][PF6] skutkuje 

zmianą struktury krystalicznej produktu i utworzeniem kompozytu TiO2/Ti(OH)PO4. Wynika to 

z podatności anionu [PF6] na hydrolizę. Zaproponowany mechanizm tworzenia cząstek TiO2 

przedstawiłam na Rys. 17 [B-12].  

 
Rys. 17. Mechanizm tworzenia cząstek TiO2 w obecności wybranych cieczy jonowych o różnych 

anionach [B-12] 

Wykazano, że fotokatalizatory są aktywne w świetle widzialnym, a najwyższą 

szybkością degradacji fenolu (1,5 mol∙dm-3∙min-1) charakteryzuje się układ IL-TiO2 otrzymany 

w obecności [BMIM][Br], dla stosunku molowego IL do TBOT 1:2. Szybkości tej odpowiada 40% 

efektywność fotodegradacji fenolu w zakresie Vis. Dla porównania szybkość degradacji fenolu 

dla niemodyfikowanego TiO2 wyniosła 0,4 mol∙dm-3∙min-1. Dalsze badania wykazały, 

że głównymi indywiduami odpowiedzialnymi za utlenianie fenolu pod wpływem 

promieniowania Vis są anionorodniki ponadtlenkowe O2
•-. Te wyniki okazały się być zgodne 

z obliczeniami kwantowo mechanicznymi wykonanymi dla uproszczonego modelu anatazu 

zawierającego wakaty tlenowe (Rys. 18) [B-12]. Wyniki obliczeń teoretycznych pozwoliły na 

potwierdzenie postawionej hipotezy o mechanizmie działania IL-TiO2. Aktywność IL-TiO2 

w świetle widzialnym związana jest z utworzeniem kompleksu powierzchniowego pomiędzy IL 

a powierzchnią TiO2, przy czym czynny udział w transferze ładunku bierze tylko anion IL. 

Transfer elektronu następuje z wolnej pary elektronowej anionu bromkowego IL do orbitalu 

* tlenu cząsteczkowego (z utworzeniem O2
•-). Oszacowano, że w zakresie promieniowania 

widzialnego wzbudzenie o najwyższej sile oscylacyjnej występuje dla długości fali 448 nm. 

Wyniki obliczeń znalazły potwierdzenie w badaniach fotodegradacji fenolu w zakresie 

promieniowania o długości fali > 455 nm (filtr optyczny GG455) [B-12].  
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Rys. 18. Symulowane widmo elektronowe dla (A) małego modelu wyciętego z wakatu Ti35O69 (tytan, 

tlen oraz brom są oznaczone odpowiednio niebieskim, czerwonym i fioletowym kolorem), 

(B) wizualizacja małego modelu (kulkowy) na pełnym modelu Ti35O69 (szkieletowy), (C) orbitale 

cząsteczkowe (izopowierzchnia 0.02 (a.u.)-3/2) biorące udział w najważniejszym przejściu nBrO2* 

w zakresie widzialnym, przy 448 nm dla małego modelu, obliczone na poziomie  TD-PBE0/6-

311+G(3df), (D) proponowany mechanizm fotokatalitycznego rozkładu fenolu przez IL-TiO2 [B-12] 

 Celem kolejnego etapu badań była ocena wpływu innych kationów niż imidazoliowy na 

właściwości TiO2. Wytypowałam cztery ciecze jonowe (Rys. 19) zbudowane z anionu 

chlorkowego oraz wybranych kationów zawierających jeden lub dwa atomy azotu (kationy: 1-

benzylo-3-metyloimidazoliowy [BenMIM], 1-butylopirydyniowy [BPy], 1-butylo-1-

metylopirolidyniowy [BMPyr] oraz tetrabutyloamoniowy [TBA]) [B-13].  

 

Rys. 19. Struktury cieczy jonowych: chlorku 1-benzylo-3-metyloimidazoliowego [BenMIM][Cl], chlorku 

1-butylopirydyniowego [BPy][Cl], chlorku 1-butylo-1-metylopirolidyniowego [BMPyr][Cl] oraz chlorku 

tetrabutylamoniwego [TBA][Cl] zastosowanych w badaniach przedstawionych w pracy [B-13] 

Przeprowadzone prace obejmowały syntezę dwudziestu czterech próbek 

fotokatalizatorów o wybranym stosunku molowym IL:TBOT. Badanie aktywności 

fotokatalitycznej w zakresie promieniowania widzialnego umożliwiło wskazanie czterech 

próbek charakteryzujących się najwyższą efektywnością degradacji fenolu w zastosowanych 

warunkach. Wybrane fotokatalizatory zostały scharakteryzowane pod względem właściwości 

powierzchniowych, optycznych oraz składu elementarnego celem opisania mechanizmu 

działania fotokatalizatorów IL-TiO2 w świetle widzialnym.  
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Najwyższą fotoaktywność w zakresie promieniowania Vis, aż 58% (szybkość degradacji 

2,0 mol∙dm-3∙min-1), wykazała próbka TiO2 otrzymana w obecności [BPy][Cl], przy stosunku 

IL:TBOT (1:3). Fotokatalizator charakteryzował się także najwyższą powierzchnią właściwą, 

najniższymi parametrami sieci krystalicznej, tj. objętością komórki elementarnej i średnicą 

krystalitów oraz wysoką zawartością jonów Ti3+ (6,7% Ti). W odróżnieniu od wcześniej 

badanych pochodnych imidazoliowych analiza metodą XPS próbek TiO2 otrzymanych 

w obecności [BPy][Cl] oraz [BMPyr] (rozplot widm N1s) wykazała obecność frakcji Ti-Nx. 

Utożsamiać ją można z rozkładem IL w trakcie preparatyki TiO2, adsorpcją produktów rozkładu 

na powierzchni cząstki oraz wbudowaniem azotu w strukturę krystaliczną TiO2 

(domieszkowanie). Porównanie efektywności rozkładu wybranych cieczy jonowych 

w warunkach reakcji potwierdziło dokonane obserwacje. Pochodne pirydyniowe 

oraz pirolidyniowe należą do mniej stabilnych termicznie związków w porównaniu 

z omawianymi wcześniej pochodnymi imidazoliowymi.  

Podobnie jak w przypadku zastosowania pochodnych imidazoliowych, głównymi 

indywiduami chemicznymi odpowiedzialnymi za aktywność fotokatalizatorów w zakresie 

promieniowania Vis okazały się być anionorodniki ponadtlenkowe O2
•-, które utleniają związki 

organiczne do produktów pośrednich, a następnie do prostych związków alifatycznych. W tym 

odniesieniu, wyższa zawartość Ti3+ wraz z domieszkowaniem produktu azotem są 

najprawdopodobniej odpowiedzialne za wyższą aktywność próbek TiO2 otrzymanych 

w obecności [BPy][Cl] oraz [BMPyr] w porównaniu z niemodyfikowanym TiO2. Zgodnie 

z literaturą przedmiotu 26 wbudowanie azotu w sieć krystaliczną powoduje utworzenie 

nowego pasma N 2p powyżej pasma walencyjnego O 2p (Rys. 20). Pod wpływem 

promieniowania z zakresu widzialnego elektrony z pasma N 2p są przenoszone do pasma 

przewodnictwa TiO2 z utworzeniem pary nośników energii elektron (e-) – dziura (h+) [B-13]. 

Ponadto, obecność jonów Ti3+ może wprowadzać dodatkowy poziom energetyczny 

poniżej pasma przewodnictwa TiO2. Elektrony z pasma przewodnictwa oraz pasma Ti3+ mogą 

reagować następnie z tlenem tworząc główną aktywną formę tlenu O2
•-, odpowiedzialną 

za utlenianie fenolu. Jednocześnie dziury h+ wygenerowane w powłoce walencyjnej 

oraz w paśmie domieszki N 2p mogą reagować z anionami hydroksylowymi lub wodą 

dostarczając rodniki hydroksylowe (Rys. 20a). 

Fotoaktywność półprzewodników otrzymanych w obecności [BenMIM][Cl] 

oraz [TBA][Cl] można utożsamiać z mechanizmem transferu ładunku (model Creutz-

Brunchwig-Sutina), zgodnie z którym wzbudzony elektron jest transportowany z IL 

(znajdującej się w stanie podstawowym) do pasma przewodnictwa TiO2. Możemy założyć, że 

między TiO2 (półprzewodnikiem typu n) a anionem chlorkowym cieczy jonowej (gdzie orbital 

HOMO jest zlokalizowany) tworzy się nowy poziom energetyczny (Rys. 20b).  
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Rys. 20. Proponowany mechanizm fotokatalitycznego utleniania fenolu w zakresie promieniowania 
widzialnego (a) IL-TiO2 domieszkowany N otrzymany w wyniku reakcji z udziałem [BPy][Cl] 
i [BMPyr][Cl]; (b) kompleks powierzchniowy utworzony w wyniku adsorpcji [BenMIM][Cl] 

oraz [TBA][Cl] na powierzchni mikrosfer TiO2 [B-13] 

Obok trójwymiarowych sfer TiO2, przedmiotem moich badań były także nanorurki (TiO2 

NTs), będące przykładem hierarchicznych, zorientowanych nanostruktur 1D, tworzących 

uporządkowany film na stałym podłożu. Obok rozwiniętej powierzchni właściwej, licznych 

centrów aktywnych, na których mogą zachodzić reakcje chemiczne, szczególne właściwości 

NTs związane są z równoległym, uporządkowanym ułożeniem struktur, tworzących kanały 

służące do transportu elektronów. W tym odniesieniu, kolejna praca [B-11] poświęcona 

została otrzymywaniu nanorurek TiO2 metodą anodowego utleniania tytanu wspomaganego 

cieczami jonowymi i charakterystyce otrzymanych struktur. Ciecze jonowe jako stabilne 

elektrochemicznie, przewodzące, o nieznacznej prężności par związki, stanowią interesujące 

media, które w procesie elektrochemicznym mogą być wykorzystane jako rozpuszczalniki lub 

źródło generowanych in-situ anionów F-, niezbędnych dla wzrostu nanorurek TiO2. Do 

otrzymania wybranych nanostruktur posłużyła szybka, jednoetapowa metoda anodyzacji folii 

tytanowej w elektrolicie, w którego skład wchodził glikol etylenowy, woda oraz ciecz jonowa 

zawierająca łatwo hydrolizujący anion [BF4]. Jako cel badań postawiłam sobie określenie 

wpływu budowy IL (tj. długości podstawnika alkilowego w kationie), ilości IL (a tym samym 

jonów F-) oraz zawartości wody w elektrolicie na morfologię, właściwości powierzchniowe 

oraz fotokatalityczne nanorurek TiO2. Po raz pierwszy wraz ze współautorami przedstawiłam 

analizę porównawczą właściwości TiO2 NTs otrzymanych w obecności trzech cieczy jonowych 

o różnej długości podstawnika alkilowego w kationie imidazoliowym (C2, C4 oraz C8, Rys. 21). 

Po raz pierwszy także została opisana zależność pomiędzy morfologią oraz właściwościami 

powierzchniowymi IL-TiO2 NTs, a właściwościami fotokatalitycznymi nanostruktur [B-11]. 
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Rys. 21. Struktury cieczy jonowych: tetrafluoroboranu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego [EMIM][BF4], 
tetrafluoroboranu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][BF4] oraz tetrafluoroboranu 3-metylo-1-

oktyloimidazoliowego [OMIM][BF4] zastosowanych do otrzymywania nanorurek IL-TiO2 [B-11] 

W przeprowadzonej syntezie nanorurek TiO2 ciecz jonowa służy nie tylko jako źródło 

anionów fluorkowych, ale także pierwiastków niemetalicznych (azotu i boru), które ulegają 

wbudowaniu w strukturę TiO2 podczas wzrostu NTs. Źródłem atomów fluoru i boru jest 

hydroliza anionu cieczy jonowej, w konsekwencji czego elektrolit może zawierać m.in. kwas 

fluorowodorowy, borowy oraz tetrafluoroborowy. Obecność tych związków w środowisku 

reakcji skutkuje tworzeniem rozpuszczalnych w wodzie jonów [TiF6]2− oraz [Ti(BF4)6]2− zgodnie 

z reakcjami przedstawionymi na Rys. 22. Te związki chemiczne umożliwiają następnie wzrost 

nanorurek TiO2. Z kolei inkorporacja azotu w strukturę krystaliczną NTs jest wynikiem 

częściowego rozkładu kationu cieczy jonowej (15%). Analiza XPS potwierdziła obecność cieczy 

jonowej na powierzchni, przy czym wszystkie trzy atomy C pierścienia imidazoliowego 

równorzędnie oddziałują z powierzchnią TiO2. W tym odniesieniu, IL prawdopodobnie 

oddziałuje poprzez pierścień imidazoliowy ustawiony równolegle do powierzchni nanorurki, 

aczkolwiek prostopadle ustawienie także jest możliwe. Podstawniki alkilowe, z kolei, otaczają 

nanostruktury tworząc zawadę steryczną [B-11].  

 
Rys. 22. Mechanizm tworzenia nanorurek IL-TiO2 podczas anodyzacji folii Ti w elektrolicie 

zawierającym ciecz jonową zawierającą anion tetrafluoroboranowy [B-11] 
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Zarówno budowa jaki i zawartość IL stanowią czynniki kontrolujące morfologię 

oraz fotoaktywność produktu. Wydłużenie podstawnika alkilowego w kationie skutkuje 

zwiększeniem długości, średnicy oraz odległości między IL-TiO2 NTs, a w konsekwencji 

aktywności fotokatalitycznej. Najwyższą fotoaktywnością w zakresie promieniowania UV-Vis 

oraz Vis (odpowiednio 1,8 oraz 0,63 mol dm−3  min-1) charakteryzowała się próbka otrzymana 

w obecności [OMIM][BF4] zastosowanego w ilości 0,1 mola (w przeliczeniu na F-) i 10% obj. 

wody przy napięciu anodyzacji 90V. Ciecz jonowa o dłuższym podstawniku alkilowym 

charakteryzuje się wyższym przewodnictwem właściwym oraz większą podatnością anionu 

[BF4] na hydrolizę. W ten sposób ułatwia przepływ prądu podczas anodyzacji oraz tworzenie 

[TiF6]2− i [Ti(BF4)6]2− , a w konsekwencji umożliwia otrzymywanie nanorurek o większych 

wymiarach.  

Zaproponowany na podstawie literatury przedmiotu 27 oraz badań własnych 

mechanizm fotokatalitycznego działania nanorurek IL-TiO2 w zakresie promieniowania 

widzialnego przedstawiłam na Rys. 23a. Inkorporacja niemetali w strukturę krystaliczną TiO2 

skutkuje utworzeniem nowego stanu energetycznego, mianowicie N 2p oraz B 2p, powyżej 

pasma walencyjnego O 2p, które przyczynia się do przesunięcia krawędzi absorbcji 

promieniowania w kierunku zakresu widzialnego i umożliwia transport elektronów do pasma 

przewodnictwa lub pasma Ti3+. Elektrony te reagując z rozpuszczonym w wodzie tlenem 

cząsteczkowym dostarczają aktywne formy tlenu (anionorodniki ponadtlenkowe oraz rodniki 

wodorotlenowe). Doświadczenia fotodegradacji fenolu w obecności wybranych zmiataczy 

ładunków potwierdziły dominującą rolę tych indywiduów chemicznych w mechanizmie 

fotoutleniania (Rys. 23b). W związku z powyższym, domieszkowanie TiO2 niemetalami 

wraz z obecnością jonów Ti3+ odpowiedzialne są za podwyższenie fotoaktywności IL-TiO2 NTs 

w zakresie promieniowania widzialnego [B-11]. 

 

Rys. 23. (A) Schemat mechanizmu fotodegradacji modelowego zanieczyszczenia w zakresie 
promieniowania widzialnego przez nanorurki TiO2 otrzymane w obecności cieczy jonowej, 

(B) efektywność fotokatalitycznego rozkładu fenolu w zakresie promieniowania widzialnego 
w obecności wybranych zmiataczy ładunków (BQ – benzochinon, TBA – alkohol tert-butylowy) [B-11] 

Podsumowując, głównym osiągnięciem tego etapu prac badawczych, było opracowanie 

metody otrzymywania nowego materiału półprzewodnikowego modyfikowanego cieczami 

jonowymi. Otrzymane struktury, tj. mikrosfery oraz nanorurki TiO2 wykazują aktywność 

(A) 
(B) 
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w zakresie promieniowania widzialnego w procesie degradacji modelowego zanieczyszczenia 

(fenolu) w fazie wodnej. Po raz pierwszy przedstawiłam zależności między elementami 

strukturalnymi cieczy jonowych, a oddziaływaniem z cząstkami TiO2, a tym samym także 

z właściwościami powstałych struktur. Badania umożliwiły lepsze zrozumienie, wpływu 

budowy cieczy jonowych na wielkość, morfologię oraz fotoaktywność TiO2, a także sposobu 

kontroli tych właściwości. Do osiągnięcia tego etapu badań zaliczam: 

• zaproponowanie metody otrzymywania mikrosfer i nanorurek IL-TiO2 z zastosowaniem 

cieczy jonowych pełniących rolę czynników strukturotwórczych; 

• wykazanie, że budowa cieczy jonowych determinuje efektywność rozkładu soli 

w warunkach prowadzenia reakcji otrzymywania TiO2, prowadząc to adsorpcji IL na 

powierzchni TiO2 oraz w wybranych przypadkach wbudowania azotu w strukturę 

krystaliczną półprzewodnika; 

• wykazanie zależności między budową cieczy jonowej (budową anionu, kationu 

oraz długością podstawnika alkilowego w kationie) a morfologią oraz właściwościami 

powierzchniowymi i optycznymi fotokatalizatorów IL-TiO2; 

• wykazanie zależności między budową cieczy jonowej (budową anionu, kationu 

oraz długością podstawnika alkilowego w kationie) a aktywnością fotokatalityczną 

struktur IL-TiO2 wzbudzanych promieniowaniem widzialnym;  

• zaproponowanie mechanizmów wzbudzania fotokatalizatorów IL-TiO2 pozwalających na 

wyjaśnienie ich wyższej fotoaktywności wpływem promieniowania Vis w stosunku do 

niemodyfikowanego TiO2. 
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Podsumowanie-elementy nowości naukowej  

Najważniejsze, wybrane elementy nowości a tym samym osiągnięcia moich badań 

przedstawione w przedłożonym wniosku habilitacyjnym obejmują: 

• opracowanie zależności służącej do predykcji krytycznego stężenia micelizacji 

imidazoliowych cieczy jonowych oraz klasycznych kationowych jak i anionowych 

związków powierzchniowo-czynnych w roztworach wodnych zawierających sole 

nieorganiczne [B-1]; 

• wykazanie dualizmu funkcjonalnego cieczy jonowych, tj. właściwości 

powierzchniowych oraz kokatalitycznych [B-9]; 

• wyznaczenie elementów strukturalnych imidazoliowych cieczy jonowych 

determinujących wspieranie micelizacji niejonowych związków powierzchniowo 

czynnych Tween 20 oraz TX-100; korelacja potencjału micelizacyjnego z parametrem 

Gordona [B-4, B-10]; 

• wskazanie możliwości dostosowywania właściwości cieczy jonowych 

(solwofilowych/solwofobowych) poprzez mieszanie cieczy jonowych o odmiennych 

właściwościach [B-4]; 

• zaproponowanie metody otrzymywania nowych układów mikroemulsyjnych 

zawierających ciecze jonowe heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 

[BMIM][PF6] oraz bis(trifluorometanosulfonylo)imidek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 

[BMIM][Tf2N] stabilizowanych TX-100 oraz jego mieszaniną z butanolem jako 

kosurfaktantem [B-2, B-3, B-5]; 

• zaproponowanie składu w/w układów mikroemulsyjnych charakteryzujących się 

przewodnością właściwą przewyższającą wartości charakterystyczne dla samych tylko 

cieczy jonowych, z jednoczesnym obniżeniem lepkości dynamicznej do wartości 
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porównywalnych z rozpuszczalnikami cząsteczkowymi oraz podwyższeniem 

współczynnika dyfuzji substancji elektroaktywnej [B-3, B-5]; 

• zaproponowanie metody otrzymywania nowych materiałów półprzewodnikowych tj. 

mikrosfer oraz nanorurek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi [B-8, B-11, B-12, 

B-13, B-14]; 

• przedstawienie zależności między budową cieczy jonowych a oddziaływaniem z TiO2, 

a tym samym także z właściwościami (wielkością, morfologią oraz fotoaktywnością) 

powstałych struktur [B-8, B-11, B-12, B-13, B-14]; 

• wykazanie, że ciecze jonowe determinują fotoaktywność TiO2 w zakresie 

promieniowania widzialnego [B-8, B-11, B-12, B-13, B-14]; 

• zaproponowanie mechanizmu działania fotokatalitycznego mikrosfer oraz nanorurek 

TiO2 aktywowanych promieniowaniem z zakresu UV-Vis oraz Vis [B-8, B-11, B-12, B-

13].  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych, 

dydaktycznych, współpracy naukowej oraz działalności 

popularyzującej naukę. 

5a) Osiągnięcia naukowo-badawcze 

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologia 

Chemiczna rozpoczęłam w 1998 r. W roku 2002 obroniłam z wyróżnieniem pracę inżynierską 

nt. „Nowe surowce roślinne w produkcji oleochemikaliów”, którą napisałam pod kierunkiem 

dr inż. Anny Górskiej. Uzyskałam stopień inżyniera, specjalizacja: Tłuszcze techniczne, 

detergenty i kosmetyki. Dwa lata później, również z wyróżnieniem, uzyskałam tytuł magistra 

inżyniera, specjalizacja: Chemiczne technologie ochrony środowiska i utylizacji odpadów. 

Pracę magisterską pod tytułem „Zagospodarowanie odpadowej gliceryny i odpadowego 

kwasu octowego metodą estryfikacji” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jana 

Hupki. 

Po ukończeniu studiów (2004) rozpoczęłam Studia Doktoranckie na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską realizowałam w Katedrze Technologii 

Chemicznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jana Hupki. Wówczas zainteresowałam się 

tematyką cieczy jonowych. Przedmiotem badań była charakterystyka agregacji 

imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku wodnym, tworzonych struktur oraz wpływu 

wybranych czynników na agregację. Badania objęły zróżnicowane strukturalnie związki, 

będące kombinacją kationu 1-alkilo-3-metyloimidazoliowego (zawierające od 4 do 18 atomów 

węgla w podstawniku alkilowym kationu) oraz różnych anionów. Skupiłam się na wyznaczeniu 

i przedyskutowaniu zależności między budową imidazoliowych cieczy jonowych, a ich 

właściwościami powierzchniowymi, jak również przeciwdrobnoustrojowymi. Badania 

sfinansowane zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci dwóch 

projektów badawczych N205 041 32/2340 oraz N N205 132735 (Zał. 4, pkt II poz. J1.2-J2.2). 

Moja praca realizowana była także dzięki stypendium „InnoDoktorant – stypendia dla 

doktorantów” (I edycja), projekt realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego 
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Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 "Regionalne Strategie Innowacji" ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz budżetu Samorządu 

Województwa Pomorskiego. Za swoją działalność naukową zostałam także nagrodzona przez 

Rektora PG, który przyznał mi stypendium z funduszu własnego (2008-2009). Uzyskane wyniki 

badań stanowiły element nowości naukowej w literaturze przedmiotu w obszarze 

fizykochemii powierzchni oraz poszerzyły stan wiedzy na temat zachowania się cieczy 

jonowych w wodzie. Dzięki temu opublikowałam je w czasopismach z listy JCR - Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Physicochemical problems of mineral 

processing, Journal of Colloid and Interface Science, Chemistry - A European Journal oraz Green 

Chemistry (Zał. 4, pkt. II poz. A1.1-A1.6). Wyniki badań zaprezentowałam na krajowych 

i międzynarodowych konferencjach naukowych (Zał. 4, pkt. III poz. B1.1-B1.18). W 2013 roku 

artykuł “Micelle Formation of Imidazolium Ionic Liquids in Aqueous Solution” znalazł się na 

trzecim miejscu listy najbardziej cytowanych publikacji czasopisma Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects. Z kolei praca “Anti-microbial and surface activity of 

1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives” opublikowana w 2010 roku trafiła na okładkę 

czasopisma Green Chemistry jako cover article. 

Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskałam w 2010 

roku broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską nt. ”Badania agregacji imidazoliowych cieczy 

jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej”. Moja praca 

została doceniona przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zostałam 

laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2010 roku.  

 Od 15 lutego 2010 roku jestem zatrudniona na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Gdańskiej, początkowo na stanowisku asystenta, a od 1 lutego 2011 roku adiunkta naukowo-

dydaktycznego. Oprócz, opisanych powyżej, badań będących przedmiotem wniosku 

habilitacyjnego równolegle prowadziłam następujące badania: 

a) Fermentacja metanowa biomasy kapusty białej  

Badania realizowane były w ramach projektu pt. „Wykorzystanie kapusty białej na 

potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)”, Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Badania i rozwój nowoczesnych 

technologii (2007-2013). W tym projekcie pełniłam rolę kierownika zadania badawczego Z12. 

Po przeprowadzeniu fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodą 

nasadzeń kapusty białej, a następnie procesie przerobu roślin celem uzyskania Biopreparatu 

mającego znaleźć zastosowanie do biofumigacji gleby, pozostają odpady biomasy, które 

należy zagospodarować. W tym odniesieniu, celem zadania było opracowanie metody 

zagospodarowania odpadów biomasy kapusty białej. We współpracy z dr inż. Robertem 

Aranowskim, z którym realizowałam projekt, zaproponowaliśmy fermentację metanową, czyli 

beztlenowy rozkład bioodpadów przez mikroorganizmy z wytworzeniem biogazu. 

Wykazaliśmy, że biomasę kapusty białej można poddać kofermentacji z osadem ściekowym 

w warunkach mezofilowych przy czym efektywność procesu zależy od składu wsadu, ponieważ 

kapusta stanowi substrat, który może doprowadzić do niestabilności pracy biorekatora. 

W wyniku fermentacji metanowej wsadu o odpowiednich proporcjach obu składników można 
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uzyskać biogaz zawierający nawet do 53% obj. metanu z wydajnością 302 dm3 biogazu/kg smo 

wsadu.  

b) Badania cieczy jonowych jako absorbentów gazów 

Badania te prowadziłam także we współpracy z dr inż. Robertem Aranowskim 

realizując grant badawczy pt. „Separacja tlenku węgla (IV) z biogazu z wykorzystaniem cieczy 

jonowych osadzonych w porowatych nośnikach”, NCN N N209 757040, 2011-2014. 

Przedmiotem pracy była ocena efektywności przenikania tlenku węgla(IV) oraz metanu przez 

ciekłe membrany (ciecze jonowe) osadzone na nośnikach polimerowych i szklanych 

z uwzględnieniem stabilności membran. Wykazaliśmy, że budowa chemiczna imidazoliowych 

cieczy jonowych, struktura nośnika oraz zwilżalność nośnika przez ciecze jonowe warunkuje 

otrzymywanie stabilnych ciekłych membran. Uzyskane wyniki poszerzają stan wiedzy na temat 

separacji gazów z mieszanin gazowych z zastosowaniem membran wysycanych cieczami 

jonowymi. 

c) Gospodarowanie płynem pozabiegowym oraz zwiercinami powstającymi podczas 

wydobycia gazu z łupków 

Poszukiwanie i pozyskiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych wiążą się 

z generowaniem zwiercin oraz ścieków, w tym przede wszystkim płynu pozabiegowego 

powstającego w wyniku szczelinowania hydraulicznego. W tym odniesieniu, wzięłam udział 

w realizacji grantu strategicznego nt. „Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego 

punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu 

gazu z łupków”, finansowanego przez NCBiR, program Blue Gas – Polski Gas Łupkowy, 2013-

2016, kierownik naukowy projektu Prof. dr hab. inż. Janem Hupka. W projekcie tym pełniłam 

rolę kierownika zadania WP. 4.2. Jednym z proponowanych rozwiązań było zastosowanie 

technologii biologicznego oczyszczania ścieków w celu usuwania związków organicznych 

z płynu pozabiegowego jako jednego z etapów kompleksowej technologii oczyszczania. Wyniki 

badań własnych potwierdziły potencjał efektywnego współoczyszczania płynu pozabiegowego 

w systemach osadu czynnego. Udział płynu procesowego w zakresie od 1 do 5% nie zakłócał 

przebiegu procesu nitryfikacji (efektywność utleniania amoniaku wynosiła powyżej 98%) 

w granicach błędu pomiaru. Zwiększenie udziału płynu procesowego do 10% w zasilaniu 

reaktora hamowało zarówno proces nitryfikacji, jak również oddziaływało negatywnie na 

właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. Potencjalną przyczyną inhibicji było zarówno 

przekroczenie granicznego poziomu zasolenia jak i stężenia substancji toksycznych wobec 

mikroorganizmów osadu czynnego.  

Ponadto, we współpracy z dr inż. Katarzyną Piszcz-Karaś prowadziłam badania nad 

zagospodarowaniem zwiercin, pochodzących z formacji łupkowych, do produkcji kruszywa 

lekkiego. Dodatek zwiercin łupkowych do mieszanki zarobowej kruszywa lekkiego skutkuje 

rozwinięciem siatki porów zamkniętych oraz wytworzeniem zeszkliwionej powierzchni, 

pożądanej dla kruszyw budowlanych nawet o wysoko specjalistycznym zastosowaniu 

i narażonych na ekspozycję środowiskową. Niska nasiąkliwość przy dużej porowatości 

skutkuje niewrażliwością na działanie niskich temperatur. Wytrzymałość kruszywa spełnia 

wymagania stawiane składnikom lekkich betonów wysokich klas i innych systemów 

budowlanych, drenujących oraz izolacyjnych. 
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Moja działalność naukowa została doceniona: w latach 2010-2011 oraz 2011-2012 

otrzymałam stypendium z funduszu własnego Rektora PG; w 2012 roku uzyskałam Stypendium 

w programie START 2012 (Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej); w 2013 roku stypendium dla 

młodych doktorów finansowane z projektu Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced 

PhD, Politechnika Gdańska) oraz w latach 2014-2017 nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej 

II i III stopnia za osiągniecia naukowe i dydaktyczne (Zał. 4, pkt. III, poz. K.1-K.12).  

Moja działalność naukowa umożliwiła mi nie tylko pozyskanie środków na badania 

własne oraz zespołu (Zał. 4, pkt. II, poz. J1-J2), ale także rozwijać warsztat naukowy Katedry 

Technologii Chemicznej. Z mojej inicjatywy zakupione zostały:  

- aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego, międzyfazowego oraz kąta zwilżania 

OCA 15, Dataphysics; 

- wiskozymetr LVDV-III Programmable Rheometer, Brookfield; 

- gęstościomierz DM40 LiquiPhysics™ Excellence, Mettler Toledo;  

- analizator CHNS Flash 2000, Thermo Scientific; 

- spektrometr absorpcji atomowej, iCE 3000 Series, Thermo Scientific; 

- spektrfotometr UV-Vis DR 6000, HachLange; 

- spektrometr FTIR Nicolet iS10, Thermo;  

- chromatograf jonowy, Dionex ICS 1100, Thermo Scientific;  

- zestaw do pomiaru biologicznego zapotrzebowania na tlen, OxiTop Control, WTW;  

- instalacja oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, behrotest, Behr. 

Efektem realizowanych projektów badawczych było także wytworzenie instalacji fermentacji 

metanowej bioodpadów. 

Ponadto zrecenzowałam 35 publikacji naukowych dla 23 czasopism, m.in.: Advances in 

Colloid and Interface Science, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, Journal of Molecular Liquids, Materials Chemistry and Physics, Physical Chemistry 

Chemical Physics, RSC Advances, Soft Matter, Separation Science and Technology. 

 

5b) Współpraca z instytucjami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą 

W trakcie Studium Doktoranckiego współpracowałam z naukowcami z następujących 

ośrodków badawczych: 

• prof. Jorg Thöming oraz dr Stefan Stolte z Zentrum für Umweltforschung 

und nachhaltige Technologie, Universität Bremen, Bremen, Niemcy. W latach 2006-

2009 odbyłam trzy krótkoterminowe staże naukowe w tym ośrodku badawczym, 

w trakcie których wykonałam część badań micelizacji cieczy jonowych w roztworach 

wodnych. Kolejny staż odbył się po obronie pracy doktorskiej tj. w roku 2011. 

Wynikiem tej współpracy są prace opublikowane w Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects, Journal of Colloid and Interface Science, 

Green Chemistry, Journal of Hazardous Materials oraz International Journal of 

Environmental Science and Technology (Zał. 4, pkt. II, poz. A1.1, A1.2., A1.4, A1.6, 

A2.3, A2.4 oraz A2.6). 
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• prof. Ingo Krossing oraz dr Urlich Preiss z Institut für Anorganische und Analytische 

Chemie, Freiburg Universität, Niemcy – współpraca w zakresie modelowania 

właściwości powierzchniowych cieczy jonowych w roztworach wodnych. Efektem 

współpracy są prace opublikowane w czasopismach Chemistry - A European Journal, 

Journal of Colloid and Interface Science (Zał. 4, pkt. I, poz. B-2 oraz pkt. II, poz. A1.5) 

Obecnie prowadzę stałą współpracę z następującymi naukowcami (ośrodkami badawczymi): 

• prof. hab. dr inż. Adrianą Zaleską-Medynską, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, 

Katedra Technologii Środowiska – badania w zakresie otrzymywania i charakterystyki 

właściwości powierzchniowych, optycznych oraz fotokatalitycznych nano- 

i mikrostruktur IL-TiO2. Do tej współpracy przyczynił się grant badawczy pt. „Wpływ 

struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie 

hydrotermalnej syntezy”, którego jestem kierownikiem. Grant finansowany jest przez 

Narodowe Centrum Nauki, program SONATA 8, UMO-2014/15/D/ST5/02747 (Zał. 4 

pkt. II, poz.J2.7). Efektem współpracy są publikacje: Zał. 4, pkt. I, poz. B-7, B-8, B-9, B-

12, B-13, B-14, B-15 oraz pkt. II, poz. A2.9. 

• dr hab. inż. Tomaszem Klimczukiem prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska, Wydział 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego (analiza 

struktury krystalicznej – XRD), współautorem publikacji: Zał. 4, pkt. I, poz. B-12 i B-14. 

• dr hab. Wojciechem Lisowskim, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie, Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni (analiza składu 

powierzchniowego – XPS), współautorem publikacji: Zał. 4, pkt. I, poz. B-9, B-12, B-13, 

B-14, B-15. 

• dr inż. Eweliną Grabowską, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii 

Środowiska. Realizacja prac w ramach projektu badawczego NCN nr rej 

2014/15/D/ST5/02747 Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami 

TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy. Wynikiem współpracy są publikacje: Zał. 4, 

pkt. I, poz. B-13, B-14, B-15. 

• prof. Elio Giamello oraz dr Maria Cristina Paganini z Dipartimento di ChimicaI, 

Universita degli Studi di Torino, Turyn (spektroskopia elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego), współautorami publikacji: Zał. 4, pkt. I, poz. B-14. 

• dr hab. inż. Januszem Nowickim, prof. ICSO, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia” (synteza cieczy jonowych o właściwościach powierzchniowych 

i katalitycznych), współautora publikacji: Zał. 4, pkt. I, poz. B-10. 

• dr inż. Marta Markiewicz, Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologie, 

Universität Bremen, Bremen, Niemcy (ERASMUS+, Mobility Programme). Dzięki 

współpracy dwie Studentki odbyły staż w w/w ośrodku: Zał. 4, pkt. III, poz. A5 oraz A6.    

5c) Działalność dydaktyczna 

W trakcie Studium Doktoranckiego przeprowadziłam ponad 360 godzin zajęć 

dydaktycznych ze studentami Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z przedmiotów: 

Podstawy Technologii Chemicznej (laboratoria i seminaria), Technologia Chemiczna 
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(laboratoria), Technologie Remediacji Środowiska (laboratoria), Technologie 

Zagospodarowania i Recyrkulacji Odpadów (laboratoria), Ekologiczne Aspekty Surowców 

Mineralnych (laboratoria) oraz Zapobieganie Skutkom Morskich Katastrof Ekologicznych 

(laboratoria). Ponadto, prowadziłam zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Paliwa a Rozwój 

Zrównoważony dla studentów Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki 

Gdańskiej. W tym celu opracowałam materiały dydaktyczne do zajęć laboratoryjnych nt. 

„Otrzymywanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rafinowanego 

i posmażalniczego”, „Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych ścieków”, „Otrzymywanie 

syntetycznych kryształów wybranych soli”, „Likwidacja rozlewów substancji ropopochodnych 

metodą sorpcyjną”, „Separacja adhezyjna filmów olejowych z wody” oraz „Zwilżalność 

materiałów metodą wzniesienia kapilarnego”, „Remediacja gleb skażonych metalami ciężkimi 

na przykładzie fitoremediacji oraz odmywania gleb”. Prowadziłam także zajęcia dydaktyczne 

na Studium Podyplomowym Zagospodarowanie Odpadów i Czystsze Technologie oraz 

Biopaliwa.  

Po uzyskaniu stopnia doktora przygotowałam szereg autorskich materiałów 

dydaktycznych do prowadzenia wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów. 

Prowadziłam i prowadzę wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoria dla studentów 

I stopnia kierunków: Technologia Chemiczna, Technologie Ochrony Środowiska, Chemia, 

Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring (Zał. 4, pkt. III, poz. I).  

Przygotowałam także instrukcję do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy 

Technologii Chemicznej oraz Technologia Chemiczna nt. „Czynności jednostkowe na 

podstawie procesu otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych” 

oraz „Planowanie doświadczenia czynnikowego”. 

Od roku 2010 przygotowuję plany dydaktyczne, organizuję i rozliczam zajęcia 

dydaktyczne prowadzone w Katedrze Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG. 

Ponadto byłam opiekunem naukowym 18 prac magisterskich i 48 inżynierskich 

oraz recenzentem 24 prac magisterskich i 62 inżynierskich (Zał. 4, pkt. III, poz. J). Pełniłam 

również rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Selwent, który 

zakończył się pozytywnie w listopadzie 2017 (Zał. 4, pkt. III poz. K1). Promotorem pracy był 

prof. dr inż. Jan Hupka. Obecnie pełnię rolę promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Marty Paszkiewicz-Gawron. Promotorem tej pracy jest prof. dr inż. 

Adriana Zaleska-Medynska (Zał. 4, pkt. III poz. K2). 

5d) Działalność popularyzująca naukę 

• Wyniki badań otrzymane w trakcie mojej pracy badawczej przedstawiłam na 14 

krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych. Rezultaty prezentowane 

były w formie referatów ustnych (Zał. 4, pkt. II poz. L2.1-L2.7) oraz prezentacji 

plakatowych (Zał. 4, pkt. III, poz. B2.1- B2.27); 

• W latach 2013-2014 wzięłam udział w dwóch szkołach wiosennych „Green Chemistry ‐ 

A challenge for European Universities”, An ERASMUS Intensive Programme, które odbyły 

się w Beuth University of Applied Sciences oraz University of Malta;  
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• W latach 2016-2017 byłam członkiem komitetu organizacyjnego/naukowego 

w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych: „International 

Conference on Nanotechnology Based Innovative Applications for the Environment” 

NINE 2016, Rzym, Włochy, 20-23.03.2016; “Węglowodory i środowisko” Projekt Blue Gas 

- Polski Gaz Łupkowy, Gdańsk, 22.06.2017 oraz „II Interdyscyplinarnej Akademickiej 

Konferencji Ochrony Środowiska” IAKOŚ 2017, Gdańsk, 17-20.03.2017 (Zał.4, pkt.III , poz. 

C1-C3); 

• Wraz z innymi przedstawicielami Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie oraz Instytutu Chemii Przemysłowej W Warszawie byłam członkiem 

konsorcjum AGROBIOKAP (Projekt: „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby 

fitoremediacji i biofumigacji gleby”). Ponadto byłam także członkiem konsorcjum 

EKOŁUPKI (Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu 

Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo, Orlen Upstrem, Lotos Petrobaltic) utworzonego na potrzeby realizacji 

projektu: „Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia 

technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków” 

(Zał.4, pkt. III, poz. E2-E3); 

• Obecnie jestem członkiem konsorcjum NANO-IL utworzonego przez Politechnikę 

Gdańską oraz Uniwersytet Gdański na potrzeby realizacji Projektu „Wpływ struktury 

cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy” 

(Zał.4, pkt. III, poz. E4) oraz konsorcjum Victirian utworzonego także przez te dwie 

Jednostki na potrzeby realizacji Projektu „Nowe materiały półprzewodnikowe do 

fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy 

jonowych” (Zał.4, pkt. III, poz. E5); 

• W latach 2012-2015 byłam koordynatorem akcji „Dziewczyny na Politechniki” na 

Wydziale Chemicznym PG; 

• Od 2013 roku organizuję i prowadzę warsztaty popularno-naukowe pt. „Hydrozagadka” 

oraz „Co w gazie piszczy?” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects szystkim do uczniów szkół podstawowych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

oraz Pomorskiego Festiwalu Nauki. 

• Od 2018 roku pełnię obowiązki pełnomocnika Dziekana do spraw programu Erasmus + 

(studenci wyjeżdżający). 
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6. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego. 

Podsumowanie wszystkich opublikowanych prac (baza Scopus): 

- liczba publikacji: 49; 

- liczba publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR: 32; 

- sumaryczny współczynnik cytowań IF: 112,397; 

- sumaryczna liczba cytowań: 923; 

 - liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań: 784; 

- indeks Hirscha:12. 

Podsumowanie prac stanowiących podstawę wniosku habilitacyjnego: 
- liczba publikacji: 14; 

- liczba publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR: 14; 

- sumaryczny współczynnik cytowań IF: 69,708; 

- liczba punktów MNiSW: 490; 

- sumaryczna liczba cytowań: 98; 

 - liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań: 68. 
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7. Wykaz dorobku naukowego: 

Zestawienie liczbowe czasopism w których opublikowano prace naukowe: 

Nazwa czasopisma 
Rok 

wydania 
Liczba 

publikacji 
IF a) IF b) 

Suma 
punktów 
MNiSW c) 

Liczba 
cytowań d) 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 
Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and 
Engineering Aspects 

2008 
2 

1,926 2,838 30 212 

2008 1,926 2,838 30 216 

Physicochemical problems 
of mineral processing 

2008 1 - 1,013 20 14 

Journal of Colloid and 
Interface Science 

2009 1 3,019 3,988 30 105 

Chemistry - A European 
Journal 

2009 1 5,382 5,184 40 35 

Green Chemistry 2010 1 5,834 8,815 45 97 

Przemysł Chemiczny 2010 1 0,332 0,332 15 2 

Suma1  7 18,419 25,008 210 681 

Po uzyskaniu stopnia doktora 
Przemysł Chemiczny 2011 1 0,414 0,332 15 4 

Current Organic Chemistry 2011 1 3,064 2,141 30 19 

Journal of Colloid and 
Interface Science 

2011 
2 

3,070 3,988 30 28 
2013 3,552 3,988 30 11 

Journal of Hazardous 
Materials 

2011 1 4,173 6,393 45 26 

Physicochemical Problems 
of Mineral Processing 

2013 
2 

0,862 1,013 20 8 
2014 0,926 1,013 20 4 

Journal of Physical 
Chemistry B 

2013 1 3,377 3,177 30 36 

E-Journal of Chemistry 2013 1 0,622 0,627 20 16 
International Journal of 

Environmental Science and 
Technology 

2013 1 1,794 2,156 30 9 

Journal of Molecular 
Liquids 

2014 
2 

2,515 3,187 30 10 
2016 3,648 3,187 30 5 

Soft Matter 2015 1 3,798 3,957 40 8 
Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and 
Engineering Aspects 

2015 1 2,760 2,838 30 15 

RSC Advances 
2016 

2 
3,108 3,257 30 2 

2016 3,108 3,257 30 9 

Advances in Colloid and 
Interface Science 

2016 
2 

7,223 9,446 40 12 
2016 7,223 9,446 40 13 

Applied Catalysis B: 
Environmental 

2016 
2 

9,446 8,870 45 10 
2017 9,446 8,870 45 2 

Applied Geochemistry 2016 1 2,581 2,671 30 0 




