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Ogromne zainteresowanie nanomateriałami wiąże się między innymi z ich 

unikatowymi własnościami, często niemożliwymi do uzyskania w powszechnie stosowanych 

materiałach inżynierskich i szerokimi, obecnie i w przyszłości, możliwościami 

aplikacyjnymi. Koncepcja oparta na kontrolowanym łączeniu, czy to atomów, czy też 

klastrów lub cząstek o nanometrycznych wymiarach w celu wytwarzania nanomateriałów, 

znana jest od kilkudziesięciu lat. Jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się znaczący 

wzrost zainteresowania zarówno ośrodków naukowych, jak i przemysłu nanotechnologią 

i nanomateriałami, w tym również nanokompozytami.

Szczególnie interesujące i niezwykle aktualne wydaje się być wykorzystywanie 

nanotechnologii i nanomateriałów w procesach mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jak zauważa Autor opiniowanej pracy, ze względu 

na szybki rozwój produkcji przemysłowej, w tym głównie wielkopowierzchniowej produkcji 

rolnej, wzrasta zanieczyszczenie środowiska wodnego organicznymi związkami azotu - 

aniliną i jej pochodnymi. Stosowane obecnie metody usuwania z wody pozostałości 

szkodliwych zanieczyszczeń organicznych, oparte m.in. na reakcjach fotochemicznych czy 



też biodegradacji lub adsorpcji, wykazują ograniczenia technologiczne, a ze względu na 

wysokie koszty aplikacji często nie mogą być powszechnie wykorzystywane. Poszukiwanie 

w tym obszarze tanich i o wysokiej skuteczności sposobów eliminacji szkodliwych związków, 

w tym również aniliny i jej chlorowych pochodnych, jest zagadnieniem niezwykle istotnym 

i aktualnym w obliczu stale rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Do szczególnie 

interesujących, dobrze poznanych, przyjaznych środowisku i cechujących się wysokim 

potencjałem aplikacyjnym metod wykorzystywanych do degradacji toksycznych 

zanieczyszczeń obecnych w wodzie, zaliczyć można fotokatalizę heterogeniczną. Autor 

niniejszej pracy w celu otrzymania bardziej efektywnych materiałów inżynierskich 

o zwiększonej powierzchni właściwej wykazujących wysoką aktywność fotokatalityczną 

podjął się zbadania możliwości zastosowania fotokatalizatorów w postaci nanocząstek 

opartych na tlenkach Ti i Fe, osadzanych na nanorurkach haloizytowych - nośniku 

pozyskanym z minerału ilastego. Zaproponowane przez Autora rozwiązanie wykorzystania 

metody fotodegradacji do neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń, oparte na wykorzystaniu 

nanokompozytów, doskonale wpisuje się w ciągle wzrastający światowy nurt zainteresowań 

nanomateriałami i nanotechnologią.

Opiniowana praca doktorska Pana mgr. Pawła Krzysztofa Rogali ma zatem charakter 

naukowy i aplikacyjny. Tematyka pracy jest niezwykle interesująca, ważna i aktualna, jak 

również wpisuje się w światowy trend naukowo-badawczy związany z badaniami 

prowadzącymi do bardziej efektywnych sposobów usuwania zanieczyszczeń ze środowiska 

wodnego, ale przede wszystkim z wytwarzaniem i badaniem nanokompozytów oraz bez 

wątpienia mieści się w zakresie dyscypliny naukowej „Nauki chemiczne”.

Układ pracy jest klasyczny i obejmuje w pierwszej części przegląd piśmiennictwa, 

w drugiej badania własne. Składa się ze 120 stron, podzielonych na 16 rozdziałów, 

zawierających 51 rysunków, 20 tabel oraz obszernego spisu literatury, obejmującego 

220 pozycji (w przeważającej większości anglojęzycznych). Praca rozpoczyna się od 

podziękowań, spisu akronimów i wstępu, a w ramach przeglądu literaturowego zwięźle 

opisano zagadnienia związane z fotokatalizą heterogeniczną, haloizytem oraz 

charakterystykę aniliny i jej chlorowych pochodnych wraz z mechanizmami jej 

fotokatalitycznej degradacji. W części doświadczalnej Autor przedstawił założenia pracy 

(cel i etapy badań), metodykę badawczą oraz wyniki badań własnych wraz 

z podsumowaniem, wnioskami i literaturą. Pracę kończy streszczenie w języku polskim 
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i angielskim oraz oświadczenie Doktoranta. Pracę wykonano bardzo starannie i pod względem 

edytorskim nie budzi zastrzeżeń.

Celem opiniowanej rozprawy doktorskiej jest, podając za autorem: „synteza 
i zastosowanie nanokompozytów fotokatalizator-aktywowany nośnik haloizytowi 
do fotokatalitycznej degradacji aniliny oraz wybranych mono- i dipodstawionych 
chlorowych pochodnych aniliny”.

Dla osiągnięcia założonego celu pracy Autor podjął się realizacji licznych badań 

obejmujących m.in.:

• preparatykę fotokatalizatorów na nośniku haloizytowych - mielenie, aktywacja 

kwasowa i synteza fotokatalizatorów z wykorzystaniem prekursorów,

• badania własności fizykochemicznych otrzymanych fotokatalizatorów, w tym 

transmisyjną i skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię w podczerwieni 

FTiR oraz fotoelektronów XPS, analizę składu chemicznego techniką fluorescencji 

rentgenowskiej WDXRF i proszkową dyfrakcję rentgenowską, a także wyznaczenie 

powierzchni właściwej metodą adsorpcji zimnych par azotu,

• optymalizację procesu fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej pochodnych,

• badania aktywności fotokatalizatorów,

• obliczanie stałych szybkości reakcji rozkładu fotokatalitycznego,

• opracowanie wyników badań i wniosków końcowych.

Wykorzystując komplementarne i nowoczesne techniki badawcze, Autor zaplanował 

dość obszerny program eksperymentalny, w którym połączył możliwości badawcze 

współczesnej mikroskopii, badań spektroskopowych i dyfrakcję rentgenowską z badaniami 

własności, szczególnie interesujących ze względów aplikacyjnych, a także zoptymalizował 
proces fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej pochodnych wraz z opisem jego kinetyki oraz 

zidentyfikował produkty pośrednie i końcowe reakcji fotokatalitycznych. Uważam, 

że Doktorant prawidłowo zaplanował i wykorzystał właściwe analizy i metody badawcze, 

które umożliwiły Mu osiągnięcie zamierzonego celu pracy.

W wyniku badań własnych i na podstawie wykonanych analiz Autor stwierdza, że 

możliwe jest zastosowanie fotokatalizatorów typu TiO2-modyfikowany haloizyt i Fe2O3- 

modyfikowany haloizyt osadzanych w postaci nanocząstek na nośniku o nanometrycznej 

wielkości w procesach fotokatalitycznej degradacji aniliny, 2-chloroaniliny i 2,6- 

dichloroaniliny z wody i tym samym potwierdza osiągnięcie celu rozprawy.



VI celu skutecznego usuwania aniliny i jej chlorowych pochodnych ze środowiska 

wodnego Autor zastosował fotokatalizatory TiO2 i Fe2O3 w postaci nanocząstek, które 
nanoszono metodami hydrotermalną i zol-żel na zmodyfikowany haloizyt. Haloizyt 

pozyskano z kopalni Dunino na Dolnym Śląsku, który wstępnie oczyszczono i poddano 

aktywacji kwasem siarkowym. Charakteryzuje się on płytkowo-rurkową morfologią. 

W porównaniu do haloizytu surowego, dzięki modyfikacji kwasowej, uzyskano pięciokrotnie 

zwiększoną powierzchnię właściwą oraz wzrost porowatości, zarówno mezo- jak 

i makroporów Korzyściami wynikającymi ze zastosowania modyfikacji kwasowej haloizytu 

jest usunięcie niepożądanych zanieczyszczeń i frakcji płytkowej oraz pozostawienie 

nanorurek, co potwierdzono w badaniach strukturalnych z wykorzystaniem TEM. Uzyskane 

nanokompozyty TiO2-modyfikowany haloizyt i Fe2O3- modyfikowany haloizyt zastosowano 

jako fotokatalizatory w procesie fotokatalitycznej degradacji aniliny, 2-chloroaniliny i 2,6- 
dichloroaniliny z wody i porównano do komercyjnych fotokatalizatorów, w tym m.in. do TiO2 

i Fe2O3 oraz P25. Na podstawie wykonanych badań Autor stwierdza, że wszystkie 

fotokatalizatory aktywowany nośnik haloizytowi-tlenek tytanu lub żelaza wykazują wyższą 

aktywnością fotokatalityczną niż fotokatalizatory bez haloizytowego nośnika oraz produkty 

komercyjne.
Do niezaprzeczalnych osiągnięć opiniowanej pracy doktorskiej można zaliczyć dobór 

odpowiedniej metody syntezy fotokatalizatora, zaproponowanie kwasowej modyfikacji 

haloizytu jako nośnika, badania strukturalne z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego, optymalizację procesów fotokatalitycznych (długość fali promieniowania 

wzbudzającego, czas procesu i masa fotokatalizatora), badania kinetyki procesów 

fotodegradacji, w tym szczególnie wyznaczenie stałych szybkości tego procesu, 

wykorzystując równanie Langmura-Hinshelwooda.

W trakcie lektury pracy doktorskiej zauważyłem drobne błędy edycyjne, skróty 

myślowe czy pewne nieprecyzyjne sformułowania. Zaliczyć można do nich np. stwierdzenia: 

„mała odległość dyfuzji”, „dostatecznie długi czas”, „kryształ haloizytu”, „ujednolicenie 

struktury”, „lepsze pokrycie”, „struktury nanorurkowe”. Ponadto Autor, analizując widma 

energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego EDX, identyfikuje obecność fazy 

TiO2 i Fe2O3 (str. 56), co można potwierdzić tylko metodami dyfrakcyjnymi.

Poza drobnymi błędami wymienionymi powyżej, chciałbym zwrócić uwagę na kilka 

kwestii, mających charakter dyskusyjny:
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1. Zdaniem Autora, po aktywacji kwasowej surowego haloizytu otrzymany nośnik 

posiada „jednorodną strukturę i skład” (str. 41). Co Autor miał na myśli, formułując 

taki wniosek?

2. Czym różni się morfologia kryształów TiO2 otrzymanych z prekursorów TTIP oraz 

TAA(str. 55)?

3. Na jakiej podstawie Autor stwierdza (str. 69), że „część atomów żelaza jest w sposób 

przypadkowy rozmieszczona między cząstkami haloizytu ”.

4. Czy na pewno można stwierdzić na podstawie zdjęcia wykonanego w TEM (rysunek 

11.11), że otrzymano cząstki fotokatalizatora Fe2O3 o wielkości kilku nanometrów?

5. W tabeli 3.1 na stronie 25 w przedstawionym masowym składzie chemicznym różnych 

próbek haloizytowych sumaryczny skład nie stanowi 100%, co zatem dopełnia 

brakującą resztę?
Chciałbym jednak zaznaczyć, że podane uwagi nie wpływają na ogólną wysoką ocenę 

opiniowanej pracy doktorskiej mgr. Pawła Krzysztofa Rogali. Praca cechuje się odpowiednim 

poziomem merytorycznym, wymaganym w tego typu pracach, a Autor wykazał się biegłością 

w praktycznym stosowaniu złożonej metodyki badawczej z wykorzystaniem nowoczesnej 

aparatury. Uzyskane wyniki badań własnych są oryginalne, wartościowe poznawczo i co 

istotne, mogą mieć znaczenie aplikacyjne. W mojej opinii przedstawiona praca doktorska 

mgr. Pawła Krzysztofa Rogali zasługuje na pozytywną ocenę merytoryczną i formalną.

Wniosek końcowy

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że opiniowana praca doktorska Pana mgr. 
Pawła Krzysztofa Rogali pt. „Synteza i zastosowanie nanokompozytów Fe2Ch-haloizyt 
i TiO2-haloizyt do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych 
w wodzie” spełnia wymagania ustawowe stawiane rozprawom doktorskim i na tej 
podstawie wnoszę o dopuszczenie Kandydata do publicznej obrony.
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