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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Pawła Rogali

pt. „Synteza i zastosowanie nanokompozytów FezOs- haloizyt i TiOz-haloizyt do 
fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych w wodzie” 

wykonanej pod kierunkiem Promotora prof. UJK dr hab. Piotra Słomkiewicza i Promotora 
pomocniczego dr Dariusza Wideł na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach

1. Podstawa prawna recenzji

Podstawą wykonania recenzji było wyznaczenie na recenzenta uchwałą Nr 3/2021 Rady 

Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 

2021 r. przekazane pismem z dnia 30 września 2021 r.

2. Ogólna charakterystyka rozprawy

Rozprawa doktorska mgr Pawła Rogali pt. „Synteza i zastosowanie nanokompozytów 

FezOs- haloizyt i TiOz-haloizyt do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowych 

pochodnych w wodzie” została przygotowana w formie 119-stronicowego opracowania. W 

dysertacji wyróżniono 13 rozdziałów wyszczególniając Wstęp, cztery rozdziały dotyczące 

przeglądu literatury, oraz część doświadczalną. W tej części zamieszczono cel i zakres pracy, 

zastosowane odczynniki, opisano przygotowanie nośnika haloizytowego, syntezę 

fotokatalizatorów oraz informacje na temat przebiegu wykonanych eksperymentów wraz z opisem 

wyników badań. Następnie sformułowano wnioski. Na końcu opracowania zamieszczono spis 

literatury oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.

Na początku rozprawy nakreślono problematykę związaną z występowaniem 

zanieczyszczeń trudnorozkładalnych, które występują w środowisku wodnym i są toksyczne 

wobec organizmów. Dlatego ważne jest opracowanie skutecznych metod degradacji tych 

związków. Uzasadnia to podjęcie badań w tym temacie. Przegląd literatury obejmuje 27 stron 

tekstu. Następnie podano cel i zakres pracy. W części doświadczalnej opisano preparatykę i 

aktywację nośnika haloizytowego, metodykę syntezy fotokatalizatorów, charakterystykę 

fizykochemiczną stosowanych materiałów oraz badania fotodegradacji analizy i jej chlorowych 

pochodnych. W rozdziałach dotyczących badań technologicznych metodyka ich przebiegu jest 

połączona z wynikami poszczególnych eksperymentów. Informacje metodyczne wraz z opisem 

wyników zamieszczono na 55 stronach rozprawy. Na zakończenie rozprawy sformułowano 

wnioski. W spisie literatury znajduje się 220 pozycji; w tym 201 - zagranicznych co stanowi 91%. 

Większość cytowanych prac zostało opublikowane w ostatnich latach. W spisie literatury 

znajdują się dwie współautorskie publikacje Doktoranta w tematyce związanej z badaniami 



opisanymi w dysertacji. Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że proporcje pomiędzy 

częścią przeglądową i eksperymentalną sa prawidłowe i zgodne z przyjętymi zasadami 

redagowania rozpraw doktorskich.

3. Ocena szczegółowa rozprawy

Część pracy dotyczącą przeglądu literatury podzielono na 3 rozdziały, w których kolejno 

opisano proces fotokatalizy heterogenicznej, haloizyt stosowany jako nośnik fotokatalizatorów, 

właściwości aniliny i ich chlorowych pochodnych oraz mechanizmy fotokatalitycznej degradacji 

tych związków. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy procesu fotokatalizy 

heterogenicznej oraz jej etapy i czynniki wpływające na efektywność tego procesu. Następnie 

opisano zastosowanie tlenku tytanu(IV) i tlenku żelaza(lll) w procesach fotokatalitycznych, ich 

charakterystykę i metody otrzymywania. Przejścia fazowe tlenków i hydroksytlenków żelaza 

zilustrowano na przejrzystym diagramie. Uwzględniono także metody modyfikacji 

fotokatalizatorów oparte na tlenku tytanu(IV) poprzez domieszkowanie atomami metali, 

modyfikowanie powierzchni surfaktantami i polimerami a także metody syntezy nanokompozytów 

i heterogenicznych kompozytów. Następnie opisano haloizyt uwzględniając występowanie, 

charakterystykę, właściwości i zastosowanie. Szczególne znaczenie ma zastosowanie tego 

materiału jako nośnika fotokatalizatorów w procesach degradacji ksenobiotyków organicznych. 

Jednym z takich trudnorozkładalnych związków organicznych jest anilina. Związek ten jest 

stosowany do produkcji środków ochrony roślin, barwników, farmaceutyków, polimerów i innych 

komponentów dlatego jego obecność jest identyfikowana w środowisku wodnym i glebowym. Ze 

względu na szerokie zastosowanie aniliny, w wodach i glebach występują także chlorowe 

pochodne tego związku jako pośrednie produkty rozkładu barwników azowych i herbicydów 

fenylomocznikowych i fenylokarbaminianowych. Występowanie aniliny i jej pochodnych 

chlorowych w środowisku jest o tyle istotne, że związki te wykazują działanie toksyczne 

(rakotwórcze, mutagenne) wobec organizmów. Również pary aniliny obecne w powietrzu 

wykazują takie oddziaływanie dla człowieka. Dlatego ważne jest usuwanie tych związków ze 

środowiska. Z punktu widzenia tematyki pracy szczególnie istotne jest przedstawienie 

dotychczasowego stanu wiedzy na temat metod usuwania i degradacji aniliny i jej pochodnych 

chlorowych. Spośród tych metod najbardziej skuteczne w degradacji ww. związków są procesy 

zaawansowanego utleniania, w tym procesy fotokatalityczne. Jednak fotoutlenianie aniliny oraz 

jej pochodnych w obecności katalizatorów może prowadzić do powstawania pośrednich 

produktów takich jak polianilina, nitrobenzen, fenol, nitrofenole, 2-aminofenol czy 

diaminohalobifenyle co zależy od warunków środowiska reakcji.

Informacje te uwzględniono podczas planowania i prowadzenia badań będących meritum 

rozprawy. Rozprawa bowiem dotyczy syntezy nanokompozytów fotokatalizator-nośnik i 

zastosowanie ich do fotokatalitycznej degradacji wybranych związków organicznych.
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W kolejnym punkcie umieszczono cel i zakres pracy. Celem badań była „synteza i zastosowanie 

nanokompozytów fotokatalizator-aktywowany nośnik haloizytowy do fotokatalitycznej degradacji 

aniliny i wybranych mono- i dipodstawionych chlorowych pochodnych aniliny. Przyjęto, że 

fotokatalizatorami będą TiO2 lub Fe2C>3, a nośnikiem fotoakatalizatora będzie haloizyt 

aktywowany kwasem siarkowym(VI). Fotokatalizatory nanoszono na nośnik takimi metodami jak: 

zol-żel i hydrotermalną. Wydzielono 9 etapów badań, którymi były:

- wstępna preparatyka haloizytu

- wybór optymalnych warunków aktywacji haloizytu

- wybór najlepszej metody syntezy fotokatalizatorów pod względem ekonomicznym i 

praktycznym

- synteza nanokompozytów fotokatalizator-nośnik haloizytowy oraz fotokatalizatorów 

porównawczych

- charakterystyka fizykochemiczna nanokompozytów

- optymalizacja procesu fotokatalitycznej degradacji aniliny, 2-chloraniliny oraz 2,6- 

dichloroaniliny z wykorzystaniem nowych fotokatalizatorów

- określenie kinetyki procesu degradacji badanych związków

- identyfikacja produktów pośrednich fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej pochodnych

- identyfikacja produktów końcowych degradacji aniliny i jej pochodnych.

Opis etapów badań uszczegółowiono na schemacie. W kolejnych punktach wyszczególniono 

odczynniki stosowane w badaniach oraz sposoby przygotowania nowych fotokatalizatorów. 

Wyniki badań dotyczących charakterystyki fizykochemicznej haloizytu surowego, oraz po 

aktywacji kwasowej oraz nanokompozytów zamieszczono w pkt. 11. Morfologię surowych i 

nowych materiałów oceniono z wykorzystaniem transmisyjnej i skaningowej mikroskopii 

elektronowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Instytucie 

Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. Wyniki zamieszczono w postaci zdjęć, widm EDX i ich 

opisu. Badania struktury porowatej wyznaczono na podstawie izoterm adsorpcji zimnych par 

azotu. Wyznaczono powierzchnię właściwą, całkowitą objętość porów, objętość mikroporów i 

mezoporów. Przeanalizowano także widma FTIR spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. 

Różnice w strukturze i składzie preparowanych materiałów zidentyfikowano wykonując pomiary 

fluorescencji rentgenowskiej i rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej. Badania te wykonano we 

współpracy z naukowcami z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Strukturę powierzchniową badanych materiałów analizowano metodą spektroskopii 

fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim.

W następnej kolejności w pkt. 12 zawarto przebieg badań oraz opis wyników związanych z 

drugą częścią badań i drugą częścią tytułu pracy, dotyczących oceny zastosowania 

nowosyntezowanych fotokatalizatorów w degradacji aniliny i jej pochodnych chlorowych. W tym 

rozdziale w pierwszej kolejności opisano przebieg badań technologicznych i aparaturę stosowaną 

w procesie fotodegradacji. Opis aparatury stosowanej w badaniach, warunki procesowe oraz 
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wyniki poszczególnych eksperymentów przedstawiono w podrozdziałach. Na wstępie do tego 

rozdziału wyszczególniono poszczególne działania (str. 71):

- sformułowanie „wytypowano fotokatalizatory” sugeruje, że nie wszystkie były stosowane w 

badaniach, zatem jakie było kryterium tego wyboru?

- na czym polegało „opracowanie metodyki pobierania roztworu" z reaktora 

fotokatalitycznego?.

Jak podano w tekście (str. 72), badania nad ustaleniem czasu stanu równowagi adsorpcyjnej (30 

min.) miedzy roztworem naświetlanym a fotokatalizatorem zostały wykonane wcześniej, lecz brak 

szczegółów na temat tego eksperymentu czy odnośnika do wcześniejszych publikacji. Po analizie 

treści opisu etapów badań oraz tej części pracy nasuwają się następujące pytania:

- na jakiej podstawie ustalono proporcję fotokatalizatora (2g) do objętości roztworu (700cm3) 

(zwykle podaje się w odniesieniu do jednostkowej objętości) oraz czas reakcji (5 godzin)

- jakie było stężenie początkowe badanych związków i czy w badanych roztworach były 

oddzielnie poszczególne związki czy występowały w mieszaninie

- w jaki sposób otrzymano chlorowe pochodne aniliny stosowane w badaniach

- z jaką częstotliwością pobierano próbki do oznaczeń

- jakie są modyfikacje, które wymieniono w podpisie do rys. 12.1

Kolejny podrozdział 12.3 dotyczy badań zależności stopnia fotodegradacji aniliny od masy 

użytego fotokatalizatora. W opisie tego eksperymentu na wstępie znajdują się wnioski, które 

można zweryfikować dopiero po analizie dalszego tekstu i rysunku. Wyjaśnienia wymagają 

następujące zagadnienia zamieszczone na str. 76:

- co oznacza określenie „transparentność roztworu”

- jakie jest uzasadnienie stwierdzenia, że „zmniejszenie wydajności procesu fotokatalitycznego 

wraz ze wzrostem masy użytego fotokatalizatora zależy od geometrii reaktora, wielkości 

cząstek fotokatalizatora, stopnia zwilżalności oraz szybkości mieszania roztworu”?. Czy te 

parametry były zmieniane w czasie badań?.

Kolejny eksperyment dotyczył oceny możliwości wielokrotnego zastosowania katalizatora. Był 

wykonany w odniesieniu do dwóch nowych fotokatalizatorów wykorzystanych w procesie 

rozkładu aniliny. Badania wykazały, że w 3-krotnym cyklu, efektywność katalizatorów Hal-TiC>2 

lub Hal-Fe2O3 spadało o około 10% w każdym z nich. Otrzymane widma FTIR skomentowano 

wskazując, że nie zachodzą istotne zmiany na powierzchni fotokatalizatora. Kolejne badania 

dotyczące wpływu nośnika na aktywność nowosyntezowanych katalizatorów są bardzo istotne, 

gdyż prowadzą do oceny zasadności syntezowania fotokatalizatorów na nośniku haloizytowym. 

Z punktu widzenia naukowego aspektu rozprawy cenne jest wyznaczenie kinetyki procesu 

fotodegradacji aniliny i jej dwóch pochodnych chlorowych. Wyniki wyznaczonych stałych 

szybkości reakcji fotodegradacji badanych związków przedstawiono w tab. 12.2 i 12.4. (Czy w 

tych tabelach podano wartości współczynnika korelacji czy determinacji ?). W tab. 12.3 

zestawiono wyznaczone wartości stałych szybkości adsorpcji. Ważnym elementem badań jest 
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identyfikacja produktów pośrednich procesu degradacji aniliny oraz jej pochodnych. Były nimi 

aminofenol, dimer benzydyna, hydroksyazobenzen i tetramer aniliny. Jakie jest uzasadnienie 

stwierdzenia, że „wszystkie produkty pośrednie ulegały rozpadowi”?. Nieprecyzyjne jest 

określenie „przy dostatecznie długim czasie naświetlania”. Na końcu opisywanych wyników 

zamieszczono dwa elektroferogramy z badań prowadzonych z zastosowaniem elektroforezy 

kapilarnej, nie podając informacji jaki stosowano fotokatalizator i jaki był skład naświetlanego 

roztworu. W końcowym zdaniu w tym rozdziale stwierdzono, że „wykazano obecność jonów 

chlorkowych i amonowych co wskazuje na rozkład aniliny, 2-chloroaniliny i 2,6-dichloroaniliny i 

ewentualnych produktów pośrednich”. Czy wyniki przeprowadzonych badań sa jednoznacznym 

potwierdzeniem całkowitego rozkładu analizowanych związków oraz produktów pośrednich ich 

rozkładu?.

Końcowy punkty rozprawy to rozdział zatytułowany Wnioski i dyskusja wyników 

pomiarowych. Zawiera on cel badań, streszczenie badań oraz 6 wniosków. Treść tych wniosków 

właściwie jest podsumowaniem. Można było w pierwszej kolejności napisać podsumowanie 

badań, a następnie sformułować krótkie wnioski ogólne i ewentualnie wnioski szczegółowe z 

podaniem dodatkowych osiągnięć wynikających z przeprowadzonych badań. Brakuje dyskusji 

wyników mimo tego, że zawarto to w tytule rozdziału. Uwagi do wniosków są następujące:

- wniosek 1. - „aktywacja kwasowa okazała się właściwą metodą przygotowania nośnika 

fotokatalizatorów” jest zbyt ogólne - czy badano inne metody aktywacji haloizytu lub innych 

nośników ?

- wniosek 4. - „aktywność fotokatalityczna nie zmienia się znacząco podczas kolejnych 

procesów naświetlania” - jaki spadek byłby znaczący, skoro nie podano wyników testu 

istotności statystycznej, a w każdym eksperymencie następował spadek aktywności o 10%.

Do najważniejszych osiągnięć wynikających z przeprowadzonych badań należy zaliczyć:

> Przeprowadzenie syntezy nowych fotokatalizatorów Fe203-haloizyt i TiO2-haloizyt i ich 

charakterystyka

> Wykazanie, że nanokompozyty Fe2O3-haloizyt i Ti02-haloizyt mogą pełnić rolę katalizatorów 

w procesie fotokatalitycznej degradacji aniliny, 2-chloraniliny oraz 2,6-dichloroaniliny

> Identyfikacja produktów pośrednich fotokatalitycznego rozkładu aniliny, 2-chloraniliny oraz 

2,6-dichloroaniliny.

Analizując treść pracy, opis wyników i wnioski należy stwierdzić, że główne założenia badań 

zostały osiągnięte i udokumentowane wynikami badań. Podsumowując należy podkreślić, że 

przeanalizowano wiele prób i wykonano odpowiednie oznaczenia analityczne. Dokonano opisu 

wyników, uzupełniając go rysunkami i tabelami oraz je zinterpretowano. Rozprawa jest 

zredagowana z zachowaniem nomenklatury stosowanej w pracach naukowych. Należy 

podkreślić, że tematyka i zakres podjętych badań wpisuje się w aktualne problemy poszukiwania 

wysokoefektywnych nanokompozytów, które będą mogły pełnić rolę fotokatalizatorów.
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Synteza i zastosowanie tych materiałów łączy procesy syntezy chemicznej będącej w obszarze 

chemii z zagadnieniami degradacji zanieczyszczeń z obszaru inżynierii środowiska. 

Potwierdzono, że nowosyntezowane nanokompozyty mogą być zastosowane w procesie 

degradacji ksenobiotyków organicznych jakimi są anilina i jej dwie pochodne chlorowe 2- 

chloroanilina i 2,6-dichloroanilina. Dlatego wyniki badań mają także znaczenie aplikacyjne.

4. Uwagi edycyjne

W rozprawie znalazły się pewne niedociągnięcia edycyjne, które nie mają wpływu na 

ocenę strony merytorycznej rozprawy. Uwagi edycyjne to przykładowo:

> niejednolita forma tabel

> str. 27 - zdanie drugie od końca jest nieskończone

> nieprawidłowe sformułowania: „zrzut ścieków” (str. 29), „związki trafiają do organizmu” (str. 

30, „ korelując” zdjęcia z analizami (str. 49), „ zawartość krzemu i tlenu wzrasta w wyniku 

aktywacji” (str.65), „równanie kinetyczne” (str. 83), „proces fotokatalitycznej degradacji jest 

procesem pseudopierwszego rzędu” (wniosek 5)

> podwójna numeracja na str. 37

> rysunki i tabele powinny być umieszczone za tekstem w którym znajduje się odwołanie do 

nich (np. rys. 11.8; 11.18; tab.11.2)

> objaśnienie symboli we wzorach 12.2-12.4 oraz tab. 12.3 jest różne.

5. Zagadnienia do wyjaśnienia w czasie obrony:

— wyjaśnienie wymienionych w recenzji pytań i wątpliwości

— sformułowanie tezy rozprawy oraz wniosków odnoszących się do tezy, celu i zakresu pracy

— omówić możliwości regeneracji/odzysku foto katalizatora i ponownego użycia.

6. Wniosek końcowy
Odnosząc się do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (Dz. U z 2018r. poz. 

1669, Dz. U z 2018r. poz.1668, Dz. U z 2021, poz. 478.) rozprawa doktorska, przygotowywana 

pod opieką Promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz 

wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w danej dyscyplinie naukowej, a także 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Na podstawie przekazanej do recenzji 

rozprawy doktorskiej, stwierdzam, że opracowanie otrzymane do recenzji spełnia podane 

warunki. Zatem wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie mgr Pawła Rogali do dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego przewidzianego w procedurze do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie 

chemia. » —


