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Część I. Dane osobowe oraz informacje o przebiegu kariery naukowej Habilitantki 

 

I.1. Skrócone dane osobowe 

 

Imię i nazwisko:   Anita Trenczek-Zając 

Data i miejsce urodzenia:  23.05.1980 r., Katowice 

Miejsce pracy:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Katedra Chemii Nieorganicznej 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

e-mail:    anita.trenczek-zajac@agh.edu.pl 

 

I.2. Wykształcenie, dyplomy i stopnie naukowe 

 

Doktor nauk chemicznych 

Kierunek:    Chemia ciała stałego 

Tytuł pracy:  Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej pod-

sieci tlenowej 

Data uzyskania stopnia:  09.07.2010 r. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Promotor:    Prof. dr hab. inż. Marta Radecka 

Recenzenci:    Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber 

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki 

Praca wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

 

Magister inżynier 

Kierunek:   Inżynieria materiałowa 

Specjalność:   Materiały dla elektroniki 

Tytuł pracy: Fotoelektrochemiczne właściwości półprzewodników tlenkowych 

Data zakończenia studiów: 22.06.2004 r. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Promotor:    Prof. dr hab. Mieczysław Rękas 

Recenzent:    Prof. dr hab. inż. Marta Radecka 

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

 

Wykształcenie uzupełniające 

Studium Przygotowania Pedagogicznego, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Humanistyczny (obecnie Wydział Nauk Społecznych Stosowanych) 

mailto:anita.trenczek-zajac@agh.edu.pl
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Data ukończenia: 11.04.2005 r. 

Studium ukończone w wynikiem celującym. 

 

I.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Adiunkt  

1.10.2011 do chwili obecnej  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Katedra Chemii Nieorganicznej 

Asystent  

1.10.2010-30.09.2011  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Katedra Chemii Nieorganicznej 

 

Przerwa w pracy związana z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i urlopem wypoczynko-

wym na warunkach urlopu macierzyńskiego: 16.11.2011-01.07.2012 oraz 3.02.2018-

24.02.2019. 
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Część II. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

II.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Badania nad nową generacją nanomateriałów dla fotochemii 

II.2. Wykaz prac naukowych dokumentujących osiągnięcia naukowe, stanowiące pod-

stawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

 

Podstawą postępowania habilitacyjnego jest jednotematyczny cykl 11 publikacji opubliko-

wanych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) w latach 2013-2018, w powsta-

nie których wniosłam istotny wkład merytoryczny i eksperymentalny. W pracach, w których 

figuruję jako autor korespondencyjny (8), moje nazwisko zostało podkreślone. Dane biome-

tryczne podałam na stan z dnia 15.03.2019 r. 

Tematyka badań stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

a przedstawionych w pracach H1-H11 nie była przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej.  

 

W skład cyklu publikacji wchodzą następujące prace: 
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A. Trenczek-Zając 

Influence of etching on structural, optical and photoe-

lectrochemical properties of titanium oxides obtained 

via thermal oxidation 

Materials Science in Semiconductor Processing, 83 

(2018) 159-170 

2,593 

(2017) 
2,400 25 2/2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports
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H2 

A. Trenczek-Zając (70%), J. Banaś, M. Radecka 

Photoactive TiO2/MoS2 electrode with prolonged sta-

bility 

International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 

6824-6837 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie koncepcji pracy 

i metodyki badań, nadzór nad badaniami, opracowanie i ana-

liza danych XRD metodą Rietvelda, zdjęć SEM oraz wyni-

ków otrzymanych metodą spektroskopii Ramana, analiza da-

nych fotoelektrochemicznych, zaproponowanie sposobu 

przeliczania fotoprądu na ilość wyprodukowanego w ogni-

wie PEC wodoru, przygotowanie manuskryptu, korespon-

dencja z recenzentami. 

4,229 

(2017) 
4,046 30 2/3 

H3 

M. Radecka, A. Kusior, A. Trenczek-Zając (40%),  

K. Zakrzewska 

Oxide nanomaterials for photoelectrochemical hydro-

gen energy sources 

Advances in Inorganic Chemistry. Materials for Sus-

tainable Energy, Edited by Rudi van Eldik, Wojciech 

Macyk. Vol. 72 (2018) 145-183 

 

Deklarowany udział własny: przygotowanie przeglądu litera-

tury stanowiącego punkt wyjścia do opracowania koncepcji 

pracy, opracowanie koncepcji pracy, opracowanie wyników 

oryginalnych Habilitantki, przygotowanie części manu-

skryptu, korespondencja z recenzentami. 

1,316 

(2017) 
2,372 35 2/2 

H4 

A. Trenczek-Zając (75%), J. Banaś, K. Świerczek,  

K. Zazakowny, M. Radecka  

Photosensitization of TiO2 P25 with CdS nanoparticles 

for photocatalytic applications 

Archives of Metallurgy and Materials, 62/2 (2017) 

841–849 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie koncepcji pracy 

i metodyki badań, nadzór nad badaniami, opracowanie i ana-

liza danych XRD metodą Rietvelda, BET oraz zdjęć TEM, 

analiza wyników badań fotokatalitycznych, przygotowanie 

części manuskryptu, korespondencja z recenzentami. 

0,625 0,747 30 2/2 
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H5 

A. Trenczek-Zając (70%), J. Banaś, M. Radecka 

TiO2-based photoanodes modified with GO and MoS2 

layered materials 

RSC Advances, 6/105 (2016) 102886-102898 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie koncepcji pracy 

i metodyki badań, nadzór nad częścią badań, otrzymanie 

TiO2 metodą utleniania termicznego, opracowanie i analiza 

danych XRD metodą Rietvelda, EDX, zdjęć SEM oraz wy-

ników otrzymanych metodą spektroskopii Ramana dla prosz-

ków MoS2 i fotoanod TiO2/MoS2, analiza danych fotoelek-

trochemicznych, przygotowanie części manuskryptu, kore-

spondencja z recenzentami. 

3,108 3,096 35 2/2 

H6 

A. Trenczek-Zając (75%), J. Banaś 

Pre- and post-oxidation treatment of titanium as a 

method of improving the response of TiO2-based pho-

toanodes in PECs 

Functional Materials Letters, 9/4 (2016) 1641004 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie koncepcji pracy 

i metodyki badań, nadzór nad badaniami, otrzymanie TiO2 

metodą utleniania termicznego, opracowanie i analiza da-

nych XRD metodą Rietvelda, EDX oraz zdjęć SEM, pomiary 

metodą spektrofotometryczną wraz z opracowaniem i ana-

lizą danych, analiza danych fotoelektrochemicznych, korela-

cja otrzymanych wyników i zaproponowanie na ich podsta-

wie wyjaśnienia zaobserwowanych efektów, przygotowanie 

manuskryptu, korespondencja z recenzentami. 

1,234 0,924 25 3/3 

H7 

A. Trenczek-Zajac (70%), A. Kusior, M. Radecka 

CdS for TiO2-based heterostructures as photoactive 

anodes in the photoelectrochemical cells 

International Journal of Hydrogen Energy, 41/18 

(2016) 7548-7562 

 

Deklarowany udział własny: częściowe opracowanie kon-

cepcji pracy i metodyki badań, nadzór nad większością ba-

dań, osadzanie CdS na powierzchni TiO2 metodą SILAR, 

opracowanie i analiza danych XRD metodą Rietvelda (czę-

ściowo) oraz zdjęć SEM, analiza wyników badań profilome-

trem i metodą spektroskopii Ramana, pomiary metodą spek-

trofotometryczną wraz z opracowaniem i analizą danych, po-

miary i analiza danych fotoelektrochemicznych, korelacja 

morfologii nanocząstek CdS i morfologii TiO2, przygotowa-

nie większości manuskryptu, korespondencja z recenzen-

tami. 

3,582 4,046 30 17/19 
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H8 

M. Radecka, A. Wnuk, A. Trenczek-Zając (40%),  

K. Schneider, K. Zakrzewska 

TiO2/SnO2 nanotubes for hydrogen generation by pho-

toelectrochemical water splitting 

International Journal of Hydrogen Energy, 40/1 (2015) 

841–851 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie i analiza danych 

XRD metodą Rietvelda, pomiary fotoelektrochemiczne (czę-

ściowo) wraz z opracowaniem i analizą danych. 

3,205 4,046 30 28/28 

H9 

A. Kusior, A. Wnuk, A. Trenczek-Zajac (25%),  

K. Zakrzewska, M. Radecka 

TiO2 nanostructures for photoelectrochemical cells 

(PECs) 

International Journal of Hydrogen Energy, 40/14 

(2015) 4936-4944 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie i analiza danych 

XRD metodą Rietvelda, pomiary metodą spektrofotome-

tryczną wraz z opracowaniem i analizą danych. 

3,205 4,046 30 22/24 

H10 

A. Trenczek-Zajac (65%), A. Kusior, A. Łącz,  

M. Radecka, K. Zakrzewska 

TiO2 flower-like nanostructures decorated with 

CdS/PbS nanoparticles 

Materials Research Bulletin, 60 (2014) 28-37 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie koncepcji pracy 

i w przeważającej części metodyki badań, nadzór nad więk-

szością badań, osadzanie CdS na powierzchni TiO2-NF me-

todą SILAR, opracowanie i analiza danych XRD metodą 

Rietvelda oraz większości danych EDX i zdjęć SEM, analiza 

wyników badań profilometrem, pomiary metodą spektrofo-

tometryczną wraz z opracowaniem i analizą danych, pomiary 

i analiza danych fotoelektrochemicznych, korelacja warun-

ków osadzania metodą SILAR i morfologii TiO2-NF/CdS 

i /PbS, korelacja otrzymanych wyników i zaproponowanie 

na ich podstawie wyjaśnienia zaobserwowanych efektów, 

przygotowanie większości manuskryptu, korespondencja 

z recenzentami. 

2,288 2,527 30 16/17 
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H11 

A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zajac (70%), 

K. Świerczek, M. Radecka, K. Zakrzewska 

TiO2-SnO2 nanomaterials for gas sensing and photoca-

talysis 

Journal of the European Ceramic Society, 33 (2013) 

2285-2290 

 

Deklarowany udział własny: opracowanie i analiza danych 

XRD metodą Rietvelda, pomiary metodą spektrofotome-

tryczną wraz z opracowaniem i analizą otrzymanych wyni-

ków, korelacja zmiany parametrów sieciowych oraz energii 

przerwy wzbronionej ze składem nanomateriałów z układu 

TiO2-SnO2. 

2,650 3,536 50 37/41 

 

Sumaryczny IF cyklu publikacji według roku wydania:   28,035 (5-letni IF: 31,786) 

Sumaryczna liczba punktów MNiSW cyklu publikacji:   350 

Sumaryczna liczba cytowań cyklu publikacji:    133 (wg Web of Science) 

143 (wg Scopus) 

 

Średni IF cyklu publikacji:      2,549 (5-letni IF: 2,890) 

Średnia liczba punktów MNiSW cyklu publikacji:    31,818 

Średnia liczba cytowań cyklu publikacji:     12,09 (wg Web of Science) 

   13,00 (wg Scopus) 

Średni deklarowany udział Habilitantki w cyklu publikacji:  63,63% 

 

II.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

II.3.1. Wprowadzenie 

 

Według IUPAC fotochemia to dział chemii zaj-

mujący się chemicznymi skutkami światła ultrafio-

letowego (UV), widzialnego (vis) i podczerwonego 

(IR) [1]. Istotnym obszarem fotochemii jest fotoka-

taliza, definiowana jako zmiana szybkości reakcji 

chemicznej lub inicjacja tej reakcji pod wpływem 

światła UV, vis lub IR w obecności substancji – fo-

tokatalizatora – która absorbuje światło i bierze 

udział w chemicznej transformacji innych substancji 

chemicznych [1]. Podstawy fotokatalizy heteroge-

nicznej w początkowych etapach są takie same bez 

względu na dalsze ścieżki reakcji chemicznych, co 

przedstawiono na Rysunku 1. 

Rysunek 1. Fotowzbudzenie nośników ła-

dunku oraz towarzyszące temu procesy: re-

kombinacja, transport ładunku, udział w reak-

cjach chemicznych z cząstkami zaadsorbowa-

nymi na powierzchni półprzewodnika 
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W roku 1972 prof. Honda wraz ze współpracownikami opublikował w Nature wyniki ba-

dań wskazujące na możliwość fotoelektrochemicznego rozkładu wody do H2 i O2 z wykorzy-

staniem tlenku tytanu(IV) jako fotoaktywnej anody półprzewodnikowej w ogniwie fotoelek-

trochemicznym PEC (ang. Photoelectrochemical Cell) [2,3], w 1979 roku zaś pracę opisującą 

fotokatalityczną redukcję zanieczyszczeń – tlenku węgla(IV) – z wykorzystaniem różnych pół-

przewodników [4]. Obie te prace okazały się przełomowe dla badań prowadzonych w obszarze 

fotokatalizy, stanowiły bowiem impuls do poszukiwań innych materiałów o właściwościach 

fotokatalitycznych i obszarów ich zastosowania oraz do badań prowadzących do zdefiniowania 

podstawowych zależności pomiędzy właściwościami fotokatalizatora a procesami zachodzą-

cymi z jego udziałem. 

Wybór potencjalnych fotokatalizatorów jest bardzo szeroki; do tej licznej grupy zalicza się 

m.in.: ZnO, TiO2, SnO2, WO3, Fe2O3, CdS, ZnS, SrTiO3 itp. O właściwościach fotokatalitycz-

nych decydują właściwości fizykochemiczne półprzewodników, jak również podstawowe pro-

cesy elementarne, do których zalicza się absorpcję światła, separację, transport i rekombinację 

nośników ładunków oraz reakcje redoks zachodzące na jego powierzchni. Materiały mające 

pełnić rolę fotokatalizatora spełniać muszą szereg wymagań, a do najważniejszych z nich na-

leżą: (1) absorpcja światła z szerokiego zakresu spektralnego, (2) odpowiednie położenie 

pasm energetycznych względem potencjałów redoks wody lub zanieczyszczeń, (3) duża 

mobilność ładunków oraz długa droga dyfuzji nośników ładunków, (4) wysoka aktywność 

katalityczna, (5) stabilność, (6) trwałość i niskie koszty. Większość tych kryteriów spełniona 

jest przez tlenek tytanu(IV), jednak wszystkie z jego trzech odmian polimorficznych, do któ-

rych należą anataz, rutyl i brukit, ze względu na wartość energii przerwy wzbronionej, odpo-

wiednio 3,2, 3,0 i 3,3 eV (wartości podane dla minerałów), absorbują światło jedynie z zakresu 

UV (4-5% widma promieniowania słonecznego). Wynikiem tego jest niska aktywność fotoka-

talityczna, a jej zwiększenie możliwe jest poprzez odpowiednią modyfikację TiO2. 

Obszary dotychczasowych prac prowadzonych w tym zakresie na przykładzie fotoanod 

dla ogniw PEC, przedstawiono na Rysunku 2. Ideą czterech generacji fotoelektrod na bazie 

TiO2 była modyfikacja struktury elektronowej, a w szczególności dążenie do redukcji wartości 

energii przerwy wzbronionej poprzez domieszkowanie. Badania nad I generacją TiO2 w od-

mianie anatazu i rutylu dotyczą kontrolowanego odstępstwa od składu stechiometrycznego 

TiO2-x. II generacja obejmuje modyfikację podsieci kationowej TiO2 poprzez wprowadzanie 

domieszek jonów metali. III generacja dotyczy modyfikacji podsieci anionowej TiO2 domiesz-

kami niemetalicznymi. IV generacja to TiO2 poddane równoczesnemu wprowadzaniu domie-

szek metalicznych i niemetalicznych, czyli tzw. co-doping. Innym i jednocześnie nowym po-

dejściem jest modyfikacja morfologii i mikrostruktury fotoanod TiO2 poprzez przejście 

do skali nanometrycznej oraz tworzenie heterostruktur.  
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Rysunek 2. Przegląd metod modyfikacji fotoanod na bazie TiO2 [H3] 

 

Efektem połączenia TiO2 z półprzewodnikiem o innej strukturze 

elektronowej – energii przerwy wzbronionej lub pracy wyjścia – 

mogą być nowe właściwości, do których zaliczyć można poszerzony 

zakres absorpcji światła czy też poprawę separacji nośników ładunku 

i ograniczenie ich rekombinacji. Bez względu na zastosowane kom-

ponenty utworzone połączenie charakteryzuje się zmodyfikowanym 

wzajemnym ułożeniem pasma walencyjnego (VB) i przewodnictwa 

(CB), dlatego istotny jest sposób formowania połączenia pomiędzy 

nimi. Według Marschalla [5] istnieją trzy typy heterostruktur (Rysu-

nek 3) różniących się wzajemnym położeniem krawędzi pasm prze-

wodnictwa ECB i walencyjnego EVB. Typ heterostruktury odpowiedni 

dla fotoanod PEC determinowany jest przez kierunek transportu no-

śników ładunku wynikający z obecności podłoża oraz zachodzenie 

reakcji redukcji i utleniania na różnych elektrodach. Dlatego, zgod-

nie z tym podziałem, heterostrukturalne anody charakteryzować po-

winien układ pasm odpowiadający typowi II. Ograniczeń tych nie ma 

 

Rysunek 3. Typy hetero-

struktur wg Marschalla [5] 
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w przypadku m.in. reakcji fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń. 

Na Rysunku 4 przedstawione zostały przykłady heterostruktur utworzonych na bazie TiO2. 

Wzajemne ułożenie pasm w układzie TiO2-CdS (Rysunek 4a) sprawia, że generowane w świe-

tle vis nośniki ładunków ulegają separacji, a prawdopodobieństwo rekombinacji maleje. W po-

łączeniu TiO2-SnO2 (Rysunek 4b) generacja nośników ładunku w świetle UV ma miejsce 

w obydwu półprzewodnikach, jednakże ich transport zachodzi w kierunku odwrotnym do po-

żądanego – elektrony do SnO2, a dziury elektronowe do TiO2 – co sprawia, że heterostruktura 

taka nie przynosi oczekiwanej poprawy właściwości fotoelektrochemicznych. Podobny pro-

blem pojawia się w przypadku homozłącza TiO2, jakie stanowi układ anataz-rutyl; tylko poło-

żenie pasma CB anatazu nad pasmem CB rutylu i analogiczne położenie VB jest korzystne dla 

ogniwa PEC (Rysunek 4c), przy czym w literaturze istnieją również doniesienia o odwrotnym 

położeniu pasm anatazu i rutylu w takim złączu (Rysunek 4d). Układ TiO2-MoS2, ze względu 

na strukturę pasmową siarczku, reprezentuje typ I (Rysunek 4e), czego efektem jest transport 

nośników ładunków z TiO2 do siarczku. Konsekwencją jest brak poprawy właściwości fotoka-

talitycznych wynikający z ograniczenia procesu separacji nośników ładunku. 
 
 

 

Rysunek 4. Schemat energetyczny połączeń pomiędzy komponentami heterostruktur z uwzględnieniem trans-

portu nośników ładunku w ogniwie fotoelektrochemicznym [H2, H3] 

 

Odpowiedni dobór warunków prowadzenia tradycyjnej syntezy związków z układu TiO2-

SnO2 skutkuje otrzymaniem dobrze skrystalizowanych materiałów objętościowych w postaci 

roztworów stałych TixSn1-xO2, kompozytów utworzonych z TiO2 i SnO2 (TiO2/SnO2) lub do-

mieszkowanych tlenków: TiO2:Sn i SnO2:Ti. Wysokie temperatury syntezy prowadzą jednak 

w efekcie do otrzymania materiałów o strukturze rutylu. Dużo większe możliwości w zakresie 

modyfikacji struktury i morfologii materiałów daje zastosowanie metod niskotemperaturo-

wych. Przede wszystkim możliwe staje się otrzymanie nanomateriałów, których struktura nie 

jest też ograniczona do formy rutylu; poza anatazem w niskich temperaturach krystalizować 

może także brukit oraz dodatkowo również inne, w tym o niskiej rezystancji, fazy z układu  

Sn-O. 

CdS jako komponent heterostruktur na bazie TiO2 posiada niewątpliwe zalety. Przede 
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wszystkim ze względu na wartość energii przerwy wzbronionej Eg = 2,4 eV zakres absorbo-

wanej energii słonecznej przez heterostruktury poszerzony zostaje o zakres widzialny. Dodat-

kowo, jak już wspomniano, wzajemne ułożenie krawędzi pasm walencyjnych i przewodnictwa 

obu półprzewodników jest korzystne dla fotoanod PEC. Liczne zalety posiada również MoS2, 

poznany w latach 70. XX w. jako materiał smarujący. Po odkryciu tlenku grafenu i zaprezen-

towaniu jego możliwości aplikacyjnych również MoS2 w formie nano (Eg = 1,29 eV) okazał 

się materiałem warstwowym o właściwościach fizykochemicznych, mechanicznych i elektro-

nowych, będących funkcją liczby warstw. Jako składnik heterostruktur z TiO2 posiada on wiele 

zalet, do których zaliczyć można: ograniczanie rekombinacji nośników ładunków związane 

z obecnością warstw, kwantowy efekt rozmiarowy prowadzący nie tylko do zwiększenia ener-

gii przerwy wzbronionej, ale również do dopasowania położenia krawędzi pasm pasma CB do 

poziomu redukcji jonów H+ oraz liczne miejsca aktywne fotokatalitycznie wynikające z dużego 

rozwinięcie powierzchni. 

Pomiędzy stabilnością półprzewodników a Eg istnieje jednak ścisła zależność. Jak wykazał 

Gerischer [6], im mniejsza Eg, tym mniejsza stabilność fotoanody w elektrolicie, problem sta-

nowi więc zastosowanie zarówno CdS, jak i MoS2. W kontakcie z wodnym elektrolitem 

siarczki oraz inne wąskopasmowe półprzewodniki szybko ulegają korozji, w większości przy-

padków o charakterze elektrochemicznym z udziałem elektronów i dziur elektronowych, a ich 

powierzchnia pokrywa się warstwą tlenku. Fotowzbudzone nośniki ładunku posiadają silne 

właściwości utleniające i redukujące, przez co biorą one udział w procesie niszczenia półprze-

wodnika. Elektrochemiczne podejście do procesu fotokorozji rozwineli Gerischer [6] oraz 

Bard i Wrighton [7], a kryteria stabilności zebrano w Tabeli 1. 

Energia rozkładu anodowego (Ea,d) i katodowego (Ec,d) przyjmuje postać Ea,d=
∆Ga

zNA
, 

Ec,d=
∆Gc

zNA
, gdzie ΔGa i ΔGc to zmiana entalpii swobodnej 

reakcji, odpowiednio MX + zh⦁ → Mz+ + X oraz MX + 

ze- → M + Xz-. Na Rysunku 5 przedstawiono diagram 

energetyczny – a na nim położenia pasm CB i VB, oraz 

poziomów Ea,d i Ec,d wybranych półprzewodników – 

z którego wynika brak stabilności MoS2 i CdS (przy oce-

nie odporności na fotokorozję TiO2 pod uwagę należy 

również brać położenia poziomów redoks wody). Istnieją 

jednak doniesienia sugerujące, że połączenie tych siarcz-

ków z TiO2 może zapobiegać brakowi stabilności, ponie-

waż TiO2 może pełnić funkcję ochronną. Warunkiem jest 

spełnienie odpowiednich warunków morfologicznych, tj. 

niewielka ilość półprzewodnika w odpowiedniej formie – 

nanocząstki CdS, jedno- lub kilkuwarstwowy MoS2 – roz-

mieszczone na powierzchni TiO2. Dobór składników he-

terostruktury o w pełni kontrolowanej mikrostrukturze 

jest zatem kluczowy z punktu widzenia jej właściwości.  

Innowacyjnym podejściem w projektowaniu hetero-

struktur jest zastosowanie nanometrycznych składowych, 

 

Rysunek 5. Położenie poziomów ener-

getycznych rozkładu Ec,d i Ea,d w sto-

sunku do EC i EV wybranych półprze-

wodników 

Tabela 1. Kryteria termodynamiczne  

korozji półprzewodników 

stabilność 
rozkład  

katodowy 

rozkład  

anodowy 

stabilny Ec,d > EC Ea,d < EV 

niestabilny Ec,d < EC Ec,d > EV 
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przy czym półprzewodnik wąskopasmowy pokrywa powierzchnię TiO2. Przejście ze skali ma-

kro do skali nano prowadzi do licznych korzyści, m.in. w postaci unikalnych właściwości op-

tycznych czy też elektrycznych w porównaniu do konwencjonalnych materiałów objętościo-

wych. Ścisła kontrola sposobu rozmieszczenia półprzewodnika na powierzchni TiO2 pozwala 

na uzyskanie efektywnej separacji nośników ładunku dzięki minimalizacji ścieżki ich trans-

portu, z czym bezpośrednio związane jest ograniczenie rekombinacji. 

Ze względu na konieczność odprowadzenia ładunków do obwodu zewnętrznego ogniwa 

PEC fotoanody wymagają przewodzącego podłoża, którym najczęściej jest tytan. Wysokie po-

winowactwo chemiczne tytanu do tlenu sprawia, że na czystej powierzchni Ti już w tempera-

turze pokojowej wzrasta gęsta, trwała i dobrze przylegająca warstwa tlenku. Zdolność do na-

turalnej pasywacji, zapewniająca odporność tytanu na korozję, rośnie wraz ze wzrostem tem-

peratury i towarzyszy jej wzrost grubości warstwy tlenku. Zjawisko to w znacznym stopniu 

utrudnia wzrost związków z układu Ti-O o pożądanej strukturze i właściwościach fizykoche-

micznych oraz fotoelektrochemicznych. Usunięcie warstwy pasywacyjnej z powierzchni Ti, 

czyli strukturyzacja powierzchni, prowadziłoby do nadania jej pewnej chropowatości, a pod-

łoże takie charakteryzowałoby się inną aktywnością chemiczną. W konsekwencji możliwe sta-

łoby się kontrolowanie procesu utleniania tytanu a tym samym wzrostu warstwy, zaś jej wła-

ściwości, w tym fotoelektrochemiczne, byłyby znacznie lepsze. Do roku 2018 dostępne w li-

teraturze tematu informacje dotyczące tych zagadnień były jednak szczątkowe; brak było ba-

dań systematycznych. 

 

II.3.2. Cel naukowy 

 

Celem naukowym jednotematycznego cyklu prac stanowiącego podstawę niniejszego po-

stępowania habilitacyjnego było zaprojektowanie i zbadanie nowej generacji nanometrycz-

nych materiałów do zastosowań w fotokatalizie i fotoelektrochemii. 

Badania przeprowadzone zostały trójtorowo i obejmowały modyfikację formy (0D, 1D, 

2D, 3D), mikrostruktury oraz struktury elektronowej tlenku tytanu(IV) oraz układów półprze-

wodnikowych na nim bazujących w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane fotokatali-

zatorom przedstawione we Wprowadzeniu (część II.3.1). Osiągnięcie założonego celu było 

możliwe poprzez realizację poniższych celów szczegółowych, które są ze sobą wzajemnie po-

wiązane: 

1. Zaprojektowanie i strukturyzacja podłoża tytanowego dla fotoanod TiO2 2D oraz charak-

terystyka ich właściwości – prace H1 i H5. 

2. Opracowanie metody projektowania fotoanod i fotokatalizatorów na bazie TiO2 poprzez: 

2.1. tworzenie heterostruktur TiO2-SnO2 w kontrolowanych warunkach – prace H3, H8, H12, 

2.2. modyfikację morfologii i wymiarowości fotokatalizatorów TiO2 – prace H3, H4, H7-

H9, H11, 

2.3. projektowanie heterostruktur na bazie TiO2 i siarczków metali – prace H2-H7, H10. 

 

Schemat obrazujący w sposób szczegółowy obszary działań prowadzonych w ramach cy-

klu prac stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego przedstawiony został na Ry-

sunku 6. 
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Rysunek 6. Schemat obrazujący obszary tematyczne zrealizowanych badań 

 

W zależności od obszaru zastosowań zaprojektowanych materiałów analizie podlegały: 

w przypadku fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń – stała szybkości pseudo-pierwszego 

rzędu (kapp), natomiast w przypadku fotoelektrochemicznego rozkładu wody – wartości prądu 

ciemnego i fotoprądu, potencjał płaskich pasm (Vfb) czy też maksymalna moc ogniwa PEC 

(Rysunek 7). Właściwości fotokatalityczne czy fotoelektrochemiczne są funkcją oddziaływań 

na granicy półprzewodnik-elektrolit, dlatego analizowane były również właściwości fizyko-

chemiczne materiałów. Na podstawie badań spektrofotometrycznych wyznaczona była energia 

przerwy wzbronionej metodą Kubelka-Munka oraz metodą różniczki, a analiza danych XRD 

metodą Rietvelda pozwoliła na określenie m.in. składu i udziału fazowego, natomiast synteza 

materiałów była drogą do określenia relacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi 

a fotokatalitycznymi/fotoelektrochemicznymi. 

 

 
Rysunek 7. Konfiguracje układów do pomiarów, wzajemne ułożenie poziomów redoks oraz dane pomiarowe 

i sposób ich analizy w układach fotokatalitycznych i fotoelektrochemicznych 
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Ze względu na prowadzenie badań równocześnie w kilku obszarach prace H1-H11 nie 

mają porządku chronologicznego i zostały uporządkowane według realizowanej tematyki. 

 

II.3.3. Osiągnięte rezultaty wynikające z przeprowadzonych badań 

 

1. Zaprojektowanie i strukturyzacja podłoża tytanowego dla fotoanod TiO2 2D oraz charak-

terystyka ich właściwości [H1, H5]. 

 

Aby usunąć warstwę pasywacyjną z powierzchni stosowanych podłoży tytanowych, prze-

prowadzone zostały kompleksowe badania dotyczące wpływu morfologii i właściwości Ti 

o strukturyzowanej powierzchni na właściwości fotoanod otrzymanych na jego powierzchni 

metodą utleniania termicznego.  

Wyniki XRD potwierdziły obecność warstwy pasywacyjnej o złożonej budowie na po-

wierzchni tytanu składającej się z niższych tlenków tytanu. Systematyczne badania nad warun-

kami strukturyzacji powierzchni Ti przy użyciu stężonego kwasu chlorowodorowego 

(zmienne: temperatura i czas) pozwoliły na określenie optymalnego czasu strukturyzacji. Na 

podstawie zdjęć SEM, obrazów AFM i danych XRD stwierdzono całkowite usunięcie warstwy 

pasywacyjnej, które objawia się wizualną zmianą jednorodnej powierzchni na przypominającą 

struktury meteorytopodobne, kilkukrotnym wzrostem chropowatości oraz zanikiem faz niż-

szych tlenków tytanu [H1, H5].  

W kolejnym etapie podłoża tytanowe dla fotoanod poddane zostały utlenianiu termicznemu 

w szerokim zakresie temperatur. Analiza danych SEM i AFM pozwoliła na określenie roli 

morfologii podłoża tytanowego jako determinującej mikrostrukturę warstw z układu Ti-O. 

Analiza danych XRD wykazała, że warstwy krystalizują jako mieszanina niższych tlenków 

tytanu oraz TiO2 (rutyl), przy czym stosunek ilościowy poszczególnych faz zmienia się wraz 

z temperaturą utleniania. Co ciekawe, obecność TiO2 w odmianie anatazu stwierdzona została 

jedynie dla kilku przypadków. Rozmiar krystalitów rutylu nawet po utlenianiu podłoża tytano-

wego w najwyższej temperaturze nie przekracza pewnej granicznej wartości, co wytłumaczyć 

można ograniczeniem dyfuzji Ti, która jest odpowiedzialna za kinetykę reakcji utleniania ty-

tanu [H1].  
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Rysunek 8. Korelacja fizykochemicznych i fotoelektrochemicznych parametrów fotoanod otrzymanych na spa-

sywowanym (a) oraz strukturyzowanym (b, c) podłożu [H1, H5] 

 

Ostatni etap badań polegał na przeprowadzeniu testów pracy fotoanod w ogniwie fotoelek-

trochemicznym. Wykazały one, że parametry fotoelektrochemiczne ogniwa PEC są w znacz-

nym stopniu związane z właściwościami fizykochemicznymi fotoanod. Ogniwa PEC z fotoa-

nodami otrzymanymi na strukturyzowanym podłożu tytanowym, okazały się dawać kilkukrot-

nie większą odpowiedź prądową w porównaniu do tych otrzymanych na podłożu tytanowym 

pokrytym warstwą pasywacyjną przed procesem utleniania termicznego. Co więcej, potencjał 

płaskich pasm również okazał się przyjmować bardziej ujemne wartości w przypadku fotoanod 

otrzymanych na strukturyzowanym podłożu Ti [H1, H5].  

Na podstawie systematycznych badań zaproponowane zostało wyjaśnienie zaobserwowa-

nej poprawy właściwości fotoelektrochemicznych elektrod otrzymanych na strukturyzowanym 

podłożu tytanowym: (1) obecność mniejszościowej, niskooporowej i ubogiej w tlen niższej 

fazy tlenkowej tytanu Ti3O i TiO2 w odmianie polimorficznej rutylu powoduje skuteczną se-

parację i szybki transport fotowzbudzonych nośników ładunku; (2) odpowiednia grubość war-
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stwy zapewnia absorpcję światła w warstwie zubożonej oraz pozwala zdecydowanej większo-

ści fotonośników dotrzeć do granicy faz TiO2-elektrolit; (3) rozmiar krystalitów rzędu długości 

dyfuzji nośników w rutylu umożliwia korzystny proces separacji ładunków, a granice między-

ziarnowe nie ograniczają mobilności nośników [H1]. Przeprowadzone badania pozwoliły rów-

nież zaproponować warunki prowadzące do uzyskania fotoanod o najlepszych właściwościach 

fotoelektrochemicznych. 

 

2. Opracowanie metody projektowania fotoanod i fotokatalizatorów na bazie TiO2 – prace 

H1-H11. 

 

2.1. Tworzenie heterostruktur TiO2-SnO2 w kontrolowanych warunkach – prace H3, H8, 

H11. 

2.1.1. Nanoproszki TiO2-SnO2 0D 

Nanoproszki w szerokim zakresie składów od 100 mol% TiO2 do 100 mol% SnO2 zostały 

otrzymane metodą zol-żel. Wybór tej metody oparty był na jej niewątpliwych zaletach: dobrej 

kontroli morfologii i rozmiaru ziaren, homogeniczności oraz wysokiej czystość produktów 

syntezy. Przeprowadzona przeze mnie analiza w tym zakresie tematycznym obejmowała okre-

ślenie składu fazowego i parametrów sieciowych poszczególnych faz nanoproszków TiO2-

SnO2, pomiary spektrofotometryczne i opracowanie wyników oraz ustalenie zależności pomię-

dzy składem fazowym a właściwościami optycznymi nanoproszków TiO2-SnO2 [H11]. 
 

 

Rysunek 9. Zależność parametrów sieciowych od składu nanoproszków TiO2-SnO2 [H3, H11] 

 

W oparciu o dane XRD stwierdzono, że skład fazowy i udział poszczególnych składników 

są ściśle ze sobą skorelowane (Rysunek 9). Istnieje pewien graniczny udział TiO2, poniżej któ-

rego nanoproszki tworzą roztwory stałe TiO2-SnO2, krystalizujące w strukturze rutylu, a po-

wyżej którego zaś powstaje układ wielofazowy składający się z rutylu, anatazu i brukitu. Uznać 

to można za korzystne ze względu na doniesienia literaturowe sugerujące synergiczny efekt 

połączeń anataz-rutyl oraz anataz-brukit. Ponadto analiza wyników pomiarów spektrofotome-

trycznych wykazała, że nanomateriały trójfazowe charakteryzuje przesunięcie spektralnej za-

leżności współczynnika odbicia w kierunku zakresu widzialnego w porównaniu do TiO2, co 
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przypisać można obecności brukitu. Co równie ważne, stwierdzona została częściowa absorp-

cja światła z zakresu widzialnego. Zachowanie takie świadczy o dużym potencjale w zakresie 

zastosowań fotokatalitycznych. Zwiększenie udziału tlenku tytanu(IV) do 100% pozwala na 

krystalizację jednofazowych nanocząstek o strukturze anatazu [H3, H11]. 

 

2.1.2. Nanorurki TiO2-SnO2 1D 

Wnioski dotyczące potencjalnych wła-

ściwości fotokatalitycznych heterostruktur 

z układu TiO2-SnO2 oraz zdobyta wiedza 

o ich strukturze były bodźcem do podjęcia 

prac nad jedno- i wielofazowymi materia-

łami z tego układu w postaci nanorurek 1D. 

Otrzymywanie nanorurek zostało przepro-

wadzone metodą anodyzacji – utleniania 

elektrochemicznego. Anodyzowaniu podda-

wane były podłoża tytanowe z naniesioną na 

nie warstwą Ti (Ti@Ti) oraz Ti-Sn (Ti-

Sn@Ti). Wybór elektrolitu organicznego III 

generacji dokonany został w oparciu o prze-

widywaną morfologię nanorurek (Tabela 2). 

Zakres przeprowadzonej przeze mnie ana-

lizy w tym temacie obejmował określenie 

składu fazowego i parametrów sieciowych 

poszczególnych faz nanorurek z układu TiO2-SnO2 oraz ustalenie zależności pomiędzy skła-

dem fazowym a ich właściwościami fotoelektrochemicznymi wyrażonymi poprzez: natężenie 

fotoprądu, potencjał płaskich pasm oraz czas rekombinacji [H3, H8].  

Przeprowadzona analiza danych rentgenograficznych wykazała, że skład elektrolitu zasto-

sowanego w procesie anodyzacji warstw Ti oraz Ti-Sn jest kluczowy i determinuje skład fa-

zowy nanorurek. Anodyzacja podłoża tytanowego Ti@Ti prowadzona w elektrolicie EG skut-

kuje wzrostem nanorurek tlenku tytanu(IV) będących mieszaniną dwóch odmian polimorficz-

nych TiO2 – anatazu i rutylu, przy czym rutyl jest fazą mniejszościową. Zastosowanie elektro-

litu GL/EG powoduje natomiast wzrost jednofazowych nanorurek o strukturze anatazu. Silny 

wpływ elektrolitu na skład fazowy nanorurek widoczny jest również w przypadku anodyzacji 

Ti-Sn@Ti. Przy zastosowaniu elektrolitu EG obecność cyny w anodyzowanej warstwie pro-

wadzi do zmiany składu fazowego nanorurek – poza anatazem i rutylem krystalizują również 

fazy z układu Sn-O o udziale mniejszościowym. Co ciekawe, nie została stwierdzona obecność 

tlenków cyny w nanorurkach otrzymanych w elektrolicie GL/EG, co sugeruje formowanie się 

roztworu stałego z układu TiO2-SnO2 [H8]. 

Nanorurki otrzymane w procesie anodyzacji poddane zostały testom w ogniwie fotoelek-

trochemicznym PEC, w którym pełniły rolę fotoanody. Wysokie wartości fotoprądu zostały 

uzyskane dla fotoanod zawierających w swoim składzie fazy z układu Sn-O. Dodatkowo, co 

ważne, w części anodowej krzywych Iph-V fotoprąd osiąga poziom nasycenia, co świadczy 

o szybkim transporcie elektronowym przez granicę złącza fotoanoda-elektrolit. Znacznie wyż-

sze wartości natężenia fotoprądu zostały uzyskane w przypadku fotoanod z roztworem stałym 

Tabela 2. Porównanie wpływu elektrolitów organicz-

nych III generacji na morfologię nanorurek [H8] 

 elektrolit 

właściwości  

nanorurek 

glikol  

etylenowy EG 

gliceryna  

GL 

średnica  

kontrolowana 

napięciem  

anodyzacji  

(U=10–40 V) 

20 – 50 nm 30 – 100 nm 

długość kontro-

lowana czasem 

anodyzacji 

13 – 75 μm  

(14h, U=60V) 

0,5 – 6 μm  

(17h, U=40V) 

morfologia 

jednorodne na-

norurki o cien-

kich i gładkich 

ściankach 

niejednorodne 

nanorurki o 

grubych i chro-

powatych 

ściankach 
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TiO2-SnO2 w swoim składzie, jednakże kształt krzywych Iph-V wskazuje, że fotoprąd nie 

osiąga poziomu nasycenia. Wartość potencjału płaskich pasm Vfb również okazała się czuła na 

skład fazowy fotoanod – ulega obniżeniu w przypadku obecności faz z układu Sn-O w sto-

sunku do nanorurek o strukturze anatazu i rutylu. Obecność roztworu stałego TiO2-SnO2 nie 

wpływa natomiast na Vfb. Obliczenia przeprowadzone na podstawie charakterystyk czasowych 

fotoprądu wykazały, że obecność roztworu stałego TiO2-SnO2 w nanorurkach prowadzi do na-

wet kilkukrotnego wydłużenia czasu rekombinacji w stosunku do nanorurek o strukturze ana-

tazu. Krótki czas rekombinacji fotoanod zawierających w swoim składzie fazy Sn-O wynika 

z dużej liczby centrów rekombinacji spowodowanych obecnością tych faz. Jednak bez względu 

na skład fazowy wszystkie fotoanody TiO2-SnO2 wykazują kilkukrotnie większą wydajność 

konwersji energii słonecznej na energię chemiczną w ogniwie PEC. Wybrane parametry foto-

elektrochemiczne nanorurek TiO2 i TiO2-SnO2 zostały przedstawione na Rysunku 10 [H3, H8]. 
 

    

Rysunek 10. Wybrane parametry fotoelektrochemiczne nanorurek TiO2 i TiO2-SnO2 [H3, H11] 

 

Jak wspomniano we Wprowadzeniu (część II.3.1), potwierdzone eksperymentalnie i opi-

sane w literaturze wzajemne położenie pasm TiO2 i SnO2 odpowiada ułożeniu przedstawio-

nemu na Rysunku 4b. W przypadku ogniw PEC układ taki nie prowadzi do poprawy właści-

wości fotoelektrochemicznych. Przeprowadzone badania nad TiO2-SnO2 1D wykazały jednak 

znaczną poprawę właściwości fotoelektrochemicznych heterostruktur w porównaniu do TiO2. 

Wyjaśnić to można w oparciu o budowę nanomateriałów 1D. Odległość pomiędzy miejscem 

fotogeneracji pary nośników elektron-dziura elektronowa a powierzchnią jest odpowiedzialna 

za wydajny transport nośników ładunku. Szybkie dostarczenie nośników ładunku do miejsca, 

w którym mają miejsce procesy fotokatalityczne, wydłuża czas życia nośników i zapobiega ich 

rekombinacji w objętości półprzewodnika. Struktura nanorurek zapewnia szybki i ukierunko-

wany transport nośników ładunku. Dzięki temu udział nośników ładunku, które docierają do 

powierzchni, na której mają miejsce procesy fotokatalityczne, jest wysoki [H3]. 

 

2.2. Modyfikacja morfologii i wymiarowości fotokatalizatorów TiO2 – prace H1, H3-H5, 

H7-H11. 

 

Jak wspomniano we Wprowadzeniu (część II.3.1), zmiana wymiarowości fotokatalizatora 

niesie ze sobą wiele zalet. Aby je wykorzystać, w toku prowadzonych prac zaprojektowany 

został tlenek tytanu(IV) w czterech różnych formach jako nanoproszki 0D, nanorurki 1D, cien-

kie warstwy 2D oraz nanostruktury kwiatopodobne 3D. 
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2.2.1. Nanostruktury kwiatopodobne 3D 

Nanostruktury 3D otrzymane zostały metodą utleniania chemicznego w wyniku reakcji 

podłoża tytanowego z nadtlenkiem wodoru H2O2 [H3, H7, H9, H10]. Analiza danych XRD 

i otrzymanych metodą spektroskopii Ramana wykazała, że struktura krystaliczna nanostruktur 

kwiatopodobnych jest czuła na temperaturę wygrzewania. W niższej temperaturze nanostruk-

tury krystalizują w strukturze anatazu, a fazą mniejszościową jest rutyl. Wraz ze wzrostem 

czasu syntezy rośnie rozmiar krystalitów (nie przekraczając jednak kilkunastu nm), względny 

udział anatazu oraz grubość warstwy [H3, H9, H10]. W wyższej temperaturze struktury kwia-

topodobne krystalizują jako mieszanina faz anatazu i rutylu a udział faz zależny jest od czasu 

syntezy [H3, H7]. Tym samym wykazane zostało, że czas syntezy nanostruktur 3D ma jedynie 

pośredni wpływ na ich skład fazowy, a udział anatazu i rutylu uwarunkowany jest temperaturą 

wygrzewania w atmosferze argonu. Analiza wyników badań przeprowadzonych w ogniwie 

PEC pozwoliła na określenie optymalnych właściwości strukturalnych, jakie muszą posiadać 

nanostruktury kwiatopodobne stosowane jako fotoanody. Kluczową rolę pełni optymalna gru-

bość poszczególnych części nanostruktury 3D zarówno ze względu na absorpcję światła, która 

zachodzi w warstwie zubożonej półprzewodnika, jak i ograniczenie odległości, którą muszą 

pokonać nośniki ładunku, aby dotrzeć do granicy faz półprzewodnik/elektrolit [H3, H7]. 

 

2.2.2. Cienkie warstwy 2D, nanorurki 1D, nanoproszki 0D 

Koncepcja zmiany wymiarowości tlenku tytanu(IV) z konwencjonalnego materiału obję-

tościowego do nanoskali – 2D, 1D i 0D – została w sposób szczegółowy przedstawiona 

w punktach 1, 2.1.1 oraz 2.1.2 [H1, H3, H5, H8, H11]. 

 

2.3. Projektowanie heterostruktur na bazie TiO2 i siarczków metali. 

 

2.3.1. Projektowanie heterostruktur TiO2-CdS dla fotokatalizy – praca H4 

Heterostruktury TiO2-CdS zaprojektowano w taki sposób, aby połączyć zero-wymiarowy 

tlenek tytanu(IV) z zero-wymiarowym siarczkiem kadmu. Komercyjny nanoproszek TiO2  zo-

stał zmieszany mechanicznie z CdS otrzymanym metodą strącania. W taki sposób otrzymano 

pełny zakres składów, od 100 mol% TiO2 do 100 mol% CdS przy czym, co istotne, elementy 

składowe różniły się rozmiarem – rozmiar cząstek CdS, określony na podstawie zdjęć TEM 

nie przekraczał kilku nm i był kilkukrotnie mniejszy niż TiO2. Widoczną na zdjęciach aglome-

rację obu rodzajów cząstek potwierdziła również analiza rozkładu średnicy cząstek wykonana 

na podstawie wyników otrzymanych metodą BET. Analiza właściwości elektronowych hete-

rostruktur TiO2-CdS przeprowadzona w oparciu o spektralne zależności współczynnika odbi-

cia (Rtotal) wykazała, że udział już na poziomie kilku % molowych CdS w heterostrukturze 

powoduje znaczącą modyfikację Rtotal w zakresie widzialnym objawiającą się obecnością kra-

wędzi absorpcji podstawowej, którą przypisać można siarczkowi kadmu [H4].  

Właściwości fotokatalityczne wyznaczone zostały na podstawie wyników badań fotokata-

litycznej aktywności nanoproszków TiO2-CdS w kierunku neutralizacji oranżu metylowego – 

barwnika azowego, który jest modelowym zanieczyszczeniem pochodzącym m.in. z przemysłu 

tekstylnego. Analiza wykazała, że zgodnie z oczekiwaniami zachowanie nanoproszków peł-

niących rolę fotokatalizatora w świetle UV i UV-vis jest diametralnie różne. W świetle UV 

wraz ze wzrostem udziału siarczku kadmu w heterostrukturze wartość stałej szybkości reakcji 
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rozkładu fotokatalitycznego pseudo-pierwszego rzędu kapp maleje. W świetle widzialnym na-

tomiast najniższe wartości kapp przyjmuje dla TiO2 i CdS, a dla składów pośrednich rośnie wraz 

ze wzrostem zawartości CdS w heterostrukturze. Efekt ten można wyjaśnić biorąc pod uwagę 

różnice w strukturze pasmowej obu półprzewodników oraz ich wzajemne rozmieszczenie. Tle-

nek tytanu(IV) absorbuje promieniowanie o długości fali nieprzekraczającej 390 nm (UV), na-

tomiast siarczek kadmu poniżej 520 nm (vis). Wraz ze wzrostem udziału CdS w heterostruk-

turze maleje absorpcja promieniowania UV, co skutkuje z jednej strony obniżeniem wartości 

stałej kapp reakcji fotokatalitycznego rozkładu prowadzonej w świetle UV, z drugiej zaś strony 

rośnie absorpcja promieniowania z zakresu vis, co powoduje zwiększenie kapp w zakresie świa-

tła widzialnego (Rysunek 11) [H4].  
 

 

Rysunek 11. Wartości stałej szybkości reakcji rozkładu fotokatalitycznego pseudo-pierwszego rzędu w świetle 

UV oraz UV-vis w funkcji stężenia CdS w heterostrukturze TiO2-CdS [H4] 

 

Tym samym potwierdzony został pozytywny efekt tworzenia heterostruktur TiO2-CdS ob-

jawiający się poprawą odpowiedzi fotokatalitycznej w świetle widzialnym w porównaniu do 

komponentów heterostruktury – TiO2 i CdS. Kluczowe jest projektowanie wzajemnej relacji 

ilościowej i rozmiarowej składników takiej struktury. Poprawa właściwości fotokatalitycznych 

wynika z wydajnego transportu nośników ładunku pomiędzy składowymi heterostruktury jak 

również ich optymalnej morfologii, dopasowania kształtu oraz powierzchni kontaktu. Siarczek 

kadmu pełni również rolę centrum separacji fotoindukowanych ładunków. Szczególną uwagę 

zwraca heterostruktura, która dzięki dobrej dyspersji CdS na powierzchni TiO2 przy zachowa-

niu krytycznej ilości nanocząstek CdS osiąga najlepsze właściwości fotokatalityczne [H4]. 

 

2.3.2. Projektowanie heterostruktur TiO2-CdS i TiO2-Ag2S dla fotoelektrochemii – 

prace H3, H5, H7 i H10 

Wnioski zaproponowane na podstawie badań nad heterostrukturami TiO2-CdS dla zastoso-

wań fotokatalitycznych stanowiły punkt wyjścia do projektowania heterostruktur mających 

pełnić rolę fotoanody w ogniwach PEC. Drugi komponent stanowić miały siarczki srebra 
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i kadmu osadzane metodą adsorpcji i reakcji 

kolejnych warstw jonowych SILAR (ang. 

Successive Ionic Layer Adsorption and Reac-

tion) na powierzchni TiO2 (Rysunek 12) 

o różnej wymiarowości i morfologii. Badania 

wstępne miały na celu weryfikację założeń 

przyjętych przy projektowaniu heterostruktur 

TiO2-siarczki. 

Obserwacje wykonane metodą SEM, 

EDS oraz XRD potwierdziły, że metoda SI-

LAR jest skuteczna przy osadzaniu nanoczą-

stek CdS i Ag2S zarówno na powierzchni ty-

tanu, jak i tlenku tytanu(IV) [H5, H10]. Wy-

kazały również, że zarówno stężenie roztworu 

prekursorów, liczba cykli osadzania, jak i za-

stosowany rozpuszczalnik mają istotny 

wpływ na morfologię nanocząstek. Dodat-

kowo analiza wyników badań przeprowadzo-

nych w ogniwie fotoelektrochemicznym z wykorzystaniem heterostruktur TiO2-CdS i TiO2-

Ag2S (Rysunek 13) dała dowód na wyraźną poprawę właściwości fotoelektrochemiczych 

w porównaniu do fotoanod TiO2 [H5, H10]. Wykazana została również stabilność elektrod 

heterostrukturalnych oraz ich odporność na fotokorozję.  

 

Rysunek 13. Zdjęcia SEM, analiza EDX, charakterystyki prądowo-napięciowe [H5] oraz czasowe (dane nieopu-

blikowane) ogniwa PEC otrzymane dla heterostruktur TiO2-CdS oraz TiO2-Ag2S 

Aby określić wpływ mikrostruktury podłoża na morfologię nanocząstek CdS, wybrane zo-

stały trzy podłoża różniące się w sposób zasadniczy chropowatością powierzchni: cienka war-

 

Rysunek 12. Schemat jednego cyklu osadzania metodą 

SILAR na strukturze kwiatopodobnej [H5, H7, H10] 
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stwa TiO2 o niskiej chropowatości, podłoże tytanowe o średniej chropowatości oraz kwiatopo-

dobne nanostruktury TiO2 o dużej chropowatości.  

Obecność cząstek CdS potwierdzona została wynikami analizy danych XRD oraz widm 

ramanowskich i spektrofotometrycznych. Obserwacje SEM heterostruktur wykazały, że 

w przypadku tytanu wraz ze wzrostem stężenia prekursorów – wodnych i na bazie metanolu – 

oraz liczby cykli osadzania następuje wzrost rozmiaru nanocząstek CdS, przy czym rozmiar 

największych nie przekracza kilkunastu nm. Równocześnie zmianom ulega sposób rozmiesz-

czenia CdS – wzrost zarówno stężenia, jak i liczby cykli prowadzi do przejścia od pojedyn-

czych, równomiernie rozmieszczonych cząstek o regularnym kształcie do zwartej warstwy czą-

stek o nieregularnych kształtach. Widoczny jest również wpływ morfologii podłoża na morfo-

logię cząstek CdS; nanocząstki CdS osadzone w tych samych warunkach na powierzchni cien-

kiej warstwy TiO2 są znacznie bardziej zaglomerowane przy zachowaniu porównywalnych 

rozmiarów. Natomiast w przypadku nanostruktur kwiatopodobnych nanocząstki CdS wi-

doczne są przy zastosowaniu metody SEM dopiero po 3 razy większej liczbie cykli osadzania, 

a nawet 6 razy większa liczba cykli osadzania nie prowadzi do powstania morfologii CdS po-

dobnej jak w przypadku osadzania na tytanie. Widoczny jest również rezultat zastosowania 

metanolu jako bazy dla prekursorów w postaci osadzenia większej liczby cząstek przy tej samej 

liczbie cykli SILAR. Na podstawie obserwacji wnioskować można, że zarówno mikrostruktura 

podłoża, jak i parametry procesu osadzania metodą SILAR determinują morfologię siarczku 

kadmu rozumianą jako rozmiar i sposób rozmieszczenia nanocząstek. Jest to o tyle istotne, że 

literatura przedmiotu nie wspomina o istnieniu takich zależności, co więcej, Ruhle i wsp. [8] 

sugerowali brak takiego związku [H3, H7, H10].  

 
Rysunek 14. Charakterystyki prądowo-napięciowe kwiatopodobnych struktur TiO2 oraz heterostruktur TiO2-

CdS [H3, H7] 

 

Badania charakterystyk ogniwa PEC wykazały, że w przypadku heterostruktur zarejestro-

wane zostały wyższe wartości fotoprądu niż dla TiO2, co wynika z efektywnej separacji nośni-

ków ładunku (Rysunek 14). Stwierdzono również, że bezwzględna wartość potencjału płaskich 
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pasm jest wyższa dla heterostruktur niż dla TiO2. Przeanalizowany został również kształt cha-

rakterystyk prądowo-napięciowych. W tym celu zaproponowano metodę analogiczną do tej 

stosowanej przy analizie właściwości ogniw słonecznych – obliczenie mocy maksymalnej 

(Pmax) jako iloczynu maksymalnego fotoprądu (Imax) i napięcia prądu, dla którego otrzymany 

został Imax (Vmax). Jest to o tyle istotne, że oba wspomniane parametry charakteryzują materiał 

fotoanody i oddziaływania na granicy faz anoda-elektrolit. Wysokie wartości fotoprądu otrzy-

mane dla niższych wartości napięcia obserwowane są dla heterostruktur, których kształt krzy-

wych I-V przybliżyć można prostokątem. Świadczy to o szybkim transferze elektronów na 

granicy fotoanoda-elektrolit [H3, H7].  

Dalsza analiza właściwości heterostruktur wykazała, że istnieje pewna graniczna liczba cy-

kli osadzania metodą SILAR, po przekroczeniu której właściwości fotoelektrochemiczne ule-

gają pogorszeniu, a heterostruktury powstałe w wyniku osadzania prowadzonego z roztworów 

wodnych charakteryzują wyższe odpowiedzi prądowe (Rysunek 15). Efekt ten wytłumaczyć 

można różnicami w morfologii heterostruktur TiO2-CdS otrzymanych z prekursorów wodnych 

(w) i metanolowych (m); nanocząstki CdS(w) są mniejsze i bardziej równomiernie rozłożone 

na powierzchni struktur kwiatopodobnych TiO2 niż CdS(m). Można również zauważyć, że 

CdS(m) są częściowo zaglomerowane. Za różnice te odpowiedzialne są właściwości fizyko-

chemiczne zastosowanych rozpuszczalników. Metanol ułatwia prowadzenie procesu osadzania 

ze względu na niższe napięcie powierzchniowe i lepkość w porównaniu do wody. W efekcie 

osadzonych zostaje więcej nanocząstek, co prowadzi do częściowej ich aglomeracji [H3, H7]. 
 

 

Rysunek 15. Wpływ liczby cykli osadzania metodą SILAR na właściwości fotoelektrochemiczne [H7] 

 

Jak widać, projektowanie heterostruktur TiO2-CdS z uwzględnieniem niezaprzeczalnej roli 

morfologii ich komponentów przynosi pożądane rezultaty. Duże rozwinięcie powierzchni 

kwiatopodobnych nanostruktur TiO2 sprawia, że dostępna jest duża liczba miejsc aktywnych. 

Dzięki temu heterostruktury powstałe przez osadzenie nanocząstek CdS o kontrolowanej mor-

fologii – rozłożonych równomiernie i w sposób izolowany na powierzchni nanostruktur TiO2 

–nie tylko zapewniają dużą liczbę punktów, w których CdS, TiO2, elektrolit i światło pozostają 

ze sobą w kontakcie, ale również skutecznie ograniczają procesy rekombinacyjne. Efektem są 
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znacznie lepsze właściwości fotoelektrochemiczne heterostruktur TiO2-CdS niż tlenku ty-

tanu(IV) [H3, H7]. 

 

2.3.3. Projektowanie heterostruktur TiO2-MoS2 z wykorzystaniem metody osadzania 

elektrochemicznego – prace H2, H3 i H6 

Morfologia komponentów była ściśle kontrolowana przy projektowaniu heterostruktur na 

bazie TiO2 i MoS2 jako materiałów anodowych dla ogniw PEC. W przypadku siarczku molib-

denu, który należy do grupy warstwowych (2D) materiałów grafenopodobnych, morfologia 

jest tym istotniejsza, że, jak wspomniano wcześniej, przejście z tradycyjnego materiału obję-

tościowego do jego kilkuwarstwowej formy wiąże się z zasadniczą zmianą właściwości che-

micznych, elektronowych, elektrycznych i mechanicznych, a zmiany te są funkcją liczby 

warstw. Dodatkowo struktura warstwowa zapewnia liczne miejsca aktywne, co z punktu wi-

dzenia właściwości fotochemicznych jest wyjątkowo korzystne [9,10].  

Mając powyższe na uwadze, celowy wydawał się eksperymentalny dobór procedury po-

zwalającej na utworzenie heterostruktury TiO2-MoS2 o w pełni kontrolowanej morfologii. 

Bazę heterostruktury stanowić miał tlenek tytanu(IV) w formie warstwy otrzymanej metodą 

utleniania termicznego (jak w pkt. 1). Do nanoszenia MoS2 na jego powierzchnię wybrane 

zostały metoda hydrotermalna (osadzanie z roztworu prekursorów) oraz osadzanie elektroche-

miczne (osadzanie proszku otrzymanego metodą hydrotermalną). Osadzanie elektroche-

miczne, z powodzeniem stosowane do osadzania tlenku grafenu, w przypadku MoS2, według 

doniesień literaturowych [11–18], jak dotąd nie przyniosło oczekiwanych rezultatów lub wy-

magało stosowania wysoce szkodliwych dla środowiska odczynników chemicznych. 

Proszek MoS2 otrzymany został metodą hydrotermalną. Metoda ta pozwala na uzyskanie 

siarczku molibdenu w formie warstwowej, co potwierdziła analiza danych XRD – istotne 

zwiększenie odległości międzypłaszczyznowej d002 – i ramanowskich – wzrost odległości wy-

rażonej liczbą falową pomiędzy pasmami E2g
1  i A1g. Proszek ten następnie został naniesiony 

elektrochemicznie – metodą przyjazną środowisku naturalnemu – z mieszaniny roztworu 

KNO3 o pH bliskim 7 i MoS2 na powierzchnię TiO2 (e-MoS2) oraz w procesie syntezy hydro-

termalnej MoS2 (h-MoS2). Analiza zdjęć SEM wykazała, że rezultaty zastosowanych metod 

nanoszenia siarczku molibdenu na TiO2 są skrajnie różne. Osadzanie hydrotermalne powoduje 

wzrost gęstej i grubej warstwy siarczku o morfologii zbliżonej do proszku. Natomiast osadza-

nie elektrochemiczne skutkuje utworzeniem półprzezroczystych obiektów płatkopodobnych 

równomiernie rozłożonych na powierzchni warstwy TiO2. Różnice w ilości osadzonych siarcz-

ków potwierdziła również metoda EDS, która wykazała, że udział atomów molibdenu jest od 

kilkudziesięciu do nawet kilkuset razy większy w przypadku h-MoS2. Co ciekawe, różnice 

w ilości osadzonego MoS2 uwidaczniają się również w charakterystykach prądowo-napięcio-

wych ogniwa PEC, w którym heterostruktury TiO2-MoS2 pełniły rolę fotoanod oraz w wyni-

kach otrzymanych metodą spektroskopii impedancyjnej. Morfologia heterostruktur h-MoS2 

sprawia, że nie spełniają one podstawowych wymagań stawianych fotoanodom i w czasie 

pracy w ogniwie PEC nie zachowują się stabilnie (część II.3.1). Natomiast heterostruktury  

e-MoS2 nie tylko spełniają te kryteria, ale również charakteryzują się wyższą wartością bez-

względną potencjału płaskich pasm oraz fotoprądu w porównaniu do fotoanod TiO2 [H6]. 

W oparciu o analizę obrazów SEM, widm impedancyjnych i charakterystyk prądowo-na-

pięciowych ogniwa PEC zaproponowany został model architektury heterostruktur TiO2-MoS2 
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(Rysunek 16). Rodzaj zastosowanej metody osadzania MoS2 determinuje morfologię granicy 

faz tlenek tytanu(IV)-siarczek molibdenu, która z kolei warunkuje właściwości fotoelektroche-

miczne heterostruktury. MoS2 osadzone metodą elektrochemiczną tworzy wyspy przykrywa-

jące jedynie część powierzchni TiO2, co ułatwia penetrację elektrolitu i poprawia fotoaktyw-

ność. Metoda hydrotermalna natomiast prowadzi do utworzenia warstwy tworzącej barierę na 

granicy faz TiO2-elektrolit, co znacznie ogranicza fotoaktywność.  
 

 

Rysunek 16. Model architektury heterostruktur TiO2-MoS2 [H6] 

 

Podobnie jak w przypadku układu TiO2-CdS, niezmiernie istotne okazało się zapewnienie 

odpowiedniego kontaktu pomiędzy składnikami heterostruktury oraz prawidłowo dobrany ich 

stosunek ilościowy. Dalsze prace nad heterostrukturami TiO2-MoS2 dotyczyły ich właściwości 

fotoelektrochemicznych oraz stabilności. Jako podłoże wybrane zostały nanorurki TiO2 (anataz 

z niewielką domieszką rutylu) otrzymane metodą anodyzacji w roztworach organicznych na 

bazie gliceryny. Siarczek molibdenu w postaci proszku otrzymany został metodą hydroter-

malną z zastosowaniem różnych surfaktantów. Analiza danych strukturalnych (XRD, spektro-

skopia Ramana) potwierdziła, że bez względu na zastosowany surfaktant otrzymany został 

MoS2 w postaci kilkuwarstwowej. Obecność siarczku na powierzchni nanorurek TiO2 wi-

doczna na obrazach SEM potwierdzona została również w oparciu o dane XRD.  

Testy przeprowadzone w ogniwie PEC pozwoliły na ustalenie optymalnych warunków do 

prowadzenia osadzania elektrochemicznego. Wykazały także, że zarówno rodzaj surfaktantu 

w procesie syntezy MoS2, jak i czas jego osadzania mają wpływ na właściwości fotoelektro-

chemiczne heterostruktur TiO2-MoS2, takie jak maksymalne natężenie rejestrowanego w ogni-

wie fotoprądu i potencjał płaskich pasm, oraz że wszystkie heterostruktury charakteryzuje po-

prawa tychże właściwości – maksymalny fotoprąd, bardziej ujemny potencjał płaskich pasm – 

w porównaniu do TiO2. Potencjał płaskich pasm TiO2 jest ujemny, natomiast MoS2 dodatni 

[19]. Zatem połączenie w heterostrukturę tlenku tytanu(IV) z siarczkiem molibdenu nie tylko 

kompensuje dodatni i relatywnie wysoki Vfb MoS2, ale również prowadzi do jego przesunięcia 

w kierunku bardziej ujemnych wartości. Równocześnie, MoS2 okazał się nie wpływać na czas 

rekombinacji nośników w heterostrukturach TiO2-MoS2. 

Współczynnik konwersji energii słonecznej na wodór STH (ang. Solar-to-Hydrogen 

Conversion Efficiency) jest najbardziej całościową metodą wyrażania wydajności ogniwa PEC. 
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Przegląd literatury wskazuje, że obliczenie STH możliwe jest na podstawie zależności pomię-

dzy wydzielaniem wodoru a entalpią swobodną na mol H2 lub pomiędzy różnicą potencjałów 

i fotoprądem zmierzonym w trakcie fotoelektrochemicznego rozkładu wody. Zaproponowana 

została zatem metoda pozwalająca – po spełnieniu pewnych warunków – na obliczenie ilości 

wydzielonego wodoru w ogniwie PEC na podstawie prądu zwarcia przy zerowej różnicy po-

tencjałów [H2], a przykładowe wyniki przedstawiono na Rysunku 17. 
 

 

Rysunek 17. Wydzielanie wodoru na heterostrukturach TiO2-MoS2 [H2] 

 

Jak wspomniano we Wprowadzeniu (część II.3.1), fotokatalizatory muszą być stabilne 

i trwałe w warunkach pracy. Jest to o tyle istotne, że siarczek molibdenu, jak większość pół-

przewodników wąskopasmowych, nie wykazuje stabilności jako fotoelektroda, ponieważ po-

datny jest na korozję i fotokorozję w roztworach wodnych elektrolitów [20]. Aby potwierdzić 

celowość projektowania heterostruktur TiO2-MoS2 o kontrolowanej morfologii, przeprowa-

dzone zostały testy stabilności fotoanod w ogniwie fotoelektrochemicznym w warunkach 

pracy. Wykazały one, że elektrody heterostrukturalne charakteryzują się długotrwałą stabilno-

ścią trwającą co najmniej 8,5 miesiąca (Rysunek 18). 
 

 
Rysunek 18. Stabilność fotoanod TiO2 i heterostruktur TiO2-MoS2 [H2] 
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Wyjaśnienia obserwowanej stabilności heterostrukturalnych fotoanod TiO2-MoS2 szukać 

należy w strukturze elektronowej obydwu półprzewodników. Przejście od objętościowego do 

warstwowego MoS2 powoduje istotne zmiany w położeniu krawędzi pasma walencyjnego 

i przewodnictwa; górna krawędź pasma walencyjnego przesuwa się w kierunku wartości bar-

dziej ujemnych, a dolna krawędź pasma przewodnictwa – w kierunku wartości dodatnich 

(względem próżni) w stosunku do materiału objętościowego (Rysunek 19a). W efekcie energia 

przerwy wzbronionej rośnie, a siarczek molibdenu w postaci warstwowej spełnia warunki ter-

modynamiczne całkowitego rozkładu wody. Jak wspomniano wcześniej (Wprowadzenie – pkt 

II.3.1), doniesienia literaturowe sugerują, że układ TiO2-MoS2 charakteryzuje I typ hetero-

struktury (Rysunek 19b). Jednakże otrzymane dane eksperymentalne przeczą temu, gdyż wza-

jemne położenie pasm TiO2 i MoS2 nie skutkowałoby wówczas obserwowaną poprawą wła-

ściwości fotoelektrochemicznych. Co więcej, akumulacja elektronów i dziur elektronowych 

w MoS2 nieuchronnie prowadziłaby do degradacji MoS2. Obserwowane właściwości fotoelek-

trochemiczne oraz stabilność heterostrukturalnych fotoanod potwierdzają, że układ TiO2-MoS2 

charakteryzuje typ II (Rysunek 19c).  
 

 

Rysunek 19. Schemat struktury pasmowej TiO2 i MoS2 (a), możliwe typy heterostruktur TiO2/MoS2 (b) oraz 

ogniwo fotoelektrochemiczne z fotoanodą TiO2/MoS2 (c) [H2] 
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II.4. Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i elementy nowości naukowej 

 

Do najważniejszych osiągnięć Habilitantki w ramach przeprowadzonych badań nad nano-

materiałami na bazie tlenku tytanu(IV) do zastosowań fotochemicznych można zaliczyć: 

 wykorzystanie zdolności tytanu do naturalnej pasywacji przy projektowaniu metody otrzy-

mywania strukturyzowanych fotoanod TiO2 dla ogniw PEC, 

 wykazanie, że nanometryczne proszki składające się z roztworów stałych z układu TiO2-

SnO2, jak również układów kompozytowych TiO2-SnO2 zawierających brukit charaktery-

zują się potencjalnymi właściwościami fotokatalitycznymi,  

 wykazanie ścisłej zależności pomiędzy składem fazowym oraz właściwościami fotoelek-

trochemicznymi nanorurek z układu TiO2-SnO2 a składem elektrolitu zastosowanego 

w procesie anodyzacji Ti@Ti oraz Ti-Sn@Ti, 

 wykazanie, że właściwości fotokatalityczne/fotoelektrochemiczne heterostruktur są deter-

minowane przez cechy morfologiczne składników heterostruktury, 

 wykazanie po raz pierwszy zależności pomiędzy mikrostrukturą podłoża i parametrami 

procesu osadzania metodą SILAR a morfologią nanometrycznych cząstek CdS i sposobem 

ich rozmieszczenia na podłożu, 

 wyjaśnienie roli tzw. punktów poczwórnych w procesach fotokatalitycznych/fotoelektro-

chemicznych na przykładzie CdS (MoS2)–TiO2–elektrolit–światło, 

 zaproponowanie skutecznej i przyjaznej środowisku metody elektrochemicznego tworze-

nia połączeń TiO2-MoS2 umożliwiającej tworzenie heterostrukturalnych fotoanod dla 

ogniw PEC,  

 eksperymentalne potwierdzenie stabilności heterostrukturalnych fotoanod TiO2 z warstwo-

wym MoS2 w ogniwie PEC w warunkach jego pracy, 

 zaproponowanie metody umożliwiającej: 

 obliczenie ilości wydzielonego H2 w ogniwie PEC na podstawie jego charakterystyk 

prądowo-napięciowych, 

 ocenę kształtu (prostokątności) charakterystyk prądowo-napięciowych ogniwa PEC.  
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Rysunek 20. Porównanie wydzielania wodoru w czasie 1h obliczonego dla fotoanod TiO2 w formie 1D, 2D i 3D 

oraz heterostruktur na ich bazie [H2 oraz nieopublikowane dane obliczone na podstawie H3, H5, H7, H8] 
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Część III. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 45 prac, w tym 33 publikacje w czasopi-

smach znajdujących się w bazie JCR – łączny IF według roku wydania: 91,070; 5-letni: 

111,084, 1 rozdział w opracowaniu zbiorowym oraz 11 pełnotekstowych recenzowanych pu-

blikacji spoza listy JCR. Szczegółowa lista wszystkich publikacji oraz dane bibliometryczne 

zawarte zostały w Załączniku 5. 

Główna tematyka, którą się zajmuję, dotyczy różnych aspektów właściwości TiO2, w tym 

również poddanego różnego rodzaju modyfikacjom, w szczególności zaś metod jego otrzymy-

wania, właściwości strukturalnych, elektrycznych, optycznych, fotokatalitycznych i fotoelek-

trochemicznych. Pierwszym obszarem zagadnień, nad którym rozpoczęłam pracę pod opieką 

Prof. dr. hab. Mieczysława Rękasa w 2003 roku, była modyfikacja struktury elektronowej TiO2 

poprzez domieszkowanie podsieci kationowej jonami metali. Badania te zakończyły się obroną 

pracy magisterskiej pt. Fotoelektrochemiczne właściwości półprzewodników tlenkowych oraz 

publikacją 3 prac (Załącznik 5 pkt A.2 prace P20-P22). W roku 2005 rozpoczęłam studia dok-

toranckie pod opieką Prof. dr hab. inż. Marty Radeckiej, w której zespole pracuję do dziś. 

Zajmowałam się wówczas modyfikacją struktury elektronowej TiO2 poprzez wprowadzanie: 

(1) kontrolowanego odstępstwa od składu stechiometrycznego w kierunku niedoboru tlenu 

TiO2-x, (2) niemetalicznej domieszki do podsieci anionowej TiO2:N, TiOxNy oraz (3) wprowa-

dzaniem niemetalicznej domieszki do TiN – TiN:O, TiN-TiO. Prace te prowadzone były w ra-

mach promotorskiego projektu badawczego MNiSW (Załącznik 5 pkt H). Wyniki otrzymane 

w ramach przeprowadzonych prac badawczych przedstawione zostały w roku 2010 w rozpra-

wie doktorskiej pt. Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci tleno-

wej, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 

oraz zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie 

ogniwa paliwowe i technologie wodorowe, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Wo-

doru i Ogniw Paliwowych. Z tej tematyki opublikowane zostało również 12 artykułów (Za-

łącznik 5 pkt A.1 prace P9, P11, P13, pkt A.2 prace P14, P16, P17, P19, pkt C.1 prace P28, 

P29, pkt C.2 prace P30-P32), z czego 7 w czasopismach znajdujących się w bazie JCR.  

Po ukończeniu Studium Doktoranckiego rozpoczęłam pracę na Wydziale Inżynierii Mate-

riałowej i Ceramiki AGH w Katedrze Chemii Nieorganicznej i podjęłam się realizacji projektu 

badawczego NCN SONATA1 pt. Nanostruktury TiO2 modyfikowane nanocząstkami, którego 

byłam kierownikiem. Impulsem do rozpoczęcia badań nad właściwości TiO2 modyfikowanego 

nanocząstkami były prace badawcze, w których brałam udział jeszcze na studiach doktoranc-

kich, a dotyczące właściwości cienkich warstw TiO2 modyfikowanych powierzchniowo Ag 

(Załącznik 5 pkt C.2 praca P33). Wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu badań było 

12 artykułów (Załącznik 2 cześć II.2 prace H1, H2, H4-H7, H9-H11; Załącznik 5 pkt A.1 

praca P9, pkt C.1 prace P23, P24, P26, P27) z czego 9 w czasopismach znajdujących się w ba-

zie JCR. Spośród nich 8 tworzy część jednotematycznego cyklu stanowiącego podstawę ni-

niejszego postępowania habilitacyjnego. 

W trakcie swojej pracy naukowej wykorzystywałam swoją wiedzę i doświadczenie, biorąc 

udział w pracach badawczych dotyczących szerokiego spektrum bliskich mi zagadnień, m.in.: 

nanorurek z układu TiO2-SnO2 (Załącznik 2 część II.2 praca H8), struktur TiO2 kwiatopodob-
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nych modyfikowanych nanocząstkami metali (Załącznik 5 pkt A.1 praca P8), sensorów gazo-

wych na bazie TiO2 (Załącznik 5 pkt A.1 prace P6, P12), mieszanin eutektycznych zawierają-

cych TiO2 (Załącznik 5 pkt A.1 praca P5, pkt D praca P34), TiO2 o kontrolowanym kształcie 

(Załącznik 5 pkt A.1 prace P1, P3), ogniw fotoelektrochemicznych (Załącznik 2 część II.2 

praca H3; Załącznik 5 pkt A.2 praca P18, pkt C.1 praca P25). Bardzo dobra znajomość zagad-

nień związanych z właściwościami optycznymi i elektronowymi ciał stałych dała mi możli-

wość uczestnictwa w badaniach dotyczących właściwości optycznych transparentnej ceramiki 

(Załącznik 5 pkt A.1 praca P7) oraz właściwości optycznych/fotoelektrochemicznych materia-

łów dla ogniw typu Li-ion i Na-ion (Załącznik 5 pkt A.1 prace P2, P4, P10). Praca nad mate-

riałami o innej strukturze pasmowej i właściwościach stanowiła dla mnie bardzo cenne do-

świadczenie. 

 

III.1. Publikacje naukowe 

 

Całkowita liczba prac: 45 (19) 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 13 (5) 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 32 (14) 

 

w tym liczba publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie JCR: 33 (14) – Za-

łącznik 5 pkt A 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 9 (4) 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 24 (10) 

 

w tym liczba rozdziałów w opracowaniach zbiorowych: 1 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 1 

 

w tym publikacje w czasopismach nieujętych w bazie JCR i posiadające impact factor: 

1 (1) – Załącznik 5 pkt C.2 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 1 (1) 

 

w tym publikacje w czasopismach nieujętych w bazie JCR: 10 (4) – Załącznik 5 pkt C 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 3 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 7 (4) 

 

Prace, w których Habilitantka występuje jako autor korespondencyjny, oznaczono (kursywą). 

 

III.2. Skrócona analiza bibliometryczna 

Załącznik 5 pkt. E-G oraz M 
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Prace, w których Habilitantka występuje jako autor korespondencyjny, oznaczono (kursywą). 

Kategoria 

Liczba prac IF wg bazy JCR 

Punktacja 

MNiSW 

p
rz

ed
  

d
o
k

to
ra

te
m

 

p
o
  

d
o
k

to
ra

ci
e
 

łą
cz

n
ie

 

z 
ro

k
u

  

w
y
d

a
n

ia
 

5
-l

et
n

i 
 

(z
 r

o
k

u
 2

0
1
8
) 

publikacje w czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR  

i posiadające wskaźnik impact 

factor 

9 (4) 24 (10) 33 (14) 91,070 111,084 1014 

wartość średnia na publikację 2,846 3,471 31,7 

rozdziały w opracowaniach 

zbiorowych 
– 1 1 – – – 

publikacje w czasopismach nie 

ujętych w bazie JCR i posiada-

jące wskaźnik impact factor 

1 (1) – 1 (1) 0,552 0,152 15 

publikacje w czasopismach nie 

ujętych w bazie JCR 
3 7 (4) 10 (4) – – 48,5 

SUMA 13 (5) 32 (14) 45 (19) 91,622 111,236 1077,5 

wg stanu na dzień 15.03.2019 Web of Science  Scopus 

author ID S-3290-2017 22735703100 

liczba prac indeksowa-

nych   bazie 
33 33 

całkowita liczba cytowań 645 695 

w tym bez autocytowań 557 602 

średnia liczba cytowań na pu-

blikację 
19,55 21,06 

indeks Hirscha h 14 14 

 

III.3. Projekty badawcze 

Załącznik 5 pkt H 

 

Łączna liczba projektów badawczych: 7 

 w tym kierowane przez Habilitantkę: 1 

 

III.4. Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich 

1.03-31.05.2008 – staż naukowy na Université de Bourgogne w Dijon, Francja, w ramach pro-

gramu Lifelong Learning Programme (Erasmus). Udział w badaniach zespołu Prof. Sylvie Bo-

urgeois nad charakterystyką strukturalną materiałów z układu Ti-N-O. 

 

III.5. Nagrody wynikające z prowadzonej działalności zawodowej 

Załącznik 5 pkt I 
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1. Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w latach 2013, 2015-2017. 

2. Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2010 i 2011. 

3. I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie ogniwa 

paliwowe i technologie wodorowe, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Wo-

doru i Ogniw Paliwowych, za pracę doktorską w roku 2010. 

4.  Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z ramienia Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Małopolskiego w roku 2009. 

5. Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2009. 

 

III.6. Prezentacje na konferencjach krajowych i międzynarodowych 

Załącznik 5 pkt. J i K 

 

Całkowita liczba prezentacji: 58 

 w tym wygłoszone przez Habilitantkę referaty na międzynarodowych i krajowych kon-

ferencjach tematycznych: 11 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 2 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 9 

 w tym prezentowane przez Habilitantkę komunikaty konferencyjne w formie plakatu 

naukowego na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych: 15 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 10 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 5 

 w tym współautorstwa Habilitantki prezentowane na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach tematycznych: 32 

 przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 4 

 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 28 
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Część IV. Omówienie najważniejszych aspektów działalności dydaktycznej, organizacyj-

nej i eksperckiej 

 

IV.1. Działalność dydaktyczna 

 

Łączna liczba zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Habilitantkę: 11 – Załącznik 6 pkt I.1 

 wykłady: 3 

 seminaria: 3 

 ćwiczenia audytoryjne: 3 

 laboratoria: 4 

 

Opieka naukowa Habilitantki nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego: 1 – 

Załącznik 6 pkt K 

 

Opieka naukowa Habilitantki nad studentami: 13 – Załącznik 6 pkt J 

 promotor prac magisterskich: 3 

 opiekun prac inżynierskich: 10 

 

Pozostała działalność dydaktyczna: 

 autorstwo materiałów dydaktycznych: 5 – Załącznik 6 pkt I.2 

 autorstwo stanowisk dydaktycznych: 1 – Załącznik 6 pkt I.3  

 

IV.2. Działalność organizacyjna 

Załącznik 6 pkt. H i Q 

 

 kierowanie 2 laboratoriami 

 członek 1 stowarzyszenia 

 

IV.3. Działalność ekspercka 

Załącznik 6 pkt. N i P 

 

 liczba członkostwo w komisjach eksperckich i konkursowych: 2 

 łączna liczba wykonanych recenzji publikacji: 23 
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