
Popularnonaukowy opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej  
 

 

Głównym celem pracy doktorskiej jest zbadanie właściwości fotokatalitycznych oraz 

fotoelektrochemicznych nanostrukturalnych, anodowych tlenków tytanu i wolframu. Tlenki te 

zostaną otrzymane na podłożu metalicznym w wyniku elektrolizy prowadzonej w roztworach 

zawierających jony fluorkowe. Ważnym etapem badań będzie określenie wpływu warunków 

wygrzewania (czasu, temperatury oraz atmosfery) na zawartość polimorficznych odmian 

fotoaktywnych badanych nanostrukturalnych tlenków, co bezpośrednio przełoży się na ich 

fotoodpowiedź. Materiały zostaną porównane zarówno pod względem morfologii, tekstury jak 

i wydajności fotokatalitycznej (szybkości fotoutleniania modelowych zanieczyszczeń 

ekosystemów wodnych) oraz fotoelektrokatalitycznej (fotoelektroliza wody z kontrolą 

wydajności kwantowej eng. IPCE). Dodatkowo w celu poprawy właściwości oba anodowe 

tlenki zostaną poddane modyfikacji powierzchni nanocząstkami metali (Ag, Au, Cu, Co).  

 Podstawowym narzędziem do uzyskania nanostrukturalnych tlenków tytanu i wolframu 

będzie proces kontrolowanej elektrolizy prowadzonej w elektrolitach zawierających jony 

fluorkowe. Charakterystyka morfologii otrzymywanych warstw zostanie wykonywana przy 

użyciu elektronowej mikroskopii skaningowej SEM. Na podstawie uzyskanych mikrofotografii 

zdefiniowane zostaną parametry strukturalne otrzymanych warstw: średnica i gęstość porów, 

porowatość oraz grubość tlenku. W celu przeprowadzenia analizy pierwiastkowej materiałów 

(określenia ilości zanieczyszczeń poreakcyjnych) zostaną przeprowadzone analizy 

fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz spektroskopii w podczerwieni i Ramana. Parametry 

teksturalne TiO2 i WO3 (powierzchnia właściwa BET, objętość porów oraz ich rozmiar) zostaną 

określone na podstawie sorpcji N2. Kolejnym etapem będzie określenie wpływu czasu, 

temperatury oraz atmosfery wygrzewania na uzyskaną morfologię, skład materiału, parametry 

teksturalne, a w konsekwencji fotoelektrochemiczną odpowiedź badanych półprzewodników. 

Zawartość poszczególnych faz krystalicznych będzie monitorowana przez pomiary dyfrakcji 

rentgenowskiej, XRD. Wartości optycznych przerw wzbronionych zostaną określone na 

podstawie widm UV-Vis. Porównane zostaną wartości fotoprądów generowanych oraz 

wydajności kwantowe uzyskane przy zastosowaniu nanoporowatych struktury TiO2 i WO3 o 

różnych składach fazowych. Badane materiały półprzewodnikowe zostaną wykorzystane w 

procesie fotodegradacji modelowych zanieczyszczeń (np. czerwień metylowa). Określenie 

szybkości fotoutlenienia będzie możliwe na podstawie między innymi pomiarów 

spektrofotometrycznych. Anodowe tlenki zostaną również poddane modyfikacji powierzchni 

nanocząstkami srebra, złota, miedzi i kobaltu w celu poprawy efektywności badanych 

procesów. 

Realizowana tematyka zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, zwłaszcza wody jest 

wielce istotna. Słusznym wydaje się podjęcie projektu obejmującego możliwość uzyskania 

materiałów półprzewodnikowych w formie anodyzowanej folii metalu, które bez dodatkowych 

przygotowań mogą zostać zastosowane w fotokatalizie oraz fotoelektrochemii. 

Interdyscyplinarne podejście do realizowanej tematyki gwarantuje rozwój nauki na wielu 

płaszczyznach. 
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