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Wojciech Konicki                                                                                                             
Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników syntetycznych na wybranych nanomateriałach 2018 
 

-5- 
 

IFz roku publikacji = 4,058; IF(5-year) = 6,159; MNiSW(2016) = 45; Cytowania: 43 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H4]  W. Konicki, I. Pełech, E. Mijowska, I. Jasińska, Adsorption Kinetics of Acid 
Dye Acid Red 88 onto Magnetic Multi-Walled Carbon Nanotubes-Fe3C 
Nanocomposite, Clean-Soil, Air, Water, 42(3) (2014) 284-294. 

IFz roku publikacji = 1,945; IF(5-year) = 1,881; MNiSW(2016) = 25; Cytowania: 21 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H5]  W. Konicki, K. Cendrowski, G. Bazarko, E. Mijowska, Study on efficient 
removal of anionic, cationic and nonionic dyes from aqueous solutions by 
means of mesoporous carbon nanospheres with empty cavity, Chemical 
Engineering Research and Design, 94 (2015) 242-253. 

IFz roku publikacji = 2,525; IF(5-year) = 2,820; MNiSW(2016) = 30; Cytowania: 15 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 65%. 

[H6]  W. Konicki, M. Aleksandrzak, D. Moszyński, E. Mijowska, Adsorption of 
anionic azo-dyes from aqueous solutions onto graphene oxide: Equilibrium, 
kinetic and thermodynamic studies, Journal of Colloid and Interface 
Science, 496 (2017) 188-200. 

IFnajnowszy dostępny = 4,233; IF(5-year) = 3,988; MNiSW(2016) = 30; Cytowania: 21 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H7]  W. Konicki, A. Hełminiak, W. Arabczyk, E. Mijowska, Removal of anionic 
dyes using magnetic Fe@graphite core-shell nanocomposite as an adsorbent 
from aqueous solutions, Journal of Colloid and Interface Science, 497 
(2017) 155-164. 



Wojciech Konicki                                                                                                             
Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników syntetycznych na wybranych nanomateriałach 2018 
 

-6- 
 

IFnajnowszy dostępny = 4,233; IF(5-year) = 3,988; MNiSW(2016) = 30; Cytowania: 5 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H8]  W. Konicki, M. Aleksandrzak, E. Mijowska, Equilibrium, kinetic and 
thermodynamic studies on adsorption of cationic dyes from aqueous solutions 
using graphene oxide, Chemical Engineering Research and Design, 123 
(2017) 35-49. 

IFnajnowszy dostępny = 2,538; IF(5-year) = 2,820; MNiSW(2016) = 30; Cytowania: 3 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H9]  W. Konicki, D. Sibera, U. Narkiewicz, Adsorption of Acid Red 88 anionic dye 
from aqueous solution onto ZnO/ZnMn2O4 nanocomposite: Equilibrium, 
kinetics and thermodynamics, Polish Journal of Environmental Studies, 
26(6) (2017) 2585-2593. 

IFnajnowszy dostępny = 0,793; IF(5-year) = 0,961; MNiSW(2016) = 15; Cytowania: 0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 70%. 

[H10] W. Konicki, D. Sibera, U. Narkiewicz, Removal of Rhodamine B from 
aqueous solution by ZnFe2O4 nanocomposite with magnetic separation 
performance, Polish Journal of Chemical Technology, 19(4) (2017) 65-74. 

IFnajnowszy dostępny = 0,725; IF(5-year) = 0,774; MNiSW(2016) = 15; Cytowania: 1 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji badań, 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i 
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział 
na 80%. 

[H11] W. Konicki, A. Hełminiak, W. Arabczyk, E. Mijowska, Adsorption of cationic 
dyes onto Fe@graphite core-shell magnetic nanocomposite: Equilibrium, 
kinetics and thermodynamics, Chemical Engineering Research and Design, 
129 (2018) 259-270. 



Wojciech Konicki
Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników syrtetycznych na wybranych nanomatęriałach 2018

IFna;nowszydostępny= 2,538; IFls_year; =2,820; MNiSWlzolo)= 30; CytOwania: 0

Mój wkład w powstąnie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji bądąń,
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wyników badań i
napisąniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny), Oceniam swój udział
na 70oń.

[H12] W. Konicki, D. Sibera, U. Narkiewicz, Adsorptive removal of cationic dye
from aqueous solution s by ZnO l ZnMnzOł nanocomposite, Separation Science
and Technology, 53(9) (2018) 1295-1306.

IFnalnowszy do§tępny = 1,106; IF(s-year) = 1,302; MNiSWlzo tq= 25i Cytowania: 0

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał ną autorskiej koncepcji badań,
zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń, interpretacji wytików badań i
napisaniu pierwszej wersji publikacji (Autor korespondencyjny). Oceniam swój udział
na 70%,



Wojciech Konicki                                                                                                             
Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników syntetycznych na wybranych nanomateriałach 2018 
 

-8- 
 

C) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

C1) Wprowadzenie do rozprawy habilitacyjnej 

Jednym z głównych problemów związanych z ochroną środowiska jest usuwanie 

toksycznych zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków przemysłowych. Do takich 

zanieczyszczeń zalicza się między innymi barwniki syntetyczne. Potencjalnym źródłem 

tych zanieczyszczeń jest głównie przemysł tekstylny, farbiarski, papierniczy, skórzany, 

tworzyw sztucznych oraz spożywczy. Większość barwników syntetycznych używanych 

w przemyśle jest stabilna w procesie bio- oraz fotodegradacji. Obecność nawet bardzo 

niskich stężeń barwników w wodzie prowadzi do redukcji przenikania światła, hamując 

tym samym proces fotosyntezy flory wodnej. Jednocześnie część barwników 

syntetycznych charakteryzuje się działaniem kancerogennym, mutagennym i 

teratogennym, a także toksycznością w stosunku do ludzi, mikroorganizmów i ryb. 

Dlatego też od wielu lat prowadzone są badania w zakresie skutecznej separacji 

barwników syntetycznych z fazy ciekłej. 

Pomimo wielu dostępnych fizycznych i chemicznych metod separacji 

zanieczyszczeń z fazy ciekłej takich jak koagulacja [1], utlenianie [2], wymiana jonowa 

[3], fotokataliza [4] czy filtracja membranowa [5], jedną z najbardziej efektywnych jest 

metoda adsorpcji. Do chwili obecnej wykorzystano w badaniach nad adsorpcją 

barwników wiele różnych adsorbentów pochodzenia roślinnego (łupiny orzecha [6], 

skórka grejpfruta [7], łuski ryżowe [8]), zwierzęcego (kości zwierzęce [9], skorupy 

krabów [10]), w formie minerałów (bentonit [11], zeolity [12], kaolin [13]) oraz 

otrzymanych na drodze syntezy (nanoformy węglowe [14,15], polimery [16], spinele 

magnetyczne [17]). 
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Obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków 

związanym z otrzymywaniem, badaniem oraz aplikacją nowych materiałów jest 

nanotechnologia. Biorąc pod uwagę możliwość otrzymywania związków o wielkości 

nanometrycznej, charakteryzujących się unikalnymi właściwościami fizyko-

chemicznymi, swoje badania naukowe skierowałem na możliwość wykorzystania 

nanomateriałów węglowych, nanomateriałów o strukturze spinelu oraz nanomateriałów 

hybrydowych jako nanokrystalicznych adsorbentów barwników syntetycznych z fazy 

ciekłej. 

C2) Omówienie najważniejszych osiągnięć zawartych w pracach przedstawionych 

do habilitacji 

Do największych emitentów zanieczyszczeń środowiska wodnego barwnikami 

syntetycznymi należą zakłady bezpośrednio związane z ich produkcją, zakłady 

włókiennicze oraz papiernicze. W związku z tym w swoich badaniach jako adsorbat 

wykorzystałem grupę barwników syntetycznych używanych na skalę przemysłową 

głównie w przemyśle włókienniczym oraz papierniczym. Zastosowane barwniki zostały 

podzielone ze względu na rodzaj powstałego jonu barwnego w środowisku wodnym. 

Tak więc jako barwniki anionowe zastosowałem w badaniach C.I. Acid Red 88, C.I. 

Acid Orange 8, C.I. Direct Red 23 oraz C.I. Direct Orange 26. Jako barwników 

kationowych użyłem w pracach C.I. Basic Red 46, C.I. Basic Yellow 28 i Rhodamine B 

(C.I. 45170). Struktury poszczególnych barwników zostały zaprezentowane w pracach 

[H1,H3,H7,H8,H10]. 

Badania zdolności adsorpcyjnej oraz kinetyki i termodynamiki barwników 

syntetycznych w procesie ich adsorpcji z fazy ciekłej przeprowadziłem dla trzech grup 

nanokrystalicznych adsorbentów. Grupa pierwsza obejmowała nanomateriały węglowe 

w postaci pustych mezoporowatych nanosfer węglowych oraz tlenku grafenu, grupa 
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druga nanomateriały o strukturze spinelu żelazowo-cynkowego ZnFe2O4 i manganowo-

cynkowego ZnMn2O4/ZnO. Natomiast grupę trzecią tworzyły nanomateriały 

hybrydowe w formie wielościennych nanorurek węglowych posiadających w swojej 

strukturze nanokrystality węglika żelaza-Fe3C oraz nanokrystalicznego żelaza 

pokrytego wielowarstwową otoczką grafitową. 

W procesach technologicznych istotnym zagadnieniem jest wpływ szeregu 

różnych parametrów na szybkość oraz wydajność samego procesu. W związku z tym w 

badaniach uwzględnione zostały parametry początkowe w postaci stężenia adsorbatu, 

temperatury procesu oraz pH roztworu. W celu uwzględnienia wpływu początkowego 

stężenia barwników na proces adsorpcji badania prowadziłem w zakresie stężeń od 5 do 

58 mg/dm3. Aby określić wpływ temperatury na proces adsorpcji, badania prowadziłem 

w zakresie temperatur od 20 do 60oC. Jednocześnie, aby uwzględnić wpływ stężenia 

protonów H+ oraz grup wodorotlenowych OH- na zdolność adsorpcyjną 

nanokrystalicznych adsorbentów wykorzystanych w pracy, przeprowadziłem badania 

adsorpcji w zależności od początkowej wartości pH roztworu w zakresie od 3 do 11.7. 

 

Kinetyka adsorpcji barwników 

Z technologicznego punktu widzenia istotne jest ustalenie zmian szybkości 

procesu adsorpcji zanieczyszczeń w czasie w zależności od różnych czynników. 

Istotnym zatem się staje się, w zakresie badań kinetyki procesu adsorpcji, zdefiniowanie 

równania kinetycznego opisującego zależność pomiędzy szybkością adsorpcji a 

stężeniem adsorbatu. W związku z tym, w celu określenia szybkości procesu adsorpcji 

barwników syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w 

pracy, zastosowałem w badaniach najczęściej wykorzystywane modele kinetyczne w 

postaci modelu pseudo-pierwszego rzędu oraz pseudo-drugiego rzędu. Modele te, 
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będące równaniami empirycznymi, wykorzystywane są na szeroką skalę w celu opisu 

kinetyki adsorpcji w układzie ciecz-ciało stałe. 

Model kinetyczny pseudo-pierwszego rzędu został zaproponowany przez 

Lagergrena w 1898 roku [18]. Model ten opisuje szybkość adsorpcji, która jest wprost 

proporcjonalna do różnicy pomiędzy równowagowym i chwilowym stężeniem 

adsorbatu zaadsorbowanym na adsorbencie. Liniowa zależność równania dla modelu 

kinetycznego pseudo-pierwszego rzędu ma postać: 

ln(𝑞 − 𝑞 ) = 𝑙𝑛𝑞 − 𝑘 𝑡                                                      (1) 

gdzie:  

qe (mg g-1) jest to ilość barwnika zaadsorbowanego w stanie równowagi, qt (mg g-1) 

ilość barwnika zaadsorbowanego w czasie t, k1 (min-1) jest stałą szybkości reakcji 

pierwszego rzędu. 

Natomiast zaproponowany w 1995 roku przez Ho kinetyczny model pseudo-

drugiego rzędu zakłada, że szybkość zajmowania dostępnych miejsc aktywnych przez 

adsorbat jest proporcjonalna do kwadratu liczby miejsc niezajętych [19]. Równanie 

modelu kinetycznego pseudo-drugiego rzędu w formie liniowej ma postać: 

t

q
=

1

k q
+

1

q
t                                                             (2) 

gdzie: 

k2 (g mg-1 min-1) jest to stała szybkości reakcji drugiego rzędu. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziłem, że w początkowym etapie 

procesu adsorpcji zachodził gwałtowny wzrost liczby zaadsorbowanych cząsteczek 

barwników qt. Jednakże, wraz ze wzrostem czasu kontaktu, szybkość adsorpcji spadała 

aż do momentu dojścia układu do stanu równowagi dynamicznej. Gwałtowny przebieg 

procesu adsorpcji w pierwszym etapie związany jest z dużą liczbą dostępnych miejsc 
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aktywnych na powierzchni adsorbentu zdolnych do adsorpcji cząsteczek barwników.  

Natomiast, w kolejnym etapie, spowolnienie adsorpcji może wynikać z wysycenia 

miejsc aktywnych oraz ze względu na siły odpychające pomiędzy cząstkami barwnika 

zaadsorbowanymi na powierzchni adsorbentu i cząstkami obecnymi w roztworze. 

Jednocześnie równowagowa zdolność adsorpcyjna qe wzrastała wraz ze wzrostem 

początkowego stężenia barwników. Wynika to z faktu, iż wyższe stężenie początkowe 

adsorbatu zapewnia siłę napędową, zdolną pokonać opory w transporcie masy adsorbatu 

pomiędzy fazą ciekłą a adsorbentem. 

Zjawiska te zaobserwowałem w przypadku wszystkich badanych przeze mnie 

układów adsorbent-barwnik. Najbardziej gwałtowny przebieg początkowego etapu 

zachodził w przypadku adsorpcji barwników anionowych C.I. Acid Orange 8 i C.I. 

Acid Red 88 [H3] oraz barwnika kationowego C.I. Basic Yellow 28 [H5] na pustych 

mezoporowatych nanosferach węglowych. Proces adsorpcji na pustych 

mezoporowatych nanosferach węglowych zachodzi znacznie szybciej w porównaniu do 

pozostałych adsorbentów wykorzystanych w pracy w związku z bardziej rozwiniętą 

powierzchnią oraz większą liczbą miejsc aktywnych. Jednocześnie stwierdziłem, że na 

kinetykę adsorpcji barwników wpływa także struktura barwnika, co jest uwidocznione 

łagodniejszym charakterem adsorpcji w przypadku barwnika anionowego C.I. Direct 

Red 23 na pustych mezoporowatych nanosferach węglowych [H5] w porównaniu do 

barwników C.I. Acid Orange 8 i C.I. Acid Red 88 [H3]. 

Parametry kinetyczne dla modelu pseudo-pierwszego rzędu oraz pseudo-drugiego 

rzędu wyznaczyłem na podstawie liniowych zależności obu modeli (rów. 1 i 2). Na 

podstawie porównania otrzymanych parametrów stwierdziłem, że równanie kinetyczne 

dla modelu pseudo-drugiego rzędu opisuje znacznie lepiej kinetykę adsorpcji 

barwników syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w 
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pracy w porównaniu do modelu pseudo-pierwszego rzędu [H1-H12]. Współczynniki 

determinancji R2 w każdym wypadku osiągają wyższe wartości dla modelu pseudo-

drugiego rzędu (R2=0.9951) w porównaniu do modelu pseudo-pierwszego rzędu. 

Jednocześnie, w przypadku modelu pseudo-pierwszego rzędu, występuje znaczna 

różnica pomiędzy wartościami zdolności adsorpcyjnej w równowadze otrzymanymi 

eksperymentalnie qe,exp, a obliczonymi na podstawie równania qe,cal. Natomiast w 

przypadku modelu pseudo-drugiego rzędu otrzymane wartości qe,exp i qe,cal dla zdolności 

adsorpcyjnej w równowadze są zbliżone. 

Ogólnie, można założyć, że proces adsorpcji z roztworu obejmuje trzy etapy: 

transport adsorbatu z objętości roztworu do zewnętrznej powierzchni adsorbentu 

poprzez dyfuzję przez warstwę graniczną (dyfuzja w filmie granicznym), dyfuzję 

adsorbatu w porach adsorbentu (dyfuzja wewnątrzcząstkowa) i adsorpcję adsorbatu w 

miejscu aktywnym na powierzchni adsorbentu. Przyjmuje się, że adsorpcja adsorbatu na 

miejscu aktywnym zachodzi bardzo szybko. Zatem szybkość procesu adsorpcji może 

być determinowana poprzez dyfuzję w filmie granicznym oraz dyfuzję 

wewnątrzcząstkową. W celu zbadania mechanizmu kontrolującego kinetykę procesu 

adsorpcji barwników syntetycznych na rozpatrywanych adsorbentach wykorzystałem 

model dyfuzji wewnątrzcząstkowej zaproponowany przez Webera-Morrisa w 1963 roku 

[20]. Zgodnie z modelem, szybkość transferu masy może być wyrażona jako funkcja 

pierwiastka kwadratowego czasu i może być opisana równaniem: 

q = k t . + C                                                              (3)                                                      

gdzie: 

kp (mg g−1 min−0.5) jest stałą szybkości dyfuzji wewnątrzcząstkowej, C (mg g-1) jest stałą 

wprost proporcjonalną do grubości warstwy granicznej. 
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Zależność qt=f(t0.5) pozwala identyfikować mechanizm adsorpcji i może 

przybierać charakter jedno lub wieloliniowy. W pierwszym wypadku, gdy zależność 

jest prostoliniowa w całym zakresie i przechodzi przez początek układu współrzędnych 

(C=0), wówczas etapem kontrolującym proces adsorpcji jest dyfuzja 

wewnątrzcząstkowa. Natomiast gdy prostoliniowa zależność nie przechodzi przez 

początek układu współrzędnych (C≠0), oznacza, że dyfuzja wewnątrzcząstkowa jest 

zaangażowana w proces adsorpcji, jednakże nie jest etapem kontrolującym szybkości 

procesu adsorpcji. Punkt przecięcia prostej z osią rzędnych odzwierciedla grubość 

warstwy granicznej C. W drugim przypadku, gdy zależność ma charakter wieloliniowy, 

model dyfuzji wewnątrzcząstkowej wykazuje, że istnieją dwa lub więcej etapy 

składające się na proces adsorpcji. Etap pierwszy związany jest z dyfuzją adsorbatu 

przez roztwór do zewnętrznej powierzchni adsorbentu. Etap drugi odpowiada dyfuzji 

wewnątrzcząstkowej limitującej szybkość procesu. Natomiast etap trzeci związany jest 

z osiągnięciem stanu równowagi adsorpcyjnej. 

Otrzymałem zależności dla poszczególnych układów, które w każdym przypadku 

składały się z dwóch prostoliniowych odcinków [H1-H12]. Gdzie odcinek pierwszy, 

zgodnie z modelem dyfuzji wewnątrzcząstkowej Webera-Morrisa, dotyczył dyfuzji 

cząstek barwników przez warstwę graniczną oraz dyfuzji przez roztwór do zewnętrznej 

powierzchni adsorbentu, natomiast drugi dyfuzji wewnątrzcząstkowej. Otrzymane 

wartości C dla punktu przecięcia prostej odpowiadającej dyfuzji wewnątrzcząstkowej z 

osią rzędnych były w każdym przypadku różne od zera. Jednocześnie, wraz ze 

wzrostem początkowego stężenia użytych w badaniach barwników syntetycznych, 

wzrastała grubość warstwy granicznej, co wskazuje na wzrost udziału dyfuzji przez 

warstwę graniczną w procesie adsorpcji. Jednocześnie uzyskałem wysokie wartości 

współczynników determinancji (R2>0.8) charakteryzujących liniowe dopasowanie dla 
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drugiego odcinka zależności qt=f(t0.5). Na tej podstawie stwierdziłem, że w procesie 

adsorpcji barwników syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach 

wykorzystanych w badaniach zjawisko dyfuzji wewnątrzcząstkowej odgrywa istotną 

rolę, jednakże nie jest etapem decydującym o szybkości całego procesu. 

 

Termodynamika adsorpcji barwników 

W projektowaniu systemów adsorpcyjnych brane są pod uwagę także czynniki 

termodynamiczne bezpośrednio mierzalne jak temperatura oraz funkcje stanu, których 

nie można bezpośrednio zmierzyć, takie jak entalpia, entropia oraz energia swobodna 

Gibbsa. Parametry te należą do krytycznych zmiennych projektowych przy szacowaniu 

wydajności i przewidywaniu mechanizmu procesu separacji adsorpcyjnej, a 

jednocześnie są jednym z podstawowych wymagań dotyczących charakterystyki i 

optymalizacji procesu adsorpcji. Biorąc to pod uwagę, przeprowadziłem badania 

wpływu temperatury na proces adsorpcji barwników syntetycznych na 

nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy i na tej podstawie 

wyznaczyłem parametry termodynamiczne procesu jak entalpia (Ho), entropia (So) 

oraz energia swobodna Gibbsa (Go). 

Na podstawie wyznaczonych wartości entalpii Ho, które przyjęły wartości 

ujemne, stwierdziłem, że proces adsorpcji barwników anionowych C.I. Acid Orange 8 i 

C.I. Acid Red 88 posiadających zbliżone i nierozbudowane struktury cząsteczek na 

nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy jest procesem 

egzotermicznym [H2-H4,H6,H7,H9]. Natomiast dodatnie wartości entalpii Ho 

otrzymałem dla procesu adsorpcji barwników anionowych C.I. Direct Red 23 i C.I. 

Direct Orange 26, które posiadają rozbudowane struktury cząsteczek na 

nanomateriałach węglowych oraz hybrydowych [H1,H5-H7]. Dodatnie wartości entalpii 
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Ho wskazują, że adsorpcja barwników anionowych z rozbudowaną strukturą 

cząsteczki jest procesem endotermicznym. Endotermiczny charakter procesu adsorpcji 

barwników C.I. Direct Red 23 i C.I. Direct Orange 26 wyjaśniłem zjawiskiem 

hydratacji barwników o dużych cząsteczkach w wodzie [H6,H7]. Jony barwników 

pokryte powłoką wodną przechodzą przez roztwór i docierają do miejsc adsorpcyjnych 

na powierzchni adsorbentu. Aby cząsteczka barwnika mogła się zaadsorbować na 

powierzchni adsorbentu, koniecznym staje się usunięcie powłoki wodnej, co wymaga 

wkładu energetycznego. Jeśli energia związana z adsorpcją nie przekracza energii 

odwodnienia jonów, to energia całkowita prowadzi do procesu endotermicznego. 

Badania przeprowadzone dla adsorpcji barwników kationowych C.I. Basic Red 46, C.I. 

Basic Yellow 28 i Rhodamine B wykazały, że proces ich adsorpcji na 

nanokrystalicznych adsorbentach jest endotermiczny [H5,H8,H10-H12]. Entalpia Ho 

w każdym przypadku przyjmowała wartości dodatnie. 

Podobnie jak w przypadku entalpii Ho, wyznaczone wartości entropii So dla 

procesu adsorpcji barwników anionowych C.I. Acid Orange 8 i C.I. Acid Red 88 

przyjęły wartości ujemne [H2-H4,H6,H7,H9], z wyjątkiem adsorpcji C.I. Acid Orange 

8 na pustych mezoporowatych nanosferach węglowych [H3]. Natomiast wartości 

entropii So w przypadku procesu adsorpcji barwników anionowych C.I. Direct Red 23 

i C.I. Direct Orange 26 [H1,H5-H7] oraz kationowych C.I. Basic Red 46, C.I. Basic 

Yellow 28 i Rhodamine B [H5,H8,H10-H12], na wybranych nanokrystalicznych 

adsorbentach przyjęły wartości dodatnie. Oznacza to, że w przypadku procesu adsorpcji 

barwników kationowych oraz części anionowych posiadających rozbudowane struktury 

cząsteczek, występuje wzrost liczby stopni swobody na granicy fazy ciecz-ciało stałe, 

opisywany także jako wzrost nieuporządkowania na granicy faz w procesie adsorpcji. 
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Energia swobodna Gibbsa Go w każdym przypadku przyjęła wartość ujemną w 

badanym zakresie temperatur, co potwierdza, że adsorpcja barwników anionowych i 

kationowych użytych w badaniach na nanokrystalicznych adsorbentach była 

spontaniczna i termodynamicznie uprzywilejowana [H1-H12]. 

Znane wartości entalpii Ho i energii swobodnej Gibbsa Go pozwalają także na 

scharakteryzowanie procesu adsorpcji jako fizycznej bądź chemicznej. Przyjmuje się, że 

wartość entalpii Ho niższa niż 40 kJ/mol odpowiada procesowi adsorpcji fizycznej 

[21]. Energia swobodna Gibbsa Go w zakresie od -20 do 0 kJ/mol odpowiada 

procesowi adsorpcji fizycznej, natomiast w zakresie od -400 do -80 kJ/mol dotyczy 

procesu adsorpcji chemicznej [22]. Na podstawie wyznaczonych wartości Ho i Go 

wykazałem, że adsorpcja barwników kationowych i anionowych na nanokrystalicznych 

adsorbentach wykorzystanych w pracy jest procesem fizysorpcyjnym. 

 

Stan równowagi adsorpcyjnej 

Istotnym punktem w analizie procesu adsorpcji dla układu ciecz-ciało stałe jest 

opis interakcji pomiędzy adsorbentem i adsorbatem w stanie równowagi. Analiza 

danych w równowadze doświadczalnej adsorpcji dostarcza ważnych informacji na 

temat mechanizmu adsorpcji, właściwości powierzchni czy powinowactwa adsorbentu, 

a także pozwala na porównanie różnych adsorbentów w różnych warunkach 

procesowych, co ma istotne znaczenie w procesie projektowania i optymalizacji. W tym 

celu badania równowagi adsorpcyjnej dla układu barwnik syntetyczny-nanokrystaliczny 

adsorbent z jednoczesnym wyznaczeniem parametrów charakteryzujących zdolność 

adsorpcyjną adsorbentu przeprowadziłem we wszystkich przypadkach z 

wykorzystaniem powszechnie stosowanych modeli izoterm opisujących dane 

eksperymentalne, w postaci izotermy Langmuira i Freundlicha. W niewielkim stopniu 
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wykorzystałem także modele izoterm Temkina, Dubinin-Radushkevicha oraz Redlich-

Petersona [H6,H11]. 

Model izotermy Langmuira podany w 1918 roku opiera się na założeniu, że proces 

adsorpcji zachodzi na centrach aktywnych, każde centrum może zaadsorbować tylko 

jedną cząsteczkę adsorbatu, czyli adsorbent pokrywa się warstwą monomolekularną 

oraz cząsteczki zaadsorbowane na centrach aktywnych nie oddziałują wzajemnie na 

siebie [23]. Liniowa forma modelu izotermy Langmuira przyjmuje postać: 

𝐶

𝑞
=

1

𝑄 𝑏
+

𝐶

𝑄
                                                                (4) 

gdzie: 

Ce (mg L-1) jest to stężenie barwnika w roztworze w stanie równowagi, QO (mg g-1) jest 

to maksymalna monowarstwowa zdolność adsorpcyjna, b (L mg-1) jest stałą związaną z 

energią adsorpcji. 

Model izotermy Freundlicha przedstawiony w 1906 roku opisuje adsorpcję na 

powierzchniach heterogenicznych, gdzie centra aktywne nie są energetycznie 

jednorodne [24]. Równanie liniowe izotermy Freundlicha ma postać: 

ln 𝑞 = ln 𝐾 +
1

𝑛
ln 𝐶                                                         (5) 

gdzie: 

KF (mg g-1(L mg-1)1/n) jest to stała Freundlicha związana z pojemnością adsorpcyjną, n 

to stała Freundlicha związana z intensywnością adsorpcji. 

Wyznaczone współczynniki determinancji R2 dla liniowych zależności obu modeli 

(rów. 4 i 5) wskazują w większości przypadków na lepsze dopasowanie danych 

eksperymentalnych do modelu izotermy adsorpcji Langmuira (R2≥0.972) w porównaniu 

z izotermą Freundlicha [H2,H3,H5-H8,H10-H12]. W przypadku adsorpcji barwników 

anionowych C.I. Acid Red 88 i C.I. Direct Red 23 na wielościennych nanorurkach 
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węglowych posiadających w swojej strukturze nanokrystality węglika żelaza-Fe3C 

[H1,H4] oraz adsorpcji barwnika C.I. Acid Red 88 na spinelu ZnMn2O4/ZnO [H9] 

współczynniki determinancji R2 wskazują na lepsze dopasowanie danych 

eksperymentalnych do modelu izotermy adsorpcji Freundlicha. Uzyskane wyniki 

pozwoliły mi na stwierdzenie, że równowaga adsorpcyjna barwników syntetycznych na 

nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy zachodzi głównie zgodnie z 

modelem izotermy adsorpcji Langmuira. 

 

Wpływ pH na zdolność adsorpcji barwników 

W wyniku badania wpływu pH na zdolność adsorpcyjną barwników syntetycznych 

na nanokrystalicznych adsorbentach stwierdziłem silny związek pomiędzy zmianą 

początkowego pH roztworu barwników anionowych i kationowych a zdolnością 

adsorpcyjną na poszczególnych adsorbentach. Aby scharakteryzować wpływ stężenia 

protonów H+ oraz grup wodorotlenowych OH- na zdolność adsorpcyjną 

nanokrystalicznych adsorbentów, przeprowadziłem pomiary Zeta potencjału 

powierzchni adsorbentów w badanym zakresie pH. Na tej podstawie stwierdziłem, że 

zmiana pH roztworu istotnie wpływa na zmianę polaryzacji powierzchni adsorbentów, 

co jest szczególnie widoczne w przypadku nanomateriałów węglowych [H3,H6] oraz 

nanomateriału hybrydowego w postaci nanokrystalicznego żelaza pokrytego 

wielowarstwową otoczką grafitową [H7]. Wraz ze wzrostem pH roztworu spadała 

liczba ładunków dodatnich na powierzchni, a wzrastała liczba ładunków ujemnych. Jest 

to związane z protonowaniem powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych (-COOH 

i -OH) przy niskim pH oraz ich deprotonowaniem do formy anionowej przy wysokich 

wartościach pH. 
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Wyniki badań wskazują, że w przypadku barwników kationowych zdolność 

adsorpcyjna nanokrystalicznych adsorbentów użytych w badaniach wzrasta wraz ze 

wzrostem pH roztworu barwnika [H5,H8,H11,B12]. Natomiast w przypadku adsorpcji 

Rhodamine B na spinelu ZnFe2O4, wraz ze wzrostem pH powyżej 4,4 zachodził spadek 

zdolności adsorpcyjnej [H10]. Gdy pH roztworu wzrasta powyżej 4,0, grupa 

karboksylowa w cząsteczce Rhodamine B ulega zjonizowaniu i tworzy się cząsteczka w 

formie anionowo-kationowej. Taka postać Rhodamine B może prowadzić do agregacji z 

utworzeniem większej formy cząsteczkowej jako dimeru i stać się niezdolną do wejścia 

w pory adsorbentu. Jednocześnie, wraz ze wzrostem pH roztworu, jony OH- konkurując 

z grupą R-COO-, wiążą się z grupą R-N+ w cząsteczce barwnika. W wyniku tego 

cząsteczki Rhodamine B występują głównie w postaci anionowej, co wpływa na spadek 

adsorpcji wraz ze wzrostem pH roztworu. W przypadku barwników anionowych wzrost 

pH roztworu prowadził do spadku zdolności adsorpcyjnej barwników na 

nanokrystalicznych adsorbentach [H1-H7,H9].  

Stwierdziłem, że mechanizm adsorpcji barwników syntetycznych na 

nanokrystalicznych adsorbentach jest bezpośrednio związany ze zjawiskiem 

elektrostatycznego oddziaływania dodatnio bądź ujemnie spolaryzowanych 

powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych adsorbentu z kationami i anionami 

cząsteczek barwników. Przy wysokich wartościach pH karboksylowe (-COOH) i 

hydroksylowe (-OH) grupy funkcyjne są deprotonowane do postaci anionowej (COO- i 

O-). W konsekwencji prowadzi to do elektrostatycznego przyciągania barwników 

kationowych. Przy niskich wartościach pH grupy funkcyjne są protonowane do postaci 

kationowej (COOH2+ i OH2+), powodując wzrost liczby dodatnio naładowanych miejsc 

na powierzchni adsorbentu, co z kolei sprzyja adsorpcji barwników anionowych na 

nanokrystalicznych adsorbentach. 
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C3) Podsumowanie - elementy nowości naukowej 

Uzyskane wyniki badań dotyczące kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników 

syntetycznych na wybranych nanokrystalicznych adsorbentach pozwoliły na 

sformułowanie poniższych wniosków, które stanowią jednocześnie najważniejsze 

osiągnięcia pracy: 

1. Określono szybkość procesu adsorpcji anionowych i kationowych barwników 

syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach w postaci węglowych pustych 

mezoporowatych nanosfer oraz tlenku grafenu, ZnFe2O4 i ZnMn2O4/ZnO oraz 

nanomateriałów hybrydowych w formie wielościennych nanorurek węglowych 

posiadających w swojej strukturze nanokrystality węglika żelaza-Fe3C oraz 

nanokrystalicznego żelaza pokrytego wielowarstwową otoczką grafitową w 

zależności od początkowego stężenia barwników. Stwierdzono, że dane 

eksperymentalne najlepiej opisywane były empirycznym równaniem 

kinetycznym pseudo-drugiego rzędu. 

2. Stwierdzono, że w procesie adsorpcji anionowych i kationowych barwników 

syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy 

zjawisko dyfuzji wewnątrzcząstkowej odgrywa istotną rolę, jednakże nie jest 

etapem decydującym o szybkości całego procesu. 

3. Stwierdzono, że równowaga adsorpcyjna w proces adsorpcji barwników 

syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy 

zachodzi głównie zgodnie z modelem izotermy adsorpcji Langmuira. 

4. Stwierdzono, że proces adsorpcji anionowych barwników syntetycznych o 

prostych strukturach cząsteczkowych na nanokrystalicznych adsorbentach 

wykorzystanych w pracy ma charakter egzotermiczny. Natomiast proces 
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adsorpcji anionowych barwników syntetycznych o strukturach złożonych na

nanokrystalicznych adsorbentach ma charakter endotermiczny.

Stwierdzono, że proces adsorpcji kationowych barwników syntetycznych na

nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy ma charakter

endotermiczny.

Sformułowano hipotezę, że w przypadku anionowych barwników syntetycznyęh

o strukturach złożonych proces adsorpcji ma charakter endotermiczny ze

względu na występowanie zj awiska hydratacj i cząsteczki barwnika.

Stwierdzono, że proces adsorpcji anionowych i kationowych barwników

syntetycznych na nanokrystalicznych adsorbentach wykorzystanych w pracy jest

procesem fi zysorpcyjnym.

8. określono wp}yw początkowego pH roźworu na zdolność adsorpcyjną

anionowych i kationowych barwników syntetycznych na nanokrystalicznych

adsorbentach wykorzystanych w pracy.

9. Sformułowano hipotezę doĘczącą tworzenia miejsc aktywnych na powierzchni

nanokrystalicznych adsorbentów wykorzystanych w pracy w zalężności od pH

roźworu.

10. Stwierdzono, że mechanizm adsorpcji barwników syntetycznych na

nanokrystalicznych adsorbentach jest bezpośrednio związarty ze zjawiskiem

elektrostatycznego oddziaływania spolaryzowanych powierzchniowych

tlenowych grup funkcyjnych adsorbentu z kationami i anionami cząsteczek

barwników.

5.

6.

7.

aa-LL-
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

W 1992 roku rozpocząłem studia magisterskie na Wydziale Technologii i 

Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej na kierunku technologia chemiczna. 

Dyplom magistra inżyniera uzyskałem 20 czerwca 1997 roku na podstawie pracy pt. 

„Niekatalityczne utlenianie metanu do pochodnych tlenowych pod podwyższonym 

ciśnieniem” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Kazimierza Kałuckiego. 

Praca magisterska zajęła 3. miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w 

zakresie technologii chemicznej na II Kongresie Technologii Chemicznej we 

Wrocławiu w dniach 15-18 września 1997 roku (Zał. 3, punkt II, poz. K1). 

Po ukończeniu studiów magisterskich, w latach 1997-1998, pracowałem na 

stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej Politechniki 

Szczecińskiej. Następnie pracowałem w zakładzie przemysłowym zajmującym się 

produkcją węgla aktywnego Gryfskand Sp. z o.o. na stanowisku technologa. Moja praca 

związana była głównie z nadzorem nad technologią produkcji węgli aktywnych w 

całym obszarze procesowym w Zakładzie nr 3 w Hajnówce. Kolejne doświadczenie 

zawodowe, związane z moim wykształceniem, zdobyłem w zakładzie produkcji 

cementu Cemcon Cementconsulting Sp. z o.o. na stanowisku kierownika produkcji. W 

ramach obowiązków byłem odpowiedzialny za całodobowy proces produkcji różnych 

gatunków cementu oraz za logistykę surowców niezbędnych w produkcji. 

W roku 1999 zostałem słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale 

Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Pracę badawczą 

prowadziłem w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii 

Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz. Stopień doktora w 

dziedzinie nauk technicznych specjalność technologia chemiczna nieorganiczna 

uzyskałem 14 czerwca 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badanie 
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kinetyki nawęglania nanokrystalicznego żelaza metanem”. Praca została wyróżniona 

przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.  

Głównym celem mojej rozprawy doktorskiej było zbadanie procesu nawęglania 

metanem nanokrystalicznego żelaza promowanego tlenkami glinu, wapnia i potasu. 

Pomiary przeprowadziłem z zastosowaniem technik badawczych takich jak: dyfrakcja 

promieniowania rentgenowskiego XRD, termograwimetria TG, spektroskopia 

Mössbauera, atomowa spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym AES-ICP, 

fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska XRF, skaningowa mikroskopia 

elektronowa SEM oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa TEM. Proces nawęglania 

prowadziłem w obszarze, w którym szybkość reakcji powierzchniowej limitowała 

szybkość procesu. Badanie kinetyki tworzenia się nanokrystalicznego węglika żelaza-

Fe3C oraz depozytu węglowego prowadziłem dla podwójnie (Al2O3, CaO) i potrójnie 

(Al2O3, CaO, K2O) promotowanego nanokrystalicznego żelaza w mieszaninie gazowej 

CH4/N2 oraz CH4/H2. W pracy określiłem wpływ prężności cząstkowej metanu oraz 

temperatury (500-600oC) na szybkość rozkładu metanu do tworzenia się 

nanokrystalicznego węglika żelaza-Fe3C oraz depozytu węglowego. W ramach pracy 

zbadałem także mechanizm zarodkowania nanokrystalicznego węglika żelaza-Fe3C oraz 

proces tworzenia depozytu węglowego, a także zaproponowałem schemat miejsca 

aktywnego dla dysocjatywnej adsorpcji metanu na powierzchni podwójnie i potrójnie 

promotowanego nanokrystalicznego żelaza. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdziłem, że szybkość rozkładu metanu na nanokrystalicznym żelazie zależy od 

liczby atomów tlenu na powierzchni żelaza, a dysocjacyjna adsorpcja cząsteczki metanu 

zachodzi w miejscu aktywnym złożonym z jednego powierzchniowego atomu żelaza i 

trzech sąsiednich powierzchniowych atomów żelaza pokrytych atomami tlenu. W 

procesie nawęglania metanem szybkość tworzenia się nanokrystalicznego węglika 



Wojciech Konicki                                                                                                             
Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników syntetycznych na wybranych nanomateriałach 2018 
 

-28- 
 

żelaza-Fe3C na podwójnie promowanym nanokrystalicznym żelazie była trzykrotnie 

większa w porównaniu z potrójnie promowanym nanokrystalicznym żelazem, podczas 

gdy szybkość tworzenia się depozytu węglowego na podwójnie promowanym 

nanokrystalicznym żelazie była sześciokrotnie większa w porównaniu z potrójnie 

promowanym nanokrystalicznym żelazem. Opierając się na wynikach uzyskanych z 

dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz termograwimetrii, zaproponowałem  

nowy mechanizm zarodkowania nanokrystalicznego węglika żelaza-Fe3C. Zgodnie z 

zaproponowanym mechanizmem węgiel atomowy powstały w wyniku dysocjatywnej 

adsorpcji metanu na nanokrystalicznym żelazie dyfunduje do sieci krystalicznej metalu, 

rozpuszczając się w nim. Po przekroczeniu w krystalicie żelaza granicy 

rozpuszczalności następuje rekrystalizacja sieci α-Fe i powstaje nanokrystaliczny 

węglik żelaza-Fe3C. Wyniki pracy doktorskiej opublikowane zostały w czasopismach 

takich jak: Carbon, Applied Catalysis A, Reviews on Advanced Materials Science, 

Solid State Phenomena, Przemysł chemiczny oraz Polish Journal of Chemical 

Technology (Zał. 3, punkt II, poz. A1.1-A1.5 i poz. E1.1, E1.4). 

27 września 2002 roku ukończyłem z oceną bardzo dobrą studia podyplomowe w 

zakresie Zarządzania i Marketingu w Szkole Menedżerów Politechniki Szczecińskiej w 

Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej. 

W latach 2004-2007 pracowałem w laboratorium chemicznym Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku analityka. Moja praca na 

tym stanowisku związana była z analizą zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 

metodą chromatografii gazowej GC, wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC 

oraz chromatografii jonowej IC. Do moich obowiązków należało także analizowanie 

próbek pobranych w procesie inspekcji zakładów produkcyjnych. W trakcie mojej pracy 

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w 2006 roku ukończyłem kurs w 
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zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania laboratorium oraz kurs w 

zakresie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i 

wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

W 2007 roku pracowałem w firmie Form-Pat Sp. z o.o. na stanowisku Projekt 

Manager. Moja praca obejmowała doradztwo oraz opracowywanie projektów 

technologicznych z zakresu ochrony środowiska dla kompleksowej obróbki osadów 

ściekowych poprzez proces suszenia i termicznej utylizacji. W ramach obowiązków 

zawodowych odbyłem także jednodniowy staż szkoleniowy w firmie ROSOMA GmbH 

(Rostock, Niemcy) w zakresie procesu produkcji układów do suszenia osadów 

ściekowych. 

Od 01 września 2007 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie 

Inżynierii Transportu (Zakład Ochrony Środowiska) Akademii Morskiej w Szczecinie. 

W 2008 roku ukończyłem Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli 

Akademickich opracowany w oparciu o wymogi STCW 78/95 oraz wytyczne kursu 

modelowego IMO 6.09, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. 

Moje zainteresowania naukowe w głównej mierze dotyczą badań nad procesem 

adsorpcji organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń na nanokrystalicznych 

adsorbentach w układzie ciecz-ciało stałe. W ramach współpracy z ośrodkami 

naukowymi w kraju i za granicą brałem udział w szeregu prac badawczych związanych 

z otrzymywaniem i aplikacją nanomateriałów. Należę do Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego oraz Polskiego Klubu Katalizy (Zał. 3, punkt III, poz. H1 i H2). 

Obecnie prowadzę badania we współpracy z prof. dr. hab. inż. Walerianem 

Arabczykiem (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 

Technologii i Inżynierii Chemicznej) w zakresie procesu TPD z uwzględnieniem stanu 

równowagi chemicznej pomiędzy powierzchnią a objętością nanomateriałów. Wyniki 
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dotychczasowych prac zostały zaprezentowane na 2 konferencjach (Zał. 3, punkt III, 

poz. B2.1 i B2.4). 

Nawiązałam również współpracę z dr. hab. Olexiym A. Balitskiim (Lviv Ivan 

Franko National University, Ukraina, Zakład Elektroniki). W ramach współpracy 

prowadzone były badania w zakresie otrzymywania nanomateriałów w postaci 

nanowłókien. Otrzymane wyniki przedstawione zostały w postaci wspólnej publikacji 

(Zał. 3, punkt II, poz. A2.3). 

Współpracowałem także z prof. dr hab. Ewą Mijowską (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 

Chemicznej) w ramach badań nad wykorzystaniem mezoporowatych nanomateriałów 

do transportu leków przeciwnowotworowych. Wyniki wspólnych badań zostały 

opublikowane w postaci publikacji (Zał. 3, punkt II, poz. A2.5). 

W ramach badań związanych z kinetyką procesu adsorpcji SO2 na węglu 

aktywnym współpracowałem z prof. dr hab. inż. Urszulą Narkiewicz 

(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i 

Inżynierii Chemicznej). Wyniki wspólnych badań zostały opublikowane w postaci 

publikacji (Zał. 3, punkt II, poz. E2.1). Jednocześnie współuczestniczyłem w realizacji 

projektu badawczego „Nowe katalizatory do usuwania SO2 z gazów odlotowych oparte 

na nanokompozytach C-Fe(Pt)” (Zał. 3, punkt II, poz. J1). 

Biorę czynny udział w pracach i projektach badawczych realizowanych w 

Instytucie. Do tej pory uczestniczyłem, w roli kierownika, w realizacji 3 projektów 

badawczych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego, 

których tematyka była związana z moją rozprawą habilitacyjną (Zał. 3, punkt II, poz. 

J4-J6). 
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W obszarze moich zainteresowań naukowych są także zagadnienia z zakresu 

emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez transport drogowy do środowiska 

naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych. W związku z 

tym uczestniczyłem w charakterze wykonawcy w dwóch międzynarodowych projektach 

realizowanych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii 

Morskiej w Szczecinie, projekcie C-LlEGE (Zał. 3, punkt II, poz. J2) oraz GRASS (Zał. 

3, punkt II, poz. J3). Projekt pierwszy, zrealizowany w latach 2011-2012, o nazwie C-

LlEGE (Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient 

local Governments in Europe - Zarządzanie czystym transportem i logistyką ostatniego 

kilometra na potrzeby mądrej i wydajnej administracji lokalnej w Europie), został 

przeprowadzony w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i 

Innowacji 2007-2013, we współpracy z instytucjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Belgii, Portugalii, Grecji, Malty i Bułgarii. Projekt drugi, prowadzony w 

latach 2013-2016, GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities), 

realizowany był w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza we 

współpracy z Institute of Transport Economics (Transportokonomisk Instytut) z Oslo. 

W ramach projektu GRASS współpracowałem z Bjornem G. Johansenem i Olavem 

Eidhammerem z Institute of Transport Economics w Oslo oraz prof. Russellem G. 

Thompsonem z University of Melbourne w Australii. Wyniki otrzymane w trakcie 

realizacji projektu zostały opublikowane w postaci artykułu (Zał. 3, punkt II, poz. 

A2.8). 

Brałem aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na 

których przedstawiłem łącznie 15 prac (Zał. 3, punkt III, poz. B2.1-B2.15) oraz 

wygłosiłem 2 referaty (Zał. 3, punkt II, poz. L1 I L2). 
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Za osiągnięcia naukowe zostałem 3 razy uhonorowany nagrodami indywidualnymi 

II i III stopnia, przez JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2013, 2014 

oraz 2015 (Zał. 3, punkt II, poz. K4-K6). Jednocześnie Prezydent RP uhonorował mnie 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę w 2017 (nagroda za całokształt pracy 

zawodowej) (Zał. 3, punkt III, poz. D1). Natomiast w 2017 roku publikacja, której 

jestem współautorem, została wyróżniona w bazie Web of Science tytułem HIGHLY 

CITED PAPER (Zał. 3, punkt I, poz. H1). 

Istotną część mojej pracy stanowią zajęcia dydaktyczne. Prowadziłem lub 

prowadzę zajęcia na kierunkach studiów „Transport”, „Zarządzanie i inżynieria 

produkcji” oraz „Logistyka”. Opracowywałem oraz prowadziłem wykłady, ćwiczenia, 

projekty oraz laboratoria dla studentów z takich przedmiotów jak: chemia środowiska, 

ochrona środowiska w transporcie, inżynieria ochrony środowiska, ochrona środowiska 

w procesach produkcyjnych, ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska czy 

ochrona środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Zał. 3, punkt III, poz. I9). 

W ramach procesu dydaktycznego, w latach 2008-2011, przygotowałem od 

podstaw laboratorium naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Ochrony Środowiska na 

Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. 

W tym celu pozyskiwałem środki na wyposażenie laboratorium w zakresie 

aparaturowym oraz opracowałem procedury w zakresie wykonywania badań. W 

laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne laboratoryjne, prace dyplomowe 

inżynierskie i magisterskie oraz badania własne w tematyce adsorpcji związków 

organicznych i jonów metali ciężkich z fazy ciekłej. 

Byłem promotorem 36 oraz recenzentem 28 prac inżynierskich i magisterskich 

realizowanych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii 

Morskiej w Szczecinie (Zał. 3, punkt III, poz. J2 i J3). Jako Prodziekan ds. Studiów 
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Niestacjonarnych byłem również wielokrotnie przewodniczącym komisji egzaminu 

dyplomowego. Do 2007 roku jestem również opiekunem studentów na kierunku 

Transport (Zał. 3, punkt III, poz. J1.1-J1.3). 

Moje doświadczenie naukowe znalazło uznanie w międzynarodowym środowisku 

naukowym, o czym świadczy 20 zaproszeń do wykonania recenzji publikacji w takich 

czasopismach, jak: Solid State Phenomena, Desalination and Water Treatment, RSC 

Advances, Journal of Water and Health, Journal of the Taiwan Institute of Chemical 

Engineers, Journal of Materials Science, Journal of Alloys and Compounds, 

Environmental Science and Pollution Research, Journal of Colloid and Interface 

Science, Journal of Natural Fibers, Industrial & Engineering Chemistry Research, 

Water, Air, & Soil Pollution, Water and Environment Journal (Zał. 3, punkt III, poz. P1-

P16). 

W latach 2008-2010 pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego Transportu ds. Studiów Niestacjonarnych (Akademia Morska w 

Szczecinie) (Zał. 3, punkt III, poz. Q1.1). Jednocześnie, w latach 2008-2016 byłem 

członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

Transportu (Zał. 3, punkt III, poz. Q2.1). 10 października 2016 roku zostałem powołany 

przez JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na funkcję członka Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (Zał. 3, punkt III, poz. Q2.3). 

Od 2008 roku jestem Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie i 

Auditing w Ochronie Środowiska”, które organizuję na Wydziale Inżynieryjno-

Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie (Zał. 3, punkt III, poz. 

Q1.2). Studia podyplomowe przygotowałem w obszarze przedmiotowym oraz byłem 

odpowiedzialny za dobór kadry dydaktycznej. W zakresie studiów podyplomowych 

prowadzę także dla słuchaczy zajęcia z przedmiotu „Metody analizy zanieczyszczeń w 
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środowisku”. Do chwili obecnej odbyły się cztery edycje studiów podyplomowych w 

2010, 2012, 2014 i 2015 roku. 

W ramach działalności popularyzującej naukę wśród młodzieży aktywnie 

uczestniczę w warsztatach i pokazach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych (Zał. 3, punkt III, poz. I4-I8). W 2009 roku przeprowadziłem na 

Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie 

zajęcia laboratoryjne dla uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. W 

2012 roku przeprowadziłem pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów 

Publicznego Przedszkola nr 58 ,,AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” w Szczecinie. W 

latach 2013, 2014, 2015, 2017 i 2018 brałem udział w organizowanej przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie imprezie popularnonaukowej „Noc 

Naukowca”. W 2016 roku przeprowadziłem pokazy doświadczeń chemicznych dla 

uczniów w Szkole Podstawowej nr 53 im. F. Chopina w Szczecinie. Jednocześnie, także 

w 2016 roku, przeprowadziłem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 

pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała 

Kmiecika w Szczecinie. 

Systematycznie brałem również udział w promowaniu mojego Wydziału i Uczelni. 

W ramach tej działalności odbyłem, w latach 2009-2015 cykl wizyt w szkołach 

ponadgimnazjalnych, prezentując ofertę studiów na Wydziale Inżynieryjno-

Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. 

6. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego 

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 34 publikacje (w tym 25 w czasopismach 

z listy Journal Citation Reports, JCR), z czego 25 przypada na okres po uzyskaniu 

stopnia doktora (w tym 20 w czasopismach z listy Journal Citation Reports, JCR). 

Jestem współautorem 1 patentu oraz 3 zgłoszeń patentowych. Wyniki prowadzonych 



ptzezę mnie badń były prezentowane w formie 10 prac na konferencjach krajowych i 5

na konfęrencj ach zagr aniczny ch.

Dla publikacji wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego sumaryczny IF

według listy Journal Citation Reports (JCR) wynosi 3I,7I9 (IF z roku publikacji) lub

37,660 (IFs-v.*), a suma cytowań według bazy Web of Science (WoS) 270 (bez

Wojciech Konicki
Badanię kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników s}łltetycznych na wybranych nanomatęriałach

autocytowń 258) - nadzięń 06.04.2018.

Sumaryczny IF według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie

opublikowania dla mojego całego dorobku wynosi 51,153. Ltczba cytowń

wedfug bazy Web of Science (WoS), wszystkich artykułów wynosi

autocytowń 366) - na dzień 06.04.2018. Indeks Hirscha, według bazy Web

(WoS), jest równy 9.

2018

z rokiem

publikacji,

388 (bez

of scięnce

-35-


