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Recenzja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym 
Pana dr. Vignesha Kumaravela 

Pan dr Vignesh Kumaravel zatrudniony j est w Międzynarodowym Centrum Bada11 

Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Politechniki Łódzkiej j ako lider Grupy 

Polimerów i Biomateriałów. W 2008 roku, na Madurai Kamaraj University (Indie) uzyskał tytuł 

Master of Science w zakresie chemii farmaceutycznej. Doktorat obronił z wyróżnieniem na tym 

samym uniwersytecie w 2013 roku na podstawie rozprawy pt. Photocatalytic Activity ofSiuface 
Modified Semiconductor Nanoparticlesfor Environmental Remedia lion. W czerwcu 2022 roku 

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, 

technologia żywności i żywienia Politechniki Łódzkiej uznała ten stopie11 za równoważny 

z polskim stopniem doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscypl inie nauki 

chemiczne. Praca naukowa, której zwie11czeniem jest recenzowane osiągnięcie naukowe, 

realizowana była na licznych stażach, które Habilitant odbył po uzyskaniu stopnia doktora, 

w szczególności w C. P. A. College, Tamilnadu (Indie, 2013-2014), Yeungnam University, 

Gyeongsan (Korea Południowa, 2014-2015), Universiti Sains Malaysia, Penang (Malezja, 

2015-2016), Texas A&M University at Qatar, Doha (Katar, 2016-2018) oraz Institute 
of Technology Sligo (Irlandia, 2018-202 1 ). 

Przedstawione do oceny osiągnięcie pt. ,,Sign(ficance of Functional Nanocomposites for 
Energy and Environmental Applications" (Znaczenie nanokompozytów funkcjonalnych dla 
zastosowań energetycznych i środowiskowych) jest zbiorem dziesięciu prac (Hl - H lO) 

opublikowanych w czasopismach z listy filadelfij skiej , w tym ośmiu prac oryginalnych i dwóch 

przeglądowych (H4, H6). Przedstawione w dokumentacji oświadczenia jednoznacznie opisują 

wkład Habilitanta w powstanie artykułów. Nie ulega wątpliwości, że był on wiodący . 

W siedmiu publikacjach dr Kumaravel jest pierwszym autorem, we wszystkich pełni również 

rolę autora korespondencyjnego. Prace zostały opublikowane w czasopismach 

o zróżnicowanych współczynnikach oddziaływania (impact factor), od 2,233 do 16,683 

podawanych przez Autora stosownie do roku publikacji. Wydawcami czasopism są 

ACS (trzykrotnie The Journal of Physical Chemistly C), Elsevier (Applied Catalysis B: 
Environmental, Chemical Engineering Journal, Swface & Coatings Technology, Materials 
Science and Engineering B), Hindawi (Journal of Nanomaterials) i MDPI (Catalysts, Applied 
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Sciences). Jak widać, dr. Kumaravel publikuje w czasopismach o bardzo wysokiej , średniej ,jak 

i niższej renomie. Aktualnie baza Scopus wyświetla 56 dokumentów autorstwa Vignesha 

Kumaravela, jego indeks Hirscha wynosi 30, a liczba cytowa11 - ponad 2700. Sumaryczny 

impact factor wszystkich publikacji wynosi około 229, z czego ponad 56 przypada na 

publikacje wchodzące w skład ocenianego osiągnięcia. Są to parametry bardzo dobre. 

Habilitant realizował kilka swoich projektów badawczych (wa1tości projektów 

wynosiły 18-23 OOO euro), był również wykonawcą kilku innych projektów realizowanych 

w różnych ośrodkach na świecie. Warto tutaj zwrócić również uwagę na dużą mobi lność 

Habilitanta, która pozwoliła mu zdobywać doświadczenie w wielu ośrodkach badawczych. 

Najważniej szym z nich był niewątpliwie Institute of Teclmology Sligo w Irlandii, gdzie 

dołączył do prężnej grupy prof. Suresha C. Pillai. Wygłaszając kilka wykładów na zaproszenie 

i zapewne uczestnicząc w wielu konferencjach i seminariach, dr. Kumaravel zdobył duże 

doświadczenie w prezentacji własnych wyników. Warto zauważyć, że Kandydat chwali się 

(sh1sznie) swoim wykładem zamieszczonym na platformie YouTube, wygłoszonym podczas 

Jl"d European Summer School on Advanced Oxidation Process na Polyteclmic University of 

Valencia w Hiszpanii w czerwcu 20 19 roku. Co prawda wykład ten ma raczej charakter 

popularno-naukowy lub edukacyjny, w mniejszym zaś stopniu jest to prezentacja własnych 

wyników, można jednak w czasie tego kilkunastominutowego wystąp i enia zauważyć swobodę 

i pasję wykładowcy. W tym miejscu warto wspomnieć również doświadczenie dydaktyczne, 

j akie dr Kumaravel zdobył w różnych ośrodkach. Wiąże się ono nie tylko z prowadzeniem 

różnych zajęć, których lista została przedstawiona w dokumentacji (brakuje w niej jednak 

bardziej precyzyjnego określenia ich charakteru i wymiaru), ale również z opieką nad 

studentami i doktorantami. W dokumentacji nie znalazłem wielu informacj i na temat jego 

aktywności naukowej w ośrodku łódzkim, jednak z bazy Scopus wynika, że z nową afi l iacją 

Habilitant opublikował już przynajnmiej dwa artykuły. 

Analizując cykl prac składających się na wniosek habilitacyjny Kandydata uwagę 

zwracają dwa główne wątk i tematyczne. Pierwszym z nich jest synteza i badanie aktywności 

fotokatalizatorów pod kątem ich zastosowa11 w redukcji wody (H l-HS) oraz utlenianiu 

zanieczyszcze11 chemicznych (Hl O) lub mikrobiologicznych (H6). O ile wątek inaktywacji 

mikroorganizmów poruszony został tylko w pracy przeglądowej, o tyle degradacji 

chemicznych zanieczyszcze11 wody poświęcona jest praca oryginalna opisująca kompozyt 

AgW04@g-C3N4. Tematyka redukcji wody opisana została w największej liczbie prac 

oryginalnych i w jednej przeglądowej . Warto zwrócić uwagę na cykl trzech prac (Hl -H3) 

opublikowanych w J Phys. Chem. C. Omawiają one wpływ domieszek indu, irydu i tantalu na 

strukturę elektronową i fotoaktywność Ti02. Wszystkie prace zawierają obszerną analizę 

wyników modelowania DFT, w szczególności opis gęstości stanów elektronowych (DOS) 

samego dwutlenku tytanu i jego domieszek. Obliczenia te nie były jednak wykonywane przez 

samego Habilitanta, powstały we współpracy z innymi osobami. Doktor Kumaravel 

skoncentrował się na pracach eksperymentalnych - charakterystyce fizykochemicznej 

otrzymanych materiałów i testach ich aktywności. Prace Hl-H3 stanowią również cykl 

opisujący wpływ domieszek na proces transformacji anatazu w rutyl (ART; anatase to rutile 

2 



1. ,1wr A~\ I Il 
l~•dl l lO!'\\lt.l 
\\ -..l,U,,0\\lt 

prof. dr hab. Wojciech Macyk 
Grupa Fotokatalizy, Zakład Chemii Nieorganicznej 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloriski 
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 
D macyk@chemia.uj.edu.pl. ~ (+48)126862494, Q www.fotokataliza.pl; www.photocatalysis.eu 

phase transilion). Obecność wymienionych, ale również innych jonów metali, podnosi 
temperaturę ART. Domieszki wpływają zresztą na wiele parametrów, nie tylko na temperaturę 
przemiany fazowej i strukturę e lektronową Ti02, ale również na morfo l ogię uzyskiwanych 
materi ałów, dlatego analiza zmiany ich fotoaktywnośc i jako funkcj i wieloparametrowej nie j est 
łatwa. W wątku poświęconym redukcj i wody (fotokatalitycznemu wytwarzan iu wodoru) 
Habilitant opisał wpływ różnych donorów elektronów, zarówno organicznych jak 
i nieorganicznych, na wydajność reakcji zachodzących w obecności trzech różnych 
fotokatalizatorów - T i02, g-C3N.i oraz CdS (H5). Moim zdaniem wyniki tych prac nie mogą 
jednak dostarczyć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie które postawił sobie Dr. Kumaravel 
(który donor, tzw. sacrificia/ reagent, należałoby wybrać aby uzyskać możliwie wysokie 
wydajności redukcji wody?), gdyż również tutaj mamy do czynienia z funkcją wielu 
zmiennych, abstrahując j uż od ekonomicznego sensu utleniania dość cennych związków 
organicznych w celu otrzymania wodoru. Uzyskane przez Habilitanta wy niki umożl iwiają 
znalezienie jedynie lokalnych ekstremów takiej funkcji. 

Drugim wątkiem tematycznym, poruszanym w pracach H7-H9, jest synteza powłok 
hydrofobowych. Autor wykorzystuje tutaj syntezę związków krzemu uzyskanych z termicznej 
obróbki wytłoków z trzciny cukrowej (H7) lub popiołu z oleju palmowego (H8), a także ze 
strukturyzowanego tlenku cynku (H9). Wszystkie te prace łączy si lny aspekt praktyczny. 
Powłoki hydrofobowe mogą być wytwarzane na różnych podłożach, dzięki czemu spodziewana 
jest ich większa odporność na zanieczyszczenia, również mikrobiologiczne, a do ich 
otrzymania wykorzystać można nawet materiały odpadowe. 

Mimo, że wyni ki prac zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach, n ie udało 
s i ę uniknąć pewnych dość znaczących błędów i niedociągnięć. Na kil ka z nich powinienem 
tutaj zwróc ić uwagę: 

I. Szkoda, że w pracach Habilitanta brakuje prób potwierdzenia większośc i wniosków 
płynących z modelowania DFT. Wyliczone parametry energii krawędzi pasm, 
szerokości pasm wzbronionych, energii dodatkowych stanów elektronowych 
generowanych w obrębie pasma wzbronionego poprzez wprowadzenie domieszek 
i defektów nie znajdują potwierdzenia w danych eksperymentalnych. 

2. Wyniki pomiarów foto luminescencj i (Hl ) zostały zinterpretowane niepoprawnie -
stosunkowo niewielkie różnice w intensywności emisji mogą wynikać z różnic 
chociażby w absorpcji i rozpraszaniu światła, zatem nie mogą być podstawą do 
formułowania wniosków o zmianie wydajności przen iesienia elektronów między 
pasmem przewodnictwa a innymi stanami elektronowymi. Podobnie w pracy HlO, 
wyniki pomiarów fotoluminescencji nie dowodzą przenoszenia elektronów między 
komponentami kompozytów. 

3. Różnice w wydajności generowania wodoru (Hl ) mogą w dużej mierze wynikać 
z różni c w powierzchniach właśc iwych fotokatalizatorów i innych parametrów 
związanych z morfologią materiałów, nie muszą zaś wiązać s ię w sposób bezpośred ni 
np. z obecnością domieszek indu. 
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4. Proces fotokatal itycznej redukcji wody w obecności 10% glicerolu nie powinien być 
nazywany rozkładem wody (water splilling) tym bardziej, że w pracy nie ma żadnej 
informacji na temat powstawania cząsteczkowego tlenu w tym procesie. 

5. W pracy H3 szerokośc i przerwy wzbronionej wyznaczone zostały całkowi cie błędnie, 
co niestety wpłynęło na interpretację wyników domieszkowania Ti02 talem. 
Metodologię pomiaru Eg można znaleźć w literaturze, na przykład w pracy J Phys. 
Chem. Lett. 2018, 9, 68 14-6817. Podobny problem pojawia s ię w pracy Hl O, gdzie 
mieszanie dwóch półprzewodników nie prowadzi do istotnych zmian szerokośc i pasma 
wzbronionego. 

6. W pracy przeg lądowej H4 pojęcie „metal doping" wielokrotnie odnosi się do 
dekorowania powierzclrni ziaren półprzewodnika cząstkami metali. Dotowanie 
(doping) oznacza jednak coś innego. Niestety, słowo „doping" pojawia s i ę już w tytule 
artykułu, co może wprowadzać czytelników w błąd. 

7. Praca H5 (Catalysts, MDPI) przedstawia proste testy generowania wodoru w obecności 
wybranych fotokatali zatorów (Ti02, g-C3N4 i CdS) oraz donorów elektronów, 
organicznych nieorganicznych. Przedstawione wyniki budzą wątpl iwości . 
Na przykład , autorzy publikacji podają, że początkowe stężenie organicznych donorów 
wynosiło 10%. Dla metanolu oznacza to, że początkowa całkowita zawartość węgla w 
roztworze (TOC) powinna wynosić około ( 12/32)x l00 g/L = 37,5 g/L, tymczasem 
wynosi tylko 30,45 g/L. Podobnie dla etanolu, zamiast 52,2 g/L zmierzono jedynie 
43,68 g/L. Za to dla glikolu etylenowego początkowa zawa1tość węgla nie powi1rna 
przekrnczać 38,7 g/L, podczas gdy zmierzona wartość to 59.08 g/L. Jaka jest zatem 
rzetelność tych pomiarów? 

8. Wykorzystanie błękitu metylenowego do szacowania aktywnośc i fotokatalitycznej było 
tematem wielu burzliwych dyskusj i wśród osób zajmujących się fotokatalizą. Jest to 
spowodowane bogatą fotochemią tego barwnika, która utrudnia odróżnienie przemian 
fotochemicznych błękitu od jego fotokatalitycznej degradacj i. Potwierdzają to również 
testy przedstawione w publikacji Hl O. Należałoby zatem wybrać inny model 
zanieczyszczenia wody w tego typu testach. 

9. Metoda Butlera i Ginleya z 1978 roku służąca do bardzo przybliżonego szacowania 
potencjałów krawędzi pasm półprzewodników nie powilllla być podstawą budowy 
diagramów jak na rysunku 6 w pracy HlO. Należałoby tutaj zastosować bardziej 
precyzyjne, eksperymentalne metody wyznaczenia poziomów krawędzi pasm. 

Podsumowując wartość naukową przedstawionego do oceny cyklu prac uważam, 
że Autorowi udało s ię zdobyć dużo wartościowego materiału dotyczącego funkcjonalnych 
materiałów kompozytowych, w szczególności materiałów fotokatalitycznych. Mimo uwag krytycznych, związanych z pojawiającymi się w pracach błędami merytorycznymi uważam, 
że Pan dr Vignesh Kuma.rave! wykazał swoj ą samodzielność, a j ego prace wni osły znaczny 
wkład w rozwój inżynieri i fotomateriałów i powłok hydrofobowych. Za naj ważniejsze 
osiągnięcie uznaję cykl prac związanych z badan.iem procesu transformacji anatazu w ruty l. 
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Habil itant rozwinął również metody syntez powłok nadających powierzchniom charakter silnie 
hydrofobowy. Zebrane na kilku un iwersytetach doświadczenie (Indie, Korea, Malezja, Katar, 
Irlandia, Polska), praca w silnych zespołach badawczych i opieka nad studentami 
i doktorantami tworzą silne fundamenty dla przysz-łej pracy badawczej Kandydata jako 
samodzielnego pracownika naukowego. 

Mimo pewnych uwag merytorycznych do przedstawionego cyklu prac stanowiącego 
osiągnięcie pod tytułem „Significance of Functional NanocomposUes for Energy and 
Environmental Applications" uważam, że osiągnięc ia Pana dr. Vignesha Kumaravela 
odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (z późniejszymi zmianami). Uważam jednocześnie, że 
przeprowadzenie rozmowy z Kandydatem pozwoliłoby rozwiać ewentualne wątpliwości, które 
mogą pojawić s i ę w trakcie pracy Komisj i Habi litacyjnej . 

5 


