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The present dissertation involves the development of nanomaterials for catalytic applications.  

Toward that, molecularly imprinted polymer (MIP) films were devised, fabricated, and tested 

for selective electrosynthesis of an industrially important chemical.  Moreover, silver 

nanocomposites were synthesized using green chemistry methods for photo- and 

electrocatalytic applications. 

2,2'-Biphenols are widespread motifs in natural products, forming the backbones of highly 

potent ligand systems in catalysts and pharmaceuticals.  For that, 3,3',5,5'-tetramethyl-2,2'-

biphenol (TMBh), a 2,2'-biphenol derivative, was chosen as the target of selective 

electrosyntheses.  The industrial synthesis of biphenols leads to several different products.  

Obtaining high selectivity for this synthesis is challenging.  Therefore, our research focused on 

improving the selectivity and yield of the TMBh electrosynthesis.  Accordingly, the successful 

MIPs were prepared using the TMBh product as the electropolymerization synthesis template 

and the carboxylate form of p-bis(2,2';5',2''-terthien-5'-yl)methylbenzoic acid functional 

monomer 2 (FM-2) to provide non-covalent interactions.  The resulting MIP films were 

characterized, and then the MIP film-coated electrodes were used for electro-oxidation of the 

2,4-dimethylphenol (DMPh) substrate.  The MIP film-coated electrode provided selectivity of 

39% for synthesizing the desired TMBh product.  The effectiveness of the imprinting in 

electrosynthesis was confirmed using the non-imprinted polymer (NIP) film-coated electrode 

and bare electrode as the controls. 

Nanosilver is an attractive material due to its interesting electronic and optical properties.  

Therefore, the "green" synthesis of silver nanomaterials for application in catalysis is gaining 

popularity.  Herein, we developed a method of synthesis of silver nanocomposites by valorizing 

the brewing industry wastes.  These wastes are a growing concern because of difficulties with 

their disposal.  Therefore, there is a high demand for these wastes to be reused or recycled for 

alternate applications.  Our project focused on understanding the potential of the wastes to 

synthesize nanoparticle (NP) composites.  We prepared the nanocomposites by a "one-pot" eco-

friendly and cheap process.  The nanocomposites were then characterized in depth using several 

techniques to determine their chemical compositions and structural properties.  In the final step, 

the nanocomposites containing silver, silver phosphate, and/or silver chloride were tested for 

photo- and electrocatalytic applications.  Some of the nanocomposites fabricated did exhibit 

photoactivity and promising photocurrents.  However, the nanocomposite films' preparation 

method needs further optimization to remove difficulties with charge recombination and 

hindered charge transport.  Moreover, these green nanomaterials revealed appealing 

electrocatalytic activity for the oxygen reduction reaction (ORR) by positively shifting its 

reduction potential by 100 mV.   
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Niniejsza praca doktorska obejmuje opracowanie nanomateriałów do zastosowań 

katalitycznych.  W tym celu zaprojektowaliśmy i wytworzyliśmy polimery wdrukowane 

molekularnie (ang. molecularly imprinted polymers, MIPs) umożliwiające selektywną 

elektrosyntezę przemysłowo istotnego związku chemicznego.  Ponadto, za pomocą metod 

„zielonej chemii” przygotowaliśmy nanokompozyty związków srebra i zastosowaliśmy je jako 

foto- i elektrokatalizatory. 

2,2'-Bifenol to strukturalny motyw często występujący w naturalnych produktach 

chemicznych.  Tworzy one szkielet wielu ligandów spotykanych w katalizatorach i 

farmaceutykach.  Dlatego jako cel naszej selektywnej elektrosyntezy wybraliśmy pochodną 

2,2'-bifenolu, 3,3',5,5'-tetrametyl-2,2'-bifenol (TMBh).  Przemysłowa synteza bifenoli 

prowadzi do wielu produktów.  Opracowanie wysoce selektywnej syntezy tych związków to 

duże wyzwanie.  Nasze badania skupiły się na podwyżeszniu zarówno selektywności jak i 

wydajności syntezy TMBh.  W tym celu przygotowaliśmy MIP z zastosowaniem produku 

reakcji (TMBh) jako szablonu i zdeprotonowanego kwasu p-bis(2,2';5',2''-tertien-5'-

yl)metylobenzoesowego jako monomeru funkcyjnego (FM-2).  W ten sposób zapewnione 

zostały oddziaływania niekowalencyjne.  Otrzymane warstwy MIP-u scharakteryzowaliśmy a 

następnie elektrody pokryte tym polimerem zastosowaliśmy do elektroutleniania substratu, 2,4-

dimetylofenolu (DMPh).  Elektrody pokryte warstwami MIP-u zapewniały selektywność 

39% względem pożądanego produktu, TMBh.  Efektywność wdrukowania w elektrosyntezie 

potwierdziliśmy za pomocą elektrosyntez kontrolnych z zastosowaniem elektrody pokrytej 

warstwą polimeru niewdrukowanego (ang. non-imprinted polymer, NIP) i elektrody 

niepokrytej. 

Nanosrebro to materiał atrakcyjny ze względu na interesujące właściwości elektryczne 

i optyczne.  Równocześnie, „zielona” synteza nanomateriałów zawierających srebro do 

zastosowań w katalizie zdobywa coraz większą popularność.  W niniejszej pracy 

opracowaliśmy metodę syntezy nanokompozytów na bazie srebra wykorzystując materiały 

odpadowe przemysłu piwowarskiego.  Odpady te coraz trudniej utylizować.  Dlatego poszukuje 

się sposobów ich wykorzystania.   

W ramach niniejszego projektu oceniliśmy możliwości zastosowania odpadów przemysłu 

piwowarskiego do syntezy kompozytów nanocząsteczkowych.  Nanokompozyty te 

przygotowaliśmy za pomocą przyjaznej ekologicznie, taniej syntezy „jednego garnka”.  

Następnie, z wykorzystaniem szeregu technik doświadczalnych, określiliśmy skład chemiczny 

i wyznaczyliśmy strukturę nanokompozytów.  Po czym nanokompozyty zawierające srebro, 

fosforan srebra i/lub chlorek srebra sprawdziliśmy pod względem ich przydatności do foto- i 

elektrokatalizy.  Niektóre z badanych związków wykazały obiecującą fotoaktywność.  

Jednakże sposób przygotowania warstw nanokompozytów wymaga dalszej optymalizacji w 

celu wyeliminowania nadmiernej liczby defektów i problemów z rekombinacją nośników 

ładunku oraz utrudnionym transportem ładunku.  Te „zielone” nanomateriały wykazały 

również interesujące właściwości elektrokatalityczne względem reakcji redukcji tlenu (ang. 

oxygen reduction reaction, ORR).  Potencjał redukcji tlenu dodatnio przesunął się o 100 mV.  

 


