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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 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.) 

 
a. Tytuł osiągnięcia naukowego:  

 
Osiągnięcie naukowe Tytuł 

Jednotematyczny 
cykl publikacji 

Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i widzialnego do 
chemicznego rozkładu ksenobiotyków w środowisku wodnym 

 
b.  Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 
 

Lp Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego z bazy IF 
Pkt. 

MNiSW 

P1 

M Gmurek, M Olak-Kucharczyk, S Ledakowicz, (2015), Influence of 
dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical 
decomposition of butylparaben, Journal of Environmental Health Science and 
Engineering, 13 (1), 28- 34  

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

0.129 15 

P2 

M Gmurek, H Horn, M Majewsky, (2015), Phototransformation of 
sulfamethoxazole under simulated sunlight: transformation products 
and their antibacterial activity toward Vibrio fischeri, Science of the 
Total Environment 538, 58–63  

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

3.976 40 

P3 

M Gmurek, M Foszpańczyk, M Olak-Kucharczyk, D Gryglik, S 
Ledakowicz, (2017), Photosensitive chitosan for visible-light water 
pollutant degradation, Chemical Engineering Journal 318, 240-246  

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

6.216 45 

P4 

M Olak-Kucharczyk, M Foszpańczyk, M Gmurek, S Ledakowicz, 
(2017), Decomposition of Xenobiotics during Visible Light Irradiation 
in the Presence of Immobilised Photosensitisers: Kinetics Study, Water 
Science & Technology, 75 (1), 69-74  

Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

1.197 20 

P5 

M Gmurek, AF Rossi, RC Martins, RM Quinta-Ferreira, S Ledakowicz, 
(2015), Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, 
by-products identification and cost-efficiency analysis, Chemical 
Engineering Journal, 276, 303-314  

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

5.310 45 

P6 

JF Gomes, I Leal, K Bednarczyk, M Gmurek, M Stelmachowski, M 
Diak, M E Quinta-Ferreira, R Costa, R M Quinta-Ferreira, R C Martins, 
(2017), Photocatalytic ozonation using doped TiO2 catalysts for the 
removal of parabens in water, Science of The Total Environment 609, 
329-340  

4.9 40 
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Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

P7 

M Gmurek, M Olak-Kucharczyk, S Ledakowicz, (2017), 
Photochemical decomposition of endocrine disrupting compounds – A 
review, Chemical Engineering Journal  310, 437-456  

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

6.216 45 

P8 

M Gmurek, R C Martins, M Foszpańczyk, K Bednarczyk, M 
Stelmachowski, R M Quinta-Ferreira, S Ledakowicz, (2017), 
Comparison of photocatalytic and photosensitized oxidation of 
hazardous aqueous contaminants under natural sunlight, Book of 
Proceedings of 5th European Conference on Environmental 
Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5), 25-29 June 
2017, Prague, Czech Republic, p 412, ISBN 978-80-7080-991-4 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

- - 

 SUMA 27.944 250 

 
c. omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

I. Wstęp 

Ksenobiotykami nazywane są związki organiczne obcego pochodzenia, które nie występują w 
postaci ani pierwotnych, ani wtórnych metabolitów. Są to substancje całkowicie „obce” dla 
przemian metabolicznych organizmu. W grupie tej wyróżnia się między innymi związki 
pochodzenia naturalnego, ale przede wszystkim pochodzenia antropogenicznego. Do 
ksenobiotyków zaliczyć można środki ochrony osobistej czy farmaceutyki, określane mianem 
Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs), których obecność w zbiornikach 
wodnych stanowi poważny problem środowiskowy. Związki należące do grupy PPCPs mają 
różne właściwości fizykochemiczne, przez co są trudne do wykrycia i usunięcia ze ścieków 
oraz środowiska wodnego. Ksenobiotyki mogą wywoływać choroby nowotworowe, mutacje, a 
także zaburzenia pracy podstawowych funkcji organizmu ludzkiego. Dlatego, wiele  substancji 
zostało sklasyfikowanych jako związki zaburzające hormonalną równowagę organizmu czyli 
związki endokrynne tzw. Endocrine Disrupting Compounds (EDCs). Liczne badania 
potwierdziły szkodliwy wpływ ksenobiotyków na zaburzanie równowagi gospodarki 
hormonalnej organizmów, wykazano również działanie hepatoksyczne uszkadzające komórki 
wątroby oraz możliwość wytwarzania wolnych rodników będących przyczyną stresu 
oksydacyjnego.  
Ksenobiotyki są interesującym obiektem badawczym między innymi ze względu na fakt, iż 
stanowią grupę związków o znaczącym działaniu toksycznym. Trafiają do organizmu 
człowieka poprzez spożycie leków w postaci antybiotyków czy używanie kosmetyków. 
Ponadto w śladowych ilościach występują w środowisku wodnym. Jednakże, nawet w bardzo 
niskich stężeniach (ppb czy ppm) związki te są niebezpieczne dla środowiska, a 
zanieczyszczone akweny wodne powodują zagrożenie dla ludzi, a także źle wpływają na 
kondycję oraz wielkość populacji zwierząt oraz roślin w nich żyjących. Niestety, wciąż rosnący 
konsumpcjonizm powoduje, że obecność ksenobiotyków w życiu ludzi, zwierząt oraz w 
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środowisku jest nieunikniona. Jak wynika z wielu prac badawczych usuwanie związków EDCs 
w oczyszczalniach ścieków za pomocą konwencjonalnych metod jest niewystarczające. Słaba 
efektywność prawdopodobnie ma związek z właściwościami fizyko-chemicznymi oraz 
toksycznością ksenobiotyków. Niestety, związki wchodzące w skład szerokiej grupy 
ksenobiotyków są wykorzystywane w znaczących ilościach w różnych gałęziach przemysłu 
m.in.: w rolnictwie, przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy 
hodowli zwierząt. Biorąc pod uwagę cykl produktu, bardzo często związki te w 
niezmetabolizowanej formie, trafiają do ścieków, skąd przedostają się przede wszystkim do 
rezerwuarów wodnych (np. stosowane pestycydy w wyniku spływów z terenów rolniczych 
przedostają się do wód powierzchniowych). Stamtąd natomiast trafiają do zakładów stacji 
uzdatniania wody, które jednak nie są dość efektywne w unieszkodliwianiu tych związków. W 
konsekwencji są one wykrywalne w wodzie pitnej, z której mogą być wchłaniane do 
organizmu. Ze względu na właściwości charakteryzujące ksenobiotyki, które negatywnie 
oddziałują na populacje ludzi i zwierząt poszukuje się metody ich degradacji, albowiem 
przyroda również nie radzi sobie sama z ich unieszkodliwianiem na drodze biologicznej. 
Ponadto złożona budowa powoduje ich niedostatecznie usunięcie w procesie oczyszczania 
ścieków w wyniku czego akumulują się w organizmach żywych. Dotychczas powszechnie 
stosowane metody oczyszczania ścieków czy uzdatniania wody są niewystarczające i znaczna 
ilość tych związków przedostaje się do wód powierzchniowych, tak więc ważne jest 
opracowywanie metod eliminowania ich ze ścieków.  
Dlatego podejmowane są działania, które zastąpią stosowane do tej pory, mało efektywne 
metody. W oparciu o dane literaturowe najskuteczniejszą metodą ich usuwania jest chemiczne 
utlenianie za pomocą reaktywnych form tlenu generowanych w wyniku zastosowania 
promieniowania ultrafioletowego (UV) lub widzialnego (VIS). Metody te często pozwalają na 
otrzymanie produktów bardziej podatnych na biodegradację.  
Badania koncentrujące się na procesach fotodegradacji związków zanieczyszczających 
środowisko wodne mają przeważnie na celu zintensyfikowanie procesu rozkładu oraz 
uzyskanie nietoksycznych produktów fototransformacji. Preferowanym kierunkiem rozwoju 
tych metod jest możliwość zastosowania niezużywalnej energii w postaci promieniowania 
słonecznego.  
Wiele spośród znanych metod fotochemicznych należy do grupy procesów zaawansowanego 
utleniania (Adnavced Oxidation Processes (AOP)). Niestety mało z nich daje możliwość 
zastosowania promieniowania widzialnego. W przeważającej części skupiają się one na 
zastosowaniu promieniowania UV z różnymi kombinacjami innych utleniaczy (H2O2, O3, 
odczynnik Fentona, TiO2). Pomimo tego, że procesy z zastosowaniem promieniowania UV są 
energochłonne, to wciąż powszechnie  stosuje się je z uwagi na wysoką efektywność i szybkość 
procesu. Zastosowanie promieniowania UV pozwala również na kontrolę procesu (stałe 
warunki promieniowania). Należy mieć jednak na uwadze, iż zastosowanie dodatkowych 
utleniaczy może powodować kolejne problemy środowiskowe (np. powstający osad w trakcie 
procesu foto-Fentona). Zatem procesy takie jak fotoliza z zastosowaniem UV, UV/H2O2, 
TiO2/UV, O3/UV, TiO2/O3/UV mogą stanowić fundamenty prac badawczych z zastosowaniem 
procesów fotochemicznych, pozwalając na wyznaczenie wydajności kwantowych czy stałych 
kinetycznych. Jednakże, tylko procesy z wykorzystaniem modyfikowanych katalizatorów 
pozwalają na zastosowanie promieniowania słonecznego. Obecnie w świecie nauki poszukuje 



Załącznik nr. 2a Autoreferat o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, 
 dydaktycznej i organizacyjnej 

dr inż. Marta Gmurek 

6 
 

się najlepszego katalizatora, który za pomocą np. dodanego drugiego półprzewodnika 
spowoduje przesunięcie widma absorbowanego przez półprzewodnik w kierunku światła 
widzialnego. Dodatkowo powierzchniowe modyfikacje katalizatora metalami wpływają przez 
zmianę dystrybucji elektronów na właściwości półprzewodnika, co zwiększa aktywność 
fotodegradacji.  
Istnieje jednak proces który przy użyciu fotosensybilizatora, związku który posiada 
właściwości absorbowania promieniowania VIS, pozwala na degradację zanieczyszczeń 
wodnych przy zastosowaniu promieniowania słonecznego. Proces ten nosi nazwę 
fotosensybilizowanego utleniania. Jest to proces złożony, w którym fotosensybilizator 
wzbudzony w wyniku absorpcji energii świetlnej inicjuje reakcje utleniania związków 
organicznych. Poprzez bezpośrednią reakcję wzbudzonego fotosensybilizatora z substratem lub 
poprzez reakcję z rozpuszczonym tlenem, w wyniku których generowane są reaktywne 
cząsteczki tlenowe. Po absorpcji kwantu promieniowania, fotosensybilizator przechodzi do 
wzbudzonego stanu singletowego, a następnie w drodze przejścia interkombinacyjnego osiąga 
wzbudzony stan trypletowy, który w większości przypadków inicjuje dalsze przemiany. 
Wydajność z jaką osiągany jest stan trypletowy zależy od rodzaju fotosensybilizatora. Reakcje 
fotosensybilizowanego utleniania polegają w pierwszym przypadku na przeniesieniu elektronu 
od wzbudzonego, trypletowego, fotosensybilizatora do tlenu w stanie podstawowym i na 
dalszych reakcjach jonorodników. Możliwa jest też reakcja wzbudzonego fotosensybilizatora 
ze związkiem organicznym, powodująca oderwanie atomu wodoru, bądź bezpośrednie 
przeniesienie elektronu. Zredukowana forma fotosensybilizatora może także reagować z tlenem 
dając rodniko-anion ponadtlenkowy. Protonowanie rodniko-anionu ponadtlenkowego 
wywołuje jego szybką dysmutację prowadzącą do wytworzenia nadtlenku wodoru. 
Powstawanie nadtlenku wodoru może prowadzić do powstania rodników hydroksylowych 
(●OH), odgrywających dużą rolę w łańcuchowych procesach zaawansowanego utleniania. 
Opisane reakcje stanowią Typ I mechanizmu fotosensybilizowanego utleniania. Typ II 
mechanizmu to proces przeniesienia energii od wzbudzonego fotosensybilizatora do tlenu. 
Stanem podstawowym cząsteczki tlenu jest stan trypletowy, w którym dwa elektrony są 
niesparowane. Przejęcie przez taką cząsteczkę tlenu, energii w ilości większej niż 94,2 kJ/mol, 
powoduje zmianę konfiguracji elektronowej (zmiana spinu jednego elektronu) i osiągnięcie 
stanu singletowego (1O2). Wzbudzona cząsteczka tlenu – tlen singletowy, może ulegać 
dezaktywacji w zderzeniach z cząsteczkami rozpuszczalnika, czy też w spotkaniach z innymi 
cząsteczkami, również substratu, powracając do stanu podstawowego. Tlen singletowy może 
również wstępować w reakcje prowadzące do utlenienia substratu. Niestety, reakcje tlenu 
singletowego są dość selektywne. 

II. Omówienie wyników 

Tematyka prac przedstawionych w jednolitym cyku publikacji wykazanych jako osiągnięcie 
naukowe skupiała się na poszukiwaniu najlepszej fotochemicznie metody umożliwiającej 
degradację ksenobiotyków ze środowiska wodnego. Poszukiwania te miały na celu 
zaproponowanie najbardziej przyjaznej środowisku, a także najmniej energochłonnej metody 
fotodegradacji.  
W dostępnej literaturze zazwyczaj badania koncentrują się na degradacji pojedynczych 
związków, badany jest wpływ warunków procesowych i na tej podstawie rekomendowane są 
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procesy. Dlatego też badania przeze mnie prowadzone postanowiłam tak rozszerzyć aby, 
zbadać realne procesy zachodzące podczas fotodegradacji. Biorąc pod uwagę takie aspekty jak: 
wpływ matrycy wodnej, obecność innych związków organicznych, degradacja mieszanin 
reakcyjnych oraz realne szanse wykorzystania promieniowania słonecznego.  
Pierwszy etap badawczy dotyczył fotodegradacji pojedynczych związków, jednakże 
najważniejsze w badaniach nie było jak i czy się związek rozkłada, ale czy zastosowanie światła 
widzialnego ma sens oraz czy proces ten nie generuje bardziej toksycznych produktów 
fototransformacji (Publikacje 1-4). Na tym etapie badań degradacji poddano 4 różne 
ksenobiotyki (butylparaben (BuP), sulfametoksazol (SMX), benzyloparaben (BeP) 
i 2,4-dichlorofenol (2,4DCP)). 
Promieniowanie UV jest bardzo często stosowane w procesach fotodegradacji. Jednakże, 
zastosowanie samego promieniowania UV w procesach oczyszczania lub uzdatniania, jest 
nieekonomiczne. Najczęściej stosuje się promieniowanie monochromatyczne o długości fali 
254 nm, co w przypadku większości substancji organicznych przypada na maksimum ich 
absorbancji. Niestety promieniowanie UVC w tym zakresie nie występuje w widmie 
promieniowania słonecznego. Zatem, badań opierających się na technikach z zastosowaniem 
UVC (254nm) nie można bezpośrednio przełożyć na procesy zachodzące w środowisku wód 
naturalnych. Pomimo to, technologie te cieszą się nadal dużą popularnością, szczególnie w 
procesach dezynfekcji. Techniki fotochemicznej degradacji prowadzone są również przy 
zastosowaniu polichromatycznego promieniowania UVA, które wchodzi w zakres widma 
promieniowania słonecznego. Najczęściej jednak promieniowanie UV jest łączone z innymi 
utleniaczami, co prowadzi do generowania rodników hydroksylowych (●OH). Wiadome jest iż 
zastosowanie jako utleniacza ●OH generowanych w procesach AOP prowadzi do bardzo 
szybkiej degradacji związków i wysokiej mineralizacji. Tak wysoką efektywność degradacji 
uzyskuje się w wyniku małej selektywności tych utleniaczy. Jednakże, aby wygenerować 
rodniki hydroksylowe potrzeba dużego nakładu energetycznego oraz dodatkowego utleniacza. 
Z drugiej zaś strony, zastosowanie mniej energetycznego promieniowania widzialnego, wiąże 
się z zdecydowanie mniejszą szybkością reakcji, czyli dłuższym czasem fotodegradacji. Należy 
mieć również na uwadze, iż proces fotosensybilizowanego utleniania jest zdecydowanie mniej 
wydajny niż techniki opierające swoje działanie na rodnikach hydroksylowych. Nawet jeżeli 
rozważany jest proces z rozpuszczonym fotosensybilizatorem (układ homogeniczny), czyli 
procesu który jest zdecydowanie szybszy niż w przypadku układu heterogenicznego, nie uzyska 
się tak szybkiego rozkładu związku jak w przypadku metod AOP. Dysproporcje w 
efektywności wynikają z różnic w potencjale utleniającym (●OH – 2.8eV; 1O2 – 2.42eV) oraz 
mechanizmach fotodegradacji. 
W Publikacji 1 przedstawiono wpływ rozpuszczonych związków organicznych (dissolved 
organic matter (DOM)) zawartych w wodzie naturalnej na procesy fotodegradacji 
butyloparabenu (BuP). W powyższej pracy podjęto dyskusję porównawczą procesu H2O2/UVC 
oraz procesu fotosensybilizowanego utleniania w obecności tetra-(4-sulfofenylo)porfiryny w 
różnych matrycach wodnych. Badania prowadzono przy zastosowaniu naturalnej wody 
pochodzącej z Zalewu Sulejowskiego (woj. łódzkie), roztworów buforowanych oraz roztworów 
symulujących wodę naturalną zawierających kwasy humusowe oraz jony NO3̄.  
Potwierdzono, iż butyloparaben ulega zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej fotodegradacji 
w roztworze wodnym w wyniku działania promieniowania UVC (lampa UVC) oraz VIS (lampa 
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ksenonowa). Obecność rozpuszczonej materii organicznej w wodzie nie wpłynęła na fotolizę 
przy zastosowaniu promieniowania UVC, niewiele również wpłynęła na degradację w układzie 
H2O2/UVC. Natomiast podczas fotolizy przy udziale promieniowania widzialnego 
i fotosensybilizowanego utleniania dodanie naturalnej matrycy wodnej spowodowało znaczne 
przyspieszenie szybkości reakcji. Wyniki potwierdziły, że degradacja BuP zachodzi za 
pośrednictwem tlenu singletowego, generowanego z substancji humusowych. Obecność jonów 
azotanowych spowodowała najszybszą degradację w układzie H2O2/UVC. Badania wykazały, 
że matryca wodna odgrywa ważną rolę w wydajności procesów fotodegradacji. Uzyskane 
wyniki wzbogaciły dotychczasową wiedzę na temat fotosensybilizowanego utleniania, a także 
zaawansowanych procesów utleniania w naturalnych wodach. Mimo iż czas degradacji BuP w 
systemie H2O2/UVC był zdecydowanie krótszy, to możliwość zastosowania światła 
słonecznego do degradacji ksenobiotyków w procesach fotosensybilizowanego utleniania czyni 
ten sposób bardziej atrakcyjnym z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia. 
Podążając tym tropem podjęto próbę fotodegradacji sulfametoksazolu (SMX) - farmaceutyku 
o działaniu bakteriostatycznym, który podczas terapii farmakologicznej nie jest całkowicie 
metabolizowany. Powszechne zastosowanie w farmakologii i niska efektywność procesów 
oczyszczalnia (ok. 50%) skutkuje tym, że ten sulfonoamid jest jednym z najczęściej 
wykrywalnych w wodach naturalnych bakteriostatykiem. W ostatnich latach wielu badaczy 
skupia swoją uwagę na procesach fotodegradacji tego związku, jednakże niewiele jest 
informacji o jego rozkładzie pod wpływem promieniowania widzialnego oraz powstałych 
produktów fototransormacji i ich ekotoksykologicznego wpływu na środowisko. W Publikacji 
2 przedstawiono rezultaty badań prowadzonych w Karlsruhe Institute of Technology, które 
miały na celu odwzorowanie warunków środowiskowych i zbadanie fotodegradacji 
sulfametoksazolu. Jako źródło światła używano symulatora słonecznego firmy Oriel. Głównym 
celem przedstawionych badań było zbadanie produktów fototransformacji powstających 
podczas fotolizy SMX i określenie ich przeciwbakteryjnej toksyczności w mieszaninie. 
Produkty fototransformacji zidentyfikowano interpretując widma jonów produktu za pomocą 
LC-MS/MS. Dodatkowo do określenia dokładnych mas zastosowano hybrydowy spektrometr 
masowy UHPLC Q-ToF. Hamowanie wzrostu bakterii Vibrio fischeri (GI; 24h) i hamowanie 
luminescencji (LI; 24 h) stosowano do określenia zmian aktywności bakteriostatycznej w 
mieszaninie podczas symulowanego napromieniowania światłem słonecznym. Podczas 
długotrwałych eksperymentów z fotolizą SMX (1 tydzień), dziewięć produktów 
fototransformacji zostało zidentyfikowanych według standardów referencyjnych. Ponadto 
znaleziono trzy kolejne produkty fototransformacji SMX. Zaobserwowano, że niektóre z nich, 
np. N4-acetylo-SMX został zidentyfikowany po raz pierwszy jako produkt fotolizy SMX. 
Ponadto, produkt z masą m/z 270 został potwierdzony jako dihydroksylowana forma SMX. 
Określono kinetykę powstawania produktów fototransformacji i ustalono korelacje między 
nimi. Wykonano bilans masy rozpuszczonego węgla organicznego (dissolved organic carbon 
(DOC)), który wyraźnie pokazał, że tylko około 5 do 10% zostało zmineralizowanych podczas 
eksperymentu. Analiza toksyczności potwierdziła, że mieszanina zachowuje swoją toksyczność 
wobec luminescencji V. fischeri, nie zmniejszając wartości EC50. Dodatkowo stwierdzono, że 
aktywność hamowania wzrostu V. fischeri zmniejsza się w czasie napromieniowania, jednak 
ten spadek nie był proporcjonalny do transformacji macierzystego związku. 
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W Publikacjach 3 i 4 skupiono się na fotodegradacji benzyloparabenu (BeP) i 2,4-
dichorofenolu (2,4DCP) w procesie fotosensybilizowanego utleniania z zastosowaniem 
fotoaktywnych granulek chitozanowych (układ heterogeniczny). Prace badawcze prowadzone 
były w specjalnie zaprojektowanym fotoreaktorze. Opracowano również fotostabilny 
i mechanicznie wytrzymały nośnik z immobilizowanym fotosensybilizatorem, który został 
przebadany pod kątem możliwości generowania tlenu singletowego (w ramach badań powstały 
dwa zgłoszenia patentowe).  
Publikacja 3 opisuje cykl badań polegających na poszukiwaniu optymalnych warunków 
reakcji w zależności od parametrów reakcyjnych (pH, zawartość tlenu, stężenie substratu, ilość 
osadzonego fotosensybilizatora, natężenie promieniowania oraz krotność zastosowania tego 
samego nośnika). Immobilizacja ftalocyjanin (Zn oraz Al (III)) dała najlepsze wyniki 
fotodegradacji w heterogenicznym układzie. Wykazano, iż fotoaktywne granulki chitozanu 
można stosować kilka razy bez utraty właściwości fotouczulających. Ze względów 
ekonomicznych możliwość wielokrotnego użycia tego nośnika z zaimmobilizowanym 
fotosensybilizatorem jest bardzo obiecująca. Analiza toksyczności roztworów przed i 
poreakcyjnych została wykonana badając hamowanie luminescencji bakterii V. fischeri (LI; 15 
min). Badania jednoznacznie wykazały spadek toksyczności roztworów poreakcyjnych 
względem bakterii V. fischeri dla 2,4DCP. Dodatkowo wykonano serię eksperymentów z 
zastosowaniem naturalnego promieniowania słonecznego. Badania pozwalają wyciągnąć 
wnioski, że proces fotosensybilizowanego utleniania prowadzony w układzie heterogenicznym 
z zastosowaniem fotoaktywnych granulek chitozanowych i promieniowania słonecznego 
przyczynia się do redukcji tych związków w środowisku wodnym (nawet z nieco większą 
szybkością degradacji niż przy zastosowaniu syntetycznego promieniowania słonecznego 
(lampy)) a także do spadku toksyczności roztworów reakcyjnych. 
W badaniach przedstawionych w Publikacji 4 skoncentrowano się na określeniu mechanizmu 
reakcji heterogenicznego fotosensybilizowanego utleniania BeP i 2,4DCP. Eksperymenty 
prowadzono w obecności specjalnych dodatków, które miały zahamować działanie: tlenu 
singletowego (wygaszacz 1O2 – NaN3), rodników hydroksylowych (zmiatacz ●OH – t-BuOH) 
oraz anionorodnika ponadtlenkowego (dezaktywator O2

•-- SOD). Aby wykluczyć interakcje 
badanych związków z nośnikiem i reaktorem przeprowadzono również badania adsorpcji, z 
wyznaczeniem parametrów izotermy Langmuira. Wykluczono również możliwość rozkładu 
badanych związków na drodze fotolizy. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie 
potwierdzają, że fotodegrdacaja badanych związków zachodzi na drodze reakcji z 1O2. 
Wyznaczono również stałe szybkości reakcji BeP i 2,4DCP przy zastosowaniu techniki 
czasowo rozdzielczej, a także wyznaczono energię aktywacji tych związków. Do opisu kinetyki 
procesu zastosowano model Langmiura-Hinselwooda, który pozwolił wyznaczyć stałe 
kinetyczne w układzie heterogeniczym. 
W następnym etapie badań skupiono się na fotodegradacji mieszaniny związków, których 
rozkład prowadzony był przy zastosowaniu promieniowania UV (zarówno mono- jak i 
polichromatycznego) (Publikacje 5 i 6). 
W Publikacji 5 przedstawiono wyniki badań nad fotochemiczną degradacją mieszaniny 5 
parabenów (metylo- (MP), etylo- (EP), propylo- (PP), butylo- (BuP) i benzyloparabenu (BeP)) 
oraz ich głównego produktu rozkładu (kwasu p-hydroksybenzoesowego (p -HBA)). Aby 
przeanalizować możliwe zmiany w procesie fotodegradacji mieszaniny, które mogą być 
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związane z współzawodnictwem o promieniowanie lub utleniacz, w tych samych warunkach 
procesowych wykonano degradację pojedynczych związków. Badania prowadzono przy użyciu 
lamp monochromatycznych UVC. Rozpatrywano również dwa procesy fotolizę bezpośrednią 
oraz wspomaganą nadtlenkiem wodoru. Oba systemy były bardzo wydajne pod względem 
zmniejszania stężeń pojedynczych związków. Całkowitą degradację wszystkich obiektów 
badań osiągnięto po upływie 2 godzin lub 6 minut odpowiednio dla UVC i UVC/H2O2. 
Wyznaczono wartości stałych kinetycznych reakcji z rodnikami hydroksylowymi i wydajności 
kwantowe fotolizy dla każdego związku. Rozkład mieszaniny sześciu związków przy 
zastosowaniu układu UVC/H2O2 doprowadził do całkowitej degradacji po 30 minutach. Po tym 
czasie uzyskano 25% mineralizacji. Po raz pierwszy również wyznaczono stałą szybkości 
opartą na intensywności promieniowania dla każdego parabenu w reakcji mieszaniny z ●OH. 
Analiza produktów fototransformacji za pomocą hybrydowego spektrometru masowego 
UHPLC Q-ToF pokazuje, że hydroksylacja jest głównym etapem reakcji z ●OH. Udało się 
zidentyfikować 14 produktów reakcji. Głównymi produktami fotodegradacji jest kwas 4-
hydroksybenzoesowy, kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy, kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy 
oraz mono, di i tri-pochodne parabenów. Wykonana analiza kosztów wykazała, że użycie 
UVC/H2O2 może być skuteczne i opłacalne jeśli uzyskuje się odpowiednio wysoki stopień 
mineralizacji mieszaniny. Wyniki pokazują, że skuteczność fotodegradacji, a zatem koszty, w 
dużej mierze zależą od składu ścieków. Niemniej jednak zastosowanie nadtlenku wodoru 
doprowadziło do skrócenia czas degradacji w porównaniu z fotolizą (nawet kiedy rozważano 
mieszaninę), zmniejszając związane z tym koszty energetyczne.  
Proces ozonowania fotokatalitycznego mieszaniny zawierającej 5 parabenów (metylo- (MP), 
etylo- (EP), propylo- (PP), butylo- (BuP) i benzyloparabenu (BeP)) został zaprezentowany w 
Publikacji 6. W pierwszej kolejności mieszaninę poddano fotokatalitycznemu utlenianiu z 
zastosowaniem polichromatycznego promieniowania UVA. Jako domieszki dwutlenku tytanu 
(TiO2) zastosowano szeroką gamę metali szlachetnych, takich jak pallad (Pd), platyna (Pt), 
srebro (Ag) i złoto (Au). Aktywność fotokatalityczną każdego z nich porównano z czystym 
TiO2 i fotolizą. Szybkość degradacji pojedynczych parabenów była zgodna z kinetyką 
pseudo-pierwszego rzędu. Stała kinetyczna wzrosła wraz z liczbą atomów węgla w łańcuchu 
połączonym z pierścieniem aromatycznym. Fotoliza bezpośrednia doprowadziła jedynie do 4% 
degradacji parabenów, podczas gdy obecność katalizatorów poprawiła degradację parabenów, 
a także redukcję ogólnego węgla organicznego (total organic carbon (TOC)) i chemicznego 
zapotrzebowania na tlen (chemical oxygen demand (COD)). Dla najlepszych katalizatorów, 
Ag-TiO2 i Pd-TiO2, po 180 minutach reakcji uzyskano redukcję powyżej 50% początkowego 
stężenia parabenów. Najwyższą szybkość degradacji osiągnięto dla BeP z Pd-TiO2 (ok. 75% 
degradacji). Toksyczność roztworów parabenów przed i po wszystkich reakcjach oceniano za 
pomocą trzech różnych indykatorów bakterii: Vibrio fischeri, rośliny: Lepidium sativum oraz 
małży: Corbicula fluminea. W przypadku Vibrio fischeri toksyczność po procesie 
fotokatalitycznego utleniania pozostaje wysoka. Wskaźnik kiełkowania dla Lepidium sativum 
wzrósł w obecności oczyszczonych ścieków, zaś śmiertelność Corbicula fluminea zmniejszyła 
się dla roztworów po procesie z zastosowaniem Pd-TiO2 i Ag-TiO2. Należy mieć jednak na 
uwadze, iż całkowite usunięcie parabenów, mineralizacja czy COD nie zostały osiągnięte. 
Wyniki te pokazują, że nawet przy niskich stężeniach katalizatory tj. Pd-TiO2 i Ag-TiO2 są 
interesującymi materiałami katalitycznymi do fotokatalitycznej degradacji ścieków 
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zawierających parabeny. Wykazano również, iż zastosowanie promieniowania UVA 
wspomaganego ozonowaniem i katalizatorami TiO2 domieszkowanymi metalami szlachetnymi 
poprawia degradację parabenów, a także usuwanie COD i TOC. Stwierdzono, że ozonowanie 
fotokatalityczne może obniżyć stężenie parabenów poniżej poziomu detekcji HPLC. 
Wykazano, że ozonowanie wymaga większej ilości ozonu, aby uzyskać ten sam stopień 
redukcji, co zwiększa zużycie energii dwukrotnie w porównaniu do fotokatalitycznego 
ozonowania. Pomimo, iż zastosowanie promieniowania UVA znacznie zwiększyła zużycie 
energii, to całkowita degradacja mieszaniny parabenów została osiągnięta przy użyciu 
mniejszych ilości ozonu, zmniejszając w ten sposób całkowite koszty procesu. Dlatego do 
ozonowania fotokatalitycznego można stosować mniejsze reaktory, ponieważ wymagany jest 
krótszy czas reakcji. Przy najniższej pochłoniętej dawce ozonu (transferred ozone dose (TOD)), 
całkowitą degradację związków uzyskano dla Ag-TiO2. Ocena toksyczności dla różnych 
bioindykatorów wykazuje zmniejszenie toksyczności po procesie fotodegradacji względem 
początkowej toksyczności mieszaniny parabenów. W przypadku C. fluminea nie 
zaobserwowano śmiertelności po 72 godzinach ekspozycji na roztwory poreakcyjne. Podczas 
gdy dla L. sativum wskaźnik kiełkowania z wysokiego poziomu fitotoksyczności dla 
mieszaniny parabenów przed degradacją został zredukowany do niefitotoksycznego. W 
przypadku gatunków wrażliwych tj: V. fischeri hamowanie luminescencji było zawsze większe 
niż 30%, co oznacza, że produkty uboczne powstające w wyniku ozonowania 
fotokatalitycznego nadal są toksyczne w stosunku do tych bakterii w porównaniu z innymi 
badanymi bioindykatorami. Analiza fotoproduktów wykonana przy zastosowaniu HPLC 
wykazała, iż również w tym wypadku hydroksylacja jest główną drogą rozpadu parabenów. 
Określono kinetykę powstawania produktów fototransformacji i ustalono korelacje między 
nimi. Wśród wykrytych produktów fototransformacji znajdują się kwas 4-
hydroksybenzoesowy, kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy, kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy, 
hydrochinon, 1,4-benzochinon. 
Na podstawie dostępnej literatury oraz własnych prac badawczych powstał artykuł 
przeglądowy, który zawiera rekomendacje dotyczące zastosowania promieniowania 
widzialnego zarówno w procesach fotosensybilizowanego jak i fotokatalitycznego utleniania 
(Publikacja 7). Praca ta jest jedyną publikacją, która tak szeroko opisuje procesy 
fotochemiczne związków estrogennych. Artykuł przedstawia zbiór dotychczasowych prac 
badawczych nad degradacją sztucznych i naturalnych hormonów, alkilofenoli, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, konserwantów (w tym parabenów) oraz 
pestycydów. Omówiono w niej procesy zachodzące pod wpływem fotolizy bezpośredniej, czy 
wspomaganej H2O2 oraz odczynnikiem Fentona. Bardzo dużo uwagi poświęcono również 
procesom fotokatalitycznego i fotosensybilizowanego utleniania.  
Dodatkowo efekty prac badawczych nad zastosowaniem naturalnego i syntetycznego 
promieniowania słonecznego w obu wyżej wymienionych procesach fotochemicznej 
degradacji zostały zaprezentowane na 5th European Conference on Environmental 
Applications of Advanced Oxidation Processes oraz przedstawione w Publikacji 8. 
Porównania dokonano między procesem fotosensybilizowanego utleniania z zastosowaniem 
fotoaktywnych granulek chitozanowych, a procesem fotokatalitycznego utleniania z 
zastosowaniem katalizatorów domieszkowanych metalami szlachetnymi (Pt, Pd, Ag oraz Au). 
Degradację mieszaniny parabenów pod wpływem naturalnego promieniowania słonecznego z 
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zastosowaniem obu procesów wykonywano w tym samym czasie, aby zapobiec wpływowi 
zmienności pogody przy ich porównaniu. Jednocześnie, sprawdzono wpływ różnych matryc 
wodnych na przebieg procesów. Zastosowanie naturalnego światła słonecznego w przypadku 
obu procesów fotochemicznych doprowadziło do zmniejszenia stężenia parabenów. Należy 
jednak zauważyć, że domieszkowanie TiO2 przez złoto nie było skuteczne w fotodegradacji 
mieszaniny parabenów. Efektywność fotosesnybilizowanego utleniania była mniejsza. 
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że tlen singletowy jest znacznie słabszy niż rodniki 
hydroksylowe, a dodatkowo został zastosowany system heterogeniczny, fotosensybilizowane 
utlenianie wydaje się obiecującym i przyszłościowym sposobem oczyszczania wody i ścieków.  

III. Posumowanie 

Wobec ogromnych ilości ksenobiotyków zużywanych i emitowanych do środowiska każdego 
roku oraz ze względu na udowodnione szkodliwe działanie środowiskowe i zdrowotne 
substancji będących przedmiotem mojego zainteresowania, poznanie możliwych dróg ich 
fototransformacji w zbiornikach wodnych może mieć duże znaczenie dla ochrony zdrowia 
obecnego i przyszłych pokoleń. 
Wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ramach przedstawionego cyklu potwierdzają 
możliwość wykorzystania naturalnego promieniowania słonecznego do usuwania badanych 
ksenobiotyków ze środowiska wodnego. Dodatkowo wykazano, iż zaproponowany proces 
fotosensybilizowanego utleniania w układzie heterogenicznym może konkurować z tak 
powszechnie używanym procesem fotokatalitcznego utleniania. Jak dotąd kontrowersyjnym 
aspektem tego procesu była konieczność wprowadzania do oczyszczanego medium 
fotosensybilizatora – barwnika, który ma zdolność zaabsorbowania energii promieniowania 
słonecznego i w pośredni sposób przekazania jej cząsteczce tlenu powodując przekształcenie 
jej w formę reaktywną. Rezultaty przeprowadzonych badań immobilizacji różnego typu 
barwników na różnych, nierozpuszczalnych w wodzie, nośnikach wskazują na możliwość 
opracowania skutecznej metody usuwania tych substancji ze środowiska wodnego bez 
wprowadzania dodatkowego zanieczyszczenia. Dając tym samym, podstawy do dalszych prób 
rozwiązania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z 
ewentualnym wprowadzeniem metody fotosensybilizowanego utleniania zanieczyszczeń do 
wykorzystania przemysłowego w miejscach emisji tego typu zanieczyszczeń. 
Konieczne są jeszcze dodatkowe badania nad najbardziej optymalnym w danych warunkach 
układem barwnik – nośnik, zarówno pod względem jego skuteczności, jak i pod względem 
ekonomicznym. Opracowanie możliwości unieruchomienia fotosensybilizatora na łatwym do 
usunięcia z wody nośniku z zachowaniem wysokiej skuteczności procesu fotosensybilizacji 
daje dużą nadzieję i mobilizację do dalszej pracy nad poprawą jakości środowiska wodnego.  
Należy również zwrócić uwagę, iż zastosowanie procesu fotokatalitycznego utleniania 
powinno się odbywać na unieruchomionym nośniku. Unieruchomienie katalizatora, który 
można regenerować przez kalcynowanie, także pozwoliłoby na ominięcie problemu jakim jest 
odzysk katalizatora zawieszonego w roztworze.  

Najważniejsze osiągnięcia w omawianym cyklu publikacji są następujące: 
 Wykazano iż dodatek kwasów humusowych przyśpiesza reakcję fotodegradacji przy 

zastosowaniu światła widzialnego 
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 Zidentyfikowano nowe produkty fototransformacji SMX powstałe wyniku 
promieniowania widzialnego 

 Na podstawie badań powstały dwa zgłoszenia Patentowe: 
o M.Gmurek, M. Foszpańczyk, M. Olak-Kucharczyk, Z. Modrzejewska, S.Ledakowicz, 

"Sposób wytwarzania nośników chitozanowych z zaimmobilizowanymi 
fotosensybilizatorami" zgłoszenie wniesione dnia 20.10.2015 za nr P 414438 

o M.Gmurek, M. Foszpańczyk, M. Olak-Kucharczyk, S.Ledakowicz, "Sposób oczyszczania 
wody i ścieków zawierających związki organiczne oraz bakterie metodą 
fotosensybilizowanego utleniania" zgłoszenie wniesione dnia 16.11.2015 za nr P 414810 

 Ksenobiotyki obecne w ściekach i wodach naturalnych mogą ulegać degradacji w wyniku 
działania promieniowania widzialnego i fotosensybilizatora osadzonego na 
nierozpuszczalnym nośniku w postaci granulek. Zastosowanie nośnika w postaci cząstek 
przyczyni się do zwiększenia powierzchni międzyfazowej. Udowodniono, że zastosowanie 
fotoaktywnych granulek chitozanowych prowadzi do degradacji ksenobiotyków w 
szerokim zakresie pH. Wykazano, iż rozkład ksenobiotyków w wodzie 
zdemineralizowanej w układzie homogenicznym nie zachodzi w ogóle (lub tylko 
częściowo na drodze fotolizy), natomiast zastosowanie fotoaktywnych granulek 
chitozanowych prowadzi do rozkładu tych związków w takich warunkach procesowych.  

 Wykazano, iż wpływ temperatury ma duże znaczenie dla efektywności procesu, jednakże 
nie zaobserwowano wpływu temperatury na strukturę nośnika. Obliczono również energię 
aktywacji dla BeP i 2,4DCP. 

 Udowodniono iż dodatek metali szlachetnych umożliwia zastosowanie promieniowania 
widzialnego oraz polepsza aktywność utleniania katalizatorów w zakresie promieniowania 
UVA, a zastosowanie katalizatorów domieszkowanych metalami szlachetnymi powoduje 
obniżenie toksyczności mieszaniny reakcyjnej. 

 Przeprowadzono również serię eksperymentów w mieszaninie reakcyjnej (zawierającej 5 
parabenów: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, i benzylparaben). Udowodniono, że fotoaktywne 
granulki chitozanowe oraz domieszkowane metalami szlachetnymi katalizatory są zdolne 
do degradacji mieszanin związków zarówno w wodzie naturalnej jak i demineralizowanej. 
A zastosowanie tych wód nawet przyśpieszyło znacznie proces, a przy tym nie wpłynęło 
na strukturę nośnika.  

 Udowodniono również, że możliwe jest wielokrotne zastosowanie tego samego nośnika 
bez widocznej utraty wydajności. 

 Potwierdzono możliwość zastosowania promieniowania słonecznego do degradacji 
ksenobiotyków, wykazując, że podczas procesu uzyskuje się spadek toksyczności, co 
świadczy o powstawaniu mniej toksycznych produktów fototransformacji. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

Swoją karierę naukową zaczynałam jako studentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska (WIPOS) Politechniki Łódzkiej, a następnie jako doktorantka realizująca prace 
badawcze pod nadzorem dr inż. Jacka Millera, a po jego śmierci prof. dr hab. inż. Stanisława 
Ledakowicza.  
W 2008r. ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska PŁ. A moja praca magisterska oceniona na ocenę bardzo dobrą, zdobyła 
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nagrodę Grand Prix Konkursu „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju 2009” organizowanego 
przez firmę Bayer i UNEP. W października 2012r. zostałam zatrudniona na stanowisku 
asystenta, a od marca 2015r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej PŁ. 
W dniu 31 stycznia 2014r. obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt.” Sensybilizowane 
fotoutlenianie wybranych ksenoestrogenów w roztworach wodnych w układzie homo- i 
heterogenicznym”. 
W czasie studiów doktoranckich wykorzystywałam wszelkie możliwe szanse na zdobycie 
dodatkowych kwalifikacji – uczestniczyłam w kilkudniowym stażu w laboratoriach firmy 
Bayer, odbyłam 3 miesięczny staż zagraniczny na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz 
ukończyłam studia podyplomowe - Analityka w Ochronie Środowiska na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Dodatkowo w trakcie studiów doktorskich otrzymałam 
stypendia w ramach projektu "Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe 
doktorantów" (2009) oraz  „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych 
technologii” (2012) finansowane z Europejskiego EFS oraz ze środków budżetu Państwa. 
Podczas kilkuletniej pracy badawczej zdobyłam wiele nagród. Na uwagę zasługuje przyznana 
dwukrotnie pierwsza nagroda w sesji Młodych Badaczy na 9. Międzynarodowym Kongresie 
Societas Humboldtiana Polonorum (Poznań 4.07-7.07.2013) oraz na 10. Międzynarodowym 
Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum (Łódź 30.07-2.07.2016), a także stypendium 
START również dwukrotnie przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2014 oraz 
2015 roku. W 2017 roku została przyznana mi przez Polską Akademię Nauk Oddział w Łodzi 
i Konferencję Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych nagroda za wybitne osiągnięcia 
przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie 
województwa łódzkiego. W tym samym roku zostałam również laureatką programu 
„Mobilność Plus” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Ponadto brałam udział jako główny wykonawca w dwóch projektach finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki „Badania kinetyki fotosensybilizowanego utleniania wybranych 
ksenobiotyków w układach heterogenicznych” (2012-2016, kierownik prof. dr hab. inż. 
Stanisław Ledakowicz), „Fotokatalityczna konwersja odpadowej gliceryny do wodoru” (2011-
2015, dr hab. inż. Marek Stelmachowski, prof. nadzw. PŁ) oraz jako wykonawca w projekcje 
„Opracowanie innowacyjnej chemiczno - biologicznej technologii oczyszczania ścieków 
włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej” realizowanego w 
ramach Programu Badań Stosowanych – Ścieżka A finansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (2012-2016, kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz). Byłam też 
kierownikiem projektu Small Grant Scheme pt: „Photosensitezed oxidation of butyl and benzyl 
esters of p-hydroxybenzoic acid using immobilized photosensitzer into polyurethane 
nanofibres” w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2014-2016). 
W efekcie pracy nad grantem „Badania kinetyki fotosensybilizowanego utleniania wybranych 
ksenobiotyków w układach heterogenicznych” zgłoszono dwa zgłoszenia patentowe: "Sposób 
wytwarzania nośników chitozanowych z zaimmobilizowanymi fotosensybilizatorami" 
zgłoszenie wniesione dnia 20.10.2015 za nr P 4144382; oraz "Sposób oczyszczania wody i 
ścieków zawierających związki organiczne oraz bakterie metodą fotosensybilizowanego 
utleniania" zgłoszenie wniesione dnia 16.11.2015 za nr P 414810. W obu tych zgłoszeniach 
jako twórca wynalazku posiadam 70% udziału. 
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Realizuję również prace badawcze oparte na współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze 
(prof. Jiri Mosinger) oraz w ramach projektu bilateralnego Polska/Portugalia współpracuje 
z Uniwersytetem w Coimbrze (prof. M. Quinta-Ferreira). Ponadto, zdobyłam międzynarodowe 
doświadczenia naukowe. W okresie po uzyskaniu stopnia doktora odbyłam dwa 
dwutygodniowe staże na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia, 2014, 2015) oraz 
dwumiesięczny oraz miesięczny staż w Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Niemcy, 2014, 
2017) w ramach prestiżowego stypendium DAAD. Ponadto w ramach programu „Mobilność 
Plus” od 01.01.2018 roku przebywam na dwuletnim stażu badawczym na Uniwersytecie w 
Coimbrze (Portugalia). 
Jestem promotorem pomocniczym dwóch doktorantek (mgr inż. Katarzyny Bednarczyk oraz 
mgr inż. Magdaleny Foszpańczyk). Ponadto, w grudniu 2017 doktoryzowała się dr inż. Lucyna 
Bilińska, której byłam promotorem pomocniczym. Byłam również opiekunem trzech gości 
zagranicznych: Francisco Ríos Ruiz (z Uniwersytetu w Granadzie, Hiszpania), Andre F. Rossi 
(z Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia), Rui C. Martins (z Uniwersytetu w Coimbrze, 
Portugalia). 
W efekcie prowadzonych przeze mnie badań opublikowano artykuły w czasopismach 
krajowych i międzynarodowych oraz wyniki były prezentowane na sympozjach i 
konferencjach. Osiągnięcia te zostały przedstawione poniżej. 

5.1. Działalnośc naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych tematyka  prowadzonych przeze mnie badań 
naukowych jest ściśle związana z inżynierią środowiska z elementami inżynierii chemicznej. 
Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na skutecznym eliminowaniu ze 
środowiska wodnego (ścieków, wód naturalnych) groźnych zanieczyszczeń przy zastosowaniu 
procesów fotochemicznych inicjowanych promieniowaniem UV oraz VIS. Badania 
prowadzone są w różnych obszarach: 1) Zastosowanie procesów zaawansowanego utleniania 
(ozonowanie, H2O2/UV, reakcja Fentona, fotolatalityczne utlenianie); 2) Zastosowanie procesu 
fotosensybilizowanego utleniania (w układzie homogenicznym i heterogenicznym); 
3) Zastosowanie naturalnego promieniowania słonecznego w procesach fotosenybilizowanego 
utleniania oraz fotokatalitycznego utleniania; 4) Identyfikacja powstałych w wyniku wyżej 
wymienionych procesów produktów transformacji (metody chromatograficzne LC oraz GC z 
sprzężone ze spektrofotometrią mas); 5) Analiza toksykologiczna obejmowała zastosowanie 
różnych indykatorów toksyczności: bakterii (test bioluminescencyjny z Vibrio fisheri, badania 
przesiewowe z zastosowaniem Escherichia coli (test ToxTrak™), mięczaków (testy z 
wykorzystaniem Corbicula fluminea), roślin (Lepidium sativum); 6) Modelowanie i 
matematyczny opis kinetyki i mechanizmów procesów fotoutleniania z wyznaczeniem stałych 
kinetycznych; 7) Zastosowanie procesów zaawansowanego utleniania do oczyszczania 
rzeczywistych ścieków włókienniczych oraz próby ich integracji z procesami biologicznego 
oczyszczania, umożliwiając powtórne wykorzystanie wody w zakładach przemysłu 
włókienniczego. 
Moje zainteresowania badawcze skupiają się  zatem na procesach które dostarczą wielu 
istotnych informacji na temat mechanizmów samooczyszczania wód w procesach 
fotochemicznych z udziałem promieniowania widzialnego. Uwaga moja była skierowana na 
szeroką analizę wpływu różnorodnych czynników fizycznych i chemicznych na przebieg 
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procesu fotodegradacji ksenobiotyków. Badania prowadziłam zarówno w układach 
modelowych, jak i rzeczywistych co pozwala na porównanie przebiegu reakcji w warunkach 
laboratoryjnych z procesami zachodzącymi w warunkach naturalnych w obecności substancji, 
które mogą zakłócać fotodegradację substratów współzawodnicząc o dostęp do światła bądź 
przyspieszać ją w wyniku synergistycznego działania kilku fotoprocesów.  

Lp. Publikacje nie wchodzące w skład osiągnięcia 
naukowego 

znajdujące się w bazie JRC 

 IF Pkt. 
MNiSW 

 Prace opublikowane po doktoracie 

1 

L Bilińska, R Żyłła, K Smółka, M Gmurek, S Ledakowicz, 
(2017), Modeling of Ozonation of C.I. Reactive Black 5 
Through a Kinetic Approach, Fibres & Textiles in Eastern 
Europe, 25, 5(125), 54-60  

 

0.626 25 

2 

M Gmurek, S Ledakowicz, (2017), A new approach to 
heterogeneous kinetics of photosensitized oxidation, Journal 
of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 341, 51-
56  

 

2.625 25 

3 

JF Gomes, K Bednarczyk, M Gmurek, M Stelmachowski, 
A Zaleska-Medynska, FC Bastos, ME Quinta-Ferreira, R 
Costa, RM Quinta-Ferreira, RC Martins, (2017), Noble 
metal− TiO 2 Supported Catalysts for the Catalytic 
Ozonation of Parabens Mixtures, Process Safety and 
Environmental Protection, 111, 148-159  

 

2.905 30 

4 

M Pipolo, M Gmurek, V Corceiro, R Costa, ME Quinta-
Ferreira, S Ledakowicz, RM Quinta-Ferreira, RC Martins, 
2017, Ozone-Based Technologies for Parabens Removal 
from Water: Toxicity Assessment, Ozone: Science and 
Engineering, 39 (4), 233-243  

 

0.892 15 

5 

F Ríos, M Olak-Kucharczyk, M Gmurek, S Ledakowicz, 
(2017), Removal efficiency of anionic surfactants from 
water during UVC photolysis and advanced oxidation 
process in H2O2/UVC system, Archives of Environmental 
Protection 43 (1), 20-26  

 

0.708 15 

6 
L Bilińska, M Gmurek, S Ledakowicz, (2017), Textile 
wastewater treatment by AOPs for brine reuse, Process 
Safety and Environmental Protection 109, 420-428  

 

2.905 30 

7 

K Paździor, J Wrębiak, A Klepacz-Smółka, M Gmurek, L 
Bilińska, L Kos, J Sójka- Ledakowicz, S Ledakowicz., 
(2017), Influence of ozonation and biodegradation on 
toxicity of industrial textile wastewater, Journal of 
Environmental Management 195, 166-173  

 

4.01 35 
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8 

L Bilińska, M Gmurek, S Ledakowicz, (2016), Comparison 
between industrial and simulated textile wastewater 
treatment by AOPs – Biodegradability, toxicity and cost 
assessment, Chemical Engineering Journal 306, 550–559  

 

6.216 45 

9 

D Gryglik, M Gmurek, M Foszpańczyk, S Ledakowicz, 
(2016), Photodegradation of 2,4-Dichlorophenol in 
Aqueous Systems under Simulated and Natural Sunlight, 
International Journal of Photoenergy, DOI: 
10.1155/2016/9462098  

 

1.277 20 

10 

RC Martins, M Gmurek, AF Rossi, V Corceiro, R Costa, M 
E Quinta-Ferreira, S Ledakowicz, R M Quinta-Ferreira, 
(2016), Application of Fenton oxidation to reduce the 
toxicity of mixed parabens, Water Science & Technology 74 
(8), 1867-1875  

 

1.197 20 

11 

D Gryglik, M Gmurek, (2015), The photosensitized 
oxidation of mixture of parabens in aqueous solution, 
Environmental Science and Pollution Research, 
DOI:10.1007/s11356-014-4059-1  

 

2.760 30 

12 

L Bilińska, M Gmurek, S Ledakowicz, (2015), Application 
of advanced oxidation technologies for decolorization and 
mineralization of textile wastewaters, Journal Of Advanced 
Oxidation Technologies, 18 (2), 185-194  

 

0.738 15 

13 

M Gmurek, M Bizukojć, J Mosinger, S Ledakowicz, 
(2015), Application of photoactive electrospun nanofiber 
materials with immobilized meso-tetraphenylporphyrin for 
parabens photodegradation, Catalysis Today, 240, 160-167 

 

4.312 35 

 SUMA  31.171 340 

 

5.2. Działalnośc naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych moje zainteresowania były głównie 
związane z procesem fotosensybilizowanego utleniania. Badania prowadzone w ramach mojej 
rozprawy doktorskiej skupiały się na degradacji pojedynczych związków w układzie 
homogenicznym oraz w układzie heterogenicznym z zastosowaniem nanowłókniny 
poliuretanowej z zaimmobilizownaym fotosensybilizatorem. Jednakże używany przeze mnie 
nośnik nie był przez mnie wytwarzany, a otrzymywany w wyniku współpracy z Profesorem Jiri 
Mosingerem z Uniwersytetu Karola w Pradze. 
 

Lp. Publikacje niewchodzące w skład osiągnięcia naukowego 
znajdujące się w bazie JRC 

IF Pkt. 
MNiSW 

Prace opublikowane po doktoracie 

1 M Gmurek, JS Miller, S Ledakowicz, (2012), Kinetics of the 
photosensitized degradation of benzyl 4-hydroxybenzoate in 

3.473 40 
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4 

5 

6 

7 

homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation, 
Chemical Engineering Journal, 21 O, 417-424 

M Gmurek, J Mosinger, JS Miller, (2012), 2-Chlorophenol 
photooxidation using immobilized meso-tetraphenylporphyrin in 
polyurethane nanofabrics, Photochemical & Photobiological Sciences, 
11 (9), 1422- 1427 

M Gmurek, JS Miller, (2012), Photosensitised oxidation of a water 
pollutant using sulphonated porphyrin, Chemical Papers, 66 (2), 120-
128 

D Błędzka, M Gmurek, M Olak-Kucharczyk, J S Miller, S 
Ledakowicz, (2011 ), Photodegradation of n-butylparaben in natura! 
water from Sulejow reservoir, Ecological Chemistry and Engineeńng S, 
19 (1), 517-525 

M Gmurek, P Kubat, J Mosinger, J S Miller, (2011), Comparison of 
two photosensitizers Al(lll)phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid 
and meso-tetraki.s( 4-sulfonatophenyl)porphyrin in photooxidation of n
butylparaben, Journal of Photochemistry & Photobiology A: 
Chemistry, 223, 50-56 

D Błędzka, M Gmurek, D Gryglik, M Olak, JS Miller, S Ledakowicz, 
(2010), Photodegradation and advanced oxidation of endocrine 
disruptors in aqueous solutions, Catalysis Today, 1-2, 125 130 

D Gryglik, M Lach, JS Miller, (2009), The aqueous photosensitized 
degradation of butylparaben, Photochemical & Photobiological 
Sciences, 8, 549-555 

SUMA 

6. Podsumowanie dorobku naukowego 

A) Zestawienie dorobku naukowego 

Lp. Rodzaj prac Po Przed 
doktoracie doktoratem 

1 Artykuły z listy JCR 20 7 
2 Artykuły na liście MNiSW lista B 4 4 
3 Artykuły s2oza listy MNiSW 2 
4 Rozdziały w monografiach 2 2 
5 Zgłoszenia 2atentowe 2 
6 Referaty na konferencjach 3 8 
7 Komunikaty na konferencjach 

krajowych i mi~dzynarodowych 19 16 
8 Łącznie 52 37 

. . , 
l, t J, I tJ \ 0 I I ! t I 

2.923 20 

0.879 20 

0.423 15 

2.421 27 

2.993 32 

2.708 25 

15.82 179 

Suma 

27 
8 
2 
4 
2 

11 

35 
89 

18 
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B) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: 

Lp. Rodzaj prac Sumaryczny (E pkt. MNiSW) 
IF 

1 Przed uzyskaniem stopnia doktora - lista 
JCR 15.82 (179) 

2 Przed uzyskaniem stopnia doktora - lista 
MNiSW (212 
Po uzyskaniu sto~nia doktora 

3 Uwzględnione w cyklu publikacji 
wchodz~ce w skład osiągni~cia naukowego 27.944 {250) 

4 Nie ujęte w cyklu publikacji wchodzących 
w skład osiągnięcia naukowego - lista JCR 31.171 (3402 

5 Nie ujęte w cyklu publikacji wchodzących 
w skład osiągnięcia naukowego - lista 
MNiSW {302 

SUMA (3+4} 59.115 (5902 
SUMA (1+2+3+4+5} 74.935 (820) 

C) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): (na dzień 15.01.2018) 

Cytowania wg baz: Liczba cytowań Liczba cytowań bez autocytowań 
WoS 184 128 
Scopus 196 138 

Google Scholar 254 

D) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): (na dzień 15.01.2018) 

wg baz: Indeks Hirscha 
WoS 9 
Sco us 9 
Google Scholar 10 
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