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Podstawaopracowania recenzji

Podstawę opracowaniarecenzjistanowiUchwałanr 16/2021/2022z dnia
20.12.202l r.Rady Dyscypliny Naukowej lnžynieriaSrodowiska,GornictwoiEnergetyka
Politechniki Częstochowskiej. w sprawiepowołaniakomisjihabilitacyjnejw celu
przeprowadzenia p0stepowania habilitacyjnego w dzicdzinicnaukinżynieryjno-
technicznych, wdyseyplinie inžynieriaśrodowiska, górnictwoi energetyka,wszczętego
nawniosck dr IzabeliMagdalenyKrupińskiej,kiórapowolujemnienarecenzenla.



Informacje o labilitantee

Kandydatka w1997r.obronilapracęmagisterskąpt.,,Wiašciwościantynowotworowe
kompleksów eynyi rutenu" naWydziale ChemiiUniwersytetu Wrocławskiego. W2006r
Kandydatka uzyskałastopieńdoktorana WydzialeInżynieriiSrodowiskaPolitechniki
Wrocławskiej napodstawie rozprawypt. ,Przydatnosëkoagulacjiw Oczyszcaniuwody
podziemnej zeszc7egolnym uwzglçdnienicm usuwaniazelaza",którejpromotorembyłaprol.
dr hab. inż. Maria Swiderska-Bróż

Dotychezasowa drogazawodowa drIzabeliKrupińskiejprzebicgałanastępująco:
od1.10.I 997r. do1.10.2001 r. pracowalajakoasy'stentPolitechnikiZielonogórskiej,

Wydzialu Budownictwa i lnżynieriiSanítarmej,w ZakładzieTechnologiiWody,Scieków
Odpadów;

-od 1.10.2001 r. do 30.09.2006 r. byłazatrudnionajakOasystentUniwersyletu
Ziclonogórskiego, wZakładzicTechnologiiWody,SciekówiOdpadów;
od 1.10.2007 r.jestadiunktem Uniwersytetu Zielonogórskiego, wZakładzieTechnologii
Wody,Sciekówi Odpadów;

-od20.09.1999 r.do25.08.2000r.pracowałajakonauczycielchemiiw
ZespoleSzkółEkologicznychw ZielonejGórze.

Ocena osiągniçć Habilitantki

Jako osiągnięcie naukoweHabilitantkaprzedstawiłacyklpublikacjipodwspólnym
tytulem:Wplywsubstancji organicznych na usuwaniezwiązkÓw2elazapodczas
OC7ySzczania wodyprzeznaczonej dospoŽYCiaprzezludzi."Cykltenstanowi14publikacji:

CI Tzabela Krupinska, WioletaKowalczyk,GrażynaSzezepaniak2013:..Wplyw
wartosci wspołczynnika wspofwystępowania substancjiorganicznychi želaza
ogólnegow wodziepodziemnejna skutecznošćjej oczyszcezania".Ochrona
Srodowiska Vol. 35(3), 27-34.

C2Izabela Krupiñńska 2014:"Effectof thetypeof aluminiumcoagulanton
effectivenessat removingpollutantsIrom groundwaterin the proccsSof
coagulation". 9TTHInternationalConferenceEnvironmentalEngineeringVilnius,
Litwa 1-8. ISBN:

C3 lzabelaKrupiñńska2015:,Wplyw temperaturyi pH na skutecznośćusuwania
zanieczyszCzen2 wody podziemnejw procesiekoagulacji".OchronaSrodowiska
Vol.37 (3).
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C4IzabelaKrupińska2015:"Importanceof humiesubstanceslor methodsof
groundwatertreatment".PolishJournalof SoilScienceVol.48(2),161-l72.

C5Izabela Krupiiska2016:"Theintluenceofaerationandtypeofcoagulanton
effectiveness in removingpollutantsfromgroundwaler the process of
coagulation". ChemicalandBiochemicalEngineeringQuarterlyVol.30(4),465-
475.

C6Izabela Krupińska 2016:"Theimpactoftheoxidisingagenttypeandcoagulant
typeon theeffectiveness of coagulationin theremovalof pollutantsfrom
underground waterwithanincreasedcontentof organiesubstances".Journalof
Environmental EnginecringandLandscapeManagementVol.24(1),70-78.

C7Izabela Krupińska 2017:"Theimpactof potassiummanganate(VIl)onthe
effectiverness of coagulation in theremovalof ironandmanganesefrom
groundwaterwith an increascdcontentol organicsubstances".Civil and
EnvironmentalEngineeringReportsVol.27(4),29-41.

C8Izabela Krupińska 2017:"Effectoforganicsubstances ontheeflicicncyofFe(ll)
toFeqlll) oxidation andremovalofironcompoundslromgroundwaterinthe
sedimentation process". CivilandEnvironmentalEnginceringReportsVol.26(3),
15-29.

C9lzabela Krupiñska 2018:*"Removal ofnaturalorganicmalterfromgroundwaterby
coagulation usingprehydrolysedandnon-prehydrolyscdcoagulants".Desalination
andWaterTrcatment vol.132, 244-252.

Ci0 Izabela Krupińska 2019:"Removalof ironandorganicsubstancesfrom
groundwater inanalkalinemedium".JournalofEnvironmentalEngineeringand
LandscapeManagementVol. 27(1), 12-21.

CI Izabela Krupiiska2020:"Impactoftheoxidanttypeontheefliciencyof the
OXIdation andremOvalot ironcompoundstromgroundwatercontaininghumie
substances".MoleculesVol.25 (15), 3380

C12Izabela Krupiiska2020:"Theeffectof thetypeofhydrolysisof aluminum
coagulantson the ellectivenessot organiesubstancesremovalfrom water.
DesalinationandWaterTreatmentVol.186, 171-180.

C13IzabelaKrupińska2020:*Aluminumdrinkingwatertreatmentresidualsandtheir
toxiC impact on human health". Molccules Vol.25, 1-13

C14 Izabela Krupiñska 2021:"Removing ironandorganiesubstancesIromwaterover
thecourseof itstrealmentwiththeapplicationof averageandhighlyalkaline
polyaluminumchlorides".MoleculesVol.26 (5), 1367



Sumaryczny impact factorcykluto21,108,asumaryczna liczbapunktówMNISWwynosi565
(z uwzględnieniemudziałuHabilitantki).

Cyklpublikacji zostałpoświęcony zagadnieniu Oczyszczania wodypodziemnej
ZAWICrającej nie tyIkozW14ZK1 2elazai manganu,alc rowTiezsubstancjeorganiczne.
flabilitantka wszczególności okrešlawphyw

rodzaju I poziomuzanieczyszczenia wodysubstancjamiorganicznymiwyboru
utleniacza naskuteczność utlenianiażelaza(Il)doFe(1Il)orazichusuwaniewprocesie
sedymentacji C1, C8, C11);

rodzaju stosowanego reagentadokorektypHnaskutecznoseoczyszczaniawody
podziemnci (C10);

rodzajui stopnia polimeryzacji koagulantuglinowegonaskutecznoscusuwaniaželaa
Substancji organicznych 7wodypodziemnej(C2,C3i C9)oraznazawartośéglinu

pozostałego (C9 i C13);

wstępnego utlenianianaskutecznoščusuwaniażelazai substancjiorganicznychw
procesiekoagulacji (C1,C5 i C6);

rodzajui ilościsubstancjiorganicznychwwodzienaskutecznośćusuwaniażelazaw
procesiekoagulacji(C1,C2,C5,C9 i C12);

slopniahydrolizykoagulantunaskutecznośćoczyszczaniawody(C12;,
obecnościżelazawginowychkoagulantach wstepniezhydrolizowanych(Cl4).

Wyniki badań dostarczają wiedzydotyezącej oczyszeCzania wodypodziemneji mieszaniny
Wody podziemnej Z powierzchniową Waspekeieprocesów:napowietrzania,utleniania,
koagulacji oraz filtracji.

Badania, przeprovadzone dlabardzoSZerokiejJgamyk0agulantówdostępnychna
rynku, po7wolły naokreslenie czynnikówwplywających zarównonaprzebiegi skutecznosć
Oczyszczania wodypodziemnejzawierającejzwiązkizelaza1SubstancJiorganic7nych,Jak
rownicż dostarczyły wicdzydotyczącejmcchanizmówusuwaniazwiązkówzelaza.
Jednoczesie uszeregowame skulecznosCi koagulantowW orazwskazaniezaleznoscipomiçdzy
skulecznością usuwania substancji organicznych orazzwiązkôwželazaastopniemwstçpnego
zhydrolizowania jest istotnenietylkoWaspekciedostarczonejwiedzy,aletakzCmaznaczenie
praktyezne dlazakladów oczySzezania wodypodziemnejwzakresiedoborukoagulantów,

Ocena prZydatności procesunapowietrzania orazutlenianiachemicznegowskaZUjena
koniecznosć stosowania procesunapowictrzania wodypodziemnejzawierającejzwiązki
zelaza wpotączeniach zsubstancjami organicznymi,pomimobrakuskutecznoscitegoprocesu



Wusuwaniu i/lubutlenianiużelaza.WbadaniachHabilitantkawykorzystafaulleniacze
powszechime stosowanewoczySzezaniuwody(wodachlorowa,tlen)orazrzadkostosowane
wpraktyce, jaknadtlcnek wodoruc7ymanganian (VI)potasu.Habilitantkawskazujeszereg
przydatnoOsCi utlenaczy chemicznych Wutlenianiuzwiązkówželazawwodziepodziemnej
7awierającej substancjeorganiczne,z ktôregowynikanajmniejszaprzydatnošćnadtlenku
wodoru. Stwierdzenie toniepokrywasięzwynikamiinnychbadan,prowadzonychnaswICCIe,
dowodzących, żejesttobardzosilnyutleniacz,ajednocześnienieselcktywny,skutecznyw
utlenieniu wszystkich domieszek. Dlategowykazanieograniczonejpzydatnošeitego
utleniacza dooczyszCzania wodypodziemnejzawierającejpodwyžszonązawartosćsubstancji
organicznych uważamnza bardzo istotne.

Napodkreslenie zasfugujefaktprowadzeniabadannawodzienaturalnejorazW
układzie lechnologicznym oczyszczania wody(wwarunkachtechnicznych).Dziękitemu
uwzglçdnione zostały inneczynnikiwptywające naprzebicgprocesówjednostkowych,tj.
chwilowa wydajnosé ujçcia,róžniceproporcjachmieszaniawodypodziemnejz
powierzchniową oraztemperatura wody.Brakujejednakweryfikacjiuyskanychwynikówi
zależności dlawodypodziemnej/intiltracyjnej zimegoujęcia.Pozwolilobytonauogólnienie
Wnioskówi 7aležności wykazanychprzezHabilitantkęe

Habilitantka określarówniežwplywwłašciwosei1rodzajusubstancjiorganicznychna
przebieg koagulacji czyutleniania.wykazųjeobecnośčkwasówfulwowychihuminwwodzie
surowej orazfrakejizarówno hydrofilowych,jaki hydrofobowych.Właśniewplywobecności
i udziału poszczególnych trakejisubstancjiorganicznychw wodziepodziemnejjest
powszechnie wskazywany jakoczynnikdecydująeyo przebiegukoagulacji.Dlatego
potwierdzenie przezHabilitantkę, żewartosćSUVa2s4<3,0 m/gCjestgranicznadla
skutecznego usuwaniasubstancjiorganieznychw procesiekoagulacji,rwnież w
Oczyszczaniu wodypodziemncj,stanoWIwažnąwytycznądlaeksploatalorówiprojektantów
7akladówoczyszc7aniawody.

Wanalizowanym przezIlabilitantkęukładzietechnologicznymwykorzystywanesąmikrosita
(proces mikrocedzenia), którewistotnysposóbwpływająnawielkośćeząstekpozostających
Wwodzie poddawancj koagulacji.Okrešleniewplywutegoprocesunaprzebiegusuwania
Związków elazai substancji organicznych orazskutecznośćkolejnychprocesów
jednostkOwychbyłobybardz0interesujące.

Podsumowująe, uwazam,że podjeteprzcz Habilitantkębadaniadotyczące
OCzyszczania wodypodziemnejzawierającejsubstancjeorganicznemającharakternietylko



naukowy, alerównieżpraklyczny,istotnydlaprzedsiębiorstwwodociągowych,orazmoga
zOstać wykorzystanew projektowaniunowychstacjiuzdatnianiawody.

Donajwažnicjszych osiągnięć,stanowiącychwkladw rozwojdyscyplinylnżynieria
Srodowiska, Górnictwo 1Energetyka, 7aliczam:

dostarczenie wicdzydotyczącej mechanizmóW usuwaniazwiųzköWželazai1Substancj
organicZnych z wody podzicinnej;

wyznaczenie szereguprzydatnošcikoagulantòww usuwaniuzwiązków želaza
substanejIorganic7nych,W tym okresleniewplywu stopnia zhydrolızOwania
koagulantunaskutecznoseprocesukoagulacji;

określenieprzydatności utleniaczychemicznychwoczyszczaniuwodypodziemncC
Zawierającejpodwy2SzonąZawartosćsubstancj!organicznych,a W SZczególnošci
wykazanie matej przydatnosci nacdtlenkuwodoru;

Wskazanie zaležnoSCIwSpoiwystępowaniasustancjiorganicznych1zwiąZKOWZelaza
Wskutecmošeiusuwaniaželaza(1)orazwyznaczenieoptymalnychwartościplH
prowadzeniakoagulacji dla poszczególnychkoagulantów;

wykazaniemalejprzydalnoSCiprocesukoagulacjiw oczyszczaniuwodypodziemnej
zawierającejpodwyŽSzonestęženiasubstancjiorganicznychprzywartościwskažnika
SUVa<3,0 m-/gC;

przygotowanieswoistychwytycznychdlaeksploatującychukiadyoczyszczaniawody
podziemncjopodwyższonejzawartościsubstancjiorganicznych;
wyznaczenie korelacji linowych:

oskutecznośeiusuwaniazwiązkówžela7ai wartoseiwspótczynnikaproporeji
zawartošciżelazadosubstancjiorganicznych,

o skutecznošciusuwaniasubstancjiorganicznych i skutecznościusuwania
Zelaza przy zastosowaniu różnych utleniaczy.

Ocena aktywnościnaukowejw więcej niž jednej uczelni,instytucji
naukowejlub instytucji kultury, w szczególnościzagranicznej

Aktywnos¢naukowadr IzabeliKrupiñskiejkoncentrujesię na zagadnieniach
ddotyczących usuwaniaželazaz wod podziemnych.Po doktoracieswoje zainteresowania



ukierunkowala naokreślenieczynnikówwpływającychnausuwanieżelazazwódpodziemnych
7awierających podwyższonązawartošćsubstancjiorganicznychorazoptymalizacjęprocesów
jednostkowych wtymcelu.Etektembadańprowadzonychpodoktoraciebyło12publikacji
znajdujących sięw bazieJournalCitationReport.EącznyIFw tymokresiewyniósI21,48,a
suma punktów MNiSWto545.DrlzabelaKrupińskajestrównieżwspólautorem22publikacji
w czasopismach nieznajdującychsięw bazicJownalCitationReportoraz9 rozdziałóww
monogratiach naukOwych, przyczymsumarycznaliczbapunktówzatepublikacjewynosi177.
Wedtug bazyScopusHabilitantkama29cytowan(zwyłączcniemautocytowvan)orazindeks
Hirscha równy 3.

Niezbyt wysokiewartościlHi liezbacytowańwynikajaz rodzajuprowadzonychprzez
Habilitantkę badań,któremającharakterutylitarnyorazdotyczązagadnienodnoszącychsigdo
niewielkiej liczbyprzedsiębiorstw naświecie,conieumniejszaosiągnięćHabilitantki.
Habilitantka wykonala również71recenzji,wtym40dlaczasopismzlistyJCR.Uczestniczyła
w 22konferencjach krajowychi międzynarodowych, naktórychwygłosiła6 releratówi
zaprezentowała 16 posterów.

WokresiepodlegającymocenieIHabilitantkaodbyłastażwWilenskimUniwersytecie
Technicznym im. Giedyina w Wilnie.

Obecnie bierzeudziałjako wykonawcaw międzynarodowymprojckelebadaweZym,
finansowanym w ramach inicjatywy Joint ProgrammingInitiative Urban Europewe
wspotpracy zChinskąNarodowąFundacjaNaukową-Urbannitrogencycles:neweconomy
thinkingtomasterthechallengesofclimatechange(UNCNET),wktórympodjelatematykę
usuwania związków azotu z wód podziemnych.

Jest członkiem Polskiegoi MiędzynarodowegoTowarzystwaSubstancjiHumusowych,które
ZTZesza pracownikÓw naukowychzajmującychsię badanicmsubstancjihumusowych
wystepujących wekosystemach lądowychiwodnych,atakżewzłożzachwegli,w kompostach
innych materiatach organicznych.

Habilitantkaprzygotowała9opinii/ekspertyznapotrzebyzaktadówprzemystowych.

Ocenadorobkudydaktycznego,organizaeyjnegoi popularyzatorskiego

THabilitantka wykazałasięrównieżaktywnościąw zakresiedzialalnościdydaktycznej.
organizacyjnej orazZpopularyzacji nauki. w ramachpracy badawcz0-dydaktycznejbyła
promotorem 25pracdyplomowychnal i ll stopniustudiów.Prowadziłazajçciadydaktycznez 12



przedmiotôw,obejmującychtematykęOczyszezaniawody,chemii wOdy,šrodowiskai chemii
ogólnej. Przygotowywała autorskiezajęciadydaktyczne(wykłady,instrukcjedo 7aję¢
laboratoryjnych) oraz brala udzial w tworzeniu nowych kierunków studiów.

Flabilitantkazwiązanajest z propagowanicmnauki 1 promowaniemUniwersytetu
Zielonogorskicgoprzez przyyotowaniepokazóww ramachFestiwaluNauki oraz Drzwi
Otwartych. Wielokrotnicprowadziławarsztatylaboratoryjnedla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Przygotowałai prowadzilawielepokazÓw,głównielaboratoryjnych,dla
szkółponadpodstawowych wramachakcjimającychnacelupropagowanienauki.
NaUniwersytecieZielonogórskimpcłniła funkeje:

sekretarza WydzialowejKomisjiWyborczejWydziałuInżynieriiLądoweji
Srodowiska w kadencji 2008-2012,

czlonka RadyWydzialuw 2016 r.,

czlonka WydziałowejRadylProgramowejnaWydzialeBudownictwa,Architektury
i InžynicriiSrodowiskaorazRadyProgramowejkierunkukształceniaInżynicria
Srodowiska od 2020 r.

Brałarównieżudzialw38sympozjach1Szkoleniach,poszerzającswojekompetencje.

PodsumoWanie i wniosek koncowy

W wyniku przeprowadzonejocenygloWnegoosiągnięcianaukowegooraz całokszlultu

dorobkunaukowego,dydaktycznegoi organizacyjnego,stwierdzam,2edr lzabelaKrupinska
posiada osiagnięcia naukowe,którestanowiąwkładAutorkiw rozwójdyscyplinyInżynieria
Srodowiska, Górnictwoi Energctyka.Ponadtostwierdzam,zedr IzabelaKrupiskaspełuia
wymaganiastawianeosobomubiegającymsię o stopiendoktora habilitowanegow swictle
obowiązującychprzepisów.

Wzwiązkuz powyžszymwnioskujędoRadyDyscyplinyInżynieriaSrodowiska,Górnictwoi
Encrgctyka PolitechnikiCzçstochowskiejo nadaniedr lzabeliKrupińskiejstopniadoktora
habilitowancgo w dzicdzinienaukinżynieryjno-technicznych,w dyscyplinieInžynieria
Srodowiska,Górnictwo i Energetyka.


