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osiągnięć naukowych i istotnej aktywności naukowej 
dr inż. Agnieszki Brochockiej 

w związku z postepowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilito\\-ai1cgo \V 

dziedzinie nauk technicznych. dyscyplinie \\·lókiennict\\'o. na podstawie osiągnic;cia 
naukowego pt. ,.I n nowacyj ne metody modyfikacji elektrctO\\·ych wlókni n li I tracyj nych 
otrzymywanych w procesie pneumotermicznego formowania runa ,v celu poprawy ich 

skuteczności fi I tracj i wobec drobnodyspersyj nych aerozol i„ 

Ocena osiągnięć· naukO\l')'Ch i istotnej aktyH·no.<;ci nC1uko11 ·ej clr in: Agnies::ki Brochockiej 
::osta!CI dokonana :; ::astoso1rnnie111 kryterió11· oceny osiągnięć: osoby 11hiegC1jqcej si<( 
o nadanie stopniCI doktora hahilitmrnnego ::godnie :; Ro::por::qd::enie111 .\finislra .\'c111ki 
i Szkolnictll'a Wy:s::ego:; dnia l 1rr::efoia 201 l r. (D::. U nr 196. po:: 1165). 

1.lnformacjc ogólne 
Dr inż. Agnieszka Brochocka uko11czyla ,,. roku 1992 studia na Wydziale 

Włókienniczym Politechniki łódzkiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. W tym samym roku 
podjęła pracę w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Zak ładzie Ochron Osobistych \\' 
Lodzi. Z jednostką tą z,viązana jest cala kariera zawodO\\'a i naukowa dr inż. Agnieszki 
Brochockiej począwszy od stażysty ( 1992). wł ókiennika ( 199-t ). asysten ta ( 1995 ). adiunkta 
(2006) a na stanowisku Kierownika Pracom1i Sprzc;tu Ochrony Układu Oddecho,,·cgo 
skoI'lczywszy (2014). Roz,,·ój kariery zmrndowej dr inż. Agnieszki Brochockiej z,,·iązany był 

z jej rozwojem naukowym. W 2005 roku uzyskała stopid1 doktora nauk technicznych \\' 
dyscyplinie inżynieria środowiska nadany przez Radę Nauko\\'ą Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy - Pa11stwowego Instytutu Badawczego na podstawie rozpra\\')' doktorskiej 
pt.: ,.Modelo\\'anie właściwości filtracyjnych \\'lóknin pneumotcrmicznych ,,. runkcji 
parametrów strukturalnych i rodzaju aktywacji elektrostatycznej ... Po przeglądzie życiorysu 

naukowego dr inż. Agnieszki Brochockiej można stwierdzi ć. że podsta\\'o,,-ym obszarem jej 
zainteresowaó jest technologia ,,ytwarzania włókien ukierunko,,·anych funkcjonalnie do 
procesu filtracji aerozoli. 

2. Ocena osi.Jgnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych. 
Zainteresowania nauko,ve dr inż. Agnieszki Brochockiej skupiajq się ,rnkól zagadnie11 

związanych z ochroną układu oddechowego człowieka za pomocą procesu filtracji 
wdychanego po,victrza prowadzonego na warstwach wlóknino\\'ych. Zagadnienie to obejmuje 
więc z jednej strony aspekt procesowy, \\ którym należy określić strukturę ,varst,,·y 
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filtrac yjnej (porowatość, grubość. średnica włóki en itd.) tak aby przy zadanych parametrach 
wdychanego aerozolu (średnica cząstek. morfologia. gęstość. itd.) uzyskać jak najmniejszą 
penetrację cząstek a z drugiej strony aspekt wdrożeniowy, w którym należy opracować 
najefektywniejsze metody \\)'l\\'arzania ,varst\\' \\fokninO\Y)Ch. Prace dr inż. Agnieszki 
Brochockiej można \,· i ęc podzieli ć na d,,·ie grupy: prace badawcze, w których zajmu sic; 
badaniem i opisem procesu filtracji aerozoli na warstwach włóknino,,·ych oraz prace 
wdrożeniowe prowadzące do modyfikacj i metod otrzymyv\'ania włóknin i warstw 
filtracyjnych. Wyniki prac badawczych Kandydatka publikowała w czasopismach naukowych 
natomiast wyniki prac wdrożeniowych prowadziły do opracowania technologii wytwarzania 
włóknin zastrzeżonych patentami krajowymi. 

Pod względem ilościowym całko,,·ity dorobek publikacyjny Pani dr inż. Agnieszki 
Brochockiej obejmuje wg danych z dokumentacji 47 prac z czego 22 pozycje opublikowano 
w czasopismach z bazy Journal Citation Reports. Po doktoracie dr inż. Agnieszka Brochocka 
opublikowała 32 prace (według bazy Scopus). Publikacje dr inż. Agnieszki Brochockiej 
cytowane były 47 razy (bez autocytowa11) a jej tzw. indeks I Iirscha wynosi 6 (według bazy 
Web of Science) lub 5 (według bazy Scopus). O ile ilośc io,\·e wskaźniki wskazujq na dużq 
aktywność Kandydatki i mogą być uznane za wystarczające w stosunku do wymaga11 
stawianych kandydatom do stopnia doktora habilito,\·anego w naukach technicznych to 
dogłębna analiza przedstawionego materiału \\'Skazuje. że większość artykułów publiko,,·ana 
jest w czasopismach o stosunkowo nisk im IF (lmpact Factor). Powoduje to, że sumaryczny IF 
prac opublikowanych przez dr inż. Agnieszkę Brochocką \\)'nos i 11.708 i jest wartością 
powodującą u recenzenta pewien niedosyt. Moim zdaniem \\' dorobku Kandydatki brak jest 
publikacji w wiodącym czasopiśmie międzynarodowym o silnym IF a poruszana tematyka. 
(filtracja nanoaerozoli), prezento,,ana może być w wielu takich czasopismach. Wynikać to 
może z dwutorowego nurtu prac Kandydatki. Dr inż. Agnieszka Brochodzka jest 
współautorką 12 patentów krajowych. Wyniki prac prowadzonych przez Kandydatkę zostały 
skomercjalizowane w postaci dwóch umów wdrożeniowych co uznać należy za osiqgnic;cie 
wi«;cej niż wystarczaj,}ce \V stosunku do wymaga11 stawianych kandydatom do stopnia 
doktora habilitowanego w naukach technicznych. Działalność naukowo-badm,·cza 
Kandydatki obejmowała uczestnictwo w 19 krajowych projektach badawczych coraz jednym 
międzynarodowym projekcie badawczym. wskazuje to na dużą aktywność Kand) datki oraz 
jej potencja ł organizacyjno-naukowy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt samodzielnego 
kierowania projektem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wyniki 
swych prac badawczych Kandydatka prezentowała na krajowych ( 15 plakatów) i 13 
międzynarodowych (6 referatów i 7 plakatów) konferencjach naukO\\)'Ch co można uznać za 
wystarczaj}}CY sposób prezentowania wyników sw)·ch prac w stosunku do wyrnaga11 
stawianych kandydatom do stopnia doktora habilitowanego w naukach technicznych. 

Ogólna ocena osiągnięć naukowo badawczych Kandydatki, pomimo pewnego 
niedosytu związanego z brakiem publikacji \\. czasopismach o wysokim IF pozwala 
stwierdzić, że Kandydatka spełnia w stopniu wystarczaj,1cym \\")'mogi sta,,·iane 
w stosunku do kandydata do stopnia doktora habilitowanego,,. naukach technicznych. 

3. Ocena osiągni~cia naukowego 
Podstawę wniosku dr inż. Agnieszki Brochockiej o przeprowadzenie postc;powania 

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych ,v dyscyplinie 
naukowej włókiennictwo stanowi osiągnięcie naukowe pt. : .. Innowacyjne metody 
modyfikacji ełektretowych ,,·łóknin filtracyjnych otrzymy\rnnych \\' procesie 
pneumotermicznego formov,:ania runa w celu poprawy ich skutecznośc i filtracji \\·obec 
drobnodyspersyjnych aerozoli". na które składa s ię I O artykułów naukowych opubliko,rnnych 
w latach 2009 - 2017 oraz cztery patenty uzyskane \\' latach 20 I I - 2016. Udzia ł Kandydatki 
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w realizacji prac stano\\'iących osiągnięcie naukom: za\\·icra się \\" zakresie 25 - I 00% 
(średnio ok. 60%) z silniej zaznaczonym udziałem ,,. przypadku przygotom.111ia publikacji 
naukowych gdzie udział kandydatki stanowi średnio 65% \\" poró\\'naniu z przygotO\\·anicm 
zgłoszeń patentO\\ych gdzie średni udział kandydatki stano\\'i -l6%. Wkład Kandydatki \\" 
powstałe prace obejmował zaró\,·no opracowanie koncepcji konstrukcyjnych glo\,·ic 
włóknotwórczych i ich modyfikacji. jak i opracowanie koncepcji bada,,. ich przepnrn adzenie. 
oraz obróbkę i interpretację otrzymanych \\')'ników zaróv,:no eksperymentalnych. jak i 
modelowych. Wkład Kandydatki ,,. po\\'stanie przedłożonego do oceny osiągni9cia 

naukowego oceniam jako znacz,}cy i \\. pełni uzasadniający \,·szczęcie procedury 
habilitacyjnej . Jednak sumaryczny lmpact Factor (I F) publikacji dla ,,szystkich prac 
stanowiących osiągnięcie naukO\'•,e \\·ynosi 5.232. suma punkó\\" M iSW '.WO. Zdaniem 
recenzenta jest to wielkość niezbyt zadO\\·a lająca jak na dorobek. który ma stano\\'ić podstam; 
nadania stopnia doktora habilitm,·anego. 

W zdefiniowanym celu naukowym Kandydatka stwierdza. że: .. .\'aj11·i<;ks::e prnhle111y 
:::drml'Otne s/11·ar::ąjq nanoc::qstki pyłu ::clll'ies::oneKo o free/nicy aemcly11w11ic::11ej 11111iejs::ej 
ni:: 0.2pm ". Jest to w ogólności stwierdzenie pra\,·dziwe. lecz w przypadku filtracji 
nanoczastek na przegrodach wlókninowych nie najistotniejsze. W nauce o liltracji znany jest 
ogólnie fakt \V)'stępmrnnia minimum spram1ośc i separacji na pojedynczym \\·lóknie \\' 
funkcji średnicy cząstki separo\\·anej. W zależności od stoso,,anych metod szaco\\'ania 
sprawnośc i poszczególnych mechanizmów odpowiedzialnych za depozycje na \,·lóknie 
minimum to przypada\\' zakresie 250 - 500 nm. Cząstki z poza tego Lakresu liltrowane sq ze 
stosunkowo dużą sprawnością ze względu na silny " ·pl)'\\" mechanizmó\,. stochastycznych dla 
cząstek mniejszych od 250 nm i duży wply,,· mechanizmÓ\\ bezwladnościO\\}Ch dla cząstek 
powyżej 500 nm. Potwierdzają to również wyniki doś\viadczalne uzyskane przez Kandydatkę 
w pracy (113). Moim zdaniem brakuje w pracach Kandydatki jasno zdefiniowanego 
problemu badawczego i celu do którego prace badawcze Kandydatki maj,} nas 
przybliżyć. Prawdopodobnie ze względu na wielowątko\rnść prac zasadniczy cel został 
rozmyty przy podziale osiągnieć. 
Jako pierwsze osiągnięcie nauko\\"e i aplikacyjne Kandydatka przedsta\\ iła .J)prac011·w1ie 
noll'ej konst rukc,:j i gł 01 l'icy 11·/ókie 1111 ic::ej 111110::/ i11 ·iąjącej 11 pr01 rncl::e 11 ie moc{):f i kul onh 1 · 

he::po.frednio 11· s1rngę pólply11nych 1r/ókie11 poli111er011ych„ Prace roZ\\·ojowe oraz \\)'niki 
nauko\\'e pozwalające zdefiniować to osiqgnięcie Kandydatka przcdstm\·ila \\ pracach 111 
i H2. Przy tworzeniu nowej konstrukcji glo\\·icy \,·lóknot\\·órczej Kandydatka założyła. ie jej 
rozwiązanie .. 111110:;/ill'i pr::ede 11·.cys1kim 11::yskonie jak 11ąjcie1h::ych ll'lókien poli111er011ych 
... ··. Jest to stwierdzenie. nieprecyzyj ne i \\' ustach kandydata do stopnia doktora 
habilitowanego nieodpowiednie. Co to znaczy? Czy modyfikacja \\prowadzona do 
konstrukcji głowicy pozwoli otrzymy\,·ać \\·lókna o średnicy mniejszej od produkO\Yanych za 
pomocą głowicy bez modyfikacji? Lektura pracy 112 nie daje odpO\\·icdzi na to pytanie. 
W opisie brakuje jasno określonych wytycznych co do \\·lóknin liltracyjnych a \\. 
szczególności co do średniej średnicy otrzym)'\\·anych \\ lókien. Dokładna lektura pracy 112 
wskazuje jednak. że zapropono\\'ana modyfikacja glo\\ icy pOZ\\ ala na \\"!XO\\ acll,rnie 
modyfikatorów bezpośrednio do głowicy wlóknot\YÓrczej co umożli\\ ia np. t\,·orzenie 
włókien z dodatkami bakteriobójczymi. Jest to cenny wkład Kandydatki w roZ\\Ój metod 
wytwarzania włókien. 

Drugim osiągnieciem nauko\\ ym \\·skazanym przez Kandydatk~ jest: .. Opraco,rnnie mmej 
metodyki badania penelrctcji 11w10aem::oli pr::e::: materia~r jiltrnc.yjne ... Wyniki prac 
bada\\'czy poz,valające zdetiniO\\·ać to osiągnięcie Kandydatka przedsta\,·ila \\. pracach 113 
i H-l. W opisie tego osiągniecia Kandydatka stwierdza: .. nuye ::ui11teres01rn11io 11a11koll'(: 
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ukierunko1t'a/w11 ,w oprnco1l'c111ie i 1l'dro::e11ie do sroso11w1io meloc~rki h(((/unia pe11elrncji 
11c111oaero::oli pr::e:: 1110/erialy fi/1racyj11e :: llll'::gl<;d11ie11ie111 specyfiki 1rnru11kó1I' s10.rn11·c111io 
sprzętu ochrony 11klad11 oddechml'ego 11 · .frodo1l'isk11 pracy'·. W początkowej fazie bada11 
Kandydatka przeprowadziła badania. których ce lem było określenie czy do bada11 
skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych \\' sprzc;cie ochrony układu oddecho\\'cgo 
do ochrony przed nanoczastkami konieczne jest wykorzystanie aerozoli rzeczywistych. 
Wyniki tych bada(1 Kandydatka opublikO\\·a la \\. pracy I 13. a konklu;,ja z bada1i była 

następująca, że dla cząstek z zakresu rozmiaru od 7 do 250 11111 nie istn ieje potrzeba 
w-ykorzysty,vania do bada1'1 testowych materialó,,· filtracyjnych aerozoli rzeczywistych a 
wystarczą aerozole testowe \Yykorzystywane przez Kandydatkc;. Zdaniem recenzenta ta 
konkluzja jest błędna i wynika ze złego zaplanowania badai1. W pracach opisanych ,,. 
publikacji I 13 Kandydatka korzystała z generatora aerozoli Coll isona. Otrzymane cz,1stki 
aerozolowe różniły się kształtem, ale wszystkie charakteryzo,\·aly s i ę wymiarem fraktalnym 
ok. 3. Jak po,,·szechnie wiadomo cząstki aerozolu zawieszone " . powietrzu mają sil ną 
tendencje do agregacji, czyli t,\·orzenia układów charakteryzujących się skomplikowaną 

struktun1 zev\'11ętrzną. Po,,stale w ,,1·niku różnych procesów fizycznych klastry (układy 

połączonych ze sobą cząstek pierwotnych) posiadać mogą od dwóch. " . najprostszym 
przypadku. do tysięcy cząstek pierwotnych. Rozłożenie cząstek w przestrzeni klastra 
charakteryzowane jest tzw. \\'yrniarem fraktalnym. który dla rzeczywistych cząstek 
aerozolowych znajdujących się w powietrzu przyjmuje ,, ·artość od ok. 3 dla cząstek 
kompaktowych (w pełni wypełniających przestrze1i) do 1.3 dla układów bardzo ot,Yartych 
(tzw. dendrytycznych). Cząstki antropogeniczne powstałe w wyniku spalania pali,,· płynnych 
w silnikach diesla. jak również cząstki powstające podczas spa,,·ania charakteryzujq się 
niskimi wartościami wymiaru fraktalnego, jednocześnie ich średnica aerodynamiczna ,rnha 
się w zakresie od kilku nm do ok. 600 nm i więcej. W ogólności \,· ł aści,\·ości transporto\\'e 
cząstek aerozolowych (czy li ich współczynnik dyfuzji) zależą nie tylko od \\Jmiaru. z regu ły 
określanego jako średnica aerodynamiczna ale rÓ\\'nież od ich morfologii opisanej \\) miarern 
fraktalnym. 'Wysuwanie t.tk dalece id,1cych wniosków na podstawie badań z 
wykorzystaniem cz:istek charakteryzuj:icych się tylko jedni) wartości,) wymiaru 
fraktalnego uważam za nie w pełni uzasadnione. 

W publikacjach l-13 i H2 podczas modelowania procesu filtracji Kandydatka 
wykorzystuje klasyczny model filtracji. w którym spra\\'ność warst\\)' filtracyjnej jest 
wyznaczana poprzez spra,Yność depozycji na tzw. pojedynczym włóknie. a proces 
depozycji na pojedynczym włóknie wply,,·a wiele mechanizmó\,. fizycznych tj.: dy fuzja. 
bezpośrednie zaczepienie. bez\\'ładność. oddzialy\vania elektrostatyczne itd. Zdan iem 
recenzenta przyjęte w obliczeniach założen i e o addytywnośc i mechanizrnó,\· nie do ko11ca 
odpovv iada fizyce opisy\\'anego procesu. Założen ie to jest spełnione tylko ,, przypadku gdy 
wszystkie mechanizmy działają niezależnie. U\\'aga ta nie ma wply\\'u na to, że same 
obliczenia oceniam poprmrnie. Przedstawioną " pracy I 13 metodykę badai'l (która moim 
zdaniem wcale nie jest nowa. raczej rutynowa) Kandydatka \\')· korzystała do bada11 
powszechnie stoso\vanych materiałÓ\\' ,,. konstrukcji sprzętu ochrony układu oddecho,,·ego 
pod kątem ich właściwości filtracyjnych. W konkluzji pracy poja,Yia s i ę stwierdzenie. że do 
procesu filtracji nie powinno się \\)'korzysty,Yać ukladó\,. \\')'Sokoporo\\atych. Jest to 
stwierdzenie wymagaj,,cc pewnego uściślenia. gdyż zdaniem recenzenta można ,,-yt\,·o rzyć 
materiały \\')'Sokoporo\\'ate a jednocześnie charakteryzuj,1ce się wysoka sprawności,} filtracji. 
chociażby układy za,, ierające nano,Ylókna. czyli włókna o średnicach ok. 200 - 300 11111. 

Zgodnie z wiedzą recenzenta włókna takie są ":·t,,arzane '':·korz) stywane do produkcji 
wysoko spra\\'nych warstw filtracyjnych. 
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Trzecim osiągnieciem naukowym wskazanym przez Kandydatkę jest: .. Oprnco11·c111ie metody 
mod;j ikacji elek1retm1ych 11'/ók11i11 p11e11111otermic:::11ych popr:::e::: clohór odpo1l'iec/11ich 
modyfikatorów o :::111iennych 11'/afrilrn.friach elektrosta1yc:::11ych 1r ce/11 poprn11:r sk11tec:::110.fri 
11'1<'Jkn i n .fi I I rac;y'n) •eh 11 ·ohec clrobnod; ·.,penyjn; ·eh aero:::ol i. 1 r 1.1 ·m 11c111oaero:::ol i · · 
Kandydatka wraz ze współpracownikami 01xaCO\\·ala roz\\'iązanie glO\\·icy \\·lóknot\,·órczej 
do wytv,arzania modyfikowanych elektretowych ,,·lóknin pneumotermicznych za,, ierajqcych 
w S\Vej strukturze środki modyfikujące wprowadzane do przestrze ni \\'lókien \\' postaci 
sypkiej. Roz\\'iązanie to zosta ło objęte ochrona patento,q. a wyniki prac bada,,-czych 
przedsta\','ione \\' publikacjach I-16 i I I7 do\\·iodly. że za pomocą tego roz,viązania można 

produko\vać włókna polimerowe, cechujące się wyższą sprawnośc i ,} filtracji aerozoli. Co 
ważni ejsze. dalsze badania Kandydatk i opublikowane \\' pracy I-18 przcpro,,adzono na 
rzeczywistych półmaskach wytworzonych z \\·lóknin produko\,·anych za pomocą metody 
zaproponowanej przez Kandydatkę. Otrzymane \\')'niki dowiod ły. że zaproponom:111a metoda 
modyfikacji włókien w trakcie ich wytwarzania daje ostatecznie prod ukt. z którego można 
wytvvorzyć półmask i filtrujące zape\\ niaj ące cl\\ ukrotnie skuteczniej szą ochronę niż pó ł maski 

zbudowane z klasycznych materiałów filtruj ących. Uważam to za bardzo ważne osh1gnięcie 
o aspekcie praktycznym. O ile sam elekt popra,,'). spr,rn nośc i liltracji na skutek 
unieruchomienia ładunku elektrycznego na pO\\·ierzchni \\'łókien jest dobrze znany, tak 
umiejętność wyprodukowania takich \,·łókien z modyfikatorami o różnym potencjale 
elektrostatycznym uważam za cenne os i ągnięc ie Kandydatki . 

Czwartym osiągni ec iem nauko,,')'m \\ Skazanym przez Kandydatkę jest: .. Oprnc01rn11ie 
me I ody mody/i kacji el e ktre 1011 ych 11 ·lókn i n pne 1111101 enn ic:::nych 11 ykor:::ystc111 ie 111 

mody(ikatoró11' 11 · postaci ro:::t11·oró11· 11 · celu u:::yskc111ia 11'/ókniny o s1rukt11r:::e 11ww111el1)·c:::11ej „ 

Kandydatka wraz ze współpracownikam i opraco\\'ała metodę v,prowadzania modyfi katorów 
w postaci roztworów do włókn i n pneumotermicznych podczas procesu ich \\')'t,,arzania. 
Metoda ta została opaten towana. Pozwala ona na wprO\rndzanie modyfikatoró,v w postaci 
kropel aerozolu w trakc ie tworzenia s ię ,Ył ók ien co ma ,,. znacznym stopniu \\'J) l)' \\·ać na 
morfologię otrzymywanych \\'arstw filtracyjnych. W pracy I--1 I O Kandydatka ze brała \\')'niki 
prac badawczych z \\')'korzystaniem ,,· ł óknin otrzymy,,·anych za pomocą opatento\,·anej 
metody. Za cel pracy Kandydatka posta,Yi ła sobie spra,,·dzenie czy zastoso,,·ana metoda 
wpłyn i e na morfologie powstałych włókien. a co za tym idzie na ich wlaściąości liltracyjnc. 
Niestety anali za zmiany morfologii zosta ła przeprowadzona tylko jakościowo na podstawie 
zdj ęć mikroskopowych otrzymanych włókien. Dzi,\·i brak danych il ośc io\\-ych. szczególnie. 
że badania takie przeprowadzono dla \\·lókicn \\")'tworzonych bez udzi a ł u modylikatora. 
Z zaprezento\vanych ,,vyników można wysnuć tylko wniosek pośredni. poprzez poró\\'11anie 
całkowitej sprawnośc i filtracji. której zwiększenie można tłumaczyć poprzez zmniej szenia 
ś rednic otrzymywanych wł ókien. Um iejętność modylikacj i ,,·lókien uważam za cenny ,,'k ład 

Kandydatki . Szkoda, że nie przeprowadzono bada11 ilościo,,ych morfologii modyfikt)\\anych 
włókien. gdyż w znacznym stopniu wzmacniało by to naukowe podstawy os i ągnięc i a. 

Piątym osiągnieciem nauko,,-ym wskazanym przez Kandydatkę jest: .. Oprncmrnnie d1rn
etupowej metody mod;:fikac:ji elektre1<rnych 1rlók11i11 p11e1111101ermic:::11ych :: 11ykor::ys1u11ie111 
nc111onape/11iuc:::a li' celu poprl/\1)' ejekty11·11ofri e/ektry:::acji 1l'l<>kie11 11· 11yniku 11ylac/011'(111 
koronmrych „ 

Wyniki prac bada,,·czy pozv.:alającc zdelin io,,ać to osiągnięc ie Kandydatka przedsta\\ ił a ,, 
pracy I--111 . Do modyfikacj i włókien Kandydatka użyła nanowypclniacza oktaizobutylo-POSS 
oraz proces u aktywacj i elektrostatycznej z zastosowaniem '':· łado\,·a11 korono,,·ych. 
Otrzymane wyniki \\·skazują na pozyty,vny wply,,· użytegoo nano,,') pelniacza którego 
zastosowanie. z jednej strony wply,,a na zmniejszenie średnicy \\'lókien a z drugiej strony 
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znacznie z,vi ększa podatność kompozytó\\' pol imerowych na akt)wację elcktrostatyczm1. 
Zaproponowaną przez Kandydatkę d\\'uetapo"'ą metodę mody ri kacj i ,,·lók ien u,,·ażam za 
cenny wk ład Kandydatki. 

Szóstym osiągnieciem naukowym wskazanym przez Kandydatkę _jes t: .. Oprncmrnnie 111elol(\' 
moclxfi kC1cj i fi I t rC1cyjnych 1 rlók11i11 p11e 1111101 erm ic::nych - 11 ykor::yst an ie III pl a::my 
n is kole mpe l'lll llroll'ejjako 1 r::111oc11 ie n ie sposohu JJOprm ,y skul ec::110.fri fi ft rncj i „ 

Dalsza potrzeba zwi ększania sprmrności \\·lóknin filtracyjnych spowodom1la. że Kandydatka 
zajęła się badaniami nad modyfikacją włókien za pomocą plazmy ni skotemperaturo,,·ej . .Jest 
to bardzo cenne. że Kandydatka poszukuje nowych rozwiązai1 i metod. a nie zamyka si<; " 
k ręgu rozwi ązań rutynowych i dobrze jej znanych. Po przcpro\\ adzonych badaniach 
wstępnych. których ,.vyn iki opubliko\\·ano " . pracy 1111 (tu nas tąpiła pomyłka . gdyż " . 
materiałach. które otrzymałem pod pozycją 1-11 2 znajduje się opis patento\\·y natomiast 
publikacja znajduje się pod pozycja H 13) Kandydatka st\\·ierdzi la. że e!'ektym10ść procesu 
filtracji jest zależna od wie lkości czynnej powierzchni \\·lókicn. która to jest nośnikiem 
ładunków. a ,vi ęc zmniejszenie średnic ,v!ókien będzie pro\\·adzilo do ogólnego z\\· iększenie 

powierzchni dostępnej dla ładunków elektrycznych w ,varst,vie wlókninowej. Otrzymane 
wnioski są poprawne. a wy niki pozwoli ły na opatentowanie rozwi ąza11 pro\\'adzących do 
wzrostu skuteczności filtracji. Uważam to za cenne osi,tgni~cie Kandydatki. Kolejna 
publikacja H 14 zawiera wyniki stanowiące kontynuacj ę \\'SZCZ<;tych prac nad wykorzystaniem 
plazmy do modyfikacji włókien. Otrzymane " ·yni ki ,,skazuj <) . że modyfi kacja po,,·ierzchni 
włókien polipropyleno,,)-ch "' środowisku argonu trwale poprawia skuteczność filtracji 
prowadzonej na tych włokach. 

-t Ocena działalności dydaktyczno - organizacyjnej. 
Pani dr inż. Agnieszka Brochocka jest aktywnym pracownikiem Centra lnego Instytutu 
Ochrony Pracy. Od 1999 r. dzia ł a jako członek Normalizacyj nej Komisji Problemo\\·ej 
nr 2 1 ds. Ochrony Indyv,·idualnej Pn.1co\\'nikó,v. W 200-1- r. przejęła obo,v i ązki zwiqzane 
z realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodnośc i środków ochrony indywidualnej w ramach 
działalności Instytutu, jako Jednostki Notyfikowanej przez Komisje Europejską do pełn ien i e 

zadań \\)'nikających z Dyrektywy 89/686/EWG. Kandydatka posiada uprmrnicnia audytora 
systemu zarządzan ia bezpieczeńst\\ ·em i higieną pracy zgodnie z kryteriam i KOCKP-0-1-
0środka Certyfikacji Kompetencji Personelu CIOP-B IP oraz audytora ,viod,1ccgo Systemu 
Zarządzani a Jakością wg normy ISO 900 I :2008. Kandydatka jest członkiem Rady auko\\ej 
CIOP -PIB. Zespołu ds. Technologii i ProcesÓ\\ Przemysło\\·) eh Gló\\'11ego Urzędu Miar 
oraz Polskiego Towarzystwa To\\·aroznawczego. Uważam. że Kandydatka ak ty\\'11ie dzia ł a na 
polu organizacyj nym. Jednocześnie na s ł owa pochwały. zasługuje zaangażowanie Kandydatki 
w działalność dydaktyczną i popularyzację nauki. Pani dr inż. Agnieszka Brochocka 
sprawował a op i eką naukov,:a nad p i ęcioma studentami \\ ramach różnego rodzaju projektó\\' 
naukov,ych oraz była promotorem jednej pracy dyplomo,Ycj. Osi ągnit;c i a te mogą wyda\\aĆ 

s ię niewielk ie, lecz należy \\'Ziqć pod u\\·agę fakt. że dr in ż. Agnieszka Brochocka nic jest 
nauczycielem akademickim . 

5. Podsumowanie i wniosek ko11eowy 
Działalność naukovrn-badawcza dr inż. Agnieszki Brochockiej jest si lnie Z\\- i ć.1zana z 
procesem \\)'twa1zania warst\\· filtracyjnych złożonych z \\·lókicn produko\\anych metodą 

pneumotermiczną. W S\\)'Ch pracach Kand) <latka łączy zagadnienia technologiczne z obszaru 
przeróbki polimerów z zagadnieniami proceso\\'ymi z\\·iązanymi z separacją ukladó\\· 
rozproszonych. Po analizie dorobku i osiągnięć Kandydatk i mogę bez cienia "·ątp l i\\'ośc i 

stwierdzić . że jest ona specjalistk,1 w dziedzinie produkcji włókien metodit 
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pneumotermiczną. Pewien niepokój wzbudza jednak kilka symptomó\\' poja,,·iających się ,,· 
pracach Kandydatki. Brak jasno zdetinio\,anej tezy bada,,·czej. pO\rnduje. że prace dr inż. 

Agnieszki Brochockiej mają charakter raportu z bada11 a nie dysertacji nauko\\'ej. Tak i sty l 
pracy Kandydatki. może być spowodo\\'any charakterystyką jednostki badawczej. ,,· której 
jest zatrudniona. Jednostka ta. ze względu na swą statutową działalność. \\' iększy nac isk 
kładzie na wyniki bada11 a nie nauko,,·e rozważania o istocie badanych procesó\\·. Po drugie 
pojawiające s ię nieścisłośc i dotyczące opisu procesu !iltracji aerozoli na warstwach 
wlókninov,rych nie poz\\'alają mi st\\'ierdzić. że Kandydatka jest róm1icż specjał istbJ ,,· 
dziedzinie separacji ukladó\\' rozproszonych. Te nieśc i s ł ości mogą ''')·nikać nie z nic,,·iedzy 
Kandydatk i. lecz ograniczonej. przez vvymogi publikacyjne. możli,,·ości przcdsta,vicnia 
dokładnego opisu zjawiska. Uważam, że samodzielny pracownik naukowy, zajmuj~)CY się 
systemami ochrony układu oddechowego musi być specjalistą zarówno w dziedzinie 
produkcji włókien, jak i specjalish) w dziedzinie procesu filtracji . To poprzez 
odpowiednie zrozumienie fizyki procesu separacji cząstek na włóknach otrzymujemy 
wskazówki dotycz})CC tego jakie warstwy filtracyjne musimy wyprodukować. Chciałbym 
te aspekty wyjaśnić w bezpośredniej dyskusji z Kandydatką przy udziale innych 
członków komisji biorąc pod uwagę specyfikę i główny nurt dyscypliny w której dr iż 
Agnieszka Brochocka ubiega się o stopień doktora habilitowanego. W zwh1zku z 
powyższym wnoszę o zaproszenie Pani dr inż. Agnieszki Brochockiej na posiedzenie 
komisji habilitacyjnej w celu wyjaśnienia pojawiaj~1cych się w recenzji nieścisłości 

związanych z filtracj}l aerozoli. \V zależności od przebiegu dyskusji uzależniam swoje 
stanowisko odnośnie poparcia lub braku poparcia wniosku o nadanie dr inż. Agnieszce 
Brochockiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, 
dyscyplinie włókiennictwo. 

t/ 
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