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Recenzja wniosku dr inż. Doroty Kowalczyk o przeprowadzenie 
postępowania habilitacynego na podstawie osiągnięcia 
naukowego pt.: ,,Uszlachetnianie materiałów włókienniczych w 
wyniku ich modyfikacji powierzchniowej". 

Informacje ogólne 

Recenzja opracowana została na zlecenie Rady Wydziału Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (pismo z dnia 28 listopada 201 ?r. 
Dziekana dr hab. inż. Katarzyny Grabowskiej, prof. nadzw. PŁ), 
Podstawą opracownia recenzji była merytoryczna część dokumentacji 
przygotowanej przez Habilitantkę, obejmująca: 

1. Autoreferat (wersja polsko- i anglojęzyczna), 
2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego wraz z 

oświadczeniami o udziale procentowym współautorów publikacji, 
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, 

3. Patenty I zgłoszenia patentowe wchodzące w skład osiągnięcia 

naukowego wraz z oświadczeniami o udziale procentowym 
współautorów patentów i zgłoszeń patentowych, wchodzących w skład 
osiągnięcia naukowego, 

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac 
zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych i 
współpracy naukowej i popularyzacji nauki, 

oraz pozostałe załączone dokumenty: 
5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w 

dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. 
6. Kopia dyplomu doktora nauk chemicznych. 
7. Dane kontaktowe dr inż. Doroty Kowalczyk. 
8. Elektroniczna wersja wniosku. 



Naukowa charakterystyka Habilitantki 

Pani dr inż. Dorota Kowalczyk jest absolwentką Wydziału Chemicznego 
Politechniki Łódzkiej. W roku 1997 uzyskała dyplom magistra inżyniera, 

specjalizując się w technikach fizyko-chemicznych i komputerowych. 
W okresie od uzyskania dyplomu do momentu podjęcia pracy w Instytucie 
Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi (lata 1997-2006) znaczącym 
osiagnięciem naukowym Habilitantki było uzyskanie w roku 2003 dyplomu 
doktora nauk chemicznych, na podstwie rozprawy „Reakcje przeniesienia 
elektronu indukowane radiacyjnie i fotochemicznie w wodnych roztworach 
polielektrolitów", przedłożonej Radzie Wydziału Chemicznego PŁ. Opiekun 
naukowy w osobie p. prof. dr hab. Jerzego Kroh oraz wysokie kwalifikacje 
jego współpracowników pozwoliły doktorantce na dalszy rozwój 
doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego. 
Zawodowy rozwój Habilitantki od roku 2006 do chwi:i obecnej związany jest 
z Instytutem Inżynierii Materiałów Włókienniczych. Instytut w roku 2007 
włączony został w strukturę istniejącego już wcześniej w Łodzi Instytutu 
Włókiennictwa. W Instytucie w nowoutworzonym Zakładzie Naukowym 
Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych, dr inż. Dorota 
Kowalczyk pracuje do chwili obecnej, na stanowisku adiunkta od roku 2009. 
Specjalnością Zakładu są między innymi interdyscyplinarne badania nad 
innowacyjnymi technikami i funkcjonalnymi materiałami włókienniczymi, 

bezodpadowe technologie wykończalnicze oraz modyfikacja powierzchni za 
pomocą wyładowań koronowych. 
W przedłożonej do oceny dokumentacji zabrakło tytułu pracy magisterskiej, 
informacji o osobie opiekuna naukowego czy o rodzaju technik fizyko
chemicznych i komputerowych, w których się wyspecjalizowała. Te 
dodatkowe informacje mogłyby przybliżyć bardziej sylwetkę dr inż. Doroty 
Kowalczyk. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Wyniki prowadzonych przez Habilitantkę prac badawczych opublikowanych w 
latach 2009-2017 składają się na osiągnięcie naukowe pt.: ,,Uszlachetnianie 
materiałów włókienniczych w wyniku ich modyfikacji powierzchniowej". 
Osiągnięcie jest cyklem powiązanych ze sobą tematycznie 17 publikacji 
naukowych, 4 patentów zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP oraz 
jednego zgłoszenia patentowego. Zgłoszenie patentowe do momentu 
uzyskania statusu pełnoprawnego patentu, można jedynie uznać za ilustrację 
aktywności zawodowej twórcy natomiast nie za pozycją dorobku naukowego. 
Spośród 17 artykułów osiągnięcia naukowego Habilitanki zdecydowaną 

większość, aż 16 z nich, opublikowano w języku angielskim w renomowanych 
czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports (JCR). Miernikiem 
prestiżu tych czasopism jest publikowany wskaźnik cytowań IF. Średni lmpact 
Factor (IF) dla publikacji składających się na osiągnięcie naukowe wynosił: 
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• 4,364=1F dla 1 publikacji, 
• 3,233=1F dla 4, 
• 1,398 =IFdla 6, 

oraz 0,581 =IF dla 5 publikacji. 

Wszystkie publikacje i patenty powstały w zespołach wieloautorskich przy 
znacznym zaangażowaniu Habilitantki, co wyrażają przedstawione poniżej 

udziały procentowe: 
• w 12 publikacjach na poziomie 50-75% (Autoreferat str.3-7, pozycje: 

1,2,6,8, 9,11,12,13,14,15,16,17), 
w 2 z nich jest autorem korespondencyjnym (Autoreferat str.3-7, 
pozycje: 1,2), 

• w pozostałych 5 publikacjach na poziomie 30-45% (Autoreferat str.3-7, 
pozycje 3,4,5,7,10) 

• w 1 z nich jest autorem korespondencyjnym (Autoreferat str.3-7, 
pozycja 4) 

• w 3 patentach udział wynosi 30-35%, 
• w 1 patencie udział - 20%. 

Taka struktura podziału autorstwa jest efektem prac interdyscyplinarnych 
zespołu badawczego, realizującego badania przy aktywnym udziale 
Habilitantki. Zarówno ilościowy jak i jakościowy udział nie budzi wątpliwości. 
W tej sprawie załączone zostały indywidualne oświadczenia wszystkich 
współautorów. 

Ostatnia z cyklu, siedemnasta publikacja jest przykładem nie tylko naukowej 
ale i popularyzatorskiej działalności Habilitantki. Jej udział w każdej z trzech 
częsc1 opublikowanych na łamach miesięcznika Stowarzyszenia 
Włókienników Polskich wynosi 50%. Wkład miesięcznika w popularyzację 
nauki, nowości technologicznych oraz tendencji w tekstyliach został 

doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które autorom 
opublikowanych prac przyznaje 8 punktów przy ocenie dorobku naukowego. 

Tytuł osiągnięcia naukowego „Uszlachetnianie materiałów 

włókienniczych w wyniku ich modyfikacji powierzchniowej" dobrze łączy ze 
sobą w tematyczną całość wybrane pozycje dorobku Habilitantki. Jest tytułem 
dobrym zrówna przy klasycznym jaki nowoczesnym spojrzeniu na materiały 
włókiennicze . Uszlachetnianie we włókiennictwie tradycyjnie kojarzone jest 
z użyciem apretur. Apreturowanie to nie tylko napawanie lub natryskiwanie 
związkami chemicznymi to także określona technologia końcowej obróbki 
wyrobu włókienniczego. Początkowo apretury podnosiły użytkowe 

właściwości wyrobu, miały za zadanie wzbudzać w konsumentach chęć 

kupna. Nazywano je nawet „apreturami na ladę sklepową" . Jednak wyrób 
z taką apreturą nie zawsze odznaczał się największą funkcjonalnością oraz 
najlepszymi właściwościami użytkowymi. Inne są współczesne apretury, 
których celem jest nadawanie wyrobom włókienniczym najwyższej jakości tj. 
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właściwości trwałych w warunkach użytkowania oraz cech nowości zgodnych 
z aktualnymi tendencjami mody, trendami naukowymi i osiągnięciami. W 
tworzeniu współczesnych apretur nie można pominąć udziału produktów 
nanotechnologii. Nowością i pewną odmianą są też apretury lecznicze, takie 
jak na przykład z drobinami bursztynu, wywołujące ujemną elektryzację 

wyrobu i łagodzące bóle reumatyczne u ich użytkownika. 
Zastosowanie nanocząstek funkcjonalnych jako składnika nowych apretur 
prowadzi do otrzymania materiałów o właściwościach dodanych, 
potencjalnego kandydata do przekształceń w element budowy wysoce 
zaawansowanych technologicznie materiałów, które w obrębie swojej 
struktury łączą zdolności czujnika, mechanizmu wykonawczego oraz 
gromadzenia i przetwarzania danych czyli materiału inteligentnego. 
Określenie inteligentny w odniesieniu do materiału jest w dzisiejszych 
czasach bardziej chwytem marketingowym niż odzwierciedleniem 
prawdziwego stopnia zaawansowania technologicznego. Tak naprawdę w 
dalszym ciągu co najwyżej są to materiały interaktywne. 

Wspólnym celem naukowym publikacji przedłożonych jako osiągnięcie 
naukowe Habilitantki, było opracowanie sposobu modyfikacji powierzchni 
włókien i materiałów włókienniczych aby nadać im nowe właściwości lub 
dokonać optymalizacji już posiadanych. W badaniach Habilitantka stosuje 3 
podejścia do modyfikacji powierzchni: 

1.) z zastosowaniem niskotemperaturowej plazmy atmosferycznej 
{wyładowania koronowe) w celu aktywacji chemicznej i nanostrukturyzacji 
powierzchni 

2.) z zastosowaniem techniki zol-żel w celu wytworzenia powłok 
krzemionkowych, zawierających funkcjonalne nanocząstki 

3.) z zastosowaniem wodnych dyspersji wielościennych nanorurek 
węglowych albo grafenu w celu wytworzenia przestrzennej przewodzącej 

sieci. 
Efekty modyfikacji wyładowaniami koronowymi Habilitantka zbadała, 

oceniając morfologię, zdolność do zwilżania i swobodną energię powierzchni 
oraz identyfikując utworzone na niej aktywne grupy. Właściwości fizyko
chemiczne warstwy wierzchniej uzyskane po procesie miały duży wpływ na 
dalsze procesy aplikacyjna-modyfikacyjne. Efekty po zastosowaniu do 
materiału włókienniczego techniki zol-żel oraz wodnych dyspersji oceniała 
pod względem nadanych właściwości, a więc: odporności na ścieranie i 
tworzenie się pilingu, hioaktywności, fotokatalicznego samooczyszczanie, 
barierowości wobec promieniowania UV, właściwości przewodzących i 
hydrofobowych. 
W ocenie właściwości materiałów na różnym etapie badań Habilitantka 
sprawnie posługuje się zarówno znormalizowanymi jak i nowoczesnymi 
metodami. 
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Modyfikacia powierzchni włókien i materiałów włókienniczych wyładowaniami 
koronowymi. 
Habilitantka pełniąc funkcję głównego wykonawcy w projekcie badawczo
rozwojowym MNiSW „Zastosowanie wyładowań koronowych do trwałego 

uszlachetniania wyrobów z włókien syntetycznych" kontynuuje badania 
wyładowań koronowych, prowadzone od szeregu lat w Instytucie 
Włókiennictwa . Bierze również udział w opracowaniu konstrukcji aktywatora 
laboratoryjno-doświadczalnego we współpracy z Instytutem Materiałów 

Polimerowych i Barwników w Toruniu . Wiadomo, że podczas aktywacji 
wyładowaniami koronowymi generowane są cząstki energetyczne i fotony, 
które oddziaływują z powierzchnią włókna/wyrobu włókienniczego . W efekcie 
aktywacji powierzchnia ulega oczyszczeniu, następuje zmiana jej topografii 
(nanostrukturyzacja) oraz modyfikacja chemiczna. 
Uzyskiwane efekty modyfikacji materiałów włókienniczyr.h mogą stanowić 

alternatywę dla konwencjonalnnych procesów obróbki chemicznej w 
środowisku wodnym. Mają proekologiczny charakter ze względu na mniejsze 
zużycie wody i energii oraz brak trudno oczyszczalnych ścieków. 

Charakteryzują się dużą efektywnością procesu i zapewnieniają trwały efekt 
użytkowania, co w sumie jest ogromną za letą takiego sposobu modyfikacji. 
Wyniki prowadzonych przez Habilitantkę badań laboratoryjnych przyczyniły 

się do opracowania koncepcji optymalizacji procesu modyfikacji 
wyładowaniami koronowymi. Zgodnie z tą koncepcją energ ię aktywacji 
podzielono na kilka mniejszych dawek co z kolei wymagało i przyczyniło się 
do opracowania nowej, wieloostrzowej elektrody wraz z aktywatorem. 
Ponadto Habilitantka: 1) zbadała wpływ wyładowań koronowych na 
właściwości powierzchniowe włókien oraz tkanin z poliestru, poliamidu i 
polipropylenu, 2) opracowała parametry techniczne procesu modyfikacji dla 
materiałów włókienniczych, 3) przeanalizowała zmiany właściwości fizycznych 
i chemicznych aktywowanych włókien w zależności od warunków aktywacji, 4) 
przeprowc1dziła ocenę wpływu wyładowań koronowych r1a laminowanie, 
barwienie, drukowanie i powlekanie wodoszczelne materiałów 

włókienniczych . Ta część osiągn ięcia naukowego obok celu badawczego 
posiada wyraźnie zarysowany cel aplikacyjny, widoczny również w 
pozostałych pracach dr inż. Doroty Kowalczyk, co jest dużym plusem jej prac. 

Funkcionalizacia materiałów włókienniczych z zastosowaniem metody zol-żel 
Badania z tej dziedziny Habilitantka wykonała w ramach projektu kluczowego 
POIG „Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze" - NANOMITEX, w 
którym była kierownikiem i głównym wykonawcą tematu badawczego jednego 
z trzech pakietów. Ta część dorobku dotyczy opracowania sposobu 
modyfikacji, który umożliwia otrzymywanie wielofunkcyjnych materiałów 

włókienniczych. Takie mate ri ały mogą znaleźć szereg praktycznych 
zastosowań w postaci tkanin technicznych . 
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Pierwszy etap badań polegał na uzyskaniu na tkaninie bardzo cienkiej, 
przeźroczystej i elastycznej powłoki krzemionkowej. Wybór techniki zo l-że l do 
tego celu okazał się właściwym . Otrzymana powłoka była trwała , w 
warunkach użytkowania nie wykruszała s ię i podnosiła wytrzymałość 

materiału włókienniczego na działanie sił ścierających . Modyfikacja zolu 
krzemionkowego nanocząstkami stopu o założonych właściwościach 

pozwol iła uzyskać materiały o właściwościach bioaktywnych, 
foto katalitycznego samooczyszczania oraz barierowych wobec 
promieniowania UV. Powłoki z powodzeniem naniesiono na tkaniny z włókien 

bawełn ianych oraz tkanin z mieszanki włókien bawełn ianych i poliestrowych. 
Do oceny właściwości fotokatal itycznych Habi litantka opracowała własną 

procedurę badawczą. 

Ta część dorobku jest przdmiotem 4 patentów i jednego zgłoszenia 

patentowego, co dobrze świadczy o uzyskanych wynikach przeprowadzonych 
prac. 

Funkcionalizacia materiałów włókienniczych poprzez wytworzenie na ich 
powierzchni przestrzennej przewodzącej sieci wielościennych nanorurek 
węglowych 

Kolejny fragment badań dorobku Habilitantki realizowany był również w 
ramach pozyskanego projektu. Ten badawczy projekt finansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki, jest kolejnym przykładem sp rawnośc i 

Habilitantki w pozyskiwaniu środków na badania naukowe. Podjęta tematyka 
badań jest nowoczesna i kryje w sobie wiele możl iwości aplikacyjnych od 
materiałów inżyniersk ich po biomateriały . Z pozoru stosunkowo mało 

skomplikowane tworzenie dyspersji wodnych nabiera innych wymiarów w 
przypadku nanorurek i otrzymania elastycznych materiałów o właściwościach 
elektroprzewodzących. Kon ieczność os iągn ięcia progu perkolacji jest tu 
podstawowym kryterium uzyskania materiałów włókienniczych o 
właściwcściach e l ektroprzewodzących. Habilitantka ma tago świadomość, 

gdyż uczyniła celem swoich innych badań poznanie mechanizmów 
zachodzacych w dyspersjach koloidalnych. 
Doświadcza lna weryfikacja wartości aplikacyjnej prac polegająca na 
przeprowadzeniu polimeryzacj i piro lu z udziałem elastycznej tekstylnej 
elektrody wskazuje drogę rozwoju następczym procesom modyfikacj i i 
otrzymywania materi ałów hybrydowych, ujawnia ich przyszłościowy charakter. 

Ocena istotnej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

Sumaryczny dorobek naukowy dr inż. Doroty Kowalczyk jest dobry 
jakościowo i wystarczający ilościowo. Obejmuje on po uzyskaniu stopnia 
doktora współautorstwo w 18 publikacjach naukowych w czasopismach 
z bazy JCR i 3 publikacjach krajowych spoza bazy JCR. Według bazy Web of 
Science prace stanowiące dorobek naukowy były cytowane 72 razy a ich 
sumaryczny wskaźnik cytowań IF=29,821 . Te dokonania przełożyły s ię na 
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względnie niewysoki indeks h = 5 (WoS z dnia 02.06.201 ?r.). Prace naukowe 
prezentowane były na 31 konferencjach i sesjach posterowych (w tym 14 
dotyczyło konferencji międzynarodowych). Istotną część dorobku stanowi 9 
patentów krajowych, dla których decyzje o udzieleniu patentu pochodzą z 
okresu od 2013-2016 rok. Trudno jest w tej chwili ocenić czy wyniki prac 
zostaną wdrożone i w jakim czasie. 
Charakter miejsca pracy, z którym dr inż. Dorota Kowalczyk jest związana od 
ponad 1 O lat, dostrzegalnie kształtował jej aktywność zawodową, skupiając ją 
bardziej na stronie naukowej i organizacyjnej niż dydaktycznej. Habilitantka 
uczestniczyła w 5 projektach naukowo-badawczych finansowanych ze 
środków NCN, MNiSW oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. W 2 z nich była kierownikiem tematu badawczego i w 3 
głównym wykonawcą. Za swoją działalność naukową i aplikacyjną uzyskała 
szereg nagród: 3 złote medale na targach wynalazków odbywających się w 
Brukseli, Genewie i Warszawie, 2 dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz nagrodę za najlepszy plakat na Tekstylnej Konferencji w 
Dreźnie. Dorobek naukowy i organizacyjny wskazuje na sporą sprawność w 
kierowaniu pracami badawczymi, na które umie pozyskiwać fundusze oraz na 
łatwość nawiązywania współpracy z ośrodkami badawczymi w zakresie prac 
interdyscyplinarnych. 
Działalność organizacyjna dr inż. Doroty Kowalczyk nie ogranicza się jedynie 
do wąskiego, własnego środowiska zawodowego. Współpracuje z polskimi 
przedsiębiorcami kierując dwoma projektami badawczo-rozwojowymi, pracuje 
również na rzecz 3 konsorcjów projektów badawczych. 
Dr inż. Dorota Kowalczyk prowadzi też działalność dydaktyczną na poziomie 
szkoły wyższej sprawując opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi 
praktyki w Instytucie Włókiennictwa. Nie jest jej obca działalność 

popularyzatorska, promuje wyniki projektów na seminariach, publikuje w 
czasop1sm1e popularyzującym osiągrnęcra naukowo-technologiczne, 
dostępt 1ym dla studentów i pracowników. 
Prowadząc w dwóch kierunkach swoją działalność opiniodawczą daje się 

poznać poza własnym środowiskiem zawodowym, pierwszy kierunek tej 
działalności związany jest z wykonywaniem ekspertyz dla firm, drugi - z 
recenzowaniem artykułów naukowych, w większości anglojęzycznych, dla 
polskich i zagranicznych czasopism o różnym profilu publikowanych 
zagadnień. 

Swoje kompetencje zawodowe budowała dr inż. Dorota Kowalczyk stopniowo 
i konsekwentnie. Tematyką przewodnią podejmowanych działań zawodowych 
stały się dla niej szeroko pojęte dyspersje w połączeniu z modyfikacją 
materiałów włókienniczych w nawoczesnym ujęciu. Dla podniesienia swoich 
kwalifikacji metodycznych i merytorycznych już w początkowym okresie 
swojej drogi zawodowej odbyła staż zagraniczny, z zakresu modyfikacji 
powierzchni materiałów włókienniczych , w jednej z największych 
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najstarszych szkół wyższych na Słowacji - Uniwersytecie Komeńskim w 
Bratysławie. 

Wniosek końcowy 

Cyklu 17 publikacji i 4 patentów na temat uszlachetniania materiałów 
włókienniczych w wyniku ich modyfikacji powierzchniowej oraz całokształt 
dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego oceniam 
pozytywnie, jako wnoszący wymierny wkład w dyscyplinę naukową 

włókiennictwo. Habilitantka swoimi badaniami dowiodła, że w procesie 
modyfikacji powierzchniowej wyładowaniami koronowymi tkanin z włókien 
syntetycznych koncepcja podziału energii aktywacji na kilka mniejszych 
dawek jest prawidłowa i przydatna, wskazuje na celowość konstrukcji 
elektrody wieloostrzowej. Dr inż. Dorota Kowalczyk przyczyniła się w ten 
sposób do optymalizacji całego procesu oraz potwierdziła, ż.e konstrukcja 
aktywatora doświadczalnego, może stanowić podstawę do zaprojektowania 
aktywatora przemysłowego i zaoferowania go przedsiębiorstwom. Wyniki 
dalszych badań ujęte miedzy innymi w postać patentów potwierdzają, że 
mocną stroną prowadzonych przez Habilitantkę badań jest ich aspekt 
praktyczny. Umiejętna implementacja we włókiennictwie wyników badań 

nanotechnologii pozwoliła Habilitantce na opracowanie sposobu wytwarzania 
wielofunkcyjnych materiałów włókienniczych. Na potrzeby weryfikacji 
założonych zdolności fotokatalitycznego oczyszczania materiałów opracowuje 
własną procedurę badawczą. 

Przedstawiona do zaopiniowania działalność naukowa i twórcza, prace 
eksperckie oraz nagrody i wyróżnienia upoważniają do pozytywnej oceny 
całokształtu osiągnięć dr inż. Doroty Kowalczyk. 

Biorąc pod uwagę wartość naukową, poznawczą i aplikacyjną 

przedłozonej habilitacji oraz pozostałe osiągnięcia, spełnione zostały warunki 
określone w ustawie z dn.14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 
595, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dz.U. 2016 r. 
poz.1586. 

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności zawodowej 
Habilitantki wnoszę o dopuszczenie wniosku dr inż. Doroty Kowalczyk do 
dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. 
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