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Recenzja osiągnięcia naukłłvęo oraz dorobku naukowegon dydłkĘcżnego i organizncyjnĘo

dr inż. Dorat_v Korvalczvk

stanorviącyc h podsta*.ę po§tępołr.a nił hatlili tac_vj nęo

Osięgnięcie nuukowe

Przedstarvione c1o oceny osiągnięcie naukowe ..Uszlachetnianie rnateriałórv rvłćkienniczt,ch *,rł,1-"niku

ich nrodyfikac.ii powierzcbniorvej" stanowiące podstawę ubiegania się o nadallie strrpnia doktora

habilitr:rvanegcl wfaz z dodatkowyrrli inforrnacjami składającymi się n3 dclrobęk naukou,v.

c{ydaktr,czny. populan,zatorski i organizacyjrly dr Doroty Kowalciryk, adiunkta zatntdnionego rł,

Insty'tucie Włókiennictrva rł, Zakładzie Naukorvym Niekonrvenc.ionalnych Technik i Wyrobórv

Włókiemicz.vch rł Łodzi. zostało przy_soto§,ane zgcldnie z przepisami oborviązującynii ołJ 1
października 20l l r, (Dz.tJ. z ]0t 1 r, rr 84 poz. .t55)"

Osiagrrięcie naukorrę statrolł,i cykl l 7 oryginalnvcir publikac_ii z lat ż009-ż017 . 4 patentórv z lat 20l 5_

30 l 6 orazjednego zgłoszenia patentowego"

Osiągnięcie naukor.t,e dr Doro§ Kołl,alczyk do§,czy niezrvykle aktualnej tematy,ki hadar*zej o duĄrll
potencjale aplikac;,jnym. Przedstawione osiągnięcie lraukorve opiera się rv części - 5 publikacji - na

pracach opublikorvanl,clr łv reilonlowanych czasopismach naukowł,c|r o rł,_lsokiclr rvspółczynnikaclr

oddziaływallia (iF): Materials&Design (lF 1.346). Applied Surl'ace Science (iF 3.150). Cellulose {IF

3,573). .}ounla[of Alloys and Cornpottnds (IF 3.0l4) oraz pracaclr oprrblikorvan_vch w czasopismach o

rriźsrv-ch rvspółczynnikach odclzial_vrł,ania, jakkolwiek §porłłch dla prezentorvanvclr zagadnień.
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Sumarycznl,ilnpact łact<rr rtedług Jounla! Ciratiorr Repclńs (JCR} tvvllcsi;9"8:l. zgoclnie z rclkienr

opublikcrvirnia. Prace by§, dotychczas cvtołrane 72 ra7ł, a irrdeks llirscha rvedfug ba;ry \fueb of

Science {WoS) rłvnosi 5. Wszystkie prace są kilkuarrtorskie. z *clziałem dr Doroty Korvalczyk

wynoszącym od 30 do 759o . W wielu publikacjach dr Korvalczl,k.iest autorem koresponclencyjn_vnr.

co dodatkcrvo śrviadc.},o Jej dorrrirru_iąc5,m rrkładzie w pfezentŁrlyany,ch pracach.

Najr,vażniejsze dokonania dr Doroq,, Korralcryk z przedsĘrvion,l.ch do oc*n_v cyklu siedemnastŁt

publikacii (1-17) skupia_|ą się rr trzeclł grupaclł" tj.

(A) rnod3"fikacji pr-rrvierzchniorł,ej rł,łtikięnlmateriału rvłókięnniczego łiskotemperaturolvą planną

atnl o Sfe ry"czn ą - r,rt łado rvani alrr i Po 1611 6p, .r,rn i.

(B) furrkcjonalizacji nrateriałólv włókienniczry.*cłr z zastosa*,aniem rnetod1, zol-ż,el, araz

(C) funkc.ionalizacji nratęriałów włókiertnicrych poprzel wl,tr.vorzenie na ich porvierzchni

przestrzennej przewodzące.i sieci rvięlościennyclr nanorurek węglor,łvclr.

\! prą"padku rnod;-tikacji trlorvierzchrrio,,vej ę,łókien/materiaŁu lvłókierrniczego łriskotetrlperaturorva

plazmą atmosfenvczną - rł,yładorvanianri koronorłymi (A) - prace 1"10-17 - Habilitantka ustaliła

up§rł n]oc}, rł,yładou,ań . wielkości szczeliny międzvelektrodoivej i prędkości przesurł u

aktvwowanegtl tnateriału rrłókienniczegL,} na rólvnonrierność w,yładrrrł,ań korlrnrrrłl.ch. jak rórł,nież

okreśiiła maksy,nłalną dopuszczalną ellergię aktlrł,acji c|la poszczególn_vch rodzajórv i struktur tkanin.

W.vkazała ponadto, żę z,ę wzrostem energii aktywacji następuje wzrost nvilżalności tkanin, co

ponvala na kontrololvanie pozioll,tu nvilzalności popłzez odporviedni dobór paraInetrórv akt.vlvacji,

Otrnrtane *yniki badal'r są niez*,5.,kle cetllle z aplikacv"irrego punktu rvidzenia. sd,vż wykaza.\,, rvpĘrv

obróbki rłyładcrrvanianri koronorł,.r,nri na ró;tne procesy uszlachętniania materiałóu, r,vłókienniczy,,ch.

m. itl. l am in orł,an ie. por.ł,lekan ie lvodoszczelne. druk<rrvall i e czł, banv ien ie.

W zakresie funkcjonalizacji materiató,uv włókieniriczych z zastost}wanienl metody zol-zel (B) *

pubłikacje Ir2r 6,8,9, pateł-r§ Pl -P4. zgłosznie patentowe ZPL - dr Darota Korvalciryk opracor,vała

sposób wykoliczenia cienkrłporvłakolvego rnetodą ztsl-żęl m:łteriałórv włókiennicz.vch.

umożlir.viający,ch ich szeroką f"unkcjclnalizację. m. in. uzy-skatrie właścirł,ości biostatyczn;*ch i

biobQiczych. totokatalit",-§znego samooczyszczania się, jak równiez uzyskanie barieror,vości r,vobec

pronlieniorvania tJV. Zastosowany, hybrydor,v_v zol krzemionkorły pozwala trzyskać bardzc cienkie.

przezroczJste. bezbarw,ne i elastyc7nq] po\.vłoki ksero żelor,ve, które stanowią tnł,ałą rl, r,varłtnkach

uz.vtkclrvania i odporna tla r_l,łkruszenie rvarstrvę ochrotlną i porvodr{ą zllaczącv \§zrost p}trzł,nrałości

materiałórv rł,łókiennic4,,cli na oddziałyx.anie sił ścinając_vclr, Dadatkor,vc stanorvi matry,cę do trrł,ałe.i

i m rnobil izacj i n anocząstek f Lrnkcj orlaln_vclr na porvierzclłn i włókien,
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Trzecim elenrentem asiąglłięcia naukorvego dr inż. D*rot1, Kowalcz"-k jest funkcjoi,lalizacja

materiałóly ęlókienrriczl,ch poprzez rłytwł:rz_enie na ieh porł,ierz_chni przestrz,t-,n*e_i przerłodzącej

sieci lvielościerrnl,ch nanottlrek rvęlglorvl,ch 1C) - publikacje 3-5, ?. Baclania }-tabilitaniki rv Ę..nr

zakresie b1,,ł1, ukierunkorvane na uz_yskanie stabilnej dyspersji nanortirek rvęglorł.l,ch naloszłnej na

nrateriał lłłókierlnicry metoda naparvania pełnokąpielowego, W;,trvcrrztlne z zęslosol*,anieni

opracotvanego sposobu nanoszenia natrorurek rveglowvch przervodzact materiałv r.vłókien*icze

został3, poddane nasfępcze_i niod5.fikacji mającej na celu nadanie im rvłaścirłości hydrof*ł:orr].gh 1

bioakt_,,-rvnl.eh, L.|ą,skałe pfzez- Habilitantkę rezultat,v. ti. sp*sób l'unkcjonalizacji rnateriałorv

włókienniczy,cli z zastosolvanienł MWC]NT nroze być wykorzvstany prz} prcljektorvariiit nolrlogh

rcldza_iór.r, teclrniczn1,,ch materiałorv rłłokięnniczycb o szerokich mc;zlirvościach aplikac3jn1,,ch. m.in.

jakomateria§ant'r*staĘ'czne.przewodząceelementygzejne.elektrod1.

e lektroc henr icłr,r,,ch. arrten}, itp.

Aktl,wttość naukowu

Analiza aĘT.vności naukolvej dr Doroty, Kowalcą,,k pokazuie staĘ,, rozrvój naukor.w llabilitar"ltki.

począ\\,sł/ od prac_v magisterskiej ił.ykoriane"i rv ]997 r. na W,vdziale Chenrii Politęchrriki Łóctzkiej

paprzęz rvy,kotlaną sześć lat pć:ź,niej pracę doktorską rra, t,vnl satnym Wvdziale pt. ..Reakcje

przeniesienia elektrontt iltdukclrvane radiacyjnie i fbtochernicznie w wodnych roztr,l,orach

polielektrolitów", Oprócz przedstar.vionego już dorobku naukowego stanorłiącego podstarvę

habilitac,|i. dr Dorota Kowalcz_yk jest rł.spółautorką 4 publikac.ii oraz 5 patelitórł. Ponadto. jest

r.vspołautorką 5 zrealizorvanyclr oryginalny,clr osiągrrieć prajc,ktclvt,cłr. konstrukc3,jnl,clr i

tecfurologicznl,ch. Irą, rł,_vnalazki olaz wzol}, użytkowe. których rvspółautorką jest l{abilitantka,

uz_vskał;- ocllronę i zostaĘ,utstarvione na łłiędzynarodorvych i krajarvych rvystartaclt lub targaclr. L)r

Dorota Kolvalczy,k jest rórłłłież lvspółautorką 3 monografii irrnvch niż znajdrrjącl,ch się lv bazie lv pkt

llA r.lraz lvspółautorką 8 opracowarl zbiororły,clr. katalogórv. dok*rnentac_ii pr:rc badarvcz,,-ch i

ekspeń_vz. Habilitantka akt1,1a,ni" uczestnicz"rvła rv 25 nriędz__1,tiarodorv_vch i krajorrych konf-ereircjach

naukortych oraz rv_;-,głosiła r"eferat1,, na 6 nriędzy,narodarł,_łclł i krajołvyclr konl'erencjach tema§cznl,ch.

Osiągnięcia ł{abilitantki zostały dwukrotnie ttholrorcrvatrc pr7ez ll{inistra Natrki i Szkolnictlła

Wy,zszego oraz trz"u-krotrłie zdob;,ły złoty medal rla nliędz"rynarodorv,vch targach innorvacji rv (ięnervie.

fJrukseli i \ł'arszarr ie.

Waznl,m elementenr oceny aktywności naukorvej osoby ubiegające.i się o stapień doktora

lrabilitowanego jest Lrdział i kierorvanie projektami badawczy,mi. Z przedstarł,ionej dokurnerrtac.ji

rvylrika" ze dr Dorclta Kowalczy,k by,ła głólvnym wykonawcą lub kierownikiern projektu rv 5 duĄch

proj e ktach bad arł,cz.,-c h. bad arv c zo - rozrv oj or.vych i k l Lrczclwych .
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\Y rantach dz_iałalności dl,daką,cznej dr f}orota Korvalcryk prarładzila jed;-nie nac{ztir mćry{oryczn."-

nłrd stttdentanri odbyrvającl,nli praktlki rr. {nstl,ttlcie Włókierrnictwa, tsrak istotne,i działalności

d3.dakty,'-cznej u,ynika rv dużej części ze specl,iilii ills§"tufu Włókienni<-:trva, nie prolvadzą,cego rv

ramach srvoj e.i d z i a ła l no śc i zaj eć dyd akt3, czł.v'.ch.

Rórvniez clziałalni:śc poprilaryzatorska ograniczała się jedrr,,nie do promorvania lr,.vnikór.t prcl.}ektu na

XXV Senrinarium Polskich Kolorystórł.

W ramach działalności organizacy.irlej nałeż.v podkreślić zbudorvanie przez }:{ahilitantkę stanalviska

badarvczegc do nrod,r-fikacji porłierzchnirllvej materiatów r.vłókiennic4.,ch pIazmą atrnosferyczną.

poclsumałłunie

Dr Drrrota Korvalczryk jest wysokiej klas;" specjalistką lv zakresie uszlachetniania nlateriałórv

rvłókienrricą,ch nletodami nlod,l,tikatj i por,v ierzclrn itrr.vej. Projektł:wanie ekspelyrrrentórv.

przeprtlrvadzenie badań. analiza oraz dyskus.ja ,,vynikólv świadczą o dolrrl,łł przl"gotorvaniu

Kand,vdatki clo samodzielnego prorvaelzenia baclań. Osiągnięcie nattkolł,e .^ł-lszlaciłetnianie materiałórv

w,łókienniczyclr rv r.vvniku ich rnodyfikacji porvierzchniow-ej" stanorviące. podstarvę utliegania się o

naclan ie stopn ia cloktora hab i 1 itorvanego rrcen ianr pozy§,wn ie.

Do§chczasorvą akturvność naukorva dr f)oroly Kclrvalcz.ł,k obe.imującą Llczestnictu,cl lv konferencjach

naukowy,ch oraz unrie.iętność kierowania projektanri również ocenialrl pozńa\!nie. Działalrlośc rv

tlrłl zakresie lr,skazr"tje na zdoiność pozyskirvania flnansowania na sanodzieltte projeką., badawcze.

Fonrimo rlier,l,ątpliw,ie słabszl,ch stron. związan_v-ch z brakiem stazy, nauktrw3,,clr rł kra_iorvvch i przede

rvszy.stkim zagranicznl,ch ośrodkach nauk,orvych. juk rórvnież z niervięlkimi osiągnięcianli

d3.daktl,cznymi. u\\jazanl. że Habilitantka spełnia rvyma-*{ania przerr,idziane przepisami

opublikorvan3,nii rv postaci znlialr rv Dz,Lj. z 1011 r. Nr 84. ptlz.455 i rvnoszę o <lopuszczenie dr

Dorot1, Kilrvalcz,vk do dalsz;ch etapórv przervoilu habilitacf nego.
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