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Recenzja monografii habilitacyjnej pt: „Wplyw struktury fazy szklistejpopiotow lotnych na 

proces hydratacji i wtasciwosci cementu" oraz dorobku naukowego i osicigni^c 

dydaktyczno-organizacyjnych Pani dr inz. Eweliny Tkaczewskiej wzwi^zku 

z post^powaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-

technicznych w dyscyplinie Inzynieria chemiczna 

1. Podstawa formalna wykonania recenzji 

Recenzja zostata przygotowana zgodnie z Uchwat^ nr 2/H/2020 Rady Dyscypliny Inzynieria 

Chemiczna Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 29 lipca 2020 roku na podstawie, ktorej 

powotano mnie na recenzenta wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 

Inzynieria Chemiczna pani dr Ewelinie Tkaczewskiej (pismo nr DICh-RD.0154-09/2020). Recenzj? 

opracowano na podstawie dostarczonej dokumentacji, ktora zawierata: wniosek do Rady 

Doskonatosci Naukowej o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego z dnia 1 kwietnia 2020 r., 

dane kontaktowe wnioskodawcy, kopi§ dyplomu doktorskiego, autoreferat przygotowany zarowno 

IR i NMR, XRD i DTA-TG w j^zyku polskim, jak i angielskim, wykaz opublikowanych prac 

naukowych, oswiadczenia wspotautorow publikacji okreslaj^ce ich indywidualny wktad, 

oswiadczenie dotycz^ce udziatu w patentach i zgtoszeniach patentowych, monografii stanowigc^ 

podstaw^ wniosku o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego oraz ptyt§ CD z kompletem 

dokumentow. 

Na podstawie dostarczonej dokumentacji stwierdzitam, ze jest ona kompletna 

i zgodna z zaieceniami Rady Doskonatosci Naukowej. Od strony formalnej ta dokumentacja spetnia 

wszystkie wymagania, aby dokonac oceny merytorycznej osiggni^cia naukowego dr inz. Eweliny 

Tkaczewskiej pt. „„Wptyw struktury fazy szklistej popiotow lotnycfi na proces tiydratacji 

i wtasciwosci cementu", jej catkowitego dorobku naukowo-badawczego, wspotpracy naukowej 

oraz osiggni^c dydaktyczno-organizacyjnych. 

2. Podstawowe dane o Kandydatce 

Dr inz. Ewelina Tkaczewska jest absolwentkg Kierunku Technologia Chemiczna 

prowadzonego na Wydziale Inzynierii Materiatowej i Ceramiki Akademii Gorniczo-Hutniczej im. 
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Stanistawa Staszica w Krakowie, na ktorym 23.06.2002 roku uzyskata dyplom magistra inzyniera za 

prac^ pt.: "Wykorzystanie popiotow lotnych w Cementowni „0zar6w S.A." Stopieh doktora nauk 

technicznych, w dyscyplinie Technologia Chemiczna i specjalnosci Materiaty Budowlane, uzyskata 

na tym samym Wydziale 14.12.2007 r. za prac? pt. „Wptyw wtasciwosci fizykochemicznych 

krzemionkowych popiotow lotnych na proces hydratacji cementu", ktor^ wykonata w trakcie studiow 

doktoranckich (2003-2007) pod kierunkiem prof. dr. hab. inz. Jana Matolepszego. Recenzentami 

pracy doktorskiej byli: dr hab. inz. Wiestawa Nocuh-Wczelik, prof, nadzw. AGH oraz dr hab. inz. 

Zbigniew Giergiczny, prof, nadzw. PO. Jej praca doktorska zostata wyrozniona w 2009 r. w 43 

edycji Konkursu Ministra Infrastruktury na najlepsz^ prac? doktorska w dziedzinie budownictwa. 

Od roku 2008 dr inz. Ewelina Tkaczewska jest zatrudniona jako pracownik naukowo-

dydaktyczny w Katedrze Technologii Materiatow Budowlanych na Wydziale Inzynierii Materiatowej 

i Ceramiki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie, pocz^tkowo na stanowisku asystenta, a od 

14.02.2009 r. do chwili obecnej na stanowisku adiunkta. 

W pocz^tkowym okresie zatrudnienia, tj. w 2008 r. Habilitantka odbyta dwa krotkoterminowe (po 

dwa tygodnie) staze zawodowe. Pierwszy z nich w Kopaini Wapienia Czatkowice sp. 

z 0.0. w Krzeszowicach, a drugi w Zaktadach Przemystu Wapienniczego Trzuskawica S.A. 

w Nowinach. W trakcie tych praktyk zdobyta praktyczn^ wiedz? z zakresu technologii gorniczej 

i produkcji oraz kontroli jakosci roznego typu surowcow do wytwarzania materiatow budowlanych. 

3. Ocena dorobku naukowo-badawczego 

Dane scjentometryczne 

Na catkowity dorobek naukowy dr inz. Eweliny Tkaczewskiej sktadajg si? 43 roznego typu 

publikacje (36 po uzyskaniu stopnia doktoracie), w tym 24 artykuty w czasopismach (13 z bazy 

JCR), 15 publikacji w recenzowanych materiatach konferencyjnych, jedna monografia stanowi^ca 

rozpraw? habilitacyjn^, dwa rozdziaty w monografiach po-konferencyjnych oraz jeden patent. 

Kandydatka do stopnia doktora habilitowanego brata takze aktywny udziat w 13 konferencjach 

krajowych i zagranicznych, na ktorych wygtosita 9 referatow (5 po uzyskaniu stopnia doktora). 

Wedtug danych z dnia 21.10.2020 roku, w bazie WoS (Web of Science) jest wykazanych aktualnie 

12 artykutow, ktorych autork^ lub wspotautork^ jest pani Ewelina Tkaczewska. Te artykuty zostaty 

opublikowane m.in. w takich czasopismach jak: CONSTRUCTION A N D BUILDING MATERIALS 

(IF2019 = 4,419), JOURNAL OF INDUSTRIAL A N D ENGINEERING CHEMISTRY 

(IF2019 = 5,278), PHYSICS A N D CHEMISTRY OF GLASSES-EUROPEAN JOURNAL OF 

GLASS SCIENCE A N D TECHNOLOGY PART B (IF2019 = 1,00), czy CEMENT WAPNO BETON 

(IF2019 = 0,571). Potowa z artykutow (6) zostata opublikowana w tym ostatnim czasopismie, ktore 

nalezy zaiiczyc do tzw. branzowych", a wiec bezposrednio zwi^zanych z przemystem materiatow 

budowlanych (wydawca: Stowarzyszenie Producentow Cementu). Sumaryczny wspotczynnik 

oddziatywania w roku opublikowania tych prac wynosit 11.870, a wg danych z 2019 r. jest rowny 

23,558. Istotny wzrost IF tych czasopism, na przestrzeni ostatnich 10 lat, swiadczy 

0 dobrej intuicji badawczej autorki/autorow w momencie dokonywania wyboru czasopisma. 
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a takze o wzroscie zainteresowania czytelnikow tak^ tematyk^ badawcz^. Tyiko te wykazane 

w bazie WoS prace, autorstwa i wspotautorstwa dr inz. Eweliny Tkaczewskiej byty 117 razy 

cytowane, a wsrod nich znakomita wiekszosc, bo 107 to cytowania niezalezne. Nalezy podkreslic, 

ze niektore z tych prac zostaty opublikowane stosunkowo niedawno (2015-2019), zatem mozna 

oczekiwac znacznego wzrostu liczby ich cytowah w najblizszej przysztosci. Indeks Hirscha dia tych 

prac jest rowny 6, a bez cytowah wtasnych 5. Petna statystyka opracowana przez sam^ 

Habilitantk?, kilka miesi?cy wczesniej (a wi?c nieco si? rozni^ca), znajduje si? w dokumentacji 

rozprawy. 

Aktywnosc tworcza, kandydatki do stopnia doktora habilitowanego, po doktoracie i tyIko 

w odniesieniu do publikacji w czasopismach krajowych i mi?dzynarodowych, znajduj^cych si? 

w bazie Journal Citation Report (JRC), wynosi 1,09 publikacji na rok jej zatrudnienia, co nalezy 

zaiiczyc do aktywnosci raczej przeci?tnej. W tym miejscu nalezy jednak zaznaczyc, ze na 

pozytywn^ ocen? bibliometryczn^ tej cz?sci, ale i catego dorobku naukowego habilitantki zastuguje 

fakt, ze znakomita wi?kszosc publikacji jest jedno-, dwu- lub trojautorska, co w ostatnich latach jest 

dose rzadko spotykane. W mojej opinii juz to swiadczy o bardzo duzym udziale kandydatki 

w badaniach, ktorych wyniki s^ opisane w tych pracach. Wiodgcy udziat Kandydatki 

w przygotowaniach tych publikacji wynika z oswiadczeh wspotautorow, a takze z tego, ze 

w wi?kszosci z nich dr inz. Ewelina Tkaczewska jest autorem pierwszym i koresponduj^cym 

z redakcjami czasopism. 

Dr inz. Ewelina Tkaczewska jest wspotautorkg tyIko jednego, udzielonego w 2011 roku, 

patentu pt. „Zastosowanie do wytwarzania betonow i zapraw zawieraj^cych w sktadzie cement 

portlandzki popiotow lotnych ze spalania w?gla kamiennego lub brunatnego", ale zgtoszenie tego 

wynalazku nast^pito w maju 2005 r., tj. przed uzyskaniem stopnia doktora, co oznacza, ze nie 

mozna jego zaiiczyc do dorobku post doktorskiego. Oznacza to, ze Kandydatka do stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria chemiczna, 

w tak istotnym zakresie dIa tej dziedziny/dyscypliny nauk nie moze si? pochwalic zadnym 

praktycznym osiggni?ciem, a zwi^zanym z prowadzonymi przez ni^ badaniami po doktoracie. 

Z kolei dobrze ksztattuj^ si? dane bibliometryczne w odniesieniu do publikacji spoza bazy JCR, tj. 

opublikowane w licznych recenzowanych monografiach wieloautorskich wydawanych przez 

Wydawnictwa Naukowe roznych polskich Uczeini, Towarzystw, Instytutow naukowych czy tez 

w materiatach konferencyjnych. Dr inz. Ewelina Tkaczewska jest autork^ lub/i wspotautork^ 26 

takich wielostronicowych publikacji (10 monoautorskich Kandydatki), w tym 21 po doktoracie, 

z bardzo duzym Jej udziatem wynosz^cym srednio ponad 87%. Ponadto kandydatka po doktoracie 

kierowata jednym projektem badawczym (NCN) i byta wykonawcom w pi?ciu innych. 

W mojej ocenie ujemn^ strong dziatalnosci naukowo-badawczej Kandydatki jest to, ze nie 

odbyta ona zadnych stazy naukowych w innej uczeini krajowej lub/i zagranicznej. Ten brak 

w pewnym sensie rekompensuje jej dose duza aktywnosc w prezentowaniu wynikow badah na 

konferencjach krajowych (8) i zagranicznych (5) i to zarowno w formie ustnych referatow, jak 

i prezentacji "posterowych". Taka aktywnosc w prezentacji i dyskusji wynikow i to zarowno na forum 

3 



krajowym jak i mi?dzynarodowym dodatkowo swiadczy o duzej potrzebie Kandydatki do wymiany 

mysli naukowej, jak i zdobywania wiedzy rozszerzajgcej jej mozliwosci jako badacza. 

Tematyka badawcza 

Prace naukowe dr inz. Eweliny Tkaczewskiej od pocz^tku jej kariery zawodowej, gtownie 

koncentruj^ si? na szeroko zakrojonych badaniach wtasciwosci roznego rodzaju materiatow / 

komponentow pod k^tem ich potencjalnego zastosowania w technologiach roznych cementow 

i kompozytow cementowych. Dotyczy to w szczegolnosci badah wtasciwosci puzolanowych 

popiotow lotnych otrzymywanych jako produkt odpadowy, m.in. 

w przemysle energetycznym. Takie popioty od szeregu juz lat sq stosowane jako sktadnik cementu 

lub dodatek mineralny, m.in. do betonu. 

Mozna zatem stwierdzic, ze w duzej cz?sci publikacji opisane sg wyniki badah, ktore stanowiq 

kontynuacj?, a wtasciwie rozszerzenie badah przeprowadzonych w tematyce badawczej zwi^zanej 

z jej pracq doktorskg. Ten nurt badawczy bardzo dobrze wkomponowuje si? w tematyk?, ktor^ od 

szeregu juz lat zajmuje si? prof. dr. hab. inz. Jan Matolepszy, promoter pracy doktorskiej 

E. Tkaczewskiej, ktory jest uznanym zarowno w kraju, jak i na arenie mi?dzynarodowej specjalist^ 

we wspomnianym zakresie, tj. badah fizykochemii roznego typu materiatow budowlanych. Z tego 

powodu nie dziwi fakt, ze prof, dr hab. inz. J. Matolepszy jest wspotautorem duzej cz?sci publikacji, 

ktorej wspotautorem jest kandydatka. W relacji mistrz-uczeh pozytywnie nalezy ocenic ucznia, 

0 usamodzielnieniu, ktorego swiadczy liczne publikacje jedno autorskie, a wsrod nich dwie takie, 

ktore zostaty opublikowane w czasopismach o wysokim wspotczynniku oddziatywania (IF > 4,5). 

W opublikowanych pracach autorstwa / wspotautorstwa dr inz. Eweliny Tkaczewskiej s^ 

opisane wyniki badah przeprowadzone m.in. w zakresie: 

- ustalenia wtasciwosci szkta w krzemionkowym popiele lotnym uzyskanym z pierwszej 

1 trzeciej sekcji elektrofiltru oraz zbadanie ich wptywu na aktywnosc puzolanow^, 

- przeprowadzenia badah hydratacji popiotu lotnego z biomasy w?glowej, ktore m.in. pozwolity 

stwierdzic, ze popioty lotne ze wspotspalania w?gla i biomasy opozniajg hydratacj? cementu, 

- wst?pnego okreslenia przydatnosci zuzli ze zgazowania w?gla jako surowca pucolanowego, 

- scharakteryzowania wtasciwosci fizycznych, sktadu chemicznego oraz aktywnosci pucolanowej 

popiotow lotnych z biomasy w?glowej w celu okreslenia mozliwosci ich zastosowania do produkcji 

cementu CEM I I /A-V42.5, 

zbadania wptywu jonow ortofosforanowych(V) - P04^" na wtasciwosci zaczynu i zaprawy 

z cementu portlandzkiego, 

- ustalenia wptywu struktury syntetycznych szkiet na aktywnosc pucolanowq krzemionkowych 

popiotow lotnych, 

- okreslenia wptywu struktury fazy szklistej popiotow lotnych krzemionkowych na uwodnienie 

cementu, 

dokonania oceny metod badania aktywnosci pucolanowej popiotow lotnych 

z w?gla kamiennego i brunatnego z palenisk pytowych oraz fluidalnych. 
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zbadania wptywu rodzaju plastyfikatora na wtasciwosci cementu mieszanego 

z popiotem lotnym (ciepta hydratacji, czasu wigzania i wytrzymatosci na sciskanie), 

- okreslenia wptywu sktadu chemicznego i sieci szkta z popiotu lotnego na wtasciwosci mechaniczne 

cementu. 

W dziatalnosci naukowo badawczej dr inz. Eweliny Tkaczewskiej mozna wyroznic tak^, ktora 

dotyczy analizy wtasciwosci roznego rodzaju odpadow przemystowych 

i mozliwosci ich zastosowania w roznych cementach i kompozytach cementowych. Ten ciekawy 

nurt badawczy dotyczy gtownie popiotow lotnych i zmieniajgcych si? ich wtasciwosci pod wptywem 

stosowania paliw alternatywnych. Jak w autoreferacie stwierdza sama Kandydatka, wazne miejsce 

w jej dziatalnosci naukowo-badawczej zajmuje takze ocena wtasciwosci pucolanowych roznego 

rodzaju materiatow, np. popioty lotne ze spalania w?gla w palenisku pytowym lub fluidalnym, 

a takze inne pucolany jak np. pyt krzemionkowy czy tez mieszanki popiotowo-zuzlowe. 

Kandydatka do stopnia doktora habilitowanego cz?sc prac w interesuj^cej jg tematyce 

badawczej przeprowadzita w ramach projektu badawczego NCN nr N N506 299139, nt. „Badania 

wptywu struktury fazy szklistej krzemionkowych popiotow lotnych na proces hydratacji cementu", 

ktorym kierowata i byta gtownym wykonawcg w latach 2010-2013. 

Za dziatalnosc naukowo-badawcz^ dr inz. Ewelina Tkaczewska otrzymata dwa razy 

zespotowe nagrody J.M. Rektora AGH, I stopnia w 2010 r. i II stopnia w 2012 roku. 

W podsumowaniu tej cz?sci recenzji uwazam, ze zarowno catkowity dorobek naukowy, jak 

i zadawalaj^ca dziatalnosc dydaktyczno-organizacyjna dr inz. Eweliny Tkaczewskiej spetniaj^ 

ustawowe i zwyczajowe wymagania stawiane kandydatom ubiegaj^cym si? o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych. 

4. Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Przedtozonym do oceny osi^gni?ciem naukowym dr inz. Eweliny Tkaczewskiej, 

stanowi^cym jej wktad do rozwoju dyscypliny inzynieha chemiczna, b?d^cym podstaw^ ubiegania 

si? 0 stopieh naukowy doktora habilitowanego, a uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora, jest 

monografia habilitacyjna pt.: „Wplyw struktury fazy szklistej popiotow lotnycli na proces 

fiydratacji i wtasciwosci cementu". Monografia zostata wydana w 2019 roku w ramach Prac 

Komisji Nauk Ceramicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Polska Akademia Nauk - Oddziat 

w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne - CERAMIKA, Vol. 128, ISBN 978-83-65955-32-6, 

Krakow, 2019. 

Wyniki badah przedstawione w tej monografii s^ zwi^zane z szeroko rozumian^ fizykochemii 

wspotczesnych materiatow budowlanych i w tym zakresie praca ta dobrze wkomponowuje si? 

w prace zwigzane z inzyniehg chemicznq lez^c^ na pograniczu 

z inzynierii materiatow^ i znajdujgce si? w gtownym nurcie prowadzonych badah swiatowych. 

Monografia licz^ca 184 strony sktada si? z szesciu rozdziatow, a wsrod nich: wst?pu, 

studium literaturowego, rozdziatu opisuj^cego badania wtasne habilitantki, podsumowania, literatury 

oraz spisu zastosowanych w badaniach norm oraz streszczenia monografii 
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w j?zyku angielskim. W mojej opinii liczica 99 stron cz?sc stanowi^ca studium literaturowe jest zbyt 

obszerna w stosunku do 37 stron cz?sci, w ktorej zostaty opisane wyniki badah wtasnych 

habilitantki. Po analizie cz?sci stanowi^cej studium literaturowe obejmuj^ce charakterystyk? 

wtasciwosci popiotow lotnych i ich wptyw na ksztattowanie wtasciwosci cementu, stwierdzitam, ze 

w tej cz?sci Kandydatka powotuje si? na wyniki badah opisane 

w 26 publikacjach jej autorstwa i wspotautorstwa, co stanowi dowod wptywu dorobku naukowego dr 

inz. Eweliny Tkaczewskiej na stan wiedzy w tym zakresie. Mozna zatem stwierdzic, ze 

w monografii habilitacyjnej kandydatka gtownie podsumowuje, ale i poszerza wieloletnie badania 

realizowane w obszarze dotycz^cym ustalenia wtasciwosci roznego rodzaju komponentow pod 

k^tem ich potencjalnego zastosowania w technologiach roznych cementow i kompozytow 

cementowych. Habilitantka koncentruje si? na wynikach badah wtasciwosci popiotow lotnych i ich 

aktywnosci pucolanowej w zaieznosci od sktadu chemicznego i struktury fazy szklistej tworz^cej si? 

wtych popiotach. 

Wybor takiej tematyki badawczej nie jest przypadkowy, a wr?cz uzasadniony, bowiem problem 

znalezienia zaieznosci pomi?dzy aktywnosci^ pucolanow^ popiotow lotnych, 

a struktury ich sktadnika szklistego jest nadal otwarty i wci^z wymaga rozwigzania. Jest to istotne 

z punktu widzenia dziatah proekologicznych prowadz^cych do wzrostu zainteresowania paliwami 

alternatywnymi (biomasa, paliwa komponowane z odpadow komunalnych i przemystowych). 

Stosowanie paliw alternatywnych powoduje, ze popioty powstaj^ce w procesach wspotspalania 

w?gla charakteryzuji si? odmiennymi wtasciwosciach w stosunku do tradycyjnych popiotow ze 

spalania wyt^cznie w?gla. Pod wzgl?dem jakosciowym sktad chemiczny popiotow ze wspotspalania 

jest taki sam jak popiotow ze spalania w?gla, a roznice dotyczy jedynie udziatow poszczegolnych 

pierwiastkow i zwi^zkow chemicznych. Wptywa to nie tyIko na sktad, ale i wtasciwosci szkta 

popiotowego, a wi?c sktadnika, ktory w gtownej mierze decyduje o jakosci popiotu. 

Zrealizowane i opisane przez Habilitantk? w monografii badania s^ wi?c aktualne 

i docelowo prowadzg do zdefiniowania fizykochemicznej charakterystyki popiotow lotnych, ktorych 

dodatek istotnie wptynie na poz^dane wtasciwosci cementu. 

Szkoda, ze habilitantka w podsumowaniu badah nie uwypuklita tyIko swoich osi^gni?c. 

Przedstawione w monografii podsumowanie jest kompilacj^ wynikow badah nie tyIko jej, ale takze 

osi^gni?c innych badaczy w tej tematyce. 

Analizuj^c wyniki badah wtasnych habilitantki, a opisane w monografii do najwazniejszych 

osiggni?c dr inz. E. Tkaczewskiej w ramach ocenianego osiggni?cia naukowego mozna zaiiczyc: 

i) opracowanie sktadu szkiet syntetycznych o wtasciwosciach zblizonych do szkiet 

wyst?puj^cych w popiotach lotnych krzemionkowych oraz zbadanie ich wptywu na 

wtasciwosci cementu, 

ii) doswiadczalne potwierdzenie zaieznosci pomi?dzy sktadem chemicznym i struktury 

szkta w popiele lotnym, a aktywnosci^ pucolanow^ popiotu, co w konsekwencji wptywa 

na proces hydratacji i wtasciwosci cementu, 
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iii) \A/ykazanie, ze zmieniaj^ca si? struktura szkta popiotowego istotnie wptywa na przebieg 

reakcji pucolanowej w czasie (powoduje jej przyspieszenie albo opoznienie) i w efekcie 

modyfikuje proces hydratacji cementu zawierajgcego popiot lotny, 

iv) wykazanie wptywu koordynacji jonow glinu na struktur? tworzgcych si? szkiet oraz na 

stopieh hydratacji zaczynu cementowo-popiotowego. W monografii wykazano, ze 

przyspieszenie hydratacji zaczynu cementowego z dodatkiem popiotu lotnego jest 

zwi^zane z wi?ksz^ reaktywnosci^ sktadnika szklistego popiotow, 

V) skorygowanie wspotczynnikow udziatu tienkow AI2O3, Na20, K2O i CaO w szkle 

popiotowym oraz zaproponowanie przez habilitantk? skorygowanego wzoru na parametr 

ASI pozwalaj^cy w praktyce dopasowac zaieznosc wytrzymatosci zapraw cementowych 

od tego parametru. Zaproponowano nowy wzor tego stosunku - AI203 / (Na20 + K20 

+ 3,5CaO), ktory daje liniow^ korelacj? z wytrzymatosci^ zaprawy. 

vi) Wykazanie przy pomocy metod IR, NMR, XRD i DTA-TG , ze sktad chemiczny szkta 

w popiele lotnym powoduje ilosciowe i jakosciowe zmiany zachodz^ce w jego strukturze, 

CO w nast?pstwie wptywa na wtasciwosci pucolanowe popiotu. Szkto w popiele 

wytr^conym w trzeciej, tj. ostatniej strefie elektrofiltru charakteryzuje si? wi?ksz^ 

zawartosci^ tetraedrow AIO4 w stosunku do szkta w popiele z pozostatych stref 

elektrofiltru. Wzrost udziatu tetraedrow zwi?ksza udziat tzw. aktywnych (niemostkowych) 

atomow tienu w wi?zbie szkta, zmniejszajqc stopieh polimeryzacji anionow SiO/", co jest 

spowodowane wi?kszg zawartosci^ jonow modyfikatorow w szkle w popiele z trzeciej 

strefy. Efektem tego jest wzrost aktywnosci pucolanowej popiotu z trzeciej strefy 

w stosunku do popiotu 0 tym samym uziarnieniu, ale pochodz^cym z pierwszej strefy. 

W przypadku popiotu 0 uziarnieniu ponizej 32 pm, roznica w aktywnosci pucolanowej 

si?ga nawet 40%. 

vii) wykazanie, ze przyspieszenie hydratacji zaczynu cementowego z dodatkiem popiotu 

lotnego jest zwi^zane z wi?ksz^ reaktywnosci^ sktadnika szklistego popiotow. 

Na podstawie przedtozonej do oceny monografii pani dr inz. Eweliny Tkaczewskiej, w ktorej 

opisata w dominuj^cej cz^sci wyniki badah juz wczesniej opublikowane z jej wydatnym 

udziatem, stwierdzam, ze zdefiniowane osi^gni?cie naukowe spetnia w stopniu wystarczaj^cym 

krytehum nowosci naukowej, co jest niezb?dne w postepowaniu 0 nadanie stopnia naukowego, 

doktora habilitowanego. Przedstawione w monografii rezultaty badah stanowi^ zebranie 

rozproszonych w roznych publikacjach danych i w tym zakresie sq pomocne do ustalenia stanu 

wiedzy w zakresie i w uprawianej przez habilitantk? dyscyplinie naukowej. Na tej podstawie 

stwierdzam, ze przedstawiona monografia pani dr inz. Ewliny Tkaczewskiej spetnia wymagania 

stawiane osobom ubiegaj^cym si? 0 nadania stopnia doktora habilitowanego. 
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5. Ocena dziatalnosci dydaktycznej i organizacyjnej 

Dziatalnosc dydaktyczna 

W ramach dziatalnosci dydaktycznej dr inz. Ewelina Tkaczewska prowadzita i nadal 

prowadzi liczne zaj?cia ze studentami kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inzynierii 

Materiatowej i Ceramiki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie i to zarowno na studiach 

stacjonarnych, jak i niestacjonarnych I i II stopnia. to gtownie zaj?cia laboratoryjne i seminaria 

z zakresu technologii produkcji spoiw budowlanych (cementy, spoiwa gipsowe, spoiwa wapienne), 

charakterystyki ich wtasciwosci fizykochemicznych i uzytkowych oraz metod badah tych wtasciwosci 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm PN-EN. Prowadzone, przez kandydatk? na 

macierzystym Wydziale, zaj?cia laboratoryjne dotyczy m.in. takich przedmiotow jak: Technologia 

Materiatow Wi^zgcych i Betonow, czy Technologia Materiatow Budowlanych. 

Niemaize od pocz^tku zatrudnienia, pani E. Tkaczewska koordynuje i prowadzi takze zaj?cia 

laboratoryjne z przedmiotu Materiaty Budowlane, ktory jest realizowany na studiach stacjonarnych 

I stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Gornictwa i Geoinzynierii AGH. W tym zakresie jest 

nauczycielem odpowiedzialnym m.in. opis, okreslenie warunkow realizacji i zaiiczenia tego 

przedmiotu oraz nadzor nad weryfikacjg osi^gni?tych przez studentow efektow ksztatcenia. 

W ramach tego przedmiotu dr inz. Ewelina Tkaczewska prowadzi jedno z cwiczeh, do ktorego 

opracowata instrukcj?. Cwiczenie to dotyczy badah normowych wtasciwosci fizycznych wybranych 

spoiw mineralnych, takich jak: roznego rodzaju cementy, gips budowlany i gips szpachlowy. 

Od roku akademickiego 2013-2014 doktor Ewelina Tkaczewska petni odpowiedzialn^ funkcj? 

koordynatora przedmiotu „Laboratohum Dyplomowe" na studiach stacjonarnych 

I stopnia na kierunku Chemia Budowlana. Opracowata program tego przedmiotu oraz okreslita 

efekty ksztatcenia, warunki jego realizacji i zaiiczenia. W ramach tego przedmiotu prowadzi 

z dyplomantami cwiczenie laboratoryjne, ktore dotyczy analizy mikrostruktury wybranych materiatow 

budowlanych, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem spoiw mineralnych (cementow). W ramach 

prowadzonych zaj?c laboratoryjnych zmodernizowata stanowisko pomiarowe do badah wtasciwosci 

pucolanowych materiatow z wykorzystaniem metody chemicznej zgodnie z normq ASTM C359-65T 

„Specification for fly ash for use as a pozzolanic material with lime", a takze poszerzyta zakres tych 

badah o nowe metody pomiarowe. 

Pani Ewelina Tkaczewska, po uzyskaniu stopnia doktora, takze prowadzi samodzielnie 

przygotowane wyktady w ramach przedmiotow obieralnych: „Wptyw dodatkow i domieszek 

mineralnych na wtasciwosci kompozytowych materiatow cementowych" oraz „Spoiwa specjalne" dIa 

studentow studiow I i II stopnia wszystkich kierunkow prowadzonych na Wydziale Inzyniehi 

Materiatowej i Ceramiki, tj. Inzynieha Materiatowa, Technologia Chemiczna, Ceramika i Chemia 

Budowlana. 

Jako pracownik dydaktyczny Habilitantka byta promotorem imponuj^cej liczby prac dyplomowych, 

bo az 28 prac magisterskich (-3 prac rocznie) realizowanych na II stopniu studiow stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz 22 projektow inzynierskich (--2 projektow rocznie) na I stopniu studiow 

stacjonarnych. Wiekszosc tych prac byta realizowana w tematyce badawczej zwigzanej 
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z materiatami budowlanymi, a wi?c w tematyce zwi^zanej z prac^ naukowy Habilitantki. Pani dr inz. 

Ewelina Tkaczewska byta rowniez recenzentem 15 prac magisterskich i inzynierskich. 

Mimo, ze we wniosku nie znalaztam zadnych informacji dotycz^cych dziatalnosci 

popularyzuj^cej wiedz? wsrod np. mtodziezy szkot srednich, czy promuj^cych Wydziat / Uczeini? 

itp..., to t? cz?sc pracy pani doktor, a zwi^zan^ z procesem dydaktycznym, oceniam bardzo 

wysoko. Przedstawiona dziatalnosc dydaktyczna Habilitantki pozwala 

z petnym przekonaniem stwierdzic, ze juz zdobyta ona bardzo duze i roznorodne doswiadczenie 

w tej formie aktywnosci, co niew^tpliwie zaowocuje w jej dalszej pracy zawodowej. 

Dziafalnosc organizacyjna 

Dziatalnosc organizacyjna pani dr inz. Eweliny Tkaczewskiej jest raczej skromna i ogranicza 

si? do prac na rzecz Macierzystego Wydziatu. W tym zakresie przygotowuje ona plany dydaktyczne 

i prowadzi rozliczanie godzin dydaktycznych w Katedrze Technologii Materiatow Budowlanych 

WIMiC, a w latach 2010-2012 dodatkowo brata udziat w pracach Wydziatowej Komisji Rekrutacyjnej 

WIMiC AGH (jako jej cztonek). Nie mozna jednak wykluczyc, ze ze wzgl?du na bardzo duze 

zaangazowanie Habilitantki w dydaktyk?, na t? form? dziatalnosci juz jej nie wystarcza czasu. 

W mojej opinii dr inz. E. Tkaczewska w zakresie dziatalnosci organizacyjnej spetnia 

minimalne wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

6. Wniosek kohcowy 

Po zapoznaniu si? z dokumentacji do wniosku stwierdzam, ze przedstawione we wniosku 

habilitacyjnym dane wskazuj^, ze Pani dr inz. Ewelina Tkaczewska legitymuje si? dobrym 

dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, a Jej monografia habilitacyjna pt. ,,Wpfyw 

struktury fazy szklistej popiotow lotnycit na proces hydratacji I wtasciwosci cementu'' zawiera elementy 

nowosci naukowych stanowigce wktad w rozwoj dyscypliny inzynieria chemiczna, a w szczegolnosci 

w zakresie fizykochemii matehatow budowlanych. 

W mojej ocenie dotychczasowe osiigni?cia Kandydatki, a w szczegolnosci naukowe 

w stopniu wystarczaj^cym spetniaj^ wymagania okreslone w Ustawie o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. nr 65, 

poz. 595) z pozniejszymi zmianami i zgodnie z art. 179 ust. 2 Ustawy 

z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 

2018 poz. 166), a zatem wnosz? do Rady Dyscypliny Inzynieria Chemiczna Akademii Gorniczo-

Hutniczej w Krakowie o dopuszczenie dr inz. Eweliny Tkaczewskiej do dalszych etapow 

post?powania o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie inzynieria chemiczna. 

z powazaniem 
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