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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inż. Jana Szadkowskiego

pod Ętułem "zmianv struktury porowatej i składu chemicznego drewna topoli

(Populus sp.) poddanego obróbce fizykochemicznej "

wykonanej

w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna na Wydziale Technologii Drewna

Szkoły Głównei Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Janusza Zawadzkiego

i promotora pomocniczego dr hab. inż. Andrzela Radomskiego

Podstawa wykonania recenzji

Ocenę rozprawy wykonałem zgodnie z decyĄą Rady Wydziału Technologii Drewna

Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazaną przez prof. dr hab.

Krzysztofa Krajewskiego Dziekana Wydziału pismem z dnla 10.06.2019 roku.

Ocena rozprawy

Przedłożona mi do oceny tozprawa doktorska zawtera l49 stron maszynopisu, w tym

35 tabel, 53 rycin i 156 pozycji literaturowych oraz streszczenie w języku polskim i

angielskim zamieszczone na początku pracy.

Rozprawa została podzielona w sposób tradycyjny na 6 rozdziałow - Wstęp, Przegląd

literatury, Cel i zakres pracy, Materiał badawczy i metodyka pracy, Wyniki i ich dyskusja

oraz Podsumowanie wyników i wnioski.



Praca wpisuje się w aktualny problem badawczy XXI wieku, tj. opracowanie

technologii pozyskania energii w sposób przyjazny dla środowiska i o jak najmniejszym

negatywnym wpływie na zmiany klimatyczne.

Doktorant ukierunkował badania na zastosowanie i efektywne wykorzystanie biomasy

lignocelulozowej w produkcji biopaliw, o czym świadczy udział mgr inż, Jana

Szadkowskiego w dwóch projektach badawczych finansowanych z NCBiR - l-szy

PBSl/A8/1612013 i II-gi BIOSTRATEG 22129824ll|0NCBR2016. Ten drugi projekt wpisuje

się w tematykę rozpraw doktorskiej, gdyż dotyczy topoli dla zoptymalizowanej produkcji

biomasy i biopaliw. Wykorzystanie biomasy lignocelulozowej jest uwarunkowane jej

składem chemicznym i możliwościami zmiany właściwości fizykochemicznych przez

obróbkę wstępną. Tematyka jest aktualna, szczególnie dotyczy zmiany struktury porowatej

biomasy jak również składu chemicznego,

Mgr inż. Jan Szadkowski uczestnicząc w projektach badawczych l realizując rozprawę

doktorską opublikował 3 prace naukowe w latach 2015 - 2018, w Episteme dotycząca

mezoporów, w Annalsach dotycząca wybuchu porowego "SE," oraz w czasopiśmie Drewno

dotyczącą metali cięzkich w topolach. Dlatego tęż ten obszar badawczy był znany

Doktorantowi, co umożliwiło odpowiednio kompleksowe przygotowanie rozprawy, choć nie

wszystkie rozdziały są przygotowane perfekcyj nie.

Rozdział l - szy prawie bez uwag, choć juz można było poinformować jakie topole

będą przedmiotem badań. Informacja Populus sp. jest parainformacją.

Rozdział ż - ei (str.l1 - 14) jest w zasadzie przygotowany dobrze, jednak podstawy

Prawne można było skomentować Dyrektywą 2009l28WE definiu.|ącą tzw. Narodowe Cele

Redukcyjne (NCR) oraz podziałem biopaliw zgodnie z propozycją Sikarwar i inni (201 7r.) na

biopaliwa I, II, III i IV generacji. W tabeli 2.1, zawafty jest podział surowców typowych dla

każdej generacji paliw, a Doktorant umieszcza algi w II generacji choc w tabeli są w III

generacji. Ciekawe czy jest to drobny błąd (str. 13) czy będzie uzasadnienie Autora.

Cały opis biomasy jest czyteltry, a Rys.2.2 podaje potencjalne źrodła biomasy na cele

energetyczne. Przykładowy opis rodzajów biopaliw pochodzących z biomasy nie wnosi

nowYch informacji, Ogólna charakterystyka składu chemicznego i struktury porowatej

biomasy prawidłowa, jednak cytowania powinny dotyczyc pozycji zródłowych, np. Ryc. 2.5

wzór strukturalny cząsteczkt celulozy (Antczak 2010), czy cewki promienia drewna

(Kokociński 2005) - tak jakby nie było Prosińskiego (198a) czy Krzyslka (1978). opis metod

analizy struktury porowatej kompetentny z cytowaniami źródłowej literatury.



Rozdziały 2,4 Wybrane metody obróbki wstępnej biomasy i 2,5 Substancje inhibitujące

proces produkcji biopaliw są opisane profesjonalnie, obejmując nawet ciecze jonowe,

Tozpuszczalniki organiczne znane z metod "Organosolv". ultradżwięki i oczywiście wybuch

parowy (SE), hydrolizę wysokotempefaturową (LHW), wybuch amoniakalny (AFEX),

ekspansję nadkrytycznego COz. Główne organiczne związki inhibitujące enzymy przedstawił

w tabeli 2.4 zgodnie z opracowaniem Tomas-Pejo i inni pt. "Pretreatment technologies for

lignocellulosę-to-bioethanol conversion", 2011, Amsterdam, a dodatkowo zaltczył między

innymi takie metale jak: chrom, żelazo, nikiel i miedz zgodnie z publikacją Chandel i inni w

Biotechnoll. Mol. Biol, Rev. nr 6, 2011.

Całość części teoretycznej oceniam pozytywnie, a umiejętności wykorzystania aktualnej

wiedzy zXXI wieku bardzo wysoko.

Cel pracy i zakres pracy

Celem pracy było określenie wpływu obróbki wstępnej SE, czyli wybuch parowy

(Steam Explosion) i LHW, czyli hydroliza wysokotemperaturowa (Liquid Hot Water) na

zmiany struktury porowatej oTaz na skład chemiczny l wybrane właściwości drewna 3- i 5-

letniej topoli Populus trichocarpa otaz Populus maximowiczii [Topola japońska czy

kalifornijska z plantacji z Wolnicy- recenzent preferuje łacinę]. Przedstawiony zakres pracy

Przez mgr inż. Jana Szadkowskiego jest bardzo szeroki, dwa środowiska, cztery surowce,

pełny skład chemiczny plus metody instrumentalne, trzy metody badania porowatości, atakże

badania na próbkach kontrolnych drewna i celulozy.

Materiał badawczy i metodyka pracy

Jak wynika z dokumentacji surowiec do badań pozyskano pod koniec okresu

wegetacYjnego, został wyselekcjonowany, wysuszony, okorowany, a następnie rozdrobniony.

Do oznaczeń wydzielono frakcję 0.43 - 1.02mm. Przygotowanie materiału drzewnego do

obrobki wstępnej zarówno metodą LHW, wybuchu parowego "SE" oraz prób referencyjnych

Prawidłowe. Obróbka wstępna metodą LHW opisana precyzyjnie, włącznie ze szczegołami

technicznymi - temperatury 160oC, l75"C, 190"C, czas obróbki 15min oTaz 60min,

chłodzenie 12h, zobojętnianie do ph 7,0. Taki opis umożliwia weryfikację badań.

Obrobkę Za Pomocą wybuchu parowego 'tSE" wykonano w trzech etapach stopniowo

modYfikując aparaturę np. w celu usprawnienia procesu nagłej dekompresji, zmniejszenia

zużYcia energii, zminimalizowania zużycia wody. Analizując te 3 etapy modyfikacji

aparatury oraz zęstaw do obróbki wstępnej (SE) z możliwością przeprowadzenia obróbki za



pomocą nadkry,tycznego dwutlenku węgla należy docenić potencjał merytoryczny i

techniczny Doktoranta.

Jak wynika (Rys.4.5) schemat obróbki z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla wykonał

Przemysław Grabkowski - brak tego autora w spisie literatury.

Badania składu chemicznego metodami standardowymi i instrumentalnymi (GCMS, HPLC)

oraz określenie porowatości metodą adsorpcji azotu przy wykorzystaniu kalorymetru

skaningowego DCS Q2000 oraz metodą odwrotnej chromatografii wykluczenia

przestrzennego ISEC przedstawiono poprawnie. Ponadto dodatkowo w podrozdziale 4.6

omówił Doktorant analizy wykonane podczas stazu w Uniwersytecie Technicznym w

Zwoleniu dotyczące drewna 5 -letniej Populus maximowiczii i celulozy pozyskanej z tej

biomasy oznaczając składniki strukturalne. indeks krystaliczności celulozy metodą FTIR-

ATR, a także metodą HPLC z zawartością ksylozy, glukozy w cieczach poreakcyjnych. Ten

bardzo obszerny materiał badawczy, modyfikowana aparatura,liczne metody instrumentalne

wystarczyłyby na 2 doktoraty, np. tylko 3 - letnie lub 5 - letnie topole ewentualnie 3- i 5-

letnie topole ale tylko SE lub tylko LHW.

Wyniki i ich dyskusja

Przyjęta prezentacja wyników jest Autorska, ale utrudnia recenzentowi spokojną

merytoryczną analizę, Zdaniem recenzenta porównywanie 3- letnich topoli z 5- letnimi jest

utrudnione, gdyż stosunkowo w wybuchu parowym dla 3- letnich są temperatury 130oC,

l60'C i 190oC, a dla 5-cio letnich 160oC, 175"C, 190'C i 205"C. Ponadto zmianie uległ

równiez typ aparatury. Ten problem szczegołowo wyjaśnił Doktorant (str.70) koniecznością

zmian technicznych, aby zapewnic precyzyjny pomiar porowatości metodą ISEC.

W rozdziale 5.1 przedstawił Autor kompleksowe badania drewna 3-letniej Populus

maximowiczii, aw rozdziaIe 5.3 3-letniej Populus trichocarpa.

Z analizy wyników tab. 5.1 i tab. 5.8 występują różnice w składzie chemicznym zarówno w

składnikach strukturalnych i ekstrakcyjnych w próbach kontrolnych (wyjściov\rych) jak i po

obróbce wybuchem parowym. Próby kontrolne zawartośc substancji ekstrakcyjnych Populus

maximowiczii ok. 2,4oń, a dla Populus trichocarpa 1,60ń po obróbce w 190oC te wartości

wzrastają odpowiednio do 1],60ń | 14,7Yo. Zmtany w składnikach strukturalnych dotyczą

szczególnie celulozy, gdyż wzrost jest obserwowany od 160"C o ok, 50ń dla Populus

maximowiczii, a o ok. 10%o dla Populus trichocarpa, natomiast następuje zmniejszenie

zawartoŚci ligniny dla Populus maximowlczii o 50ń, a dla Populus trichocarpa nawet do 2Ooń.

Bardzo szczegółowo te zmiany przedstawił w tabelach 5.1 i 5.8 oraz analizował, a następnie



podsumował "porównując" składy chemiczne 3 -letnich topól po obróbce wstępnej.

Stwierdził, ze wyniki i trendy zachodzących zmian w zawafiości składników biomasy są dla

poszczególnych temperatur podobne. Wyniki zawartości metali w biomasie (tab.5.2 i 5.9) są

pewną informacją, gdyż sam Autor wyjaśnia, że mogą przechodzić z reaktora. gdyż w

próbach kontrolnych zawarlości Mn, Fe, Cu, Zn kształtowały się od l309-348ppm, a po

obróbce od l861 do 7334ppm.

Doktorant zgodnie z tytułem pracy bardzo merytorycznie opisał i zanalizowŃ

porowatośc biomasy 3- letnich topól zarówno na aparaturze l i 2 metodą ISEC.

Stwierdził, że w wyniku obróbki wstępnej SE w temperaturach l30oc, 160oC, 190'C

największe rozwinięcie struktury porowatej biomasy nastąpiło w 190'C. Podobne rezultaty

uzyskano metodą termoporymetrii, że w temperaturze 190'C występuje największe

zwiększenie udziału makroporów o średnicy powyzej 50nm. Wyniki dla badanych topól są

zbieżne, w biomasie drzewnej poddanej wybuchowi parowemu następuje zwiększenie

dostępnej objętości właściwej porów wraz ze wzrostem temperatury procesu, a całkowita

powierzchnia właściwa porów zbliżona - próba kontrolna 0,6-0,7, SE 160'C 1,0-1,1, SE

1 90'C 1,4-1,5[m2.g-l].

Mgr inż. Jan Szadkowski oznaczył grupy związkow inhibitujących proces hydrolizy

enzymatycznej, a niektóre zidentyfikował, bęz względu na temperaturę jak równiez na

surowiec był to: aldehyd syringowy, wanilina, kwas palmitynowy, a także furfural czy

hydroksymetylo furf ural.

Badanie składu chemicznego ekstraktów nadkrytycznym COz pozyskanych z ekstrakcji

biomasy drzewnej badanych 3-Ietnich topól nie potwierdziły zawartości takich fenoli jak

wanilina, aldehyd syringowy, natomiast stwierdzono zawańośc terpenoidów.

Badania właściwości drewna 5-letniej Populus maximowiczii przedstawiono w rczdziale 5.2,

a Populus trichocarpa w rozdzialę 5.4.

Skład chemiczny po obróbce wstępnej zrealizowano po wybuchu parowym w temperaturach

160"C, 175"C, 190"C i 205'C wykorzystując aparaturę 3.

Substancje ekstrakcyjne i zawartośc celulozy wraz ze wzrostem temperatury wzrastały dla

badanych odmian, Szkoda, że parametry obróbki zostały zmienione dla odmiany Populus

trichocarpa poprzez wprowadzenie 15min i 60min podtrzymania grzania w temperaturze

160oC, 175'C i 190"C. Jaki był cel tych zmian? Porównując zawartość ligniny

nierozPuszczalnej to zawartość w Populus maximowiczii wzrastała wraz ze wzrostem

temperatury od 22,1%o do 25,1oń, a w Populus trichocarpa od 18,4oń do 19,6%o, a zawarlośc

ligniny rozpuszczalnej w Populus trichocarpa od I.5oń do ż,4oń, a w Populus maximowiczii



od 2,4o^ do 3,1o^. Jak można skomentować zmniejszenie się zawartości ligniny

nierozpuszczalnej w 190'C z podgrzewaniem do 16,1oń, a rozpuszczalne1 do wartości 0,3-

0.5o^. Pozostałe opisy wyników dotyczące holocelulozy i hemiceluloz wynikaj ą ze zmian w

układzie hemicelulozowym, ktore ulegaj ą zmntejszeniu od 10oń do 40oń w odniesieniu do

prób kontrolnych.

Sumaryczna zawartość substancji inhibitujących kształtowała się od ż,Ooń do 3,1!ń bęz

względu na odmianę i nie uwzględniając podgrzewania, a zidentyfikowano: kwas mrówkowy,

kwas octowy + kwas lewulinowy, hydroksymetylofurfural, furfurol. Biomasa drzęwna

poddana obróbce metodą SE temperatura 190'C (metoda ISEC) charakteryzuje się

największym wzrostem udziału porów w zakresie (0,5-1)nm, (1-5)nm oraz powyzej 5nm w

odniesieniu do proby kontrolnej oraz porównywalną dostępnością sumy objętości właściwych

porów jak w temperaturzę 205"C, Dla odmiany Populus trichocarpa wprowadzono skutecznie

tryb podgrzęwania l5min i 60min efektem tego biomasa ma zwiększony udział porów w

badanych zakresach i najwryższą dostępną objętość własną porów Vp ok. 2(cm3/g). Na

Rys,5.16 do 5.20 przedstawiono dostępną objętość właściwą porów, promień

hydrodynamiczny zrealizowanych badań i przeana|izowano wariantowo poszczególne

rozwiązania.

Dla badanych topoli również Doktorant przedstawił zawarlość cukrów oraz rozpuszczalnej

ligniny w cieczy poreakcyjnej. Nie uwzględniając podtrzymania grzania celobioza występuje

w zbliżonych wartościach w roztworze od 0,03% do 0,170ń, glukozy ok.0,7oń Populus

maximowiczii,0,17-021% Populus trichocarpa. Ksyloza 0,64-1,29oń Populus maximowiczii

a 0,32-0,93 Populus trichocarpa. Niezaleznie od temperatury SE udział cukrów przy

podtrzymaniu grzania 15min czy 60min ulega krotnemu zwiększeniu. Ta kompleksowa

analiza obróbki wstępnej SE powinna dać jednoznaczną odpowiedz, który badany surowiec i
jakie parametry powinny być stosowane, aby zapewnic odpowiednią strukturę porowatą

biomasy do hydrolizy enzymaty cznei.

W Podrozdziale 5.5 Autor przedstawił fragment badań zę stazu w Uniwersytecie

Technicznym w Zwoleniu dotyczącym 5-cio letniej Populus maximowiczii. Szkoda, że nie

wProwadził tych badań powiększając podrozdział 5.2 dotyczący tej topoli. Analizy
chromatograflcznę HPLC przedstawione w tab. 5.18,5.19 I5.2O informują o zmianach w

zawartoŚci glukozy i ksylozy w temperaturach 160'C i 205'C. Dyskusyjna jest argumentacja

o niewielkim wzroście zawartości glukozy z 4,1 do 13,2mglg, a widocznym wzroście ksylozy
z 7,7 do 19.7mglg, To znany fakt mniejszej odporności hemiceluloz na procesy hydrolizy.



Zamięszczone widma FTIR informują o charakterystycznych pasmach absorpcyjnych

występujących w drewnie topoli przed i po obróbce wstępnej ale nie o zmianach ilościowych.

Dodatkowo dla celulozy wyodrębnionej z badanej topoli metodą Kurschnera-Hoffera

Doktorant wyznaczył indeks krystaliczności tej celulozy i jak wynlka z dokumentacji

stosunek pasm w podczerwieni ArłłzlAsoo dają lepszą korelację z wcześniej uzyskanymi

wynikami. Indeks krystaliczności celulozy ulega zwiększeniu z 7,267 kontrolna do 1,503 po

obróbce wstępnej w 205"C co świadczy. że zmiany nastąpiły w amorficznych obszarach

celulozy.

Badaniom obróbki wstępnej z vurykorzystaniem hydrolizy wysokotemperaturowej poddano

tylko 5-cio letnią Populus trichocarpa w temperaturach l60"C. 175"C i 190"C z
podtrzymaniem grzania 15min oraz 60min. Skład chemiczny uległ zmtanom - wzrost

substancji ekstrakcyjnych, pozorny wzrost zawartości celulozy, spadek zawaftości

holocelulozy oraz prawie niezmienna zawatiośc ligniny nierozpuszczalnej, Nie komentuję

zmian zawartoŚci pierwiastków metalicznych, gdyż jak sam interpretuje Doktorant wynikają

nie ze zmian zachodzących w biomasie, a tylko z procesu korozji aparatury.

Porowatość po hydrolizie wysokotemperaturowej badanej biomasy wyznaczono metodą ISEC

oraz metodą termoporymetrii. Stwierdzono, ze w skutek obrobki LHW następuje wzrost

dostępnej objętości właściwej porów w badanych temperaturach. Dla biomasy drzewnej po

obróbce LHW w temperaturze 190"C i podtrzymaniu grzania przęz 60min uzyskano

największą zawarlośc sumy analizowanych promieni porów. Szczegółowo wyniki Autor

przedstawił na Rys. 5.30, 5.31, 5.32, omówił oraz ukierunkował dalsze badania. W

hydrollzatach oznaczył cukry stwierdzając zwiększone zawaftości glukozy w temperaturze

190oC, a najwyższe zawartości ksylozy i celobiozy w 1 75'C z podtrzymaniem czasu grzan:ra.

Podobnie jak przy obróbce SE w cieczy poreakcyjnej po hydrolizię wysokotemperaturowej

LHW stwierdzono inhibitory mogące wpływać na proces produkcji bioetanolu tj. kwas

mrówkowY, kwas octowy * kwas lewulinowy. hydroksymetylofurfural i furfura|. Zawartosc

wYmienionych inhibitorów w cieczy poreakcyjnej wztasta stopniowo ze wzrostem

temperatury. Suma inhibitorów najv"llższa tj. 13,7-14.70^ stwierdzona w 190.C t z

Podtrzymaniem grzania 60min, Ten cały kompleksowy cykl badań (z wyjątkiem ligniny)

Doktorant posumował precyzyjnie. Uzyskane wyniki wskazują na wzrost dostępnej objętości

Porów w wyniku przeprowadzonych obróbek wstępnych (SE, LHW). Wzrost dostępnej

objętoŚci porów dla 5-Ietniej Populus trichocarpa był wyższy w wyniku podtrzymania grzania

PrZęZ 15min lub 60min nlż przy samym wzroście temperatury, Przy wyższych temperaturach

PToceSu obrobki wstępnej 175oC, 190"C i 205"C obserwowany jest wzrost porów z przedziału



(1-5)nm orazpov,ryżej 5nm. Zmiany składu chemicznego mozna scharakteryzowac wzrostem

substancji ekstrakcyjnych, zmniejszeniem zawartości hemiceluloz, pozornym wzrostem

celulozy, wzrostem zawartości ligniny zż2,1Yo do ż4,5-ż5,lYo (SE Populus maximowtczli 5-

cio letnia, temp. 190"C i 205"C).

Sądzę, że zmiany w ligninie powinny być opisane precyzyjniej niż w podsumowaniu str. l33.

Wnioski generalnie odpowiadają na cel pracy, jednak wniosek 5 i 6 dotyczącę metali są

związane zkorozją aparatury, a nie metalami występującymi w biomasie.

podsumowanie

Reasumując powyższą ocenę stwierdzam , że praca doktorska to twórcze opracowanie

zrealizowanę przy wykorzystaniu współczesnych metod instrumentalnych GCMS, FTIR,

HPLC. ISEC, DSC, a także standardowych stosowanych w badaniach zmian chemicznych

składników strukturalnych i ekstrakcyjnych drewna. Doktorant stwierdził wzrost objętości

dostępnej porów w wyniku przeprowadzonych badań obróbki wstępnej, a także róznice w

zakresie dostępności porów od temperatury. W v,ryższych temperaturach obróbki wstępnej

(175'C do 205'C0 nastąpił wzrost porów zprzedziału 1-5nm orazpov,ryżej dla 5-cio letniej

topoli Populus trichocarpa. Podkreślił zmiany składu chemicznego biomasy w wyniku

obróbki wstępnej w zakresie zawartości hemiceluloz i ligniny nierozpuszcza|n€1, a także

oznaczył substancje inhibitujące dalsze procesy w technologii bioetanolu. Praca ta uzupełnia

podejmowane w kraju badania zmierzające do osiągnięcia zwiększonej efektywności

wykorzystania biomasy w technologii bioetanolu. Rozprawa spełnia wymagania wynikające z

Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14

marca 2003r. (Dz. U. z ż016r. poz 88ż zę zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i

warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. a wszczęte postępowanie o

nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo jest

uzasadnione i wnioskuję o dopuszczenie mgr inz, Jana Szadkowskiego do publicznej obrony

Jego rozprawy doktorskiej.
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