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Podstawą oceny jest uchwała Rady Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 08 maja 2018 roku, która powołała mnie na 

recenzenta wyżej wymienionej rozprawy doktorskiej. 

Pozyskiwanie nowych, odnawialnych źródeł energii jest ważnym i aktualnym 

kierunkiem wielu badań i doskonalenia różnych technologii. Sprawdzonym i bezpiecznym 

nośnikiem energii jest etanol. Związek ten otrzymywany jest na drodze procesów 

fermentacyjnych z wykorzystaniem różnych mikroorganizmów, głównie drożdży i bakterii. 

Źródłem węgla i energii w biotechnologicznej technologii wytwarzania etanolu są cukry. Z 

punktu widzenia użytych mikroorganizmów w przeważającej większości powinny to być cukry 

proste lub dwucukry. Z tego powodu od lat do produkcji alkoholu etylowego stosuje się takie 

substraty naturalne zawierające głównie dwucukry jak melasa czy serwatka lub substraty 

zawierające skrobię, która bez większych problemów może być hydrolizowana enzymatycznie. 

Surowce zawierające skrobię są jadalne, gdyż są to najczęściej zboża, ziemniaki i inne rośliny. 



 

 

Wykorzystanie tych surowców do produkcji biopaliwa stwarza zatem zagrożenie wzrostu cen 

żywności oraz ograniczenia ich dostępności. Jest to sprzeczne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Z wyżej wymienionych powodów poszukuje się innych źródeł cukrów 

fermentowalnych. Alternatywą dla substratów spożywczych jest biomasa drzewna jako źródło 

celulozy i hemicelulozy. W Polsce badania zastosowania drewna do produkcji etanolu są 

skupione na szybkorosnących gatunkach wierzby i topoli. Aby proponowana technologia była 

przyjazna środowisku coraz częściej spotyka się zastosowanie enzymów do hydrolizy 

polisacharydów. Niestety w przypadku stosowania biomasy lignocelulozowej enzymatyczna 

hydroliza do cukrów prostych jest utrudniona z powodu skomplikowanej struktury drewna, 

zwłaszcza obecności ligniny. Głównym problemem jest utrudniony dostęp enzymów do 

polisacharydów. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie obróbki wstępnej. Celem tego 

procesu jest usunięcie ligniny, zmiana struktury drewna (m.in. zwiększenie porowatości), 

rozdrobnienie materiału i inne. Spotyka się wiele metod obróbki wstępnej, ale wiele z nich jest 

szkodliwe dla środowiska co jest sprzeczne z poszukiwaniem czystej technologii produkcji 

etanolu i innych biopaliw. Z tych powodów podjęcie tematu dotyczącego wpływu metod 

obróbki drewna topoli na wydajność hydrolizy enzymatycznej jest uzasadnione i ma duży 

potencjał aplikacyjny. 

Rozprawa doktorska mgr inż. Moniki Marchwickiej pt. „Wpływ wybranych metod 

obróbki drewna topoli na wydajność hydrolizy enzymatycznej” napisana jest w języku polskim. 

Od strony formalnej praca doktorska została opracowana z typowym podziałem na część 

teoretyczną i doświadczalną. Opracowanie obejmuje 120 stron, z czego 33 strony to przegląd 

literatury, natomiast materiały i metody, przedstawienie wyników i podsumowanie liczą 51 

stron. Całość otwiera zwięzłe 1-stronicowe streszczenie w języku polskim i 1-stronicowe 

streszczenie w języku angielskim. Ostatnim elementem pracy jest lista 214 pozycji 

literaturowych. 

Rozdział poświęcony przeglądowi literatury rozpoczyna się punktem dotyczącym 

wykorzystania i właściwości etanolu, zwłaszcza jako biopaliwa. W dalszej części Autorka 

skupia się na surowcach używanych do fermentacji alkoholowej. Ponieważ rozprawa dotyczy 

surowców drugiej generacji opisana jest budowa drewna, jego skład chemiczny oraz wskazane 

są główne problemy jakie występują przy wykorzystaniu tego surowca. W kolejnym rozdziale 

przedstawione są metody hydrolizy wielocukrów, oczywiście wyodrębniono metody 

chemiczne i enzymatyczne, aby dokładnie opisać metodę enzymatyczną, Następnie obszernie 

opisane są stosowane metody obróbki wstępnej drewna, aby hydroliza enzymatyczna była 



 

 

możliwa. Głównym celem tej obróbki jest umożliwienie enzymom dotarcia do substratów. 

Autorka trafnie zauważa, że obróbka wstępna niesie za sobą efekty pożądane takie jak: 

usunięcie ligniny, zwiększenie porowatości, usunięcie substancji inhibitujących, zmianę 

stopnia rozdrobnienia materiału, czy też stopnia krystaliczności celulozy, jak również 

niepożądane: wytworzenie substancji inhibitujących oraz usunięcie pewnych frakcji celulozy i 

hemiceluloz o najkrótszych łańcuchach. Każda z metod obróbki wstępnej jest w 

wystarczającym stopniu opisana i udokumentowana materiałami źródłowymi. Autorka 

wskazuje wady i zalety tych metod i wskazuje w rozdziale 3 kierunek badań, który jest 

przedmiotem ocenianej pracy. Przegląd literatury oceniam jako właściwy i wystarczający, ale 

po analizie tej części pracy nasuwają się następujące uwagi: 

• Str. 18, dlaczego takie substraty jak melasa czy też burak cukrowy zaliczono do cukrów 

prostych; 

• Str. 24, Doktorantka powołuje się na klasyfikację porów proponowaną przez IUPAC 

(1997), która jest co prawda obowiązującą, ale w mojej opinii nieco przestarzałą 

klasyfikacją, która definiuje jako mikropory struktury o wymiarach 

nieprzekraczających 2 nm. Dla przykładu, w 2007 roku opublikowany został artykuł pt. 

„A new classification of pore sizes” (T.J. Mays, Studies in Surface Science and 

Catalysis, 160, 57-62), w którym nazewnictwo porów bezpośrednio koresponduje z 

metryczną skalą ich rozmiarów; 

• Str. 31, należy podkreślić, że wydajność glukozy wzrastająca do 90% zależy od 

stosowanej obróbki. Należy też przedyskutować hydrolizę hemicelulozy; 

• Str. 45, jak Doktorantka tłumaczy stwierdzenie o niskim zużyciu energii (4 linijka od 

dołu) w odniesieniu do wybuchu parowego; 

• Str. 47, raczej stosuje się tylko grzyby białej zgnilizny. 

W dalszej części rozprawa ma charakter doświadczalny. W rozdziale 4 Doktorantka 

scharakteryzowała materiał badawczy oraz metody stosowane do obróbki wstępnej jak również 

metody analityczne. W moim odczuciu wybranie do badań 3-letniego i 5-letniego drewna z 

pnia topoli jest trafne i wpisuje się w badania prowadzone w SGGW. Zastosowane metody w 

przedstawianych badaniach są poprawne i typowe. W trakcie lektury nasunęły się następujące 

pytania: 

• Str. 51, stwierdzono, że wykorzystano metodę Kürschnera-Hoffera, którą opisano dalej. 

Niestety w dalszej części pracy nie opisano tej metody oraz nie sprecyzowano, czy 



 

 

metodę tę stosowano w celu oznaczenia zawartości celulozy, czy jako metodę obróbki 

wstępnej; 

• Nie jest jasne, który materiał był rozdrabniany. Na początku strony 54 stwierdzono, że 

rozdrabniano drewno 5 – letnie, natomiast już na początku rozdziału 4.3.2. jest mowa o 

frakcji drewna 3 – letniego. Podobnie na końcu str. 55 Autorka pisze o topoli 3 – letniej; 

• W Tabeli 5 przedstawiono skład mieszaniny do hydrolizy enzymatycznej. 

Zdecydowanie zaskakująca jest bardzo duża ilość użytego enzymu. Przy takiej ilości 

enzymu przede wszystkim metoda może stać się nieopłacalna. Ponadto tak duże 

stężenie enzymu powoduje, że inhibicja reakcji enzymatycznej nie jest obserwowana. 

Bardzo często preparaty enzymatyczne zawierają cukry proste. Przy proponowanym 

dużym stężeniu enzymu zawartość tych cukrów może zaburzać wyniki dotyczące 

wydajności hydrolizy. 

Rozdział 5 rozprawy dotyczy wyników badań i ich interpretacji. Wykonane badania są bardzo 

obszerne. Dyplomantka zaproponowała takie metody obróbki wstępnej jak: rozdrabnianie , 

ekstrakcja, wybuch parowy i metoda siarczanowa. Ponadto badano wpływ ultradźwięków na 

wydajność hydrolizy. Przeprowadzono szeroką dyskusję uzyskanych wyników. Szczególnie 

interesującą częścią pracy eksperymentalnej jest metoda wybuchu parowego badana w dwóch 

układach. Metoda ta, jako przyjazna środowisku, jest najbardziej perspektywiczna. 

Jednocześnie w literaturze nadal brak wielu danych na temat tej metody i jej skuteczności w 

zależności od różnych rodzajów biomasy. Z tego względu uzyskane przez Doktorantkę wyniki 

dla dwóch różnych gatunków i wieku topoli mają znaczący wkład w poszerzanie wiedzy na 

temat pozyskiwania cukrów z surowców lignocelulozowych. Zwłaszcza, że dzięki 

proponowanym metodom obróbki wstępnej uzyskiwano stosunkowo wysokie wydajności 

glukozy podczas hydrolizy drewna topoli, które zgodnie z literaturą zaliczane jest do surowców 

trudnohydrolizowalnych. Z drugiej strony interesującym aspektem nie uwzględnionym w pracy 

byłaby analiza zawartości pięciowęglowych cukrów prostych pochodzących z hydrolizy 

hemiceluloz. Lektura rozdziału 5 nasunęła kilka pytań i uwag: 

• W wielu przypadkach w Tabeli 9 różnice w zawartości cukrów mieszczą się w 

granicach podawanego błędu, np. nie można stwierdzić, że drewno 3 – letnie P. 

deltoides x maximowiczii odznacza się większą zawartością celulozy od drewna 5 – 

letniego czy też, że drewno P. trichocarpa charakteryzuje się większa zawartością 

celulozy od drewna P. deltoides x maximowiczii; 



 

 

• Na jakiej podstawie dobierano czas reakcji enzymatycznej. Wydaje się, że dla tak 

dużych stężeń enzymu prowadzenie procesu przez 72 h jest nieuzasadnione. 

Prawdopodobnie całkowite przereagowanie substratu miało miejsce dużo wcześniej; 

• Nie sprecyzowano, czy rozdział 5.2.2. przedstawia badania z wykorzystaniem 

mieszania; 

• Nie jest jasne, dlaczego podana w rozdziale 5.2.3. uzyskana wydajność hydrolizy 75,3% 

nie koresponduje z rys. 19, tj. z wartością 85,1% (w obu przypadkach stosowano 50°C, 

72 h, 100 mg enzymu i pH 4,8); 

• Z opisu doświadczeń wynika, że hydrolizie poddaje się frakcję stałą otrzymaną po 

obróbce wstępnej metodą wybuchu parowego. W związku z tym jak Doktorantka 

uzasadnia oznaczanie zawartości inhibitorów we frakcji ciekłej (str. 88); 

Uzyskane w pracy wyniki są wartościowe i oryginalne. W literaturze jest duża ilość danych 

doświadczalnych na temat hydrolizy słomy, czy też drewna, ale badanie każdego nowego 

surowca jest bardzo wartościowe. Zwłaszcza, że Doktorantka stosowała wiele metod i ich 

kombinacje wskazując zalety i wady. Obszerne wnioski są poprawne i korespondują z 

uzyskanymi wynikami doświadczalnymi. Doktorantka słuszne wskazuje możliwość łączenia 

różnych metod obróbki jako alternatywę poszukiwania nowych procedur obróbki drewna w 

celu otrzymania surowca do produkcji biopaliw.  

Na zakończenie należy zauważyć, że Autorka ma szeroką wiedzę nie tylko z zakresu 

technologii drewna, ale również z zakresu metod analitycznych, a wyniki prac Doktorantki były 

publikowane. Mgr inż. Monika Marchwicka posiada pokaźny dorobek naukowy. Według bazy 

Web of Science (10.07.2020) jest Ona współautorką 8 artykułów naukowych, w jednym z nich 

(Przemysł Chemiczny, 2015) jest pierwszym autorem. 

Wniosek końcowy 

Zawarte w recenzji uwagi i pytania, są przyczynkiem do dyskusji naukowej i nie 

wpływają na pozytywną ocenę pracy. W konkluzji stwierdzam, że rozprawa mgr inż. Moniki 

Marchwickiej pt.: „Wpływ wybranych metod obróbki drewna topoli na wydajność hydrolizy 

enzymatycznej” spełnia wymagania stawiane w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

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

Nr 65,poz 595, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 

października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 



 

 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora  (Dz. U. poz. 1383).  

Wobec powyższego przedkładam Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wniosek o dopuszczenie mgr inż. Moniki 

Marchwickiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego, tj. do publicznej obrony 

przedstawionej rozprawy. 

 


