
Prof. dr hab. inż. Bogusława Waliszewska             Poznań, 12.08.2020 
Instytut Chemicznej Technologii Drewna 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
Ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań  
 
 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Szadkowskiej pt.  

„BADANIE WYDAJNOŚCI PROCESÓW ENZYMATYCZNEJ HYDROLIZY 

HOLOCELULOZY POZYSKANEJ Z DREWNA TOPOLI (Populus alba L.)”  

wykonanej w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie,  
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zawadzkiego 

 

 

1. Podstawa recenzji 

 Podstawą wykonania recenzji jest decyzja Rady Wydziału Technologii Drewna SGGW w 

Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. powołująca mnie na recenzenta oraz pismo nr 

INDM/72A/2020 Pana  Dyrektora Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa, dr hab. inż. 

Pawła Kozakiewicza, prof. SGGW. 

2. Przedmiot oceny 

 Przedmiotem oceny jest praca doktorska wykonana przez p. mgr inż.  Dominikę Szadkowską 

dotyczącą badań nad optymalizacją warunków procesu hydrolizy enzymatycznej 

holocelulozy otrzymanej z drewna topoli. Praca wykonana została pod kierunkiem prof. dra 

hab. inż. Janusza Zawadzkiego i dra hab. inż. Andrzeja Radomskiego. Rozprawa  obejmuje 

sześć głównych rozdziałów o łącznej objętości 129 stron maszynopisu formatu A4, w tym 

72 rysunki, 17 tabel oraz wykaz literatury liczący 226 pozycji literaturowych w większości 

opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wykaz  

10 norm i aktów prawnych. Układ pracy jest typowy dla tego rodzaju dysertacji połączonej 

z częścią doświadczalną, jednak streszczenie zamieszcza się zazwyczaj na końcu pracy, a 

rozdział 6 – Wnioski –  wg Recenzenta powinien być zatytułowany: Wnioski i spostrzeżenia.  

3. Ocena merytoryczna  

3.1. Ocena ogólna 

Badania, które podjęła doktorantka, mają charakter zarówno poznawczy jak i praktyczny. W 

części praktycznej praca dotyczyła ustalenia optymalnych warunków procesu hydrolizy z 

użyciem wybranych kompleksów enzymatycznych. W części poznawczej natomiast praca 



porusza problem występowania naturalnych substancji o potencjalnym działaniu 

inhibitującym w szczególności: furfuralu, waniliny, jonów żelaza i manganu oraz substancji 

ekstrakcyjnych.  

Jak wynika z badań literaturowych przeprowadzonych przez Autorkę, cel pracy wpisuje się 

we współczesne trendy poszukiwań produkcji biopaliw wyższej generacji z surowców 

lignocelulozowych, uwzględniających przy tym aspekty ekologiczne. Proces produkcji 

biopaliw, szczególnie bioetanolu jest procesem złożonym, a proces hydrolizy 

enzymatycznej dodatkowo kosztowny i bardzo wrażliwy na działanie ewentualnych 

inhibitorów, co przekłada się na efektywność procesu.  Mimo dość obszernej literatury na 

temat możliwości wykorzystania szybko rosnących roślin energetycznych, produkcja 

biopaliw z biomasy drzewnej nie jest wykorzystywana na szeroką skalę. Biomasa roślinna 

wymaga wielu zabiegów tj. obróbki wstępnej, hydrolizy do cukrów prostych i fermentacji, 

zanim otrzyma się biopaliwo.  

W pierwszej części pracy Doktorantka oznaczyła skład chemiczny surowca topoli białej 

(Populus alba L.) i ustaliła warunki analiz chromatograficznych HPLC, SEC, GC/MS. 

Zaplanowała też szereg wariantów enzymatycznej hydrolizy holocelulozy wyodrębnionej z 

drewna topoli białej, z użyciem różnych stężeń dwóch enzymów: Cellulase CP CONC i 

Xylanase 2XP CONC przy różnym pH oraz w różnych temperaturach: 45oC, 50 oC, 55 oC, 

60 oC i 65 oC. W tej części pracy zabrakło wyraźnej hipotezy badawczej, która wyjaśniłaby 

przyjęte założenia.  

W drugiej części pracy Autorka zbadała wpływ potencjalnych inhibitorów procesu hydrolizy 

enzymatycznej w tym: jonów żelaza i manganu naturalnie występujących w wodzie i 

roślinach, waniliny jako produktu rozkładu ligniny, furfuralu jako związku powstającego w 

wyniku degradacji pentozanów, ekstraktu z hydrolizy wysoko temperaturowej drewna topoli 

białej oraz substancji ekstrakcyjnych wydzielonych z różnych gatunków topoli tj.: japońskiej 

Populus maksimowiczi Henry., kalifornijskiej P. trichocarpa Torr., czarnej P. nigra L. i osiki 

P. tremula L. Tutaj również zabrakło hipotezy, że skład substancji ekstrakcyjnych ze 

względu na wiek i gatunek topoli jest zróżnicowany a składniki mogą mieć większy lub 

mniejszy inhibitujący wpływ na proces hydrolizy enzymatycznej.  

Wykonana przez autorkę praca i uzyskane wyniki stanowią ważny przyczynek do 

trwających badań na temat możliwości otrzymywania biopaliw wyższej generacji, 

szczególnie w sposób przyjazny dla środowiska. 

 

 



3.2. Ocena szczegółowa  

Wstęp 

W tej części Autorka krótko wprowadza czytającego w tematykę pracy i uzasadnia wybór 

surowca do badań. Nawiązuje również do uwarunkowań legislacyjnych dotyczących zmian 

polityki w zakresie biopaliw i konieczności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Przegląd literatury 

Ta część pracy napisana jest klarownie i treściwie. Na 26 stronach przedstawiono aktualne 

zagadnienia w światowej literaturze na temat biopaliw, surowców lignocelulozowych jako 

materiału wykorzystywanego do różnego rodzaju hydrolizy. Przedstawiono też czynniki 

wpływające na efektywność produkcji oraz wprowadzono w tematykę enzymów 

rozkładających polisacharydy. Na podstawie doniesień literaturowych wymieniono czynniki 

inhibitujące proces hydrolizy enzymatycznej. W tej części pracy przytoczono ponad 100 

pozycji literaturowych bezpośrednio związanych z przedmiotem badań, co świadczy o 

dobrej znajomości przez Doktorantkę tej tematyki zagadnień. Szczególną uwagę Autorka 

poświęciła mechanizmom działania enzymów rozkładających celulozę i hemicelulozy 

obrazując je na rycinach. Analizując doniesienia innych autorów dotyczących metod 

produkcji bioetanolu z biomasy lignocelulozowej, wskazano zalety i wady poszczególnych 

sposobów otrzymywania biopaliwa.  

 

Cel i zakres pracy 

Cel pracy jest sformułowany krótko i treściwie, a zakres pracy obejmował oznaczenie składu 

chemicznego drewna topoli białej i wyodrębnienie z niego holocelulozy do dalszych badań. 

Ważnym etapem było ustalenie warunków analizy chromatograficznej (HPLC) cukrów 

prostych, w szczególności glukozy i ksylozy, co przysporzyło Doktorantce wiele trudu z 

powodu obecności enzymu w hydrolizacie, a tym samym konieczności jego wytrącenia z 

roztworu. Zakres pracy obejmował także ustalenie optymalnych parametrów procesu 

hydrolizy enzymatycznej tj. pH, rodzaju buforu, temperatury i stężenia enzymów. Ostatnim 

zadaniem było zbadanie zmian wydajności procesu hydrolizy enzymatycznej w obecności 

różnych substancji o potencjalnym działaniu inhibitującym uwzględniając takie związki jak: 

furfural, wanilina, jony żelaza i manganu, ekstrakt z hydrolizy wysokotemperaturowej 

drewna topoli białej oraz substancje ekstrakcyjne z różnych gatunków topoli.  

W tej części pracy zabrakło jasno sprecyzowanego celu naukowego pracy, co jest istotnym 

elementem tego rodzaju dysertacji.  



 

 

Materiały i metody  

W tej części Doktorantka przedstawiła charakterystykę materiału badawczego, którym w 

głównej mierze, ze względu na szybki wzrost, była topola biała. Przy doborze materiału 

zastrzeżenia budzi, że cały materiał do hydrolizy pozyskano z pojedynczej deski. Według 

recenzenta, bardziej reprezentatywny byłby materiał pochodzący z kilku miejsc nawet tego 

samego pnia, np. z części odziomkowej, środkowej i wierzchołkowej. Ponadto, 

charakterystyka materiału badawczego nie jest jednorodna – raz Autorka podaje wiek 

drzewa, raz średnicę pnia na wysokości 4 m, a innym razem średnicę dłużycy na wysokości 

pierśnicy, nie precyzując z jakiej części pnia pobrano materiał. Niewystarczająco 

scharakteryzowano również materiał 3,5-letnich osobników topoli japońskiej i 

kalifornijskiej. Nie podano, czy był to materiał z korą czy okorowany. Wymaga to 

doprecyzowania. 

Według recenzenta zbędne natomiast wydaje się podawanie szczegółowo odczynników 

chemicznych używanych do analiz, szczególnie wykonywanych według normy, w których 

jest to dokładnie podane. W p. 4.3 Autorka opisuje z jakiej aparatury korzystała podczas 

oznaczeń. Jest to nowoczesny sprzęt, wysokiej klasy i stosowany w analizach 

instrumentalnych.  

W części dotyczącej charakterystyki materiału, analiz chemicznych, jak i w dalszej części 

pracy Autorka używa pojęć „wióry” i „wiórki”. Proszę wyjaśnić jaka jest różnica między 

nimi. Czy to jest taka sama frakcja pozyskana do analiz chemicznych, czy bardziej 

rozdrobniona, o czym Autorka nie wspomina.  

Podając oznaczenie zawartości ligniny w drewnie Doktorantka powołuje się na metodykę 

zawartą w normie PN-92/P-50092 i podaje wzór do obliczeń według pomiarów przesączu 

na spektrofotometrze, co sugeruje, że jest to główny wzór do obliczeń zawartości ligniny. 

Dopiero poniżej objaśnień wzoru wspomina, że zawartość ligniny jest sumą ligniny 

otrzymanej na sączku oraz pomiaru na spektrofotometrze. 

Przygotowując bufory i określając ich pH, przygotowano różne objętości roztworów: od 50 

cm3 do 1000 cm3. Skąd takie zróżnicowanie objętości?  

Przy opisie doboru warunków hydrolizy enzymatycznej, tabele 7 - 12 zatytułowano 

„Charakterystyka próbek holocelulozy…”  - jest to mało zrozumiałe, ponieważ w tabelach 

trudno znaleźć informacje dotyczące charakterystyki holocelulozy poza podaną ilością masy 

holocelulozy mokrej i suchej. W jakim celu podano masę holocelulozy mokrej? – jaka była 



jej wilgotność? Z powyższego też nie wynika, czy hydrolizę prowadzono na próbkach 

holocelulozy mokrej czy suchej? Ponadto w w/w tabelach zbędna jest kolumna dotycząca 

enzymu oraz rodzaju buforu (tab. 8 i 9), czy użytego enzymu (tab. 12) – można było to podać 

w nagłówku tabeli.  

W tabelach 10, 11 i 12 zastosowano skrótowy opis nazwy próbki (pierwsza kolumna), nie 

wyjaśniając, ani nigdzie w tekście nie wykorzystując tych nazw.  

Proszę o uzupełnienie informacji czym się kierowano przy przygotowywaniu różnych stężeń 

potencjalnych inhibitorów hydrolizy? 

Ekstrakt wysokotemperaturowy uzyskano wykorzystując autoklaw. Wióry zalewano wodą 

destylowaną, a proces prowadzono w temp. 160oC. Czy wiadome jest Doktorantce jakie 

ciśnienie, które jest istotnym parametrem przy obróbce hydrotermicznej, było wewnątrz 

autoklawu?  

Na str. 52 przy analizie HPLC, niepoprawne jest odwołanie się do tabeli nr 15; właściwy nr 

tabeli to 13. Ponadto w tabeli 13 nie podano, co znaczą litery od A do G. 

 

Wyniki i dyskusja 

Jest to najbardziej obszerna część pracy licząca 53 strony. Wyniki przedstawiono w czterech 

tabelach i na 55 rysunkach. Analizę wyników Autorka rozpoczyna od zawartości substancji 

strukturalnych i ekstrakcyjnych w drewnie topoli białej podając wyniki w tabeli 14. Jednak 

niezgodna jest zawartość holocelulozy w tabeli 75,4% ± 1,3% i w tekście na str. 54, tj. 85,4% 

± 1,3%. Która wartość jest właściwa?  

Podczas analizy zawartości ligniny w drewnie topoli białej  24,1% ± 0,8% Doktorantka 

przywołuje dane innych autorów, które są niższe, a nie wyższe jak podano na str. 55, niż 

uzyskane w badaniach Autorki.  

Cenną informacją przedstawioną w pracy jest oznaczona masa cząsteczkowa celulozy 

wydzielonej z drewna topoli białej. Jednak niezrozumiałe jest, dlaczego na rysunku 17 

przedstawiono „wyniki średniej masy cząsteczkowej uzyskane dla dwóch niezależnych 

próbek celulozy”. O jakie niezależne próbki chodzi? Nie podano również w jaki sposób 

uzyskano wyniki liczbowo i wagowo średnich mas cząsteczkowych oraz polidyspersji – z 

wykresów czy ze wzorów?  

Również brak informacji w jaki sposób obliczono lotne i nielotne produkty hydrolizy 

wysokotemperaturowej zawarte w tabeli 15, a nie jak podano w tekście (str. 58) – w tab. 16. 

Podczas analizy ekstraktów z różnych odmian topoli oraz w dalszej części pracy, pisownia 



nazwy łacińskiej topoli japońskiej jest różnorodna: „Populus maximowiczi, Populus 

maksimowiczi, Populus maximowiczii”.  Wskazane jest ujednolicić pisownię.  

Jednym z zakresów pracy Doktorantka wskazała identyfikację substancji ekstrakcyjnych 

mogących inhibitować hydrolizę enzymatyczną. Zidentyfikowane związki fenolowe 

przedstawiono na rysunku 24. Większość z nich występowała w ekstrakcie z drewna 60-

letniej topoli białej. Natomiast spośród zidentyfikowanych steroli i terpenoidów w tymże 

ekstrakcie potwierdzono obecność tylko jednego pod nazwą tremulon (stigmasta-3,5-dien-

7-on). Na podstawie uzyskanych widm i ich analizy Autorka wskazuje na złożoność 

problematyki identyfikacji substancji ekstrakcyjnych. Zastosowana przez Doktorantkę 

metodyka GC/MS do identyfikacji związków może być stosowana, jednak należy wziąć pod 

uwagę, że są to związki wielkocząsteczkowe, nielotne. Do postaci lotnej takie związki 

przeprowadza się poprzez różne zabiegi chemiczne np. acetylację, jednak może to zmienić 

ich strukturę. Największą ilość związków Autorka stwierdziła w ekstrakcie z 3,5-letniego 

drewna osiki. Przedstawione różnice w składzie ekstraktów są cenne, gdyż mogą być 

przedmiotem dalszych badań np. skład ekstraktów w zależności od wieku drzewa.  

Obszerną część pracy zajmuje analiza wyników składu produktów hydrolizy enzymatycznej 

przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Autorka dopracowała 

metodę rozdziału w celu uzyskania optymalnego rozseparowania cukrów i rozpuszczalnika 

dobierając skład eluentu oraz natężenie jego przepływu. Na rys. od 51 do 65 przedstawiła 

wydajność glukozy i ksylozy w wyniku hydrolizy enzymatycznej stosując różne czynniki i 

parametry. Stwierdziła brak aktywności enzymów w temperaturze 65oC i 60oC, stąd według 

recenzenta, zbędne było przedstawianie pod rysunkami oznaczenia krzywych dla tych 

temperatur. Dodatkowo, wykresy wydajności glukozy i ksylozy w procesie hydrolizy 

enzymatycznej przedstawiono w postaci ciągłej linii w czasie od 0 do 48 godzin. Jest to co 

prawda proces ciągły, jednak wydajność hydrolizy była mierzona po 4, 14 i 48 godzinach. 

W związku z tym, dla rzetelności przedstawiania wyników należałoby przedstawić je w 

postaci wykresu słupkowego. Ogrom uzyskanych wyników i możliwości ich interpretacji 

spowodował, że Autorka nie ustrzegła się drobnych błędów jak np. na str. 94 i 96 podając w 

opisie wartości niezgodne z wartościami na wykresach. Niepoprawne jest też powoływanie 

się na dane na rys. 65 (str. 98), rys. 66 (str. 99) oraz rys. 67 (str.100). Prawidłowo to rys. 66, 

67 i 68. 

Również w tej części pracy Doktorantka przeanalizowała i dokładnie opisała wpływ dodatku 

substancji inhibitujących na wydajność glukozy i ksylozy w procesie hydrolizy 

enzymatycznej. Największe trudności w interpretacji wyników stwierdziła przy analizie 



dodatku ekstraktów z drewna. Wręcz niemożliwością stwierdzenia jest, ze względu na ich 

bogaty skład, które związki mają decydujący wpływ na zmniejszenie wydajności procesu 

hydrolizy. Zauważono wahania wydajności cukrów, a w niektórych przypadkach nawet 

wzrost wydajności glukozy i ksylozy.  

 

Wnioski  

W tym punkcie Doktorantka przedstawiła najważniejsze osiągnięcia swojej pracy w postaci 

ośmiu punktów, jednak jak wcześniej sugerowano, nie wszystkie są wnioskami, a 

szczególnie te, które rozpoczynają się od słowa: „Stwierdzono, że…”. Wnioski odpowiadają 

na założony cel pracy.  

 

Literatura 

Wykorzystana w pracy literatura jest współczesna, choć również szereg pozycji z lat 

wcześniejszych posłużyło jako materiał źródłowy. Jest poprawnie i starannie przedstawiona 

i poza nielicznymi niedociągnięciami, nie mam do  tej części większych zastrzeżeń. 

 

Uwagi redakcyjne 

Praca pod względem językowym i układu treści jest opracowana starannie, jest napisana 

zrozumiałym językiem, a zastosowana terminologia, w mojej opinii jest całkowicie 

poprawna. 

 

4. Ocena końcowa 

Przedłożoną mi do recenzji pracę doktorską oceniam pozytywnie. Stwierdzam, że 

przedstawione przez Doktorantkę wyniki są cennym wkładem w badaniach nad tego typu 

zagadnieniami i wnoszą nowe treści poznawcze do procesu hydrolizy enzymatycznej 

biomasy lignocelulozowej. Założony cel pracy jakim było ustalenie optymalnych warunków 

enzymatycznej hydrolizy, został z powodzeniem osiągnięty. Wykonane przez Autorkę 

badania wykazały najbardziej korzystną temperaturę hydrolizy tj. 50oC oraz zastosowanie 

buforu octanowego. Wykazano inhibitujące proces hydrolizy właściwości niektórych 

substancji, a najbardziej korzystnym do produkcji bioetanolu surowcem spośród badanych, 

jest drewno osiki. Zaletą pracy jest zastosowanie technik analitycznych do badań, co 

wymagało od Autorki dużego nakładu pracy i umiejętności. Dyskusja otrzymanych 

wyników wskazuje, że Autorka posiada dużą wiedzę i potrafi porównać wyniki z danymi 

literaturowymi.  



Zawarte w recenzji uwagi nie umniejszają jednoznacznie wysokiej wartości merytorycznej 

pracy i mogą być łatwo skorygowane.  

Reasumując stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr inż. Dominiki Szadkowskiej 

spełnia wymagania stawiane w Ustawie o stopniach i tytule naukowym z dn. 14 marca 2003 

roku (Dz. U. z 2016, poz. 882 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2016 roku i wnoszę o dopuszczenie mgr inż. 

Dominiki Szadkowskiej do publicznej obrony tej rozprawy. 

 

       

       Z poważaniem 

   

          

 

         

 

 


