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REcENzJA

rozprawy doktorskiej wykonane j przez mgr inż. Mon ikę Ma rchwicką

pod kierunkiem dr hab. inz. Andrzeja Radomskiego

oraz pod kierunkiem promotora pomocniczego dr hab. inż. Andrzeja Antczaka

pod tytułem:

,,Wpływ wybranych metod obróbki drewna topoli na wydajność hydrolizy enzymatycznej"

Podstawa wykonania recenzji

Podstawą wykonania recenzji jest pismo Pana Dyrektora lnstytutu Nauk Drzewnych i

Meblarstwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Pawła Kozakiewicza, prof, SGGW z dnia 21, maja 2020 roku o numerze

lNDM/63/2020 przekazane wraz z egzemplarzem rozprawy doktorskiej mgr M. Marchwickiej.

Przedmiot oceny

Przedmiotem oceny była rozprawa doktorska Pani mgr. inż. Moniki Marchwickiej

wykonana w lnstytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Szkoły Głownej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie. Praca liczy I20 stron w tym 34 rysunki, ].4 tabel, 2t4 pozycji

literaturowych (w tym 1- odsyłacz do stron internetowych), streszczenie w języku polskim i

streszczenie w języku angielskim.

Treść rozprawy doktorskiej ujęta jest w sześciu głównych rozdziałach: Wstęp, Przegląd

literatury, Cel i zakres pracy, Materiał badawczy i metodyka pracy, Wyniki, Podsumowanie i

wnioski oraz w 1-2 podrozdziałów. Praca zawiera także zestawienie wykorzystanej w pracy

literatury. Przedstawiona do oceny praca zwiera wszystkie niezbędne w rozprawie naukowej

elementy tzn. wstęp stanowiący wprowadzenie do zagadnienia, przegląd literatury

przedmiotu, sprecyzowany cel badań izakres badań, opis przyjętej metodyki badań, dyskusję

wyników, podsumowanie iwnioski końcowe. Doktorantka w specyficzny sposób potraktowała

jeden z wazniejszych rozdziałów pracy -,,Podsumowanie i wnioski" szeroko podsumowując w



nim uzyskane w trakcie badań wyniki i formułując związane z tym spostrzeżenia. Niestety nie

podjęto próby syntetycznego opisu tych spostrzeżen w postaci wniosków końcowych.

Zdaniem recenzenta nic nie stało na przeszkodzie by zapis takich sześciu lub siedmiu

wniosków znalaz| się w tym rozdziale lub tez by rozdział ten podzielono na dwie części:

podsumowanie oraz wnioski.

Ocena wyboru tematyki pracy

W efekcie prowadzonej przez spoteczność międzynarodową polityki klimatycznej i

przyjętych w związku z tym uregulowań większość państw europejskich i część krajów z poza

Europy zobowiązało się do wypełnienia szeregu zadan mających na celu przeciwstawienie się

globalnemu ociepleniu klimatu. Zadania te to: znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla,

zmniejszenia zuzycia energii, oraz wzrost zuzycia energii ze źrodeł odnawialnych. Problem z

dotrzymaniem tych zobowiązań w powyższym zakresie spowodowany jest gtównie strukturą

polskiej energetyki i dominującą rolą energii uzyskiwanejze spalania paliw kopalnych (głównie

węgla kamiennego i brunatnego). W tej sytuacji zdecydowano by wykorzystanie biomasy

roślinnej stanowiło jeden z podstawowych źródet energii odnawialnej (OZE).

Najpowazniejszym źródłem biomasy możliwym do wykorzystania jako nośnik energii

są w Polsce rośliny uprawiane do celów przemysłowych a także odpady z szeroko rozumianej

rolniczej produkcji roślinnej i odpady pochodzące z leśnictwa i drzewnictwa. Dodatkowym

aspektem stosowania biomasy roślinnej, wobec problemów z rozbudową instalacji

energetycznych opartych na energii wody, wiatru, słońca, czy też wnętrza ziemi jest fakt, ze

wykorzystanie materiałów roślinnych (ze względów ekonomicznych) umozliwia najszybciej

wypełnienie przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie produkcji energii

elektrycznej i ciepła ze źrode| odnawialnych, Z kolei zainteresowanie w badaniach biomasą

drzewną pochodzącą z plantacji drzew szybkorosnących jest propozycją rozwiązania problemu

stałego niedoboru surowca drzewnego na polskim rynku surowcowym i poszukiwania jego

a lternatywnych źródeł.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że tematyka badań podjętych przez

mgr Monikę Marchwicką wpisuje się precyzyjnie w podstawy globalnej i krajowej polityki

klimatycznej, aktualne potrzeby polskiej gospodarki, a w szczególności w problemy

surowcowe polskiego przemysłu drzewnego.



Ocena szczegółowa pracy

Zaproponowana przez Doktorantkę struktura opracowania spełnia formalne wymogi

dla tego typu prac, przyjęte w monografiach dotyczących nauk przyrodniczych.

Poszczególne etapy rozprawy doktorskiej zostały ułozone w prawidłowy sposób, czego

konsekwencją było przechodzenie w opisie badań przez kolejne jej fazy w efekcie tworząc

logiczną całość. Dowodzi to przemyślanej koncepcji opracowania. Rozprawa została napisana

w sposób prawidłowy pod względem językowym, jednakze nie ustrzeżono się kilku uchybień,

które jednakze nie obnizają wartości merytorycznej pracy.

Podsumowanie wyników pracy przedstawione na podstawie przeprowadzonych badań

stanowi poprawną weryfikację treści opracowania, stanowiąc właściwą ocenę założonych

celów. Cytowana literatura jest bardzo obszerna i dobrze dobrana. Pochodzi głównie z

ostatnich lat. Na uwagę zasługuje jednakze fakt, ze Doktorantka nie boi się sięgać do prac

źródłowych nawet z XlX wieku oraz początku i połowy wieku XX.

Nalezy podkreślić, ze prace badawcze, których efektem jest przedstawiona do oceny

Rozprawa doktorska zostały sfinansowane z projektów: WOODTECH PBS1,/^8lI6/żOt3 pt;

,,Wykorzystanie linii topoli o zwiększonym potencjale przyrostu biomasy i ulepszonej

kompozycji chemicznej drewna w technologii produkcji papieru i biopaliw";

UDA.POKL,04.03.00-00-042/L2l00 pt.: ,,Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie

pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategia Europa 2020";

CROPTECH BlOSTRATEG2/298ż41,/10/NCBR/2016 pt.:,,lnteligentne systemy hodowli i uprawy

pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz

zmodyfikowanego drewna". Surowiec drzewny wykorzystany w badaniach topole

plantacyjne - został wyhodowany w ramach projektu WELCOME 2008/t,

Wstęp

W rozdziale tym Doktorantka uzasadniła, kierując się doniesieniami literaturowymi,

podjęcie tematyki badawczej związanej z hydrolizą surowców roślinnych w celu otrzymania

półproduktów niezbędnych do wytwarzania biopaliw ciekłych. W tym aspekcie

mgr Marchwicka przedstawiła potrzebę wykorzystania biomasy roślin niejadalnych, z spośród



nich drewno roŚlin drzewiastych cechujących się dużymi rocznymi przyrostami takimi jak

topola plantacyjna. Wskazano kierunek prac badawczych w tym zakresie, tzn. hydroliza

biomasy roŚlinnej z uzyciem enzymów. Wskazano również na potrzebę wstępnej obróbki

surowców roŚlinnych poprzedzających proces hydrolizy drewna. Określono także rózne

sposoby prehydrolizy wskazując na niedostatek wiedzy w tym zakresie,

Uwagi:

nie wyjaśniono należycie w tym miejscu potrzeby prowadzenia badań w aspekcie

międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie wytwarzania energii ze źrodeł

odnawialnych;

nie wskazano potencjalnego choćby zapotrzebowania na biopaliwa ciekłe lub biododatki

do paliw w ten sposób uzasadniając dodatkowo potrzebę prowadzenia badań w zakresie

hydrolizy biomasy drzewnej;

nie do końca przekonywujące jest wskazanie o potrzebie prowadzenia badań w zakresie

określonym w tytule pracy.

Część literaturowa

W rozdziale tym Doktorantka przedstawiła przegląd dostępnej literatury w zakresie:

1"l otrzymywania bioetanolu, surowców do jego produkcji oraz jego właściwości i

wykorzystanie; ż/budowy anatomicznej drewna oraz jego składu chemicznego z punktu

widzenia mozliwości otrzymywania bioetan olu;3l metod otrzymywania bioetanolu z biomasy

roŚlinnej w tym koncepcję biorafinerii opartej o proces fermentacji alkoholowej, hydrolizę

celulozy, problematykę hydrolizy enzymatycznej; 4/ metod obróbki wstępnej (prehydrolizy)

biomasy roślinnej przed hydrolizą właściwą,

Zakres informacji przedstawionych w tym rozdziale w pełni uzasadnia stwierdzenie, ze

Doktorantka posiada wiedzę teoretyczną w zakresie zagadnień przedstawionych w części

doświadcza lnej rozprawy.

Niestety opisując stan dostępnej wiedzy nie udało się autorce ustrzec większych i

mniejszych uchybień.

w podrozdziale 2.1,1. omawiającym wytwarzanie etanolu zapisano:

-,,Wiele z pierwszych pojazdów Henry'ego Forda,.." właściwiej byłoby napisać: Pierwsze



pojazdy Henry'ego Forda,,, (s. L7, wiersz 7 i 8 od góry);

- s. L7 , wiersz Lż od góry zapisano: ,,,.,które mają one na celu..." lepszym

sformułowaniem byłoby: ... które mają na celu.,,

- s.17, wiersz 15 od dołu: zapisano:,,,., efektywniejsze spalanie się..." właściwiej byłoby

zapisać:,,.efektywniejsze spalanie,,,

- s. 18, wiersz 2 od góry: sformułowanie,,plony rolne" lepiej zastąpić sformułowaniem

płody rolne;

- s. 18, wiersz 7 od gory: zdanie,,Biopaliwa można podzielić na generacje ze względu na

wykorzystywany surowiec" sugeruje się zastąpić zdaniem: Generacje biopaliw związane

są z mozliwym wykorzystaniem surowca lignocelulozowego.

w podrozdziale 2.2.1,. omawiającym budowę drewna zapisano:

- s, 20, wiersz B od góry ,,... stosując je jako materiał konstrukcyjny w budowli, ,..",

właściwiej byłoby napisać: stosując je jako materiał konstrukcyjny w budownictwie...;

- s. 22, wiersz 6 od góry napisano: ,|,.. wraz ze wzrostem lat zycia drzewa,..", zręczniej

byłoby napisać: ...wraz z wiekiem drzewa... lub ,,.wraz ze wzrostem wieku drzewa...;

w podrozdziale 2,3.1. opisującym proces produkcji bioetanolu z biomasy:

- Rysunek 7. na stronie 3]. nie zadbano o właściwe sformatowanie tekstu, w efekcie

niektóre opisy pozostają w sferze domysłów;

- na stronie 32, wiersz 8 od góry niepoprawnie zacytowano literaturę: (Simonsen 1_989),

powinno być tak jak w zestawieniu literatury: (Simonsen 1898);

w podrozdziale 2.3.3. na stronie 35, wiersz 1-5 od góry zapisano:,,,..zależna od stopienia

krystaliczności..," , powinno byc: 'zależna od stopnia krystaliczności...

w podrozdziale 2.4.3. na stronie 41 wiersz 16 od dołu zapisano: //...metodą Krafta

wytwarzane jest 80% Ścieru drzewnego...", powinno być: ,..wytwarzane jest 80% mas

celulozowych,.. Z kolei w wiersz 6 od dołu zabrakło informacji o merkaptanach -
organicznych związkach siarki, głównych sprawcach nieprzyjemnych zapachów

unoszących się wokół celulozowni siarczanowych; Na stronie 42, w podpisie do

rysunku 1"0 podano źrodło cytowania: (Pernak i in. 201_6). Pracy tej nie znaleziono w

zestawieniu literatury.

Podsumowując ocenę rozdziału 2 ,,Przegląd literatury" stwierdza się, ze Doktorantka

zadała sobie bardzo wiele trudu by przedstawić aktualny stan wiedzy nt. zagadnień



związanych z hydrolizą materiałów lignocelulozowych, a przede wszystkim ich obróbką

wstępną (prehydrolizą) poprzedzającą proces zasadniczej hydrolizy. Udało jej się w

syntetyczny sposób opisać aktualny stan wiedzy w tym zakresie, pomimo istnienia dość

bogatej literatury przedmiotu. Na uwagę zasługuje fakt, ze doktorantka nie bała się sięgać

także do prac źród|owych (historycznych), o których często młodzi badacze starają się

zapomnieć, Przykładem może być praca Simonsen'a z roku LB9B,Z drugiejstronyw rozdziale

zabrakło odniesień do źródłowej monografii autorstwa trzech poznańskich profesorów:

Prosińskiego, Babickiego i Adamskiego pt.: Hydroliza drewna,

Część eksperymentalna

Cel pracy opisano w sposób prawidłowy, przejrzysty i czytelny, bezpośrednio

nawiązując do tytułu rozprawy. Rozdział ten uzupełniono o zakres planowanych prac,

sprowadzający się do: charakterystyki surowców wykorzystanych w badaniach, omówienia

sposobów obróbki wstępnej uzytych surowców biomasowych, określenie zawartości celulozy

w obrabianych surowcach drzewnych, przeprowadzenie hydrolizy enzymatycznej

wytypowanych surowców, oznaczenie zawartości glukozy w uzyskanym hydrolizacie i

określenie wydajności procesu dla poszczególnych wariantów. Tak zaplanowane badania

stanowią logiczną całość iświadczą o dojrzałym podejściu Doktorantki do zagadnienia.

W kolejnym rozdziale autorka przedstawiła metody badawcze wykorzystywane do

wykonania zaplanowanych badań rozpoczynając od szczegółowego omówienia surowców

biomasowych oraz wykorzystanych materiałów, Jakkolwiek szczegółowy opis enzymów

stosowanych w pracach badawczych jest jak najbardziej wskazany to opis przygotowania

buforów wraz z parametrami pH-metru wydaje się być niewskazane w pracy o charakterze

monografii. Podobnie zestawienie wszystkich odczynników zastosowanych w badaniach,

łącznie z ich producentem oraz stopniem czystości nie wydaje się być najszczęśliwszym

rozwiązaniem w tego rodzaju pracy. Jeżeli z jakichś względów informacje te były szczególnie

istotne dla prowadzonej procedury badawczej właściwiej (zdaniem recenzenta) byłoby o tym

wspomnieć przy opisie konkretnej metody.

W rozdziale 5 powinny zostać przedstawione i omówione wyniki uzyskane w trakcie

prowadzonych prac eksperymentalnych. l rzeczywiście podrozdziały 5.1., 5.3. oraz 5,4,

zawierają opis i dyskusję wyników wykonanych prac doświadczalnych. Jednakze podrozdział



5.2. zatytułowany ,,Ustalenie parametrów hydrolizy enzymatycznej" opisuje zagadnienia

metodyczne i moim zdaniem powinien znaleźc się w części metodycznej pracy (Rozdział 4).

Przedstawiony w rozdziale 5 opis prac eksperymentalnych przedstawiono w sposób klarowny

i przejrzysty, przechodząc od omówienia składu chemicznego zastosowanych materiałów

PoPrZeZ wpływ wybranych metod prehydrolizy na wydajność procesu hydrolizy

enzymatycznej do okreŚlenia udziału ultradźwięków na ten proces. Spośród metod hydrolizy

wstępnej oddziatywujących na efektywność i wydajność procesu hydrolizy zasadniczej z

udziałem enzymów doktorantka przebadała wpływ: mechanicznego rozdrobnienia surowców

drzewnych, selektywnej ekstrakcji wybranymi rozpuszczalnikami, delignifikacji metodą

siarczanową, zastosowania wybuchu parowego przy uzyciu dwóch zestawów aparatury.

Dodatkowo określono wpływ działania ultradźwięków na przebieg procesu hydrolizy

enzymatycznej.

'Sposób 
omówienia wyników prac eksperymentalnych przez autorkę pracy nie budzi

zastrzezeń pod względem merytorycznym. Dyskusja uzyskanych wyników w trakcie prac

eksperymentalnych z danymi uzyskanymi przez innych badaczy i zamieszczonymi w

literaturze została przeprowadzona prawidłowo, Sposób przedstawienia wyników nie budzi

zastrzeŻen. Analizując wpływ metod obróbki surowców lignocelulozowych na wydajność

glukozy autorka przechodzi od metod najmniej inwazyjnych (rozdrobnienie mechaniczne

surowców poprzez zastosowanie rozpuszczalników o rożne1 polarności, a następnie

stosowaną w celulozownictwie delignifikację metodą siarczanową, po metodę tzw. wybuchu

parowego. W kazdym wypadku Doktoranta dokonywała ocen wyników uzyskanych dla dwóch

odmian topoli w wieku 3 i 5 lat. Dodatkowa mgr Marchwicka sprawdziła w warunkach

doŚwiadczalnych możliwość podniesienia efektywności procesu poprzez zastosowanie

u ltradźwięków w trakcie hyd rolizy enzymatycznej.

Autorka w sposób krytyczny odniosła się do uzyskanych wyników przywołując w

kazdym przypadku stosowne pozycje literaturowe, Doktorantka wykazała się przy tym dużą

znajomoŚcią literatury przedmiotu i umiejętnością posługiwania się tym narzędziem

badawczym przy omawianiu uzyskanych wyników. Dodatkowym czynnikiem, jaki autorka

zaobserwowała w przypadku oceny metody ,,wybuchu parowego" byto pojawienie się

ciekłych produktów tego procesu w postaci furfuralu i hydroksymetylofurfuralu, słusznie

zauważając , że związki te mogą inhibitować proces hydrolizy enzymatycznej. Zaobserwowane



zjawisko moze stać się zaczynem do dalszych poszukiwań badawczych mających na celu z

jednej strony ograniczenie wpływu tych związków na hydrolizę drewna, z drugiej zaś strony

wydzielenie furfuralu i hydroksymetylofurfuralu z prehydrolizatu stanowić mogłoby źrodło

cennych substancji chemicznych pochodzenia naturalnego z możliwością wykorzystania ich w

procesach chemicznej technologii drewna.

Równiez i w tym rozdziale Doktorantka nie ustrzegła się mniejszych i większych

uchybień:

na stronie 66, wiersz 5 od góry zapisano: ,,Mieszanina ta może być mniej szkodliwą dla

zdrowia mieszaniną chloroformu i etanolu ze względu na podobne właściwoŚci oraz

zblizone wyniki oznaczania zawartości substancji ekstrakcyjnych w drewnie." Zdanie to

zapewne powinno informować, ze aktualnie stosuje się przy oznaczaniu składników

ekstrakcyjnych mieszaninę etanolu z chloroformem, która jest mniej szkodliwa dla

zdrowia ludzi, a efekt jej stosowania jest zbliżony do wcześniej stosowanej mieszaniny

etanol-benzen.

s. 66, wiersz ],5 od góry zapisano: ,,...nie podali wieku drzewa oraz miejsca gdzie drzewo

rosło, ..,",Zręczniej byłoby napisać: ...nie podaliwieku drzewa anijego siedliska...".

s. 69, Tab, 13 błędnie sformatowano wiersz, w którym przedstawiono gatunki topól

uzytych do badań.

s. 9]_ wiersz t2 od dołu zapisano: //... W trakcie metody nie stosuje się szkodliwych i

niebezpiecznych odczynników chemicznych, jedynie przyjazną dla środowiska

wodę ,..". Zgrabniej brzmiałoby zdanie: ,,., W procesie nie stosuje się szkodliwych i

niebezpiecznych substancji...". Zabrakto tez informacji o koniecznoŚci

zagospodarowa nia ścieków poprocesowych,

Sporym utrudnieniem w odbiorze pracy, szczególnie w odniesieniu do rozdziatu 5

opisującego wyniki pracy, ale także rozdziału 4 przedstawiającego zastosowane w

rozprawie metody był sposób zapisu jednostek zastosowany przez autorkę. Użyty

pojedynczy ukośnik wprowadza sporo zamieszania, szczególnie gdy zastosowano go do

opisu jednostek we wzorach matematycznych (s. 60 i 63). Zastosowanie nawiasów

kwadratowvch nie budziłoby najmniejszych wątpliwości w tym zakresie.



W rozdziale 6 autorka zawarła podsumowanie omówionych wcześniej prac

eksperymentalnych. W sześciu akapitach zawarto syntetyczny opis przeprowadzonych

wczeŚniej badań odpowiadający na postawiony cel pracy. Podsumowanie nie budzi

zastrzezeń pod względem merytorycznym.

Uwagi można mieć jedynie do redakcji tego rozdziału, którego tytuł brzmi Podsumowanie

i wnioski. Spodziewać się zatem nalezało szerokiego podsumowania zakończonego

wypunktowanymi wnioskami. Wszystkie te treści znaleźc można w omawianym rozdziale,

zastrzezenie budzi jedynie ich redakcja.

podsumowanie

Przedstawioną do recenzji Rozprawę doktorską oceniam bardzo wysoko.

Doktorantka udowodniła w niej, że potrafi wskazać istotny z punktu widzenia

poznawczego problem badawczy, znaczący również w aspekcie ochrony klimatu (celem

utylitarnym prowadzonych badań mają być biokomponenty paliw płynnych); dokonała

przeglądu i krytycznej oceny dostępnej wiedzy w tym zakresie; zaproponowała oryginalne

rozwiązanie tego problemu w oparciu o nowoczesny warsztat badawczy oraz

instrumentalne metody analityczne. Wykazała się takze bardzo dobrym opanowaniem

nowoczesnych technik instrumentalnych i umiejętnością prowadzenia prac

eksperymental nych w zakresie działa ń zmierzających do otrzymywan ia biokomponentów

paliw płynnych z surowca drzewnego pochodzącego z plantacji drzew szybkorosnących.

Stwierdzone w pracy uchybienia mają głównie charakter redakcyjny i nie wptywają na

moją wysoką ocenę pracy.

Jednocześnie proszę o rozwazenie mozliwości wyróżnienia rozprawy doktorskiej

mgr inż. Moniki Marchwickiej przez stosowne gremium z uwagi na podnoszony

wielokrotnie jej wysoki poziom merytoryczny.

Reasumując stwierdza się, że rozprawa doktorska mgr. inż. Moniki Marchwickiej

pod tytułem ,,Wpływ wybranych metod obróbki drewna topoli na wydajność hydrolizy

enzymatycznej" spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim w Ustawie z dnia

].4 marca 2003 roku o stopniach naukowych itytule naukowym orazo stopniach itytule w

zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595 wraz z późniejszymi zmianami). Wobec powyższego

wnoszę o dopuszczenie mgr inz, Moniki Marchwickiej do publicznej obrony.
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