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1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: Andrzej Antczak 

 

Miejsce pracy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii 

   Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, ul. Nowoursynowska 

  159, 02-787 Warszawa 

2. Posiadane tytuły, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 magister inżynier nauk chemicznych w zakresie technologia materiałów 

wysokoenergetycznych i bezpieczeństwo procesów chemicznych na kierunku 

technologii chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, tytuł pracy 

magisterskiej: „Synteza heksabenzyloheksaazaizowurcytanu (HBIW) – analiza 

pierwszego etapu syntezy” pod kierunkiem prof. dr hab. Wincentego Skupińskiego, 23 

czerwiec 2005r. 

 doktor inżynier nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo, Wydział Technologii 

Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł rozprawy 

doktorskiej: „Wpływ substancji stabilizujących na degradację celulozy drewna sosny 

zwyczajnej Pinus sylvestris L.” pod kierunkiem prof. dr hab. Donaty Krutul, 12 

październik 2010r. 

3. Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 
 15.09.2005 – 26.12.2010 pracownik naukowo-techniczny, Katedra Nauki o 

    Drewnie i Ochrony Drewna, Wydział Technologii  

    Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

    Warszawie 

 27.12.2010 – obecnie  adiunkt, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, 

    Wydział Technologii  Drewna, Szkoła Główna  

    Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Osiągnięciem wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 

595 ze zm.) jest cykl 7 publikacji powiązanych tematycznie pt.: 

 

Badanie profilu cukrów w drewnie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) i 

biomasie lignocelulozowej szybko rosnących gatunków topoli (Populus sp.) 
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4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia stanowiącego podstawę ubiegania się o       

stopień doktora habilitowanego
1
 

 

P1. Antczak A., Karpiński S., Zawadzki J., Radomski A., Zielenkiewicz T., Sadrak A., 2012: 

„Acidic cell wall hydrolysis as a method for determination of sugars profile in poplar wood 

material (Populus sp.)”, w: Physico-chemical analysis of lignocellulosic materials. P.2 / 

[red. Janusz Zawadzki, Bogusława Waliszewska]. Warszawa: WULS - SGGW Press 

(MNiSW2012=5pkt) 

  

Mój wkład: autor korespondencyjny, zaplanowanie doświadczeń, opracowanie metodyki 

hydrolizy kwasowej, wiodący udział w opracowaniu koncepcji pracy, optymalizacji metodyki 

hydrolizy kwasowej, pozyskaniu i przygotowaniu surowca, przeprowadzeniu badań, 

opracowaniu i interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków i napisaniu manuskryptu. Mój 

udział procentowy szacuję na 60%. 

 

P2. Gawron J., Antczak A., Borysiak S., Zawadzki J., Kupczyk A., 2014: „The study of 

glucose and xylose content by acid hydrolysis of ash wood (Fraxinus excelsior L.) after 

thermal modification in nitrogen by HPLC method”. BioResources, 9(2), 3197-3210 

(IF2014=1,425; MNiSW2014=40pkt) 

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, opracowanie metodyki hydrolizy kwasowej, 

opracowanie i interpretacja wyników, sformułowanie wniosków, wiodący udział w 

opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu doświadczeń, optymalizacji metodyki hydrolizy 

kwasowej, przeprowadzeniu badań i napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję 

na 50%. 

 

P3. Antczak A., Spyszewska N., Michałuszko A., Kłosińska T., Archanowicz E., 2014: 

„Hydroliza kwasowa drewna topoli (Populus sp.)”. Przemysł Chemiczny, 93(8), 1428-

1431 (IF2014=0,399; MNiSW2014=15pkt) 

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, koncepcja pracy, zaplanowanie doświadczeń, 

opracowanie metodyki hydrolizy kwasowej, interpretacja wyników, napisanie manuskryptu, 

wiodący udział w optymalizacji metodyki hydrolizy kwasowej, pozyskaniu i przygotowaniu 

surowca, przeprowadzeniu badań oraz opracowaniu wyników i sformułowaniu wniosków. 

Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

 

P4. Antczak A., Ziętek K., Marchwicka M., Tylko B., Gawkowski A., Gawron J., Drożdżek 

M., Zawadzki J., 2016: „Cukry wyodrębnione z biomasy szybko rosnących topoli (Populus 

sp.) jako surowiec do otrzymywania bioetanolu”. Przemysł Chemiczny, 95(9), 1770-1773 

(IF2016=0,385; MNiSW2016=15pkt) 

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, koncepcja pracy, zaplanowanie doświadczeń, 

opracowanie metodyki hydrolizy kwasowej, interpretacja wyników, napisanie manuskryptu, 

wiodący udział w optymalizacji metodyki hydrolizy kwasowej, pozyskaniu i przygotowaniu 

surowca, przeprowadzeniu badań oraz opracowaniu wyników i sformułowaniu wniosków. 

Mój udział procentowy szacuję na 55%. 

 

                                                           
1
  oświadczenia współautorów wymienionych prac, określające indywidualny wkład każdego z nich w ich 

powstanie, zamieszczono w załączniku  4 
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P5. Antczak A., Adaszewska D., Zawadzki J., Marchwicka M., 2016: „The study of chemical 

composition of juvenile poplar branches (Populus deltoides x maximowiczii)”. Annals of 

Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology, 93, 5-11 

(MNiSW2016=10pkt) 

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, koncepcja pracy, zaplanowanie doświadczeń, 

opracowanie i interpretacja wyników, sformułowanie wniosków, napisanie manuskryptu, 

wiodący udział w pozyskaniu i przygotowaniu surowca oraz przeprowadzeniu badań. Mój 

udział procentowy szacuję na 80%. 

 

P6. Antczak A., Marchwicka M., Szadkowski J., Drożdżek M., Gawron J., Radomski A., 

Zawadzki J., 2018: „Sugars yield obtained after acid and enzymatic hydrolysis of fast-

growing poplar wood species”. BioResources, 13(4), 8629-8645 (IF2017=1,202; 

MNiSW2017=40pkt) 

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, koncepcja pracy, zaplanowanie doświadczeń, 

opracowanie metodyki hydrolizy kwasowej i enzymatycznej, opracowanie i interpretacja 

wyników, sformułowanie wniosków, napisanie manuskryptu, wiodący udział w pozyskaniu i 

przygotowaniu surowca drzewnego oraz przeprowadzeniu badań. Mój udział procentowy 

szacuję na 55%. 

 

P7. Antczak A., Świerkosz R., Szeniawski M., Marchwicka M., Akus-Szylberg F., Przybysz 

P., Zawadzki J., 2018: „The comparison of acid and enzymatic hydrolysis of pulp obtained 

from poplar wood (Populus sp.) by the Kraft method”. Drewno, DOI: 

10.12841/wood.1644-3985.D07 (IF2017=0,311; MNiSW2017=15pkt)  

 

Mój wkład: autor korespondencyjny, koncepcja pracy, zaplanowanie doświadczeń, 

opracowanie metodyki hydrolizy kwasowej i enzymatycznej, opracowanie i interpretacja 

wyników, sformułowanie wniosków, napisanie manuskryptu, wiodący udział w pozyskaniu i 

przygotowaniu surowca drzewnego oraz przeprowadzeniu badań. Mój udział procentowy 

szacuję na 55%. 

 

Sumaryczny IF prac stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

wynosi 3,722, a suma punktów według punktacji MNiSW wynosi 140. 

5. Syntetyczne omówienie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego  

5.1. Wstęp 

 Biomasa lignocelulozowa odgrywa dużą rolę w życiu człowieka. Ze względu na swoje 

właściwości fizyko-chemiczne ma wiele zastosowań. Może być wykorzystywana do 

produkcji papieru, mebli, jako materiał konstrukcyjny i wykończeniowy, a także jako 

surowiec do otrzymywania wielu cennych substancji chemicznych. Drewno, spośród biomasy 

lignocelulozowej odznacza się znakomitymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, 

jak również unikalną strukturą. Jednak pomimo wielu zalet, surowiec ten posiada również 

kilka istotnych wad. Do najważniejszych należą: zmiana stabilności wymiarowej na skutek 

zmiany wilgotności powietrza, podatność na degradację biologiczną, czy zmiana wyglądu pod 

wpływem czynników zewnętrznych. W celu poprawy wybranych właściwości zostało 

opracowanych wiele metod modyfikacji drewna. Pod względem wykorzystania technologii na 
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skalę przemysłową do najważniejszych należą modyfikacja chemiczna w tym 

najpowszechniej stosowane acetylowanie i furfurylowanie drewna oraz modyfikacja 

termiczna (Hill 2006). Spośród istniejących metod modyfikacji drewna uważa się, że 

modyfikacja termiczna osiągnęła największy sukces komercyjny. Do tej pory opracowano 

kilka technologii modyfikacji termicznej w różnych warunkach atmosfery gazowej (para 

wodna, azot, czy gazy spalinowe) oraz z wykorzystaniem oleju (Hill 2006, Esteves i Pereira 

2009).  Modyfikacja termiczna w azocie to interesująca metoda, która przebiega w atmosferze 

obojętnej, stąd w porównaniu do innych metod termicznej modyfikacji, degradacja 

składników strukturalnych drewna zachodzi w mniejszym stopniu. Ponadto, do istotnych zalet 

tego rodzaju modyfikacji należy zaliczyć poprawa stabilności wymiarowej drewna oraz 

zaobserwowano, że pomimo spadku wytrzymałości na zginanie, moduł sprężystości drewna 

po modyfikacji termicznej w azocie pozostaje na podobnym poziomie jak dla drewna 

niemodyfikowanego (Kubojima i in. 2000). Podczas modyfikacji termicznej dochodzi do 

zmiany składu chemicznego drewna. W szczególności procesowi degradacji ulegają 

polisacharydy o budowie amorficznej, głównie hemicelulozy oraz zwiększeniu ulega stopień 

krystaliczności celulozy (Boonstra i Tjeerdsma 2006, Hill 2006, Esteves i Pereira 2009). W 

zależności od warunków temperaturowych i środowiska modyfikacji termicznej ilość 

węglowodanów w drewnie zmienia się. Do zbadania profilu cukrów i jednocześnie do oceny 

zastosowanych warunków modyfikacji termicznej drewna pod kątem degradacji 

polisacharydów, można wykorzystać proces hydrolizy i technikę wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC). W dostępnej literaturze brakowało informacji o badaniach 

dotyczących oznaczenia profilu cukrów w drewnie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior 

L.) poddanego modyfikacji termicznej w azocie. Drewno jesionu, z naukowego i 

praktycznego punktu widzenia jest ważnym gatunkiem, ponieważ ma dużą twardość i 

wytrzymałość oraz jest często stosowane w przemyśle do produkcji mebli, schodów, podłóg, 

okien, czy oklein.  

 Inną z możliwości przerobu biomasy drzewnej jest jego wykorzystanie w technologii 

ciekłych biopaliw, a w szczególności bioetanolu (Galbe i Zacchi 2002, Ragauskas i in. 2006). 

Proces produkcji bioetanolu składa się z kilku etapów (Keller 1996, Verardi i in. 2012). 

Pierwszy to etap wstępnej obróbki materiału lignocelulozowego na drodze fizycznej, 

chemicznej, biologicznej, czy fizykochemicznej. Drugi to etap hydrolizy (kwasowej lub 

enzymatycznej) w wyniku, którego z polisacharydów otrzymywane są cukry proste. W 

trzecim etapie cukry proste poddawane są fermentacji, której końcowym produktem jest 

etanol. Biomasa drzewna, jako surowiec odnawialny może stać się istotną alternatywą dla 

kurczących się zasobów paliw kopalnianych (ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu 

ziemnego). Obecnie, na skutek globalnego ocieplenia i rabunkowej gospodarki powierzchnia 

lasów uległa drastycznemu zmniejszeniu. W związku z powyższym w ostatnich 20 latach, 

zwłaszcza na Zachodzie, obserwuje się duże zainteresowanie biotechnologią drzew. Topole 

należą do gatunków, których genom został w pełni zsekwencjonowany, cechują się dużym i 

szybkim przyrostem biomasy, zwykle od 6 do 12 ton/ha rocznie, a specjalne gatunki od 13 do 

nawet 18 ton/ha rocznie (Zabielski 1998, Labrecque i Teodorescu 2005, Sannigrahi i in. 

2010). Ponadto, potrafią przystosować się do niekorzystnych warunków środowiskowych, są 

gatunkiem, który nadaje się do uprawy plantacyjnej i mogą być stosowane do fitoremediacji 

zanieczyszczonych terenów przemysłowych. Prowadzone na świecie badania naukowe 

obejmują zarówno poszukiwanie nowych szybko rosnących gatunków i hybryd topoli, jak i 

linii zmodyfikowanych genetycznie o zmienionym składzie chemicznym (Dinus 2001, 

Klańnja i in. 2003, Mandre i in. 2011, Kačik i in. 2012, Zamora i in. 2013). Warto w tym 

miejscu podkreślić, że modyfikacje genetyczne drzew, możliwe do opracowania w 

przyszłości, są znacznie łatwiej akceptowalne przez społeczeństwo niż w przypadku takich 
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modyfikacji dla roślin spożywczych. Topole mogą być z powodzeniem sadzone i uprawiane, 

gdyż wycinka następuje na długo przed osiągnięciem przez drzewo dojrzałości, a więc 

zdolności do samoistnego wysiewania. Trwa to w zależności od gatunku i osobnika od 15 do 

20 lat, podczas gdy wycinkę prowadzi się po zakończeniu okresu najszybszego przyrostu 

biomasy, zazwyczaj nie dłuższego niż 3 do 7 lat. Istotnym aspektem dla technologii produkcji 

bioetanolu jest skład chemiczny biomasy. W tym wypadku drewno topoli odznacza się dużą 

zawartością cennych polisacharydów, takich jak celuloza (44-52%) (Pettersen 1984) i 

hemicelulozy, przede wszystkim w postaci glukuronoksylanu (15-23%) (Willför i in. 2005). 

Wymienione polisacharydy są źródłem cukrów prostych (glukozy i ksylozy), które mają 

największe znaczenie, gdyż można je otrzymać w wyniku reakcji hydrolizy kwasowej lub 

enzymatycznej i na drodze procesu fermentacji przekształcić w bioetanol. W skład biomasy 

topoli wchodzą również lignina i substancje ekstrakcyjne, takie jak garbniki, kwasy 

tłuszczowe, kwasy fenolowe, glikozydy i sterole. Substancje te mają niekorzystny wpływ na 

proces hydrolizy i fermentacji, ponieważ utrudniają ich przebieg i obniżają wydajność 

(Olsson i Hahn-Hägerdal 1996, Dinus 2001, Luo i in. 2002, Thygesen i in. 2012, Rahikainen i 

in. 2013, Vermaas i in. 2015, Szadkowska i in. 2016). Z pewnych względów proces hydrolizy 

enzymatycznej ma przewagę nad hydrolizą kwasową. Do najważniejszych zalet hydrolizy 

enzymatycznej należą wyższa wydajność procesu, stosowanie niekorozyjnych i 

łagodniejszych warunków oraz biodegradowalnych i nietoksycznych reagentów. Niestety na 

dzień dzisiejszy nie została opracowana opłacalna technologia otrzymywania bioetanolu z 

biomasy drzewnej na skalę przemysłową, w której wykorzystuje się proces hydrolizy 

enzymatycznej. Do głównych przyczyn należą wysokie koszty enzymów i ich wrażliwość na 

substancje inhibitujące, co generuje problemy związane z optymalizacją szybkości i 

wydajności procesu (Cantarella i in. 2004, Kim i in. 2011, Zawadzki i in. 2015, Szadkowski i 

in. 2017). Dodatkowo, aby proces hydrolizy enzymatycznej przebiegał z dużą wydajnością 

konieczna jest odpowiednia obróbka wstępna surowca. Efektywna obróbka wstępna surowca 

umożliwia enzymom łatwiejszy dostęp do polisacharydów przez usunięcie ligniny, 

zwiększenie porowatości biomasy i spadek stopnia krystaliczności celulozy. Do najczęściej 

stosowanych metod obróbki wstępnej należą: fizyczne (mielenie), fizykochemiczne (wybuch 

parowy, SE z ang. steam explosion; wybuch amoniakiem, AFEX z ang. ammonia fibre 

explosion i termohydroliza, LHW z ang. liquid hot water), które są wspomagane metodami 

chemicznymi (działanie substancjami utleniającymi, kwasami, czy zasadami) (Kumar i in. 

2009, Zheng i in. 2009, Alvira i in.  2010, Marchwicka i in. 2015, P6, P7). Na świecie 

prowadzone są liczne badania mające na celu obniżenie kosztów enzymów, poszukiwane są 

również odpowiednie mikroorganizmy, które produkują enzymy hydrolizujące z jeszcze 

większą szybkością i wydajnością. Stąd wobec powyższych trudności, jako metodę 

porównawczą, zdecydowano o wykorzystaniu hydrolizy kwasowej, czyli metody stosowanej 

nawet na skalę przemysłową (Harris i Beglinger 1946, Wyman 1999). Zoptymalizowany i 

dostosowany do różnej biomasy lignocelulozowej proces hydrolizy kwasowej został użyty 

przede wszystkim do celów analitycznych (P1-P4). Opracowanie właściwej procedury 

hydrolizy umożliwiło kontrolę zawartości sacharydów, która może się zmieniać np.: wraz z 

wiekiem drzewa, w zależności od rodzaju biomasy (np.: drewno, kora i liście), czy w wyniku 

procesu obróbki biomasy. Dzięki tej metodzie można było dokonać oceny przydatności danej 

biomasy w kierunku otrzymywania bioetanolu. Ponadto, proces hydrolizy kwasowej został 

wykorzystany jako wskaźnik efektywności procesu scukrzania biomasy drzewnej, do którego 

poziomu należy przynajmniej dążyć, a nawet należy starać się przewyższyć prowadząc 

hydrolizę enzymatyczną.  

 Obecnie na świecie wciąż trwają poszukiwania taniego i gwarantującego ciągłą dostawę 

surowca do otrzymywania bioetanolu. Biomasa szybko rosnących gatunków topoli odznacza 
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się znacznym potencjałem. Jednak, aby biomasa szybko rosnących gatunków topoli była 

możliwa do wykorzystania w technologii produkcji bioetanolu, konieczne jest zbadanie jej 

profilu cukrów, zarówno w formie polisacharydów (celuloza i hemicelulozy), jak i 

monosacharydów (glukoza i ksyloza), które za pomocą hydrolizy kwasowej lub 

enzymatycznej mogą być otrzymywane. 

5.2. Koncepcja badań i hipotezy badawcze 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu wiedzy można było stwierdzić, że brak 

jest informacji o badaniach dotyczących oznaczenia profilu cukrów w drewnie jesionu 

wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) poddanego modyfikacji termicznej w azocie. Dodatkowo  

brakowało kompleksowej informacji o wykorzystaniu biomasy szybko rosnących gatunków 

topoli w technologii produkcji bioetanolu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 

zaplanowano badania, w których postanowiono sprawdzić następujące hipotezy badawcze: 

 

- zoptymalizowana hydroliza kwasowa i enzymatyczna to wiarygodne metody do analizy 

zawartości glukozy i ksylozy w różnej biomasie drzewnej, 

 

- drewno szybko rosnących gatunków topoli charakteryzuje się bardzo korzystnym profilem 

cukrów pod kątem produkcji bioetanolu, 

 

- obróbka wstępna w postaci procesu LHW i metody siarczanowej w dużym stopniu poprawia 

wydajność hydrolizy enzymatycznej drewna szybko rosnących gatunków topoli, 

 

- siarczanowe masy celulozowe z szybko rosnących gatunków topoli odznaczają się dużą 

przydatnością do wykorzystania w technologii produkcji bioetanolu. 

 5.3. Cel i zakres badań 

 Celem badań w opisywanej pracy było oznaczenie profilu cukrów w różnej biomasie 

lignocelulozowej oraz weryfikacja potencjału biomasy lignocelulozowej pochodzącej z 

gatunków szybko rosnących topoli w kierunku otrzymywania bioetanolu. 

 Do badań wykorzystano w głównej mierze biomasę (drewno, kora i liście) szybko 

rosnących gatunków topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa Torr. & 

A. Gray). Dla porównania do niektórych badań użyto również drewno Populus alba L., 

Populus tremula x tremuloides L. i Fraxinus excelsior L.  

  

 Zakres badań obejmował: 

 

- analiza składu chemicznego biomasy szybko rosnących gatunków topoli w zależności od 

wieku drzewa pod kątem produkcji bioetanolu; (rozdział 5.4.1, publikacje P1, P3-P7) 

 

- dostosowanie i zoptymalizowanie metody hydrolizy kwasowej dla różnego materiału 

drzewnego (drewno, holoceluloza i celuloza) topoli; (rozdział 5.4.2, publikacja P1 i P3) 

 

- dostosowanie i zoptymalizowanie metody hydrolizy kwasowej dla różnej biomasy (drewno, 

kora i liście) topoli; (rozdział 5.4.3, publikacja P4) 

 

- wykorzystanie metody hydrolizy kwasowej do zbadania profilu cukrów w drewnie jesionu 

przed i po modyfikacji termicznej w azocie; (rozdział 5.4.4, publikacja P2) 
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- porównanie hydrolizy kwasowej i enzymatycznej wraz z obróbką wstępną LHW w celu 

zbadania przydatności drewna szybko rosnących gatunków topoli pod kątem produkcji 

bioetanolu; (rozdział 5.4.5, publikacja P6) 

 

- porównanie hydrolizy kwasowej i enzymatycznej w celu zbadania przydatności 

siarczanowych mas celulozowych otrzymanych z drewna szybko rosnących gatunków topoli 

pod kątem produkcji bioetanolu; (rozdział 5.4.6, publikacja P7). 

5.4. Wyniki 

5.4.1. Analiza składu chemicznego biomasy szybko rosnących gatunków topoli w zależności od 

wieku drzewa pod kątem produkcji bioetanolu 

 W technologii produkcji bioetanolu bardzo ważnym czynnikiem jest skład chemiczny 

biomasy. Biomasa topoli, podobnie jak inne rośliny, zbudowana jest ze składników 

strukturalnych (celuloza, hemicelulozy i lignina) i niestrukturalnych, zwanych ubocznymi w 

skład których wchodzą substancje ekstrakcyjne i mineralne. Znajomość składu chemicznego, 

jest bardzo istotna z punktu widzenia oceny przydatności danej biomasy do procesu produkcji 

bioetanolu. Dodatkowo, monitorowanie składu chemicznego, jest ważne do optymalnego 

wyznaczenia czasu wycinki drzew przeznaczonych do celów energetycznych. W tym 

wypadku, spośród wszystkich substancji występujących w biomasie, najważniejsze są 

polisacharydy (celuloza i hemicelulozy), które w wyniku procesów hydrolizy można 

przekształcić w cukry proste (głównie w glukozę i ksylozę), a te następnie wykorzystując 

proces fermentacji przetworzyć w bioetanol. Z kolei lignina i substancje ekstrakcyjne są 

niepożądane, ponieważ obniżają szybkość i wydajność procesów hydrolizy i fermentacji. 

Stąd, biorąc pod uwagę aspekty związane z poszukiwaniem surowca i aspekty związane ze 

zwiększeniem wydajności procesu produkcji bioetanolu, korzystne by było wykorzystanie 

całej biomasy, nie tylko drewna, ale również kory i liści. W przedstawionym wcześniej 

cyklu publikacji zbadano skład chemiczny biomasy (drewna, kory i liści) dwóch szybko 

rosnących gatunków topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa) pod 

kątem możliwości wykorzystania ich do produkcji bioetanolu (P1, P3-P7). Wyniki 

zamieszczono w tabelach 1 i 2. 

 

Tabela 1. Skład chemiczny biomasy szybko rosnącej Populus deltoides x maximowiczii 

Skład 

chemiczny 

Populus deltoides x maximowiczii 

Wiek drzewa/lata 

0,5 1 2,5 3 4 5 

Drewno 

gałąź 

Drewno 

gałąź 

Kora 

gałąź 
Liście 

Drewno 

pień 

Kora 

pień 
Liście 

Drewno 

pień 

Drewno 

pień 

Drewno 

pień 

Subst. 

ekstr. 

(CHCl3-

C2H5OH 

93-7 

mas.)/% 

2,0 ±0,1 
P3 

2,3 ±0,1 
P1 

18,2 ±0,2 
P5 

20,1 ±0,3 
P5 

2,6 ±0,2 
P4, P6, P7 

12,4 ±0,4 

P4 
22,4 ±0,2 

P4 
2,1 ±0,3 

P7 

2,8 ±0,1 

P6 

2,3 ±0,2 

P6, P7 

Lignina 

(bromek 

acetylu)/

% 

20,1 ±0,1 

P3 

19,8 ±0,8 

P1 

12,3 ±0,4 
P5 

25,3 ±0,5 
P5 

19,7 ±0,7 
P4, P6, P7 

32,4 ±0,5 

P4 
26,0 ±0,5 

P4 
19,1 ±0,3 

P7 
19,9 ±0,5 

P6 
20,7 ±0,6 

P6, P7 

Celuloza* 

(met. 

Seiferta)/

% 

40,7 ±0,3 

P3 

43,4 ±0,4 

P1 

25,8 ±0,4 
P5 

16,0 ±0,4 
P5 

- - - - - - 
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Celuloza* 

(met. 

Kürschne

ra-

Hoffera)/

% 

- - - - 
51,2 ±0,4 

P4, P6, P7 
36,6 ±0,6 

P4 
18,1 ±0,1 

P4 
51,7 ±0,5 

P7 
51,4 ±0,2 

P6 
51,6 ±0,3 

P6, P7 

Holocelul

oza* 

(chloran 

(III) 

sodu)/% 

- 
85,5 ±0,3 

P1 

78,8 ±0,1 
P5 

66,7 ±0,4 
P5 

82,1±0,3 
P4, P6, P7 

69,4 ±0,5 

P4 
51,3 ±0,3 

P4 
82,0 ±0,1 

P7 
82,7 ±0,5 

P6 
83,5 ±0,1 

P6, P7 

Hemicel. 

(różnica 

zaw. 

holocelulo

zy i 

celulozy)/

% 

- 
42,1  

P1 

53,0 
P5 

50,7 
P5 

30,9  

P4, P6, P7 
32,8  

P4 
33,2  

P4 
30,3  

P7 
31,3  

P6 
31,9  

P6, P7 

*wyniki powinny być traktowane jedynie w sposób szacunkowy i porównawczy, ponieważ zastosowane metody oznaczeń nie umożliwiają 

uzyskanie zupełnie czystych substancji; błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano przynajmniej po trzy 

powtórzenia, aby uzyskać średnią wartość.   

 

Tabela 2. Skład chemiczny biomasy szybko rosnącej Populus trichocarpa 

Skład chemiczny 

Populus trichocarpa 

Wiek drzewa/lata 

2,5 3 4 5 

Drewno-

pień 
Kora-pień Liście 

Drewno-

pień 

Drewno-

pień 

Drewno-

pień 

Substancje ekstrakcyjne (CHCl3-C2H5OH 

93-7 mas.)/% 
1,7 ±0,3 

P4, P6, P7 

8,2 ±0,3  

P4 
20,3 ±0,2  

P4 
1,2 ±0,2 

P7 

1,5 ±0,3 

P6 

1,5 ±0,3 

P6, P7 

Lignina (metoda z bromkiem acetylu)/% 
19,9 ±0,5  

P4, P6, P7 
28,1 ±0,7  

P4 
24,3 ±0,4  

P4 
20,0 ±0,6  

P7 
19,1 ±0,3   

P6 
20,1 ±0,5  

P6, P7 

Celuloza* (metoda Kürschnera-

Hoffera)/% 
52,0 ±0,4  

P4, P6, P7 
28,7 ±0,4  

P4 
18,4 ±0,1  

P4 
53,0 ±0,3  

P7 
52,8 ±0,2   

P6 
53,0 ±0,2  

P6, P7 

Holoceluloza* (metoda z chloranem (III) 

sodu)/% 
85,4 ±0,2 

P4, P6, P7 
63,7 ±0,6  

P4 
53,2 ±0,5  

P4 
85,7 ±0,2  

P7 
85,5 ±0,5   

P6 
86,4 ±0,5  

P6, P7 

Hemicelulozy (obliczone z różnicy 

zawartości holocelulozy i celulozy)/% 
33,4  

P4, P6, P7 
35,0  

P4 
34,8  

P4 
32,7  

P7 
32,7  

P6 
33,4  

P6, P7 

 *wyniki powinny być traktowane jedynie w sposób szacunkowy i porównawczy, ponieważ zastosowane metody oznaczeń 
   nie umożliwiają uzyskanie zupełnie czystych substancji; błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - 

 wykonano przynajmniej po trzy powtórzenia, aby uzyskać średnią wartość.   

 

 Porównując przedstawiony w tabelach 1 i 2 skład chemiczny pod kątem rodzaju 

biomasy (drewno, kora i liście) szybko rosnących gatunków Populus deltoides x 

maximowiczii i Populus trichocarpa zaobserwowano istotne różnice. W odniesieniu do 

technologii produkcji bioetanolu, spośród badanej biomasy, drewno odznaczało się 

najkorzystniejszym składem chemicznym. Surowiec ten zbudowany był z największej ilości 

polisacharydów, oznaczonych jako holoceluloza (łączna zawartość celulozy i hemiceluloz; od 

82,0% do 86,4%). Ponadto, badane drewno charakteryzowało się najmniejszą zawartością 

ligniny (od 19,1% do 20,7%) i substancji ekstrakcyjnych (od 1,2% do 2,8%), które są 

znanymi inhibitorami procesów hydrolizy i fermentacji. Jedynym wyjątkiem była kora 

pozyskana z gałęzi 1-rocznej Populus deltoides x maximowiczii, która zawierała tylko 12,3% 

ligniny. W tym wypadku, przyczyną tak niskiej zawartości ligniny prawdopodobnie był wiek 

drzewa i to, że kora została pobrana z bardzo młodych gałęzi. Zawartość ligniny w korze z 

gałęzi 1-rocznego drzewa Populus deltoides x maximowiczii była o 20,1% niższa niż 

zawartość ligniny w korze z pnia 2,5-letniego drzewa Populus deltoides x maximowiczii 

(32,4%) oraz o 15,8% niższa niż zawartość tego składnika w korze z pnia 2,5-letniego drzewa 
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Populus trichocarpa (28,1%). Odnośnie pozostałych substancji chemicznych w korze 

badanych szybko rosnących topól warto zaznaczyć, że surowiec ten posiadał od 63,7% do 

78,8% holocelulozy i od 8,2% do 18,2% substancji ekstrakcyjnych. Z kolei porównując 

wyniki przedstawione w tabelach 1 i 2 dla badanych liści, w kontekście produkcji bioetanolu, 

okazało się, że posiadają one najmniej korzystny skład chemiczny. Surowiec ten posiadał 

najmniejszą zawartość holocelulozy (od 51,3% do 66,7%) i największą zawartość substancji 

ekstrakcyjnych (od 20,3% do 22,4%) oraz dużą zawartość ligniny (od 24,3% do 26,0%). 

 Kolejnym ciekawym aspektem omawianym w przedstawionym wcześniej cyklu 

publikacji była zmiana składu chemicznego wraz z wiekiem drzewa badanej biomasy topoli 

(P1, P3-P7). Spośród wyników zamieszczonych w tabelach 1 i 2, szczególną uwagę 

zwrócono na drewno pozyskane z pnia, ponieważ ten surowiec odznacza się największym 

potencjałem i możliwością wykorzystania w technologii produkcji bioetanolu. Porównując 

skład chemiczny dla tego surowca, zaobserwowano że w badanym przedziale wiekowym 

(2,5-5 lat) zawartość oznaczonych substancji chemicznych uległa niewielkim zmianom. Nie 

mniej jednak w drewnie z pnia Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa 

zanotowano największy wzrost zawartości holocelulozy (dla 5-letniej topoli został osiągnięty 

poziom zawartości odpowiednio 83,5% i 86,4%). W przypadku drewna Populus deltoides x 

maximowiczii nieduży wzrost zawartości holocelulozy wraz z wiekiem wynikał ze wzrostu 

zawartości hemiceluloz. Natomiast, w przypadku drewna Populus trichocarpa wzrost ten był 

spowodowany wzrostem zawartości celulozy. Pozostałe oznaczone składniki drewna były na 

zbliżonym poziomie niezależnie od wieku badanego drzewa.  

 Innym ważnym zagadnieniem opisywanym we wcześniejszych publikacjach (P4, P6 i 

P7) było porównanie składu chemicznego biomasy w zależności od gatunku badanej topoli. 

Na podstawie wyników zamieszczonych w tabelach 1 i 2 zaobserwowano, że kora i liście 

Populus trichocarpa były zbudowane z mniejszej ilości potencjalnych inhibitorów: substancji 

ekstrakcyjnych i ligniny oraz z większej ilości hemiceluloz, niż analogiczna biomasa Populus 

deltoides x maximowiczii. Porównując skład chemiczny drewna pozyskanego z pnia Populus 

trichocarpa, czyli spośród badanych surowców materiał o największym potencjale w 

technologii produkcji bioetanolu, zaobserwowano że w badanym przedziale wiekowym (2,5-5 

lat) zawartość substancji ekstrakcyjnych była mniejsza i wynosiła od 1,2% do 1,7%, niż w 

przypadku Populus deltoides x maximowiczii (od 2,1% do 2,8%). Z kolei zawartość ligniny w 

drewnie z pnia obu gatunków topól była na podobnym poziomie i wynosiła od 19,1% do 

20,7%. Odnośnie zawartości polisacharydów, drewno z pnia Populus trichocarpa zawierało 

więcej holocelulozy (od 85,4% do 86,4%), niż drewno z pnia Populus deltoides x 

maximowiczii (od 82,0% do 83,5%). Wyższa zawartość polisacharydów w drewnie Populus 

trichocarpa była przede wszystkim spowodowana wyższą zawartością hemiceluloz, ale i 

również niewiele wyższą zawartością celulozy niż w drewnie Populus deltoides x 

maximowiczii. 

 Podsumowując, biorąc pod uwagę skład chemiczny wykazałem, że drewno z pnia 

szybko rosnącej 5-letniej Populus trichocarpa posiadało największy potencjał do procesu 

produkcji bioetanolu. Surowiec ten, spośród badanej biomasy, odznaczał się  największą 

zawartością holocelulozy (celulozy i hemiceluloz) oraz najmniejszą zawartością 

substancji ekstrakcyjnych i ligniny, które są inhibitorami procesów hydrolizy i 

fermentacji. 

 5.4.2. Dostosowanie i zoptymalizowanie metody hydrolizy kwasowej dla różnego materiału 

drzewnego (drewno, holoceluloza i celuloza) topoli 

Do zbadania zawartości glukozy i ksylozy w materiale drzewnym topoli wykorzystano 

proces hydrolizy kwasowej. Spośród cukrów prostych możliwych do otrzymania z materiału 

drzewnego topoli, glukoza i ksyloza, z punktu widzenia produkcji bioetanolu mają największe 
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znaczenie. W pierwszej kolejności do procesu hydrolizy kwasowej użyto metodę z 72% 

kwasem siarkowym (H2SO4). Metoda ta spośród metod laboratoryjnych jest najczęściej 

stosowana do procesu scukrzania materiału drzewnego (Kačik i Solár 1999, Fengel i Wegener 

2003). Pierwszy etap hydrolizy przebiega w 30 C, natomiast drugi, po rozcieńczeniu kwasu, 

przeprowadza się w 120 C. Według doniesień literaturowych czas hydrolizy w 120 C 

wynosi 1 h, natomiast w tych dwóch temperaturach łącznie wynosi tylko 2 h. W publikacji P1 

należącej do wcześniej przedstawionego cyklu publikacji, będący podstawą do ubiegania się o 

stopień doktora habilitowanego, zweryfikowano dane literaturowe, zoptymalizowano i 

dostosowano proces hydrolizy kwasowej przy użyciu 72% H2SO4 dla różnego materiału 

drzewnego topoli. Do badań użyto drewno wyekstrahowane, holocelulozę i celulozę 

otrzymane z 1-rocznej Populus deltoides x maximowiczii oraz z 30-letniej Populus tremula x 

tremuloides L. Optymalizacja dotyczyła przede wszystkim wyznaczenia najlepszego czasu 

hydrolizy (po rozcieńczeniu kwasu) w temperaturze 120 C, w wyniku której otrzymano 

najwyższą zawartość glukozy i ksylozy. Dodatkowo, sprawdzono wpływ stopnia 

rozdrobnienia surowca na wydajność procesu hydrolizy. Szczegółowe wyniki optymalizacji 

procesu hydrolizy kwasowej przy użyciu 72% H2SO4 zostały przedstawione w publikacji P1. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że 3 h były optymalnym czasem 

hydrolizy w rozcieńczonym kwasie siarkowym w temperaturze 120 C niezależnie od 

użytego materiału drzewnego topoli. Ponadto, zbadano że stopień rozdrobnienia materiału 

drzewnego miał duży wpływ na otrzymaną zawartość cukrów (publikacja P1). Najwyższą 

wydajność procesu hydrolizy otrzymano, gdy zastosowano frakcję pylastą (poniżej 0,42 mm). 

W tabeli 3 zamieszczono wyniki zawartości glukozy i ksylozy otrzymane w optymalnych 

warunkach hydrolizy 72% H2SO4 dla różnego materiału drzewnego topoli. Wyniki te zostały 

przedstawione i omówione w publikacji P1. 

 

Tabela 3. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w optymalnych warunkach hydrolizy 72% 

H2SO4 dla różnego materiału drzewnego (drewno wyekstrahowane, holoceluloza i celuloza) 

topoli 

Oznaczony cukier prosty 

 1-roczna Populus deltoides x maximowiczii 

Drewno 

wyekstrahowane 
Holoceluloza Celuloza 

ksyloza/% 28,5 32,2 4,8 

glukoza/% 51,7 60,4 91,2 

 
30-letnia Populus tremula x tremuloides L. 

Drewno 

wyekstrahowane 
Holoceluloza Celuloza 

ksyloza/% 25,8 28,9 1,5 

glukoza/% 53,5 62,7 93,4 

 Drewno wyekstrahowane zostało otrzymane w wyniku ekstrakcji mieszaniną CHCl3-C2H5OH (93-7) mas. (Antczak i in. 2006); 

 Holoceluloza została otrzymana metodą przy użyciu chloranu (III) sodu (Wise i in. 1946, PN-92/P-50092); 

 Celuloza została otrzymana metodą Seiferta (Seifert 1960, PN-92/P-50092). 
  

 Przedstawione w tabeli 3 wyniki zawartości ksylozy i glukozy świadczą, że dzięki 

zastosowaniu zoptymalizowanej metody hydrolizy przy użyciu 72% kwasu siarkowego 

otrzymano dużą wydajność cukrów. Ponadto zoptymalizowana metoda hydrolizy przebiegała 

z dużą wydajnością niezależnie od zastosowanego materiału drzewnego. Dodatkowo 



Załącznik 2a: Autoreferat                                                                          dr inż. Andrzej Antczak                               

 

 

15 
 

zaobserwowano, że w wyniku hydrolizy kwasowej materiału drzewnego 1-rocznej Populus 

deltoides x maximowiczii uzyskano więcej ksylozy (o około 3%), niż z surowca 30-letniej 

Populus tremula x tremuloides L. Z kolei, w przypadku glukozy było odwrotnie. Otrzymane 

wyniki badań są zgodne z istniejącym stanem wiedzy (Prosiński 1984), na podstawie którego 

wiadomo, że w wiekowo młodym drewnie występuje więcej hemiceluloz (w topoli głównie w 

formie glukuronoksylanu) i mniej celulozy, niż w drewnie w stanie rębnym.  

 W drugiej kolejności do procesu hydrolizy kwasowej użyto metodę z 77% H2SO4 

(Uçar i Balaban 2003). W tej metodzie stosuje się bardziej stężony kwas siarkowy, stąd 

proces hydrolizy rozpoczyna się w niższej temperaturze (-5 C), a następnie stopniowo 

rozcieńcza się kwas i podwyższa temperaturę aż do osiągnięcia 95 C. Zastosowanie 

łagodniejszych warunków temperaturowych podczas hydrolizy umożliwia otrzymywanie 

wysokich wydajności cukrów. Niestety wadą tej metody jest długi całkowity czas hydrolizy 

wynoszący wg danych literaturowych ok. 15-17 h. W tym wypadku z powyższych względów 

badania przeprowadzono tylko na celulozie otrzymanej metodą Seiferta z 30-letniego drewna 

Populus tremula x tremuloides L. W publikacji P1 należącej do cyklu publikacji będący 

podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego zweryfikowano dane 

literaturowe oraz zoptymalizowano i dostosowano metodę hydrolizy przy użyciu 77% kwasu 

siarkowego do materiału celulozowego pozyskanego z drewna topoli. Optymalizacja 

dotyczyła przede wszystkim wyznaczenia najlepszego czasu hydrolizy w temperaturze 95 C, 

w wyniku której otrzymano najwyższą zawartość glukozy i ksylozy. Szczegółowe wyniki 

optymalizacji zostały przedstawione w publikacji P1. Na podstawie otrzymanych wyników 

badań stwierdzono, że 1 h była optymalnym czasem hydrolizy w temperaturze 95 C dla 

materiału celulozowego pozyskanego z drewna topoli. Po procesie hydrolizy przy użyciu 77% 

kwasu siarkowego otrzymano 94,7% glukozy i 2,1% ksylozy. Uzyskane wyniki badań były 

zgodne z danymi zaprezentowanymi przez Uçar i Balaban (2003), którzy również stwierdzili, 

że hydroliza w temperaturze 95 C powinna trwać 1 h. Ponadto zaobserwowano, że powyższe 

wyniki były zbliżone do zawartości cukrów (glukoza: 93,4% i ksyloza: 1,5%) otrzymanych 

po hydrolizie celulozy metodą przy użyciu 72% kwasu siarkowego (tabela 3). Jednak z 

powodu zbyt długiego całkowitego czasu hydrolizy stosowanie metody przy użyciu 77% 

kwasu siarkowego wydaje się być mniej korzystne.  

 Jako trzecią metodę do procesu hydrolizy użyto stężony 99% kwas trifluorooctowy 

(TFA, CF3COOH). Kwas TFA, jest również często stosowany do hydrolizy drewna (Fengel 

i Wegener 1979, Kačik i Solár 1999, Fengel i Wegener 2003). Do głównych zalet metody 

należą: mniejsza degradacja cukrów w porównaniu do metod przy użyciu kwasów 

mineralnych i możliwość usunięcia kwasu TFA przez odparowanie, dzięki czemu nie ma 

konieczności stosowania etapu zobojętniania. Niestety do wad należy zaliczyć: wysoka cena i 

ryzyko związane z toksycznością kwasu TFA, a ponadto w niektórych przypadkach może 

dochodzić do niepełnej hydrolizy stąd jest konieczność zastosowania obróbki wstępnej 

(Fengel i Przyklenk 1993). Dodatkowo, pod względem czasu wykonania metoda hydrolizy 

przy użyciu kwasu TFA również należy do metod czasochłonnych, a całkowity czas hydrolizy 

wg danych literaturowych wynosi, tak jak w przypadku wcześniejszej metody, ok. 15-17 h. W 

publikacji P3 należącej do cyklu publikacji będący podstawą do ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego zweryfikowano dane literaturowe oraz zoptymalizowano i 

dostosowano metodę hydrolizy przy użyciu 99% kwasu trifluorooctowego do materiału 

drzewnego topoli. Do badań zostało użyte drewno natywne i wyekstrahowane 30-letniej 

Populus alba L. oraz drewno wyekstrahowane 0,5-rocznej Populus deltoides x maximowiczii. 

Optymalizacja dotyczyła wyznaczenia najlepszego czasu hydrolizy (po rozcieńczeniu kwasu 

TFA do stężenia 30%) w temperaturze 120 C, w wyniku której otrzymano najwyższą 

zawartość glukozy i ksylozy. Szczegółowe wyniki optymalizacji zostały przedstawione w 
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publikacji P3. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że w przypadku 

ksylozy 1 h była optymalnym czasem hydrolizy 30% TFA w temperaturze 120 C niezależnie 

od badanego materiału drzewnego topoli. Z kolei dla glukozy optymalnym czasem hydrolizy 

było 3 h, również niezależnie od użytego materiału drzewnego topoli. W tabeli 4 

zamieszczono wyniki zawartości glukozy i ksylozy otrzymane w optymalnych warunkach 

hydrolizy 99% TFA dla natywnego i wyekstrahowanego drewna topoli. Dodatkowo, aby 

sprawdzić efektywność metody hydrolizy przy użyciu kwasu TFA, przeprowadzono hydrolizę 

w optymalnych warunkach przy użyciu 72% H2SO4. Otrzymane wyniki zawartości glukozy i 

ksylozy również zamieszczono w tabeli 4. Wyniki te zostały przedstawione i omówione w 

publikacji P3. 

 

Tabela 4. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w optymalnych warunkach hydrolizy 99% 

TFA i 72% H2SO4 dla natywnego i wyekstrahowanego drewna topoli 

 

Oznaczony cukier 

prosty 

 0,5-roczna Populus deltoides x maximowiczii 

Hydroliza 99% TFA Hydroliza 72% H2SO4 

Drewno natywne 
Drewno 

wyekstrahowane 
Drewno natywne 

Drewno 

wyekstrahowane 

ksyloza/% - 13,2 ±0,3 - 16,7 ±0,2 

glukoza/% - 40,2 ±0,3 - 40,9 ±0,4 

 
30-letnia Populus alba L. 

Hydroliza 99% TFA Hydroliza 72% H2SO4 

Drewno natywne 
Drewno 

wyekstrahowane 
Drewno natywne 

Drewno 

wyekstrahowane 

ksyloza/% 11,1 ±0,0 12,5 ±0,1 - 15,6 ±0,2 

glukoza/% 45,5 ±0,2 49,6 ±0,2 - 50,0 ±0,3 

Drewno wyekstrahowane zostało otrzymane w wyniku ekstrakcji mieszaniną CHCl3-C2H5OH (93-7) mas. (Antczak i in. 2006); 
Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od dwóch do czterech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 
 

 Analizując wyniki zamieszczone w tabeli 4 można zaobserwować, że dzięki 

zastosowanym metodom hydrolizy kwasowej otrzymano wysokie i podobne zawartości 

cukrów (ksylozy i glukozy). Szczególnie było to widoczne w przypadku glukozy, dla której 

otrzymana zawartość była na podobnym poziomie (niezależnie od użytej metody hydrolizy) i 

dla drewna wyekstrahowanego 0,5-rocznej Populus deltoides x maximowiczii wynosiła około 

40%, a dla drewna wyekstrahowanego 30-letniej Populus alba L. wynosiła około 50%. Z 

kolei w przypadku ksylozy zaobserwowano pewne różnice i jej zawartość po hydrolizie 72% 

kwasem siarkowym była o około 3% wyższa niż po hydrolizie 99% kwasem TFA.  

Dodatkowo, porównując wyniki zawartości cukrów otrzymane po hydrolizie kwasem TFA 

drewna natywnego i wyekstrahowanego 30-letniej Populus alba L. również zaobserwowano 

różnice. Uzyskana zawartość ksylozy po hydrolizie drewna wyekstrahowanego była o około 

1% wyższa, niż zawartość tego cukru po hydrolizie drewna natywnego. W przypadku glukozy 

różnice te były większe i jej zawartość otrzymana po hydrolizie drewna wyekstrahowanego 

była o około 4% wyższa, niż po hydrolizie drewna natywnego. Na podstawie uzyskanych 

wyników można stwierdzić pozytywny wpływ przeprowadzonej wcześniej ekstrakcji drewna 
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mieszaniną chloroformu z etanolem. Zgodnie z tym co zostało już wcześniej opisane w 

publikacji P3, usunięcie substancji ekstrakcyjnych (takich jak garbniki, woski i tłuszcze), 

ułatwiło przebieg procesu hydrolizy dzięki czemu otrzymano wyższą zawartość glukozy i 

ksylozy. Dodatkowo, zastosowany układ rozpuszczalników mógł wpłynąć na strukturę tkanki 

drzewnej (częściowe spęcznienie, rozluźnienie struktury), co z kolei mogło ułatwić dyfuzję 

kwasów w głąb drewna.  

 Podsumowując, spośród zoptymalizowanych i dostosowanych do różnego 

materiału drzewnego topoli metod hydrolizy kwasowej wykazałem, że metoda przy 

użyciu 72% kwasu siarkowego była najkorzystniejsza. Metoda ta wyróżniała się 

najkrótszym całkowitym czasem hydrolizy i wysokimi zawartościami glukozy i ksylozy. 

Ponadto zbadałem, że w celu otrzymywania jak najwyższych zawartości cukrów, proces 

hydrolizy kwasowej należy prowadzić na surowcu rozdrobnionym (frakcja pylasta 

poniżej 0,42 mm) i wyekstrahowanym. 

5.4.3. Dostosowanie i zoptymalizowanie metody hydrolizy kwasowej dla różnej biomasy 

(drewno, kora i liście) topoli  

 Kolejny rozdział dotyczył dostosowania i zoptymalizowania metody hydrolizy 

kwasowej do różnej biomasy lignocelulozowej topoli. Spośród badanej biomasy, pod uwagę 

wzięto drewno, korę i liście dwóch szybko rosnących gatunków topoli (Populus deltoides x 

maximowiczii i Populus trichocarpa). Materiał badawczy pozyskano z 2,5-rocznych drzew. 

W dostępnej literaturze brakuje publikacji, w których do procesu hydrolizy kwasowej użyto 

korę i liście, zwłaszcza pozyskane z szybko rosnących gatunków topoli. Stąd też, podjęto 

próbę zbadania zawartości glukozy i ksylozy w/w biomasy lignocelulozowej, w celu 

dokonania oceny przydatności danej biomasy w kierunku otrzymywania bioetanolu. 

Do procesu hydrolizy wykorzystano 72% kwas siarkowy. W przypadku hydrolizy 

drewna zastosowano zoptymalizowaną procedurę opisaną we wcześniejszym rozdziale 5.4.2 i 

w publikacjach P1 i P3. Natomiast odnośnie kory i liści, z racji że nie badano wcześniej 

takiego materiału, pojawiła się konieczność ponownej optymalizacji metody hydrolizy.  

Optymalizacja dotyczyła, tak jak wcześniej, wyznaczenia najlepszego czasu hydrolizy (po 

rozcieńczeniu kwasu) w temperaturze 120 C, w wyniku której otrzymano najwyższą 

zawartość glukozy i ksylozy. Szczegółowe wyniki optymalizacji procesu hydrolizy zostały 

przedstawione w publikacji P4. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że 4 

h były optymalnym czasem hydrolizy w rozcieńczonym kwasie siarkowym w temperaturze 

120 C. Po tym czasie, zarówno dla kory jak i dla liści pozyskanych z dwóch szybko 

rosnących gatunków topoli, otrzymano najwyższą zawartość cukrów (w sumie glukozy i 

ksylozy). W tabeli 5 zamieszczono wyniki zawartości glukozy i ksylozy otrzymane w 

optymalnych warunkach hydrolizy 72% H2SO4 dla różnej biomasy lignocelulozowej dwóch 

szybko rosnących gatunków topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa). 

Wyniki te zostały przedstawione i omówione w publikacji P4. 

Porównując wyniki przedstawione w tabeli 5 można zaobserwować, że spośród 

badanej biomasy, drewno pozyskane z dwóch szybko rosnących gatunków Populus deltoides 

x maximowiczii i Populus trichocarpa odznaczało się największym potencjałem w kierunku 

otrzymywania bioetanolu. W wyniku procesu hydrolizy kwasowej drewna otrzymano 

najwyższą zawartość glukozy i ksylozy. W przypadku Populus deltoides x maximowiczii 

zawartość glukozy i ksylozy wynosiła odpowiednio 48,6% i 15,6%. Natomiast, w przypadku 

Populus trichocarpa zawartość tych cukrów była wyższa i wynosiła odpowiednio 51,3% i 

18,2%. Z kolei liście okazały się najmniej atrakcyjnym surowcem do procesu produkcji 

bioetanolu. Hydroliza kwasowa liści prowadziła do otrzymania najniższych zawartości 

glukozy i ksylozy. W wyniku hydrolizy liści Populus deltoides x maximowiczii uzyskano 
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20,0% glukozy i 6,6% ksylozy, natomiast dla liści Populus trichocarpa ponownie otrzymano 

wyższe zawartości na poziomie 21,6% glukozy i 7,7% ksylozy. Odnośnie hydrolizy 

kwasowej kory na uwagę zasługuje dość duża zawartość otrzymanej glukozy (31,1%) z 

Populus trichocarpa. Jednocześnie był to trzeci wynik pod względem ilości uzyskania tego 

cukru z badanych surowców lignocelulozowych zaprezentowanych w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w optymalnych warunkach hydrolizy 72% 

H2SO4 dla różnej biomasy lignocelulozowej (drewno, kora i liście) dwóch szybko rosnących 

gatunków topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa) 

 

Oznaczony cukier 

prosty 

 2,5-roczna Populus deltoides x maximowiczii 

Drewno Kora Liście 

ksyloza/% 15,6 ±0,5 10,9 ±0,6 6,6 ±0,3 

glukoza/% 48,6 ±0,6 23,6 ±0,3 20,0 ±0,4 

 
2,5-roczna Populus trichocarpa 

Drewno Kora Liście 

ksyloza/% 18,2 ±0,5 12,2 ±0,2 7,7 ±0,4 

glukoza/% 51,3 ±0,2 31,1 ±0,3 21,6 ±0,6 

Do hydrolizy kwasowej użyto materiał rozdrobniony (frakcja pylasta poniżej 0,43 mm) i wyekstrahowany w mieszaninie CHCl3-C2H5OH 

(93-7) mas. (Antczak i in. 2006); Czas ekstrakcji: drewno (10 h), kora (30 h) i liście (50 h); 

Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od dwóch do czterech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 

 

 Otrzymane w wyniku hydrolizy kwasowej zawartości cukrów, przedstawione w tabeli 

5, dobrze korelują ze składem chemicznym badanej biomasy lignocelulozowej. Skład 

chemiczny drewna, kory i liści badanych szybko rosnących gatunków topoli został 

przedstawiony w tabelach 1 i 2 oraz omówiony we wcześniejszym rozdziale 5.4.1 i w 

publikacji P4. Na podstawie badań stwierdzono, że drewno Populus deltoides x maximowiczii 

i Populus trichocarpa charakteryzowało się większą zawartością holocelulozy (odpowiednio 

82,1% i 85,4%) niż kora i liście obu gatunków topoli (51,3% - 69,4%). Ponadto drewno 2,5-

rocznych gatunków topoli odznaczało się mniejszą zawartością ligniny (średnio 19,8%) niż 

kora i liście (24,3% - 32,4%). Stąd też, proces hydrolizy kwasowej przebiegał łatwiej i z dużo 

wyższą wydajnością cukrów. Na podstawie danych literaturowych (Fengel i Wegener 2003) 

można stwierdzić, że w skład kory i liści wchodzą związki polifenolowe (skondensowane 

garbniki), nierozpuszczalne w standardowych organicznych rozpuszczalnikach (również w 

mieszaninie chloroformowo-etanolowej), które również mogły utrudnić przebieg hydrolizy 

kwasowej. 

 Podsumowując, wykazałem że zoptymalizowana metoda hydrolizy przy użyciu 

72% kwasu siarkowego była wiarygodną metodą oceny przydatności różnej biomasy 

(drewno, kora i liście) w celu otrzymywania bioetanolu. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdziłem, że spośród badanej biomasy lignocelulozowej, 

drewno Populus trichocarpa odznaczało się największym potencjałem do procesu 

produkcji bioetanolu. W wyniku procesu hydrolizy kwasowej drewna otrzymano 

najwyższą zawartość glukozy i ksylozy. 
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5.4.4. Wykorzystanie metody hydrolizy kwasowej do zbadania profilu cukrów w drewnie jesionu 

przed i po modyfikacji termicznej w azocie 

 Kolejny rozdział dotyczył zbadania profilu cukrów w drewnie jesionu wyniosłego 

(Fraxinus exclesior L.) przed i po modyfikacji termicznej w azocie. Glukoza i ksyloza to dwa 

najważniejsze cukry proste, z których w głównej mierze zbudowane są polisacharydy 

występujące w drewnie jesionu. Do badań wykorzystano zoptymalizowaną metodę hydrolizy 

przy użyciu 72% kwasu siarkowego opracowaną dla materiału drzewnego topoli opisaną w 

publikacji P1. Z kolei w publikacji P2 należącej do wcześniej przedstawionego cyklu 

publikacji, będący podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

zweryfikowano czas hydrolizy (po rozcieńczeniu kwasu) w temperaturze 120 C. Weryfikację 

wykonano na drewnie natywnym pozyskanym z 80-letniego Fraxinus exclesior L. nie 

poddanym obróbce termicznej w azocie. Szczegółowe wyniki weryfikacji zostały 

zamieszczone w publikacji P2. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że 

najwyższą zawartość ksylozy (21,8%) otrzymano po 1 h hydrolizy w rozcieńczonym kwasie 

siarkowym w temperaturze 120 C. Wydłużenie czasu hydrolizy do 4 h spowodowało 

niewielki spadek zawartości tego cukru do poziomu 20,0%. Natomiast w przypadku glukozy 

najwyższą zawartość (58,8%) uzyskano po 3 h procesu hydrolizy. Na podstawie 

przeprowadzonych badań uznano, że 3 h były optymalnym czasem hydrolizy w 

rozcieńczonym kwasie siarkowym w temperaturze 120 C. Po tym czasie hydrolizy, dla 

drewna natywnego jesionu, otrzymano najwyższą zawartość cukrów (w sumie glukozy i 

ksylozy). Analogiczne wnioski zostały wyciągnięte w przypadku hydrolizy kwasowej 

materiału drzewnego topoli. Stosując optymalny czas hydrolizy 3 h, zbadano zawartość 

glukozy i ksylozy pozyskane z drewna jesionu po modyfikacji termicznej w 190 C w azocie. 

W tabeli 6 zamieszczono wyniki zawartości glukozy i ksylozy otrzymane w optymalnych 

warunkach hydrolizy 72% H2SO4 dla drewna Fraxinus exclesior L. przed i po modyfikacji 

termicznej w azocie. Wyniki te zostały przedstawione i omówione w publikacji P2. 

 

Tabela 6. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w optymalnych warunkach hydrolizy 72% 

H2SO4 dla drewna Fraxinus exclesior L. przed i po modyfikacji termicznej w azocie 

 

Oznaczony cukier 

prosty 

Drewno 

natywne 

Drewno po obróbce termicznej w 190 C w azocie 

2 h 6 h 10 h 

ksyloza/% 20,8 ±0,4 - 7,1 ±0,3 8,0 ±0,3 

glukoza/% 58,8 ±0,4 5,0 ±0,3 45,9 ±0,5 54,9 ±0,5 

Do hydrolizy kwasowej użyto materiał rozdrobniony (frakcja pylasta poniżej 0,43 mm) i wyekstrahowany w mieszaninie CHCl3-C2H5OH 
(93-7) mas. (Antczak i in. 2006); Czas ekstrakcji: 10 h; 

Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od dwóch do trzech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 
 

 Analizując wyniki zamieszczone w tabeli 6 można stwierdzić, że wraz z wydłużeniem 

czasu obróbki termicznej w azocie zwiększała się zawartość glukozy otrzymana w wyniku 

hydrolizy kwasowej. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi Esteves'a i in. (2008), którzy 

stwierdzili zwiększoną zawartość glukozy w hydrolizatach spowodowany degradacją 

hemiceluloz. Dodatkowo, w publikacji P2 wykazano, że hemicelulozy są dużo bardziej 

podatne na termiczną degradację niż celuloza. Dowodem tego było zmniejszenie zawartości 

ksylozy z 20,8% (dla próbki drewna natywnego) do 8,0% (dla próbki drewna poddanego 10 h 

obróbce termicznej w azocie). Z kolei w przypadku glukozy, zmniejszenie jej zawartości nie 
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było aż tak duże i wynosiło od 58,8% (dla próbki drewna natywnego) do 54,9% (dla próbki 

drewna poddanego 10 h obróbce termicznej w azocie). 

 Szczególną uwagę zwrócono na wyniki zawartości ksylozy i glukozy zamieszczone w 

tabeli 6 dla próbek drewna poddanego 2 h modyfikacji termicznej w atmosferze azotu. W tym 

wypadku pozorny brak ksylozy mógł być spowodowany większą podatnością ksylanu niż 

celulozy na proces hydrolizy w kwasie siarkowym, co w efekcie mogło przyczynić się do 

degradacji ksylozy w kwaśnym środowisku i w wysokiej temperaturze. Prawdopodobnie 

pozostała otrzymana niewielka ilość ksylozy nie mogła być rozdzielona i oznaczona w 

zastosowanym układzie HPLC. 

 Dodatkowym problemem zaobserwowanym na podstawie otrzymanych wyników 

badań zaprezentowanych w tabeli 6 i opisanych w publikacji P2 była różna podatność drewna 

modyfikowanego termicznie na hydrolizę w kwasie siarkowym. Najmniej podatne było 

drewno poddane 2 h obróbce termicznej, a najbardziej drewno poddane 10 h modyfikacji 

termicznej. Stąd też, uzyskane wyniki zawartości ksylozy i glukozy dla drewna po 2 h 

modyfikacji termicznej były najbardziej zaniżone. W publikacji P2 na podstawie analizy 

WAXS wykazano, że 2 h termiczna obróbka drewna mogła wpłynąć na zwiększenie stopnia 

krystaliczności celulozy, co jest zgodne z wynikami badań uzyskanymi przez innych 

naukowców (Kubojima i in. 1998, Akgül i in. 2007, Yildiz i Gümüşkaya 2007). Dopiero 

wydłużenie czasu termicznej obróbki drewna do 10 h wpłynęło na zmniejszenie stopnia 

krystaliczności celulozy. W publikacji P2 zwrócono również uwagę na inne czynniki, takie 

jak: zjawisko "zrogowacenia", czy kondensacja ligniny, które także mogły utrudnić proces 

hydrolizy kwasowej drewna modyfikowanego termicznie. Otrzymane wyniki zawartości 

glukozy i ksylozy (54,9% i 8,0%) z drewna jesionu modyfikowanego termicznie przez 10 h w 

azocie zostały uznane za wiarygodne, ponieważ podobne zależności zostały stwierdzone 

przez innych naukowców (Yildiz i in. 2006, Brito i in. 2008, Candelier i in. 2013). 

 Podsumowując, wykazałem że zoptymalizowana metoda hydrolizy przy użyciu 

72% kwasu siarkowego była wiarygodną metodą do zbadania zawartości glukozy i 

ksylozy otrzymanych z natywnego drewna jesionu. W przypadku drewna jesionu po 

obróbce termicznej w 190 C w azocie zaobserwowano różną podatność takiego surowca 

na proces hydrolizy. Dla próbek drewna po krótszym czasie modyfikacji termicznej (2 h 

i 6 h) stwierdzono niepełny przebieg procesu hydrolizy, co w pewnym stopniu było 

spowodowane wzrostem krystaliczności celulozy. Natomiast w przypadku próbek 

drewna po dłuższym czasie modyfikacji (10 h) proces hydrolizy przebiegł pomyślnie o 

czym świadczy bardzo dobra zgodność z danymi literaturowymi. Ponadto, wykazałem 

że w zastosowanych warunkach obróbka termiczna drewna jesionu wpłynęła na bardzo 

duże zmniejszenie zawartości ksylozy i niewielkie zmniejszenie zawartości glukozy. 

Otrzymane wyniki badań potwierdzają, że hemicelulozy są dużo bardziej podatne na 

termiczną degradację, natomiast w przypadku celulozy depolimeryzacja w 

zastosowanych warunkach zachodzi w niewielkim stopniu.    

5.4.5. Porównanie hydrolizy kwasowej i enzymatycznej wraz z obróbką wstępną LHW w celu 

zbadania przydatności drewna szybko rosnących gatunków topoli pod kątem produkcji 

bioetanolu 

 Kolejny rozdział dotyczył porównania hydrolizy kwasowej i enzymatycznej w celu 

zbadania przydatności drewna szybko rosnących gatunków topoli pod kątem produkcji 

bioetanolu. Proces hydrolizy kwasowej wykonano przy użyciu 72% kwasu siarkowego 

zgodnie z wcześniej opracowaną metodyką dla materiału drzewnego topoli opisaną w 

publikacjach P1, P3 i P6. Natomiast hydrolizę enzymatyczną wykonano przy użyciu 

mieszaniny enzymów Cellic CTec2 (Novozymes, Dania) według metodyki szczegółowo 

przedstawionej w publikacjach P6 i P7. Jako materiał badawczy posłużyło drewno dwóch 



Załącznik 2a: Autoreferat                                                                          dr inż. Andrzej Antczak                               

 

 

21 
 

szybko rosnących gatunków topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa). 

Wiek drzew wynosił 2,5-roku, 4 lata i 5 lat. Hydrolizę kwasową i enzymatyczną 

przeprowadzono na rozdrobnionym materiale (frakcja poniżej 0,43 mm) natywnym i 

wyekstrahowanym. Otrzymane wyniki zawartości glukozy i ksylozy zamieszczono w tabeli 7. 

Wyniki te zostały również przedstawione i omówione w publikacji P6. 
 

Tabela 7. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w wyniku hydrolizy kwasowej i 

enzymatycznej drewna natywnego i wyekstrahowanego dwóch szybko rosnących gatunków 

topoli (Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa) 
 

Cukier 

prosty 

Populus deltoides x maximowiczii 

Wiek drzewa/lata 

2,5 4 5 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

Enzym. 

wyekstr. 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

ksyloza/

% 
15,2 ±0,3 15,6 ±0,5 1,0 ±0,1 20,2 ±0,2 20,8 ±0,2 2,2 ±0,1 1,9 ±0,2 20,5 ±0,6 21,0 ±0,6 1,9 ±0,3 

glukoza

/% 
47,4 ±0,4 48,6 ±0,6 3,5 ±0,1 48,0 ±0,3 49,3 ±0,3 4,2 ±0,1 4,2 ±0,2 54,5 ±0,5 55,7 ±0,5 4,4 ±0,3 

 
Populus trichocarpa 

Wiek drzewa/lata 

2,5 4 5 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

Enzym. 

wyekstr. 

Kwas. 

natywne 

Kwas. 

wyekstr. 

Enzym. 

natywne 

ksyloza/

% 
17,9 ±0,5 18,2 ±0,5 1,1 ±0,2 23,1 ±0,4 23,4 ±0,4 2,3 ±0,1 2,0 ±0,2 23,8 ±0,4 24,2 ±0,4 2,3 ±0,2 

glukoza

/% 
50,4 ±0,4 51,3 ±0,2 3,9 ±0,3 48,4 ±0,2 49,1 ±0,2 4,3 ±0,1 3,9 ±0,1 55,9 ±0,4 56,7 ±0,4 4,6 ±0,1 

Drewno wyekstrahowane zostało otrzymane w wyniku ekstrakcji mieszaniną CHCl3-C2H5OH (93-7) mas. (Antczak i in. 2006); 
Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od dwóch do czterech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 

 

 Porównując wyniki przedstawione w tabeli 7 można stwierdzić, że zawartość glukozy 

i ksylozy otrzymana po hydrolizie kwasowej, w każdym przypadku niezależnie od gatunku 

topoli, była ponad 10-krotnie wyższa niż po hydrolizie enzymatycznej. Zawartość glukozy po 

hydrolizie kwasowej wynosiła od 47,4% do 56,7%, natomiast po hydrolizie enzymatycznej od 

3,5% do 4,6%. Z kolei zawartość ksylozy po hydrolizie kwasowej wynosiła od 15,2% do 

24,2%, a po hydrolizie enzymatycznej od 1,0% do 2,3%. Otrzymane wyniki badań były 

zgodne z danymi literaturowymi uzyskanymi dla drewna różnych gatunków liściastych. Uçar 

i Balaban (2003) w procesie hydrolizy zastosowali 77% kwas siarkowy i otrzymali zawartość 

glukozy od 48,8% do 52,2%, natomiast dla ksylozy zawartość wynosiła od 14,5% do 20,6%. 

 Zastosowana zoptymalizowana metoda hydrolizy kwasowej okazała się dobrą metodą 

do oceny przydatności drewna szybko rosnących gatunków topoli w celu produkcji 

bioetanolu. W wyniku hydrolizy kwasowej drewna natywnego i wyekstrahowanego 

otrzymano duże zawartości cukrów, z kolei w przypadku hydrolizy enzymatycznej ich 

zawartość była bardzo mała. Przedstawione wyniki badań w publikacji P6 potwierdziły to co 

we wstępie pracy zostało zaznaczone, że aby przy użyciu hydrolizy enzymatycznej uzyskać 

duże wydajności cukrów konieczna jest wcześniejsza obróbka wstępna surowca. 
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 Innym zagadnieniem poruszanym w publikacji P6 było badanie wpływu wieku drzewa 

i składu chemicznego drewna na wydajność hydrolizy kwasowej. Porównując wyniki 

przedstawione w tabeli 7 można stwierdzić, że zawartość ksylozy i glukozy otrzymana po 

hydrolizie kwasowej zwiększała się wraz z wiekiem drzewa. Najwyższą zawartość cukrów 

uzyskano z drewna 5-letniej topoli, a najniższą z drewna 2,5-letniej topoli. Opisana zależność 

była związana ze składem chemicznym badanego drewna. Wyniki przedstawione w publikacji 

P6 i w rozdziale 5.4.1 autoreferatu (tabele 1 i 2) potwierdziły, że zawartość holocelulozy 

(celulozy i hemiceluloz) zwiększała się wraz z wiekiem drzewa. Podobne zależności 

przedstawiono w publikacji P3, w której do procesu hydrolizy kwasowej użyto drewno 0,5-

rocznej Populus deltoides x maximowiczii i 30-letniej Populus alba L. Stwierdzono, że 

zawartość glukozy po hydrolizie kwasowej drewna Populus alba L. była większa w stosunku 

do drewna Populus deltoides x maximowiczii. Na uzyskane wyniki wpływ wywierał wiek 

drzewa i jego skład chemiczny. Zawartość celulozy w drewnie 30-letniej Populus alba L. 

wynosiła 44,0%, natomiast w drewnie 0,5-rocznej Populus deltoides x maximowiczii wynosiła 

40,0%. Wyniki zamieszczone w rozdziale 5.4.1 autoreferatu (tabele 1 i 2) i opisane w 

publikacji P6 potwierdziły, że drewno Populus trichocarpa charakteryzowało się większą 

zawartością polisacharydów (o około 3%) niż drewno Populus deltoides x maximowiczii, co 

wyjaśniło większą wydajność cukrów w procesie hydrolizy. Analogiczne wnioski zostały 

wyciągnięte we wcześniejszym rozdziale 5.4.3 autoreferatu i w publikacji P4, gdzie do 

procesu hydrolizy kwasowej zastosowano drewno, korę i liście badanych gatunków topoli. 

Niezależnie od badanej biomasy wydajność cukrów w hydrolizacie była zawsze większa z 

gatunku Populus trichocarpa. Stąd na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, 

że drewno Populus trichocarpa cechuje się większą przydatnością do produkcji bioetanolu, 

niż drewno Populus deltoides x maximowiczii. 

 Słabo zbadanym i opisanym w dostępnej literaturze aspektem jest wpływ substancji 

ekstrakcyjnych na wydajność procesu hydrolizy. Na podstawie wyników zamieszczonych w 

tabeli 7 oraz omówionych w publikacji P6 można stwierdzić, że obecność substancji 

ekstrakcyjnych ma nieduży wpływ na wydajność cukrów w hydrolizie kwasowej. Zawartość 

cukrów (w sumie glukozy i ksylozy) otrzymana z drewna wyekstrahowanego była o około 

1,5% większa niż z drewna natywnego. Większe różnice (nawet do 12%) w zawartości 

cukrów zaobserwowano we wcześniejszych badaniach, w których został użyty słabszy kwas 

(kwas trifluorooctowy) do hydrolizy drewna Populus alba L. (publikacja P3). Z kolei, gdy do 

hydrolizy zastosowano silniejszy kwas (kwas siarkowy), substancje ekstrakcyjne w drewnie 

nie wywarły tak dużego wpływu na wydajność cukrów w hydrolizacie. Odnośnie hydrolizy 

enzymatycznej, usunięcie substancji ekstrakcyjnych, było mniej istotne niż w przypadku 

hydrolizy kwasowej drewna. Zawartość cukrów (w sumie glukozy i ksylozy) po hydrolizie 

enzymatycznej drewna natywnego i wyekstrahowanego była na podobnym poziomie i 

wynosiła około 6%. Prawdopodobnie przyczyną niewielkiego wpływu substancji 

ekstrakcyjnych na wydajność cukrów w hydrolizacie była mała ich zawartość (od 1,5% do 

2,8%) w badanym drewnie. 

 W celu zwiększenia wydajności hydrolizy enzymatycznej zastosowano obróbkę 

wstępną gorącą wodą, proces LHW. Obróbka wstępna LHW została przeprowadzona w 

czterech różnych temperaturach (160 C, 175 C, 190 C i 205 C), a jako surowiec 

wykorzystano drewno natywne (frakcja poniżej 0,43 mm) 5-letniej Populus deltoides x 

maximowiczii i Populus trichocarpa. Dokładny opis przebiegu procesu LHW został 

zamieszczony w publikacji P6. Otrzymane wyniki zawartości glukozy i ksylozy 

zamieszczono w tabeli 8. Wyniki te zostały również przedstawione i omówione w publikacji 

P6. 
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Tabela 8. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w wyniku hydrolizy enzymatycznej drewna 

5-letniej Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa po obróbce wstępnej LHW 
 

Oznaczony 

cukier prosty 

Populus deltoides x maximowiczii 

Temperatura obróbki LHW/ °C 

160 175 190 205 

ksyloza/% 7,5 ±0,4 3,6 ±0,0 1,9 ±0,1 2,4 ±0,2 

glukoza/% 38,2 ±0,1 55,6 ±0,1 45,2 ±0,3 59,2 ±0,1 

 
Populus trichocarpa 

Temperatura obróbki LHW/ °C 

160 175 190 205 

ksyloza/% 6,5 ±0,2 5,3 ±0,1 2,0 ±0,1 2,4 ±0,1 

glukoza/% 56,6 ±0,5 60,2 ±0,2 43,1 ±0,3 56,6 ±0,3 

Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano trzy powtórzenia, aby uzyskać średnią wartość. 

 

 Na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli 8 można stwierdzić, że obróbka 

wstępna LHW w dużym stopniu zwiększyła wydajność cukrów w hydrolizacie 

enzymatycznym. Szczególnie widoczna była poprawa w otrzymanej zawartości glukozy, 

która wynosiła od 38,2% do 60,2% i dla niektórych warunków obróbki LHW była nawet 

wyższa niż w przypadku hydrolizy kwasowej. Z kolei zawartość ksylozy była nieduża (od 

1,9% do 7,5%) i stopniowo malała wraz ze wzrostem temperatury procesu LHW. Podobne 

zależności uzyskali Imman i in. (2013, 2018), którzy badali wpływ obróbki wstępnej LHW na 

wydajność hydrolizy enzymatycznej odpadów rolniczych. Ponadto, na podstawie wyników 

zamieszczonych w publikacji P6 wykazano, że pod wpływem obróbki LHW nawet do 91,3% 

hemiceluloz zostało usuniętych z surowca drzewnego. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi 

literaturowymi, według których proces LHW powoduje przede wszystkim rozpuszczenie 

hemiceluloz (głównie ksylanów) i otrzymanie frakcji stałej w mniejszym stopniu 

zanieczyszczonej inhibitorami (Kim i in. 2009, Lu i in. 2012, Li i in. 2014, Li i in. 2017). 

 Dodatkowo, na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli 8 i omówionych w 

publikacji P6, stwierdzono że otrzymana po hydrolizie enzymatycznej zawartość cukrów była 

zależna od gatunku topoli. Drewno Populus deltoides x maximowiczii było bardziej oporne na 

obróbkę wstępną niż drewno Populus trichocarpa. W przypadku drewna Populus trichocarpa 

najwyższą zawartość glukozy (60,2%) otrzymano po obróbce LHW w 175 C, natomiast dla 

drewna Populus deltoides x maximowiczii najwyższą zawartość glukozy (59,2%) otrzymano 

po obróbce LHW w 205 C. 

 Wyniki zawartości glukozy uzyskane po hydrolizie enzymatycznej frakcji stałej po 

obróbce LHW w 190 C dla obu gatunków topól były najbardziej niekorzystne (tabela 8). 

Jednym z powodów niespodziewanego obniżenia wydajności hydrolizy enzymatycznej mogły 

być reakcje kondensacji ligniny i celulozy. Hipotezę tą potwierdziła analiza składu 

chemicznego frakcji stałej otrzymanej po procesie LHW szczegółowo przedstawiona i 

omówiona w publikacji P6. Oznaczona zawartość ligniny Klasona stopniowo zwiększała się 

wraz ze wzrostem temperatury procesu LHW i była największa w temperaturze 190 C. Z 
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kolei w tych samych warunkach temperaturowych (190 C) zawartości holocelulozy i 

celulozy były najmniejsze. Wzrost temperatury (do poziomu 205 C) prawdopodobnie 

spowodował rozpad kompleksu lignocelulozowego, co skutkowało zmniejszeniem zawartości 

ligniny Klasona i zwiększeniem zawartości holocelulozy i celulozy. Ułatwiło to przebieg 

hydrolizy enzymatycznej celulozy, a wynikiem tego była otrzymana większa zawartość 

glukozy. Podobne obserwacje dotyczące kondensacji ligniny pod wpływem obróbki LHW 

zostały opisane przez innych badaczy (Ko i in. 2015, Lu i in. 2016). Innym ważnym 

czynnikiem wpływającym na wydajność hydrolizy jest krystaliczność. Imman wraz z 

współpracownikami (2013, 2015, 2018) wielokrotnie opisywali wzrost krystaliczności różnej 

biomasy na skutek działania procesu LHW. Zaobserwowano również, że usunięcie 

amorficznego ksylanu i niektórych frakcji ligniny spowodowało wzrost krystaliczności 

biomasy i utrudniło przebieg procesu hydrolizy enzymatycznej. Analogiczne problemy 

dotyczące hydrolizy zostały przedstawione w publikacji P2. Stwierdzono, że obróbka 

termiczna w 190 C w azocie drewna jesionu spowodowała wzrost krystaliczności celulozy i 

obniżyła wydajność hydrolizy kwasowej. 

 Podsumowując, wykazałem że metoda hydrolizy kwasowej przy użyciu 72% 

kwasu siarkowego była bardzo dobrą metodą weryfikacji przydatności drewna szybko 

rosnących gatunków topoli do procesu produkcji bioetanolu. Metodą tą otrzymano 

bezpośrednio z drewna natywnego i wyekstrahowanego wysokie zawartości cukrów (w 

sumie glukozy i ksylozy do 80,9%), z kolei w przypadku hydrolizy enzymatycznej 

zawartości te były bardzo małe (maksymalnie do 6,9%). Dodatkowo, wykazałem że 

obróbka wstępna LHW drewna natywnego szybko rosnących gatunków topoli 

zwiększyła wydajność cukrów w hydrolizacie enzymatycznym. Otrzymana z surowca po 

obróbce wstępnej zawartość glukozy w wyniku hydrolizy enzymatycznej wynosiła do 

60,2% i była większa niż po hydrolizie kwasowej (56,7%). Ponadto, wykazałem że 

obecność substancji ekstrakcyjnych (do 2,8%) w natywnym drewnie topoli miała mały 

wpływ na wydajność hydrolizy kwasowej i enzymatycznej. Prawdopodobnie było to 

spowodowane małą zawartością tych substancji w badanym drewnie topoli. 

5.4.6. Porównanie hydrolizy kwasowej i enzymatycznej w celu zbadania przydatności 

siarczanowych mas celulozowych otrzymanych z drewna szybko rosnących gatunków topoli pod 

kątem produkcji bioetanolu 

 Rozdział ten dotyczył porównania hydrolizy kwasowej i enzymatycznej w celu 

zbadania przydatności siarczanowych mas celulozowych otrzymanych z drewna szybko 

rosnących gatunków topoli pod kątem produkcji bioetanolu. Proces hydrolizy kwasowej 

wykonano przy użyciu 99% kwasu TFA zgodnie z wcześniej opracowaną metodyką dla 

materiału drzewnego topoli opisaną w publikacjach P3 i P7. Natomiast hydrolizę 

enzymatyczną wykonano przy użyciu mieszaniny enzymów Cellic CTec2 (Novozymes, 

Dania) według metodyki szczegółowo przedstawionej w publikacjach P6 i P7. Jako materiał 

badawczy posłużyło drewno z dwóch szybko rosnących gatunków Populus deltoides x 

maximowiczii i Populus trichocarpa, z których otrzymano siarczanowe masy celulozowe. 

Wiek drzew wynosił 2,5-roku, 3 lata i 5 lat. Do uzyskania mas celulozowych posłużyły zrębki 

drzewne o wymiarach 1,2-1,6 mm. Proces obróbki wstępnej, w postaci metody siarczanowej 

przeprowadzono w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii w Łodzi. Zastosowano dwa różne 

udziały alkaliów czynnych (NaOH i Na2S) 19% i 26%. Dokładny opis przebiegu metody 

siarczanowej przedstawiono w publikacji P7. Hydrolizę kwasową i enzymatyczną 

przeprowadzono na siarczanowych masach celulozowych oraz dodatkowo w celu porównania 

hydrolizę enzymatyczną wykonano na drewnie natywnym (frakcja poniżej 0,43 mm). 
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Otrzymane wyniki zawartości glukozy i ksylozy zamieszczono w tabelach 9 i 10. Wyniki te 

zostały również przedstawione i omówione w publikacji P7. 
 

Tabela 9. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w wyniku hydrolizy kwasowej i 

enzymatycznej siarczanowych mas celulozowych (19% udział alkaliów czynnych) oraz 

hydrolizy enzymatycznej drewna natywnego z dwóch szybko rosnących gatunków topoli 

(Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa) 
 

Cukier 

prosty 

Populus deltoides x maximowiczii 

19% udział alkaliów czynnych 

Wiek drzewa/lata 

2,5 3 5 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

ksyloza/

% 
8,9 ±0,3 1,0 ±0,1 16,0 ±0,4 10,5 ±0,2 1,1 ±0,2 17,6 ±0,5 9,1 ±0,2 1,9 ±0,3 16,1 ±0,7 

glukoza/

% 
59,4 ±0,4 3,5 ±0,1 58,2 ±0,6 59,0 ±0,6 3,7 ±0,2 58,2 ±0,4 59,6 ±0,4 4,4 ±0,3 58,6 ±0,6 

 
Populus trichocarpa 

19% udział alkaliów czynnych 

Wiek drzewa/lata 

2,5 3 5 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

ksyloza/

% 
10,6 ±0,3 1,1 ±0,2 17,9 ±0,2 10,8 ±0,5 1,5 ±0,1 17,4 ±0,1 11,0 ±0,5 2,3 ±0,2 18,0 ±0,2 

glukoza/

% 
60,1 ±0,3 3,9 ±0,3 60,7 ±0,6 60,0 ±0,6 4,0 ±0,1 60,8 ±0,7 60,8 ±0,5 4,6 ±0,1 61,5 ±0,1 

Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od trzech do czterech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 

  

 Przedstawione w tabelach 9 i 10 dane zawartości glukozy otrzymane po hydrolizie 

enzymatycznej drewna natywnego wynosiły od 3,5% do 4,6%, a ksylozy od 1,0% do 2,3%. 

Natomiast zawartość cukrów po hydrolizie enzymatycznej mas celulozowych otrzymanych w 

wyniku obróbki wstępnej drewna była większa i wynosiła dla glukozy od 58,2% do 71,9%, a 

dla ksylozy od 15,8% do 18,8%. Porównując powyższe dane można stwierdzić, że obróbka 

wstępna w postaci metody siarczanowej znacznie ułatwiła przebieg hydrolizy enzymatycznej, 

dzięki czemu otrzymano dużą zawartość cukrów. Ponadto, wykazałem że proces hydrolizy 

enzymatycznej surowca wcześniej poddanego alkalicznej obróbce był bardziej wydajny niż 

hydroliza kwasowa. Szczególnie odnosi się to do ksylozy, której zawartość po hydrolizie 

enzymatycznej była ponad 1,5 razy większa niż po hydrolizie kwasowej. Z pewnością główną 

przyczyną w tej sytuacji była większa podatność ksylanu niż celulozy na hydrolizę w 

stężonym kwasie, co w dalszej kolejności powodowało większą ekspozycję utworzonej 

ksylozy na degradację w kwasie. Uzyskane dane są zgodne z badaniami Wyman'a i in. (2005) 

oraz z danymi otrzymanymi w publikacjach P2 i P3. Na podstawie oznaczonej zawartości 

hemiceluloz (od 30,3% do 33,4%) w badanym drewnie topoli oraz na podstawie danych 
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literaturowych, że drewno topoli zawiera nawet do 23% glukuronoksylanu, można 

przypuszczać, że otrzymana zawartość ksylozy mogłaby być jeszcze większa. 

Prawdopodobne, utrata części ksylozy była spowodowana silnie alkalicznym środowiskiem w 

metodzie siarczanowej. Generalnie wiadomo, że spośród wszystkich strukturalnych 

składników drewna, hemicelulozy są najbardziej podatne na działanie alkaliów (Fengel i 

Wegener 2003). Stąd, w wyniku alkalicznej obróbki wstępnej, przed procesem hydrolizy 

część hemiceluloz została usunięta. 

 

Tabela 10. Zawartość glukozy i ksylozy otrzymana w wyniku hydrolizy kwasowej i 

enzymatycznej siarczanowych mas celulozowych (26% udział alkaliów czynnych) oraz 

hydrolizy enzymatycznej drewna natywnego z dwóch szybko rosnących gatunków topoli 

(Populus deltoides x maximowiczii i Populus trichocarpa) 
 

Cukier 

prosty 

Populus deltoides x maximowiczii 

26% udział alkaliów czynnych 

Wiek drzewa/lata 

2,5 3 5 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

ksyloza/

% 
8,0 ±0,5 1,0 ±0,1 15,8 ±0,1 10,7 ±0,2 1,1 ±0,2 17,3 ±0,4 9,9 ±0,3 1,9 ±0,3 17,6 ±0,2 

glukoza/

% 
69,3 ±0,5 3,5 ±0,1 70,0 ±0,1 64,7 ±0,6 3,7 ±0,2 64,3 ±0,4 69,3 ±0,5 4,4 ±0,3 69,1 ±0,7 

 
Populus trichocarpa 

26% udział alkaliów czynnych 

Wiek drzewa/lata 

2,5 3 5 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

Kwasowa 

masa cel. 

Enzym. 

drewno 

Enzym. 

masa cel. 

ksyloza/

% 
9,1 ±0,3 1,1 ±0,2 16,7 ±0,2 11,9 ±0,2 1,5 ±0,1 18,7 ±0,4 11,7 ±0,4 2,3 ±0,2 18,8 ±0,6 

glukoza/

% 
71,5 ±0,4 3,9 ±0,3 71,9 ±0,7 67,4 ±0,6 4,0 ±0,1 67,1 ±0,7 71,3 ±0,6 4,6 ±0,1 71,1 ±0,8 

Błąd (±) odnosi się do obliczonego odchylenia standardowego - wykonano od trzech do czterech powtórzeń, aby uzyskać średnią wartość. 
 

 Z kolei odnośnie glukozy, jej zawartość po hydrolizie kwasowej i enzymatycznej była 

na podobnym poziomie i głównie zależała od udziału alkaliów czynnych (tabele 9 i 10). Dla 

19% udziału alkaliów czynnych zawartość glukozy wynosiła od 58,2% do 61,5% (tabela 9). 

Natomiast, dla 26% udziału alkaliów czynnych zawartość glukozy była znacznie większa (o 

około 8-10%) i wynosiła od 64,3% do 71,9% (tabela 10). Różnica w zawartości glukozy 

mogła być spowodowana różnym stopniem delignifikacji badanych mas celulozowych, co 

zostało opisane w publikacji P7. Oznaczona zawartość ligniny (metodą z bromkiem acetylu) 

w badanych masach celulozowych otrzymanych przy 19% udziale alkaliów czynnych 

wynosiła od 5,8% do 11,2%. Z kolei zawartość ligniny w masach celulozowych otrzymanych 

przy 26% udziale alkaliów czynnych była prawie dwukrotnie mniejsza i wynosiła od 4,2% do 
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5,9%. Metoda siarczanowa przy 26% udziale alkaliów czynnych była bardzo dobrym 

sposobem delignifikacji drewna. W przypadku procesów hydrolizy usunięcie ligniny z 

biomasy jest sprawą kluczową. Lignina zachowuje się jak fizyczna bariera utrudniająca 

czynnikom hydrolizującym dostęp do polisacharydów oraz odnośnie hydrolizy 

enzymatycznej może adsorbować się na powierzchni enzymu powodując jego dezaktywację 

(Berlin i in. 2006, Nakagame i in. 2011, Lu i in.2016). Oporność na proces hydrolizy może 

być jeszcze większa w przypadku drewna pozyskanego ze starszych drzew, w których lignina 

jest bardziej usieciowana i posiada większą masę cząsteczkową (Fengel i Wegener 2003).   

 Dane zawartości cukrów przedstawione w tabelach 9 i 10 po hydrolizie kwasowej i 

enzymatycznej potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że większe wydajności można 

uzyskać z mas siarczanowych wyprodukowanych z Populus trichocarpa, niż z Populus 

deltoides x maximowiczii. Zostało stwierdzone w publikacji P7, że zawartość sumaryczna 

cukrów po procesie hydrolizy zwiększa się wraz z wiekiem drzewa. Największą zawartość 

cukrów otrzymano po hydrolizie mas celulozowych uzyskanych z najstarszych 5-letnich 

gatunków topoli. 

 Podsumowując, wykazałem że metoda siarczanowa była bardzo dobrą metodą 

wstępnej obróbki drewna szybko rosnących gatunków topoli. W wyniku procesu 

hydrolizy enzymatycznej siarczanowych mas celulozowych otrzymano duże zawartości 

glukozy i ksylozy, które były większe niż po hydrolizie kwasowej. Stwierdziłem, że 

siarczanowe masy celulozowe odznaczają się dużą przydatnością do wykorzystania w 

technologii produkcji bioetanolu. 

5.5. Główne osiągnięcia przeprowadzonych badań i propozycja ewentualnego 

wykorzystania wyników 

 

Do głównych osiągnięć przeprowadzonych badań należało: 

 

- dostosowanie i zoptymalizowanie metody hydrolizy kwasowej przy użyciu 72% kwasu 

siarkowego do różnej biomasy lignocelulozowej topoli i jesionu, 

- wykazanie, że metoda hydrolizy kwasowej przy użyciu 72% kwasu siarkowego jest bardzo 

dobrą metodą weryfikacji przydatności biomasy szybko rosnących gatunków topoli pod 

kątem technologii produkcji bioetanolu, 

- zbadanie składu chemicznego biomasy lignocelulozowej szybko rosnących gatunków topoli 

w celu produkcji bioetanolu i wykazanie, że spośród badanej biomasy drewno Populus 

trichocarpa odznacza się największym potencjałem do procesu produkcji bioetanolu, 

- wykazanie, że proces LHW drewna szybko rosnących gatunków topoli jest dobrą metodą 

obróbki wstępnej, gdyż w dużym stopniu zwiększa wydajność hydrolizy enzymatycznej, 

dzięki której otrzymuje się dużą zawartość glukozy, 

- zbadanie, że obecność substancji ekstrakcyjnych (do 2,8%) w drewnie topoli ma nieduży 

wpływ na wydajność hydrolizy kwasowej i enzymatycznej, 

- wykazanie, że metoda siarczanowa jest bardzo dobrą metodą obróbki wstępnej drewna 

szybko rosnących gatunków topoli, gdyż w wyniku hydrolizy enzymatycznej uzyskuje się 

duże zawartości glukozy i ksylozy, 

- stwierdzenie, że siarczanowe masy celulozowe otrzymane z drewna szybko rosnących 

gatunków topoli odznaczają się dużą przydatnością do wykorzystania w technologii produkcji 

bioetanolu. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

6.1. Główne kierunki działalności naukowej 
W ramach realizowanej przeze mnie działalności naukowej można wyróżnić następujące 

główne tematy badawcze, którymi się zajmowałem: 

 

 Wytwarzanie i badanie właściwości fizyko-chemicznych materiałów wybuchowych 

(rozdział 6.1.1); 

 Wykorzystanie metod klasycznych i instrumentalnych do analizy składu chemicznego 

różnych surowców lignocelulozowych (rozdział 6.1.2); 

 Badanie zmian masy cząsteczkowej i stopnia polimeryzacji celulozy wyodrębnionej 

różnymi metodami laboratoryjnymi (rozdział 6.1.3); 

 Badanie wpływu różnych czynników fizycznych i chemicznych na degradację 

strukturalnych składników drewna (rozdział 6.1.4); 

 Badanie procesów hydrolizy biomasy lignocelulozowej i fermentacji w kierunku 

otrzymywania bioetanolu (rozdział 6.1.5). 

 

6.1.1. Wytwarzanie i badanie właściwości fizyko-chemicznych materiałów wybuchowych 

 Swoją działalność naukową rozpocząłem będąc studentem 5 roku Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych. 

Opisywane w tym rozdziale tematy badawcze, miały praktyczny i aplikacyjny charakter, 
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istotny dla sektora związanego z obronnością kraju. Tematy te znalazły zastosowanie 

technologiczne i były realizowane we współpracy z takimi ośrodkami przemysłowymi jak 

Zakłady Tworzyw Sztucznych – Pronit Pionki, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A w 

Bydgoszczy, czy Nitron w Krupskim Młynie. Jednym z bardzo interesujących zagadnień, 

których się podjąłem, było otrzymywanie łusek samospalających służących do produkcji 

amunicji bezłuskowej. Łuski zostały otrzymane metodą czerpania przy użyciu kompozytów 

nitrocelulozo-celulozowych. Na początku zbadano warunki formowania w/w kompozytów i 

dla różnych czasów rozwłóknienia oraz stosunku nitrocelulozy do celulozy sprawdzono jak 

zmienia się masa, wilgotność, gramatura i gęstość uzyskanych kompozytów. 

Zaobserwowałem zależność między składem masy włóknistej, a czasem jej suszenia, 

gramaturą i gęstością. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w publikacji 3 (załącznik 3 

część II B). W innych badaniach analizowano właściwości wytrzymałościowe na zrywanie 

kompozytów nitrocelulozo-celulozowych z dodatkiem różnych lepiszczy. Stwierdziłem, że 

najlepszym środkiem wiążącym był octan celulozy, a jego dodatek w ilości 9% aż 

sześciokrotnie zwiększył wytrzymałość na zrywanie badanego kompozytu w porównaniu do 

próbki bez dodatku lepiszcza. Wyniki badań opisano w publikacji 4 (załącznik 3 część II B). 

Z kolei w publikacji 5 (załącznik 3 część II B) została zbadana stabilność w/w kompozytów 

metodą termograwimetryczną. Jako środek wiążący użyto roztwór 3% octanu celulozy, 

którym impregnowano kompozyt w różnym czasie (1 min i 60 min). Analiza 

termograwimetryczna wykazała różny ubytek masy w analizowanych próbkach, który miał 

charakter dwuetapowy. Ponadto, wykazałem że czas impregnacji 60 min był korzystniejszy 

niż 1 min, ponieważ stosunek wagowy nitrocelulozy do celulozy w otrzymanych 

kompozytach był bardzo zbliżony z teoretycznym. 

 Innym tematem, który realizowałem w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych 

było otrzymywanie nowych termostabilnych materiałów wybuchowych. W ostatnich latach 

szczególną uwagę zwrócono na nitroaminy o budowie klatkowej. Z pewnością najważniejszą 

z nich jest CL-20 (HNIW, 2,4,6,8,10,12-heksanitro-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurtzitan). 

Związek ten odznacza się dużą gęstością i wysoką energią, dużo wyższą niż inne bardziej 

znane i stosowane nitroaminy monocykliczne, takie jak heksogen (RDX), czy oktogen 

(HMX). Dotychczas przeprowadzone badania i obliczenia wykazały, że wykorzystanie CL-20 

do produkcji materiałów wybuchowych i miotających może przyczynić się do znacznej 

poprawy ich parametrów użytkowych. Problemem utrudniającym zwiększenie skali produkcji 

jest kosztowny sposób jego wytwarzania. Stąd, na świecie prowadzone są liczne badania nad 

uproszczeniem technologii i obniżeniem kosztów wytwarzania HNIW. W ramach realizacji 

pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych technik analitycznych (wysokosprawna 

chromatografia cieczowa, spektroskopia w podczerwieni - FT-IR, różnicowa kalorymetria 

skaningowa - DSC i chromatografia gazowa - GC) podjąłem się tematu dotyczącego zbadania 

pierwszego etapu syntezy CL-20, czyli otrzymywanie HBIW (2,4,6,8,10,12-heksabenzylo-

2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurtzitan). Okazuje się, że pierwszy etap syntezy (otrzymanie 

HBIW) jest etapem najistotniejszym, ponieważ od wyników wydajności tego etapu zależy 

wydajność całego procesu. HBIW powstaje w wyniku reakcji kondensacji glioksalu z 

benzyloaminą, a najwyższe wydajności (dochodzące do 80%) uzyskuje się stosując układ 

acetonitryl - kwas mrówkowy. W Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych zostały 

podjęte próby obniżenia kosztów syntezy HBIW. Na podstawie otrzymanych wyników badań 

okazało się, że można zredukować koszty produkcji HBIW prowadząc reakcję w tańszym 

układzie metanol - kwas siarkowy. Wyniki badań opisujące wpływ różnych parametrów na 

przebieg syntezy HBIW w układzie metanol - kwas siarkowy zostały przedstawione w 

publikacji 1 (załącznik 3 część II A). Uzyskane rezultaty pozwoliły sformułować tezę, że 

najistotniejszy wpływ na wydajność otrzymywania HBIW ma temperatura reakcji i obecność 



Załącznik 2a: Autoreferat                                                                          dr inż. Andrzej Antczak                               

 

 

33 
 

kwasu protonowego. Wzrost temperatury pozwala skrócić czas reakcji z kilku dni do kilku 

godzin, a zastosowanie kwasu protonowego zwiększa wydajność z 20% dla reakcji 

niekatalizowanej do 60-80% dla reakcji katalizowanej. 

6.1.2. Wykorzystanie metod klasycznych i instrumentalnych do analizy składu chemicznego 

różnych surowców lignocelulozowych 

 Opisywane w tym rozdziale badania naukowe realizowałem będąc pracownikiem 

naukowo-technicznym, a później adiunktem w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna 

Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na 

początku mojej pracy naukowej na SGGW zainteresowały mnie klasyczne metody analizy 

składu chemicznego drewna. W celu oznaczenia zawartości substancji ekstrakcyjnych i 

strukturalnych w drewnie konieczne jest przeprowadzenie ekstrakcji. Zwykle do tego celu 

wykorzystuje się aparat Soxhleta, a sam proces prowadzi się przy użyciu rozpuszczalników 

organicznych. Dawniej, jako rozpuszczalnik wykorzystywano mieszaninę benzenowo-

etanolową w stosunku wagowym 2:1 lub 1:1. Mieszanina ta bardzo dobrze rozpuszcza 

większość substancji niestrukturalnych znajdujących się w drewnie, jednak z powodu 

właściwości rakotwórczych i mutagennych została wyeliminowana z użycia w laboratorium. 

Stąd, pojawiła się konieczność znalezienia zamiennika w/w mieszaniny. Odpowiedni 

zamiennik, powinien posiadać jak najbardziej zbliżone właściwości ekstrakcyjne do 

oryginalnej mieszaniny benzenowo-etanolowej, tym bardziej że istnieje potrzeba porównania 

uzyskanych wyników badań z tymi wcześniejszymi. W związku z powyższym rozpocząłem 

poszukiwania właściwego rozpuszczalnika, a efektem tych poszukiwań były dwie prace 

naukowe: publikacja 1 i 2 (załącznik 3 część II B). Wykorzystując teoretyczne rozważania 

przy użyciu parametrów rozpuszczalności Hansena, a następnie na drodze eksperymentalnej 

wykazałem, że najlepszym zamiennikiem mieszaniny benzenowo-etanolowej była mieszanina 

chloroformu z etanolem w stosunku wagowym 93:7. Przy użyciu tej mieszaniny otrzymano 

identyczną zawartość substancji ekstrakcyjnych, co w przypadku rozpuszczalnika 

benzenowo-etanolowego. Ponadto, mieszanina chloroformowo-etanolowa posiada niższą 

temperaturę wrzenia, nie jest droga i jest niepalna.  

 W innych badaniach zajmowałem się oznaczaniem składu chemicznego drewna, kory 

oraz sęków pozyskanych z różnych pni dębowych wykorzystując metody klasyczne i 

instrumentalne. Metody klasyczne posłużyły głównie do zbadania zawartości substancji 

ekstrakcyjnych i mineralnych, ligniny oraz celulozy. Stwierdziłem, że kora i sęki ze 120-

letniego pnia dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl.) odznaczały się większą 

zawartością substancji ekstrakcyjnych i mineralnych oraz ligniny, niż drewno strefy bielu i 

twardzieli. Z kolei drewno strefy bielu i twardzieli zawierały większą zawartość celulozy. 

Natomiast w przypadku metod instrumentalnych, wykorzystywałem technikę atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej (AAS) do oznaczeń zawartości pierwiastków (wapnia, potasu, 

magnezu, manganu, sodu, żelaza, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu), a metodę HPLC z 

detektorem konduktometrycznym do oznaczeń zawartości anionów (chlorkowego, 

azotanowego III, azotanowego V, siarczanowego VI i wodorofosforanowego V). Spośród 

oznaczanych pierwiastków, zarówno w sękach, drewnie strefy bielu i twardzieli, a także w 

korze, w największych ilościach znajdował się wapń i potas, a w korze oprócz wymienionych 

pierwiastków również siarka w postaci anionu siarczanowego VI. Poza tym kora w 

odróżnieniu do drewna badanych stref zawierała więcej manganu i sodu oraz metali ciężkich, 

takich jak cynk, ołów i kadm, natomiast żelaza było najwięcej w sękach. Szczegółowe wyniki 

zostały przedstawione w publikacji 8 (załącznik 3 część II B). Podobne zależności uzyskałem 

w innych badaniach (publikacja 32, załącznik 3 część II B) przeprowadzonych na sękach z 

35-letniego pnia dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl.). Otrzymane wyniki 

potwierdziły, że sęki zawierają więcej substancji ekstrakcyjnych, niż drewno strefy bielu i 
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twardzieli oraz więcej niż drewno przysęczne. Dodatkowo, stwierdziłem że sęki wpływają na 

podwyższoną zawartość substancji ekstrakcyjnych w drewnie przysęcznym. Ponadto, 

analogicznie jak wcześniej, sęki w porównaniu do pozostałych badanych stref, zawierały 

najmniej celulozy, ale najwięcej ligniny. W innych badaniach analizowałem rozmieszczenie 

celulozy i jej indeks krystaliczności na przekroju poprzecznym i podłużnym w 90-letnim pniu 

dębowym bezszypułkowym (Quercus petraea Liebl.). Zawartość celulozy została oznaczona 

klasycznymi metodami Kürschnera-Hoffera i Seiferta. Z kolei indeks krystaliczności 

oznaczyłem techniką instrumentalną wykorzystując spektrometrię w podczerwieni dla 

celulozy wyodrębnionej obiema metodami. Na podstawie otrzymanych wyników, 

stwierdziłem że niezależnie od zastosowanej metody oznaczona zawartość celulozy zmniejsza 

się w kierunku od rdzenia do obwodu, natomiast wzdłuż wysokości pnia zmiany są 

nieregularne. Natomiast, odnośnie indeksu krystaliczności celulozy jego wartość była większa 

w drewnie strefy twardzieli graniczącej ze strefą bielu i w strefie bielu w odniesieniu do strefy 

przyrdzeniowej. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w publikacji 16 (załącznik 3 

część II B). Porównywałem również skład chemiczny drewna dębowego wykopaliskowego i 

współczesnego. Wiek drewna wykopaliskowego został oznaczony metodą 
14

C i wynosił około 

2500 lat, natomiast drewna współczesnego wynosił 100 lat. Spośród analiz metodami 

klasycznymi, została wyznaczona w powyższym materiale zawartość substancji 

ekstrakcyjnych i mineralnych, celulozy oraz ligniny. Poza tym wykorzystując technikę AAS 

oznaczono zawartość takich pierwiastków jak: wapń, żelazo, potas, magnez, sód, mangan, 

cynk i miedź, natomiast przy użyciu mikroskopu skaningowego zbadano strukturę drewna. 

Otrzymane wyniki badań wykazały mniejszą zawartość celulozy i większą zawartość ligniny 

w drewnie dębowym wykopaliskowym, niż w drewnie dębowym współczesnym. Ponadto, 

zaobserwowano w drewnie dębowym wykopaliskowym znacznie większą zawartość wapnia i 

żelaza oraz mniejszą zawartość potasu, niż w drewnie dębowym współczesnym. Szczegółowe 

wyniki badań zostały przedstawione w publikacji 3 (załącznik 3 część II A). W innej pracy 

(publikacja 37, załącznik 3 część II B) badałem wpływ długotrwałego działania warunków 

atmosferycznych na skład chemiczny drewna twardzieli dębowej. Drewno pozyskano z 

podpory żurawia i wyróżniono w nim trzy strefy: drewno strefy przyobwodowej, środkowej i 

przyrdzeniowej. Otrzymane wyniki badań porównano z natywnym drewnem twardzieli 

dębowej. Pod wpływem długotrwałego działania warunków atmosferycznych nastąpiły 

zmiany na przekroju poprzecznym drewna twardzieli dębowej w rozmieszczeniu substancji 

ekstrakcyjnych, substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH i ligniny, natomiast nie 

zaobserwowałem zmian w rozmieszczeniu celulozy. W współczesnym 80-letnim drewnie 

dębowym szypułkowym (Quercus robur L.) oznaczyłem również zawartość wyższych 

kwasów tłuszczowych za pomocą instrumentalnej metody chromatografii gazowej. 

Stwierdziłem, że drewno dębowe strefy przyrdzeniowej charakteryzowało się o około 40% 

większą zawartością wolnych kwasów tłuszczowych w stosunku do drewna strefy twardzieli i 

ponad dwukrotnie większą niż drewno strefy bielu. Z kolei w drewnie strefy bielu znajdowało 

się więcej wyższych kwasów tłuszczowych (oznaczonych jako całkowite) w stosunku do 

drewna strefy twardzieli i strefy przyrdzeniowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz, 

wykazałem że w skład drewna dębowego wchodziły trzy najważniejsze wolne kwasy 

tłuszczowe: palmitynowy, linolowy i lignocerynowy, a w mniejszych ilościach występowały 

kwasy palmitooleinowy, stearynowy, oleinowy, linolenowy, behenowy i cerotynowy. Nie 

zaobserwowano zmian istotnych statystycznie zawartości wyższych kwasów tłuszczowych 

wzdłuż wysokości pnia. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacji 2 

(załącznik 3 część II A) i 13 (załącznik 3 część II B). 

 Zajmowałem się badaniem składu chemicznego innych surowców roślinnych. 

Porównując metody klasyczne i instrumentalne, oznaczyłem zawartość substancji 



Załącznik 2a: Autoreferat                                                                          dr inż. Andrzej Antczak                               

 

 

35 
 

strukturalnych (ligniny, celulozy i pentozanów/ksylanów) w drewnie klonu polnego (Acer 

campestre L.). Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdziłem że najlepszą zgodność 

uzyskałem dla metod związanych z oznaczaniem zawartości ligniny. Zoptymalizowana 

przeze mnie metoda spektrofotometryczna z bromkiem acetylu dała bardzo zbliżone wyniki 

do metody wagowej i do danych literaturowych. Z kolei, odnośnie oznaczania zawartości 

polisacharydów należy dopracować metodę hydrolizy. Szczegółowe wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacji 30 (załącznik 3 część II B). W pracy (publikacja 7, załącznik 3 

część II A) również wykorzystałem metodę spektrofotometryczną z bromkiem acetylu do 

oznaczania zawartości ligniny w drewnie topoli (Populus tremula L. x tremuloides). 

Natomiast w publikacji 44 (załącznik 3 część II B) przy użyciu metod klasycznych zbadałem 

skład chemiczny drewna i kory z pnia, gałęzi i głównych korzeni głogu jednoszyjkowego. Z 

kolei w publikacji 35 (załącznik 3 część II B) zostały przedstawione wyniki badań dotyczące 

analizy zawartości wolnych cukrów i polisacharydów w owocach różnych odmian dyni 

(Cucurbia maxima Duch.). Opracowana i zoptymalizowana przeze mnie metodyka analizy 

cukrów przy użyciu metod klasycznych i techniki HPLC wykazała wysoką korelację 

zawartości amylozy, holocelulozy, celulozy i hemiceluloz w owocach badanych odmian dyni, 

co może być przydatne podczas selekcji roślin przeznaczonych do uprawy. Innym ciekawym 

zagadnieniem, którego się podjąłem była pomoc w opracowaniu metody analizy zawartości 

fosfonianów techniką spektrofotometryczną w materiale roślinnym. Znanych jest kilka metod 

ilościowej analizy fosfonianów, ale są one kosztowne, pracochłonne i mało wiarygodne dla 

materiału biologicznego. Opracowana procedura umożliwia w krótkim czasie i przy nakładzie 

niewielkich środków finansowych przeanalizować dużą liczbę próbek i oznaczyć fosfoniany z 

dużą dokładnością. Szczegółowy opis opracowanej metodyki został zawarty w publikacji 9 

(załącznik 3 część II A). Z kolei w publikacji 6 (załącznik 3 część II A) przy użyciu 

spektrofotometrii UV-VIS badałem zawartość chlorofilu w ekstraktach pozyskanych z pędów 

rzęsy drobnej (Lemna minor L.).  Dodatkowo, metodą wagową zanalizowałem przyrost rzęsy 

drobnej po aplikacji ekstraktów wybranych gatunków drewna. Powyższe badania miały na 

celu określenie ekotoksyczności etanolowych ekstraktów z sześciu rodzajów biomasy 

drzewnej (drewno dębu, topoli, żywotnika, merbau, ipe i tatajuba) wobec rzęsy drobnej. Na 

podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdziłem że rzęsa drobna była wrażliwa na 

toksyczne działanie ekstraktów z wybranych gatunków drewna. Przyrost rzęsy i zawartość 

chlorofilu zmniejszały się wraz ze wzrostem stężenia ekstraktów z wybranych gatunków 

drewna. Okazało się, że ekstrakty z drewna dębu i ipe wykazują największą toksyczność w 

badanym zakresie stężeń. Natomiast ekstrakty z drewna merbau dla stężeń do 10 mg/dm
3
 

miały pozytywny wpływ na przyrost rzęsy drobnej.  

 Innym ważnym zagadnieniem, często podejmowanym przeze mnie w wielu 

badaniach, była analiza, przy użyciu metod klasycznych i instrumentalnych, wpływu 

zanieczyszczeń środowiska na skład chemiczny drewna i kory z pnia, gałęzi oraz korzeni 

pozyskanych z różnych krajowych drzew. W moich pierwszych badaniach poświęconych 

temu zagadnieniu analizowałem zawartość substancji ekstrakcyjnych, celulozy i ligniny w 

drewnie ok. 100-letnich pni dębowych pozyskanych z leśnictwa Zegrze niedaleko Warszawy. 

Drzewa rosnące w tym rejonie były narażone na skażenie pyłami zawierającymi metale 

ciężkie pochodzące z elektrociepłowni Żerań i huty Arcelor Warszawa. Na podstawie 

uzyskanych wyników badań, porównanych z ze składem chemicznym drewna ze środowiska 

nieskażonego, stwierdziłem że skażenie środowiska wpłynęło na zwiększenie zawartości 

substancji ekstrakcyjnych w drewnie dębowym, szczególnie w strefie twardzieli graniczącej 

ze strefą bielu, a także w strefie twardzieli i twardzieli przyrdzeniowej. Natomiast, okazało się 

że nie wpłynęło na zawartość i rozmieszczenie celulozy i ligniny w drewnie na przekrojach 

poprzecznych i podłużnych badanych pni. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione 
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w publikacji 17 (załącznik 3 część II B). Ponadto dodatkowe analizy (publikacja 5, załącznik 

3 część II A), które wykonałem na korze pozyskanej z wcześniej badanych pni dębowych 

wykazały, że skażenie środowiska miało wpływ na zawartość substancji ekstrakcyjnych 

(zmniejszenie ich zawartości), na zawartość azotu (również zmniejszenie jego zawartości) 

oraz na zawartość takich pierwiastków jak wapń, magnez, żelazo, miedź, potas, ołów i kadm 

(zwiększenie ich zawartości) w odniesieniu do kory pozyskanej z pni dębowych 

pochodzących z nieskażonego środowiska. W kolejnych badaniach analizowałem zawartość 

substancji ekstrakcyjnych, mineralnych, rozpuszczalnych w 1% NaOH oraz zawartość 

celulozy i ligniny w drewnie i w korze pozyskanych z pnia, jak również z głównych gałęzi i 

korzeni. Badania zostały przeprowadzone na 45-letniej brzozie (Betula pendula Roth.) 

rosnącej w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w odległości 21 km od elektrociepłowni 

Kozienice. Przeprowadzone oznaczenia wykazały, że skażenie środowiska wywarło wpływ na 

rozmieszczenie substancji ekstrakcyjnych w drewnie i w korze na przekroju wzdłuż 

wysokości pnia. Drewno strefy przyobwodowej i środkowej w części odziomkowej pnia 

zawierało większą zawartość substancji ekstrakcyjnych w porównaniu do drewna tych stref na 

½ i ¾ wysokości pnia. Natomiast drewno strefy przyrdzeniowej zawierało większą zawartość 

substancji ekstrakcyjnych na ½ i ¾ wysokości pnia, niż drewno badanej strefy w części 

odziomkowej pnia. Z kolei w przypadku substancji mineralnych, stwierdziłem że skażenie 

środowiska wywarło wpływ na ich rozmieszczenie na przekrojach poprzecznych pnia. 

Odnośnie substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH, również stwierdziłem że skażenie 

środowiska wywarło wpływ na ich rozmieszczenie na przekrojach poprzecznych, jak i na 

przekroju wzdłuż wysokości pnia, a w przypadku ligniny zaobserwowano zwiększoną jej 

zawartość w korze. Natomiast nie stwierdzono wpływu skażenia środowiska na zawartość i 

rozmieszczenie celulozy w drewnie i w korze badanego pnia. Szczegółowe wyniki badań 

zostały przedstawione w publikacji 22 (załącznik 3 część II B). Analogiczne zależności 

odnośnie wpływu skażenia środowiska na rozmieszczenie substancji ekstrakcyjnych i 

mineralnych w drewnie i korze pnia oraz w drewnie gałęzi klonu zwyczajnego (Acer 

platanoides L.) uzyskałem w publikacji 28 (załącznik 3 część II B). Poza tym skażenie 

środowiska miało wpływ na zawartość pierwiastków (wapnia, magnezu, manganu, cynku, 

żelaza, glinu, potasu, sodu i strontu) oznaczonych metodami atomowej spektroskopii 

emisyjnej (AES) i AAS w drewnie, w korze oraz w korzeniach klonu zwyczajnego 

(publikacja 21, załącznik 3 część II A). Szczególnie, uwagę zwróciła bardzo podwyższona 

zawartość sodu w badanych częściach drzewa, co prawdopodobnie było spowodowane 

wysokim zasoleniem miejskim. Jeszcze większe zmiany w składzie chemicznym drewna i 

kory ok. 70-letniej brzozy (Betula pendula Roth.) wywołało skażenie środowiska 

spowodowane przez przemysł górniczy siarki. Oprócz zmian w zawartości i rozmieszczeniu 

substancji ekstrakcyjnych, zanotowano również zmiany w zawartości celulozy i ligniny w 

drewnie i w korze. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacji 34 

(załącznik 3 część II B). W innych badaniach wykorzystując instrumentalną metodę AAS 

oznaczyłem zawartość metali ciężkich (ołowiu i cynku) w korze młodych drzew sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.) pochodzących z 

terenów ekologicznie czystych. Dla porównania wykonałem analogiczną analizę kory drzew 

takich samych gatunków, ale rosnących na terenach Polski o wysokim stopniu skażenia. 

Uzyskane wyniki badań, potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że stężenie ołowiu i 

cynku było znacznie większe w korze gatunków rosnących na terenach skażonych niż na 

obszarach ekologicznie czystych. Ponadto, okazało się że dąb lepiej wiąże metale ciężkie z 

gleby i je akumuluje, niż sosna, ponieważ stężenie obu badanych pierwiastków było większe 

w korze młodych dębów, niż w korze młodych sosen. Szczegółowe wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacji 27 (załącznik 3 część II B). W kolejnych pracach badałem wpływ 
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skażenia środowiska, spowodowany przez przemysł nawozów azotowych (Grupa Azoty 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.), na akumulację metali i niemetali w drewnie i w korze 

około 70-letniej sosny zwyczajnej. Wykorzystując metodę klasyczną (metoda Kjeldahla) 

oznaczono zawartość azotu oraz przy użyciu metod instrumentalnych (HPLC z detektorem 

konduktometrycznym, AES i AAS) analizowano zawartość anionów (chlorkowego, 

siarczanowego VI i wodorofosforanowego V) oraz pierwiastków (wapnia, magnezu, żelaza, 

cynku, glinu, ołowiu, strontu, potasu i sodu). Stwierdziłem duży wpływ skażenia środowiska 

na zawartość azotu (zmniejszenie jego zawartości w porównaniu z próbkami ze środowiska 

nieskażonego) oraz anionu chlorkowego (zwiększenie jego zawartości) w drewnie i w korze. 

Poza tym zaobserwowałem wpływ skażenia środowiska na zawartość wapnia, potasu, sodu, 

manganu, aluminium, ołowiu i strontu w drewnie i w korze. Szczegółowe wyniki badań 

zostały przedstawione w publikacjach 13 i 18 (załącznik 3 część II A). W powyższym 

materiale badawczym przy użyciu metod klasycznych zanalizowałem skład chemiczny, czyli 

zawartość substancji ekstrakcyjnych, substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH, celulozy i 

ligniny. Stwierdziłem, że skażenie środowiska wywołane przez przemysł nawozów 

azotowych spowodował zmniejszenie zawartości substancji ekstrakcyjnych, substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH i ligniny w korze, natomiast w przypadku celulozy nie 

zaobserwowałem istotnych różnic. Z kolei odnośnie wpływu skażenia środowiska na skład 

chemiczny drewna, jedynie odnotowałem zmiany w zawartości substancji rozpuszczalnych w 

1% NaOH oraz ligniny na przekrojach poprzecznych pni. Szczegółowe wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacji 43 (załącznik 3 część II B). W jeszcze innych pracach, zająłem 

się badaniem wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zmianę składu chemicznego 

drewna i kory około 60-letniej morwy białej (Morus alba L.). Wykorzystując metody 

klasyczne i instrumentalne zanalizowałem zawartość substancji ekstrakcyjnych i mineralnych, 

azotu, anionów (azotanowego V, siarczanowego VI i wodorofosforanowego V) oraz 

pierwiastków (wapnia, magnezu, potasu, manganu, sodu, żelaza, miedzi, ołowiu i kadmu). Na 

podstawie otrzymanych wyników badań stwierdziłem, że skażenie środowiska spowodowane 

zanieczyszczeniami komunikacyjnymi wpłynęło na zwiększoną zawartość substancji 

ekstrakcyjnych, substancji mineralnych, anionów siarczanowych VI i wodorofosforanowych 

V oraz większości analizowanych pierwiastków w drewnie i w korze. Jedynie w przypadku 

manganu i azotu, pod wpływem skażenia środowiska zaobserwowałem zmniejszenie jego 

zawartości w drewnie i w korze. Z kolei, odnośnie miedzi i kadmu nie zaobserwowałem 

istotnych zmian. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacjach 41 i 42 

(załącznik 3 część II B) oraz publikacji 20 (załącznik 3 część II A). 

  Oddzielnym zagadnieniem, którego się podjąłem było wykorzystanie metody 

instrumentalnej (spektrometria fluorescencji rentgenowskiej, XRF) do oznaczenia zawartości 

niektórych pierwiastków w surowcu roślinnym. Wykorzystując powyższą technikę badałem 

efektywność impregnacji drewna sosny (Pinus sylvestris L.) różnymi środkami ochrony na 

bazie chloru, miedzi i chromu. Poza tym metoda XRF posłużyła do analizy zawartości metali 

(manganu, żelaza, niklu, miedzi, chromu i cynku) w różnym surowcu roślinnym, takim jak 

drewno, kora i liście trzech gatunków topoli (Populus maximowczii, Populus trichocarpa i 

Populus tremula). Powyższe metale to potencjalne inhibitory w procesie hydrolizy 

enzymatycznej, co jest istotne w kontekście technologii produkcji bioetanolu. Również 

wykorzystywałem technikę XRF do badania wpływu skażenia środowiska na rozmieszczenie 

niektórych pierwiastków (żelaza, miedzi, kadmu, strontu, manganu i chromu) na przekrojach 

poprzecznych pnia klonu zwyczajnego. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych 

wyników wykazałem, że technika XRF jest bardzo dobrym narzędziem do analizy 

porównawczej zawartości i rozmieszczenia badanych pierwiastków w różnej biomasie 

lignocelulozowej, ponieważ jest szybką metodą, nie wymaga czasochłonnego 



Załącznik 2a: Autoreferat                                                                          dr inż. Andrzej Antczak                               

 

 

38 
 

przygotowywania próbek i należy do metod nieniszczących. Szczegółowe wyniki badań 

zostały przedstawione w publikacjach 14 (załącznik 3 część II A), 9, 14, 26 i 29 (załącznik 3 

część II B). 

6.1.3. Badanie zmian masy cząsteczkowej i stopnia polimeryzacji celulozy wyodrębnionej 

różnymi metodami laboratoryjnymi 

 Zdobyte doświadczenie podczas realizacji pracy magisterskiej na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Warszawskiej mogłem wykorzystać, gdy zostałem przydzielony do 

obsługi chromatografu cieczowego w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas pracy związanej z użyciem 

chromatografu cieczowego udało mi się opracować wiele metod analiz różnych związków 

chemicznych występujących w biomasie roślinnej. Według mnie, bardzo ważnym 

osiągnięciem było dopracowanie warunków metody rozpuszczania celulozy w celu 

oznaczenia jej masy cząsteczkowej i stopnia polimeryzacji techniką chromatografii 

wykluczania przestrzennego (SEC). Przewagą metody SEC nad innymi metodami jest 

możliwość wyznaczenia pełnego rozkładu masy cząsteczkowej badanej celulozy, a nie tylko 

średniej wartości jak w innych technikach analitycznych. Nowa zoptymalizowana procedura 

rozpuszczania celulozy przebiegała w układzie chlorek litu/N,N-dimetyloacetamid, a proces 

aktywacji był realizowany z wykorzystaniem 12-stanowiskowego systemu próżniowego 

Baker-12G. Zastosowany rozpuszczalnik nie powodował degradacji celulozy, nawet w ciągu 

długiego okresu przechowywania próbek. Ponadto, opracowana procedura rozpuszczania 

celulozy umożliwiała całkowite rozpuszczenie większości analizowanych próbek. Problemy z 

rozpuszczalnością pojawiły się jedynie w przypadku celulozy pozyskanej metodą Kürschnera-

Hoffera z drewna sosny. Zanieczyszczenia (lignina i glukomannany) utrudniały pełne 

rozpuszczenie celulozy i zaniżały otrzymywane wartości mas cząsteczkowych. Stąd, 

zastosowanie 0,01M roztworu borowodorku sodu, a następnie 1% NaOH w temperaturze 

pokojowej przed etapem aktywacji, umożliwiło lepsze rozpuszczenie celulozy pozyskanej z 

drewna sosny i otrzymanie wiarygodnych wyników masy cząsteczkowej. Szczegółowe 

wyniki badań zostały przedstawione w publikacjach 20 i 21 (załącznik 3 część II B).  

Dopracowana i zoptymalizowana procedura rozpuszczania celulozy została wykorzystana do 

zbadania stopnia polimeryzacji tego związku pozyskanego z trzech rodzajów miskanta: 

miskanta olbrzymiego, cukrowego i chińskiego oraz z dwóch rodzajów sorgo: sorgo cukrowe 

i dwubarwne. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacji 19 (załącznik 3 

część II A). W innych badaniach analizowałem jak wpływa metoda wyodrębniania celulozy 

drzewnej na otrzymywane wyniki mas cząsteczkowych  i stopnia polimeryzacji tego związku. 

Spośród rozpatrywanych metod porównywałem dwie najczęściej stosowane metody 

laboratoryjne: metoda Seiferta i Kürschnera-Hoffera. Wykazałem, że bardziej wiarygodne 

wyniki mas cząsteczkowych i stopnia polimeryzacji uzyskuje się, gdy celuloza z drewna jest 

wyodrębniona przy użyciu metody Kürschnera-Hoffera stosując trzy cykle gotowania w 

mieszaninie 65% kwasu azotowego V i 96% etanolu. Zastosowanie metody Seiferta do 

pozyskania celulozy z drewna umożliwia otrzymanie czystszego produktu, ale niestety 

bardziej zdegradowanego, czyli o niższym stopniu polimeryzacji. Szczegółowe wyniki badań 

zostały przedstawione w publikacjach 12, 15 i 16 (załącznik 3 część II B). W jeszcze innych 

badaniach zajmowałem się zoptymalizowaniem metody wiskozymetrycznej do oznaczenia 

stopnia polimeryzacji celulozy. Metoda ta, w odróżnieniu do techniki SEC, nie umożliwia 

otrzymania pełnego rozkładu mas cząsteczkowych celulozy, ale jedynie średniego stopnia 

polimeryzacji. Dodatkowo do rozpuszczenia próbki jest używany degradujący 

rozpuszczalnik, najczęściej kompleks miedzi II z etylenodiaminą (CuEN). Na podstawie 

przeprowadzonych badań udało się zminimalizować degradujący wpływ rozpuszczalnika, 

dzięki czemu uzyskano wiarygodny wynik średniego stopnia polimeryzacji celulozy. 
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Zastosowana optymalizacja polegała na powtarzaniu pomiaru w pewnych odstępach 

czasowych i przeprowadzenie ekstrapolacji wyników do warunków początkowych 

rozpuszczania. Warto tutaj zaznaczyć, że zoptymalizowana metoda wiskozymetryczna 

pozwoliła otrzymać wyniki z dużą dokładnością, większą niż te uzyskiwane za pomocą metod 

opisanych w normach. Nową zoptymalizowaną metodę wiskozymetryczną wykorzystywałem 

do zbadania stopnia polimeryzacji czystej komercyjnej celulozy firmy Merck i określenia 

wpływu metod wyodrębniania celulozy na jej degradację. Szczegółowe wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacji 6 (załącznik 3 część II B).      

6.1.4. Badanie wpływu różnych czynników fizycznych i chemicznych na degradację 

strukturalnych składników drewna 

 Kolejny rozdział dotyczy badania wpływu różnych czynników fizycznych i 

chemicznych na degradację strukturalnych składników drewna. W badaniach tych przede 

wszystkim wykorzystywałem technikę SEC do analizy stopnia degradacji głównego składnika 

drewna, czyli celulozy. Pierwszym badanym przeze mnie czynnikiem degradującym było 

promieniowanie UV (zakres promieniowania 250-600 nm). Jako materiał badawczy użyłem 

celulozę wyodrębnioną metodą Kürschnera-Hoffera z drewna sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.) ze strefy twardzieli i bielu. Czas naświetlania promieniowaniem UV próbek 

celulozy wynosił 400 godzin, a próbki w celu wykonania analizy SEC pobierałem co 20 

godzin. Na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdziłem że promieniowanie UV 

powoduje degradację celulozy drzewnej, a ponadto degradacja celulozy pozyskanej z drewna 

sosny ze strefy twardzieli przebiegała szybciej niż ze strefy bielu. Szczegółowe wyniki badań 

zostały przedstawione w publikacji 10 (załącznik 3 część II B).  

 W innych realizowanych przeze mnie badaniach czynnikiem degradującym była 

temperatura. W tym wypadku jako materiał badawczy również użyłem celulozę 

wyodrębnioną metodą Kürschnera-Hoffera z drewna sosny zwyczajnej ze strefy bielu. 

Dodatkowo sprawdziłem jak zachowuje się celuloza w obecności przeciwutleniaczy. Spośród 

przeciwutleniaczy badałem naturalne stabilizatory występujące w drewnie (lignina i 

substancje ekstrakcyjne) oraz sztuczne (2,6-ditertbutylo-4-metylofenol, galusan propylu, 

2,4,5-trihydroksybutyrofenon i etoksychina). Według mnie, zbadanie wpływu 

przeciwutleniaczy na proces degradacji celulozy było ważnym osiągnięciem naukowym i 

temat ten był realizowany przeze mnie w ramach badań związanych z pracą doktorską. Na 

podstawie otrzymanych wyników badań, wykazałem że podczas przyspieszonego starzenia w 

95C najlepszym sztucznym przeciwutleniaczem była etoksychina. 2,6-ditertbutylo-4-

metylofenol również posiadał właściwości stabilizujące, ponieważ w jego obecności proces 

depolimeryzacji celulozy został spowolniony. Natomiast w przypadku naturalnych 

stabilizatorów, najlepszym przeciwutleniaczem była lignina. W obecności ligniny proces 

depolimeryzacji celulozy przebiegał nawet wolniej, niż w obecności sztucznych 

przeciwutleniaczy. Z kolei substancje ekstrakcyjne, w badanych warunkach podwyższonej 

temperatury, nie wykazywały właściwości stabilizujących, a co więcej przyspieszały proces 

degradacji celulozy. Odnośnie wykorzystania galusanu propylu jako stabilizatora, jego 

zachowanie w warunkach podwyższonej temperatury było najbardziej różnorodne. Otóż, gdy 

proces przyspieszonego starzenia przebiegał w warunkach tlenowych, galusan propylu 

przyspieszał degradację celulozy, natomiast w warunkach beztlenowych galusan propylu 

inhibitował depolimeryzację celulozy. Przeciwutleniacz ten w bardzo podobny sposób 

zachowywał się w wyższej temperaturze 130 C. Szczegółowe wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacjach 16 (załącznik 3 część II A), 11 i 19 (załącznik 3 część II B). Z 

kolei w publikacji 7 (załącznik 3 część II B) określiłem warunki analizy HPLC sztucznych 

przeciwutleniaczy oraz wydajności ich ekstrakcji z matrycy celulozowej. Badania te były 
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istotne, ponieważ umożliwiały monitorowanie stopnia zużycia danego stabilizatora. Ponadto, 

w innych badaniach (publikacja 18, załącznik 3 część II B) wykonałem analizę FT-IR, w celu 

określenia wpływu przeciwutleniacza na stopień krystaliczności celulozy poddanej 

przyspieszonemu starzeniu. Na podstawie otrzymanych wyników, okazało się że termiczne 

starzenie celulozy z przeciwutleniaczem lub bez dodatku przeciwutleniacza w warunkach 

tlenowych powoduje wzrost krystaliczności celulozy. Degradacja celulozy w obecności 2,4,5-

trihydroksybutyrofenonu i etoksychiny w 130 °C (atmosfera powietrza), prawdopodobnie 

głównie przebiega w obszarach amorficznych. Natomiast dodatek galusanu propylu do 

matrycy celulozy sprzyja przebiegowi termicznej degradacji celulozy zarówno w obszarach 

amorficznych jak i krystalicznych. W kolejnych realizowanych przeze mnie badaniach, 

również czynnikiem degradującym była temperatura, a analizowany proces dotyczył 

termicznej modyfikacji drewna dębowego. Modyfikacja termiczna została przeprowadzona w 

190 °C w oleju rzepakowym. Oznaczyłem skład chemiczny (zawartość substancji 

ekstrakcyjnych, holocelulozy, celulozy i hemiceluloz) drewna kontrolnego 

(niemodyfikowanego) i po modyfikacji termicznej. Na podstawie otrzymanych wyników 

badań, stwierdziłem że pod wpływem wysokiej temperatury największej degradacji ulegają 

hemicelulozy. Zaobserwowałem, że wraz ze wzrostem czasu modyfikacji, następuje 

stopniowe zmniejszenie zawartości holocelulozy oraz pozorne nieduże zwiększenie 

zawartości celulozy i substancji ekstrakcyjnych. Szczegółowe wyniki badań przedstawiłem w 

publikacji 31 (załącznik 3 część II B). Z kolei w innych badaniach modyfikacji termicznej w 

160 °C i w 200 °C zostało poddane drewno sosny zwyczajnej. Wysoka temperatura 

spowodowała pogorszenie właściwości mechanicznych drewna (wytrzymałość na ściskanie i 

moduł sprężystości) oraz obniżenie stopnia polimeryzacji celulozy. Ponadto, udało się znaleźć 

korelację między tymi właściwościami, a temperaturą i czasem termicznej modyfikacji. 

Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w publikacji 15 (załącznik 3 część II A). 

 W kolejnych badaniach analizowałem wpływ czynników chemicznych na degradację 

strukturalnych składników drewna. W publikacji 40 (załącznik 3 część II B) przedstawiłem 

prace, które dotyczyły badań zniszczonych sosnowych elementów więźb dachowych zamków 

w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Zniszczenia miały postać powierzchniowego 

rozwłóknienia (sięgające na głębokość do 2-4 mm) wskazujące na maceracje tkanki drzewnej 

skutkującej spadkiem jej spoistości. W celu wyjaśnienia genezy powstałych zniszczeń, 

podjąłem się próby wykonania analiz składu chemicznego zdegradowanego drewna, który 

porównałem ze składem chemicznym drewna zdrowego (niezdegradowanego). 

Przeprowadzone analizy składu chemicznego drewna wykazały nieduże zmiany w zakresie 

zawartości celulozy, α-celulozy i stopnia polimeryzacji celulozy. Z kolei oznaczona zawartość 

ligniny obniżyła się nawet o 42% względem drewna zdrowego. Ponadto, zawartość substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH wzrosła dwukrotnie. Stwierdziłem, że prawdopodobnie to 

zmiany w obszarze ligniny były odpowiedzialne za degradację i rozwłóknienie drewna. 

Dodatkowo, analiza jakościowa wykazała w drewnie zdegradowanym obecność w dużych 

ilościach jonów siarczanowych, fosforanowych, boranowych, węglanowych i amonowych. 

Świadczy to o tym, że drewno zostało zaimpregnowane nieorganicznym 

wodorozpuszczalnym środkiem solnym. Najprawdopodobniej był to środek ogniochronny 

typu Ogniochron, czy Fobos, który mógł spowodować degradację drewnianych elementów 

zabytkowych więźb dachowych. W innych badaniach analizowałem wpływ ozonu na 

degradację drewna sosny zwyczajnej. W tym celu wykonałem oznaczenia składu 

chemicznego drewna przed i po ozonowaniu. Na podstawie uzyskanych wyników badań, 

stwierdziłem że pod wpływem ozonu dochodzi do zwiększenia zawartości substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH i substancji ekstrakcyjnych, co może wskazywać na degradację 

substancji strukturalnych drewna: część ligniny i polisacharydów, szczególnie o niskim 
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stopniu polimeryzacji. Przeprowadzona analiza SEC wykazała, że również celuloza o 

najwyższej masie cząsteczkowej była podatna na depolimeryzację. Dodatkowo, wykonane 

badania mechaniczne potwierdziły, że pod wpływem ozonu dochodzi do degradacji drewna, 

ponieważ zaobserwowano spadek wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien o ok. 12%. 

Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacjach 23 i 24 (załącznik 3 część 

II B). 

6.1.5. Badanie procesów hydrolizy biomasy lignocelulozowej i fermentacji w kierunku 

otrzymywania bioetanolu 

 W ostatnim rozdziale dotyczącym moich pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

omówiłem prace z zakresu badań procesów hydrolizy biomasy lignocelulozowej i fermentacji 

w kierunku otrzymywania bioetanolu. Opisywana przeze mnie tematyka dotyczy energii 

odnawialnej i jest zagadnieniem bardzo istotnym z naukowego i praktycznego punktu 

widzenia. W kilku pracach poruszyłem temat związany z badaniem wpływu różnych 

czynników na wydajność hydrolizy enzymatycznej biomasy topoli. W publikacjach 8 

(załącznik 3 część II A) i 45 (załącznik 3 część II B) badałem wpływ metod obróbki wstępnej 

(rozdrobnienie mechaniczne i wybuch parowy) drewna topoli na wydajność hydrolizy 

enzymatycznej. Na podstawie otrzymanych wyników badań, stwierdziłem że zarówno 

obróbka mechaniczna, jak i wybuch parowy znacznie zwiększyły wydajność hydrolizy 

enzymatycznej. W przypadku rozdrobnienia mechanicznego, okazało się że powierzchnia 

zewnętrzna drewna może być powiększana tylko do pewnych granic i dalsze rozdrabnianie 

wymaga zbyt dużego nakładu energii, stąd przestaje być opłacalne. Natomiast, w przypadku 

wybuchu parowego zastosowanie zbyt wysokich temperatur (powyżej 200 °C) nie było 

korzystne, gdyż spowodowało spadek wydajności hydrolizy enzymatycznej. 

Prawdopodobnie, otrzymanie niższych zawartości cukrów (glukozy i ksylozy) mogło być 

spowodowane reakcjami kondensacji ligniny i polisacharydów lub powstaniem dużych ilości 

inhibitorów, które zahamowały przebieg reakcji hydrolizy enzymatycznej. Z kolei w 

publikacji 10 (załącznik 3 część II A) analizowałem wpływ substancji inhibitującej (furfuralu) 

na przebieg hydrolizy enzymatycznej celulozy wyodrębnionej z drewna topoli. Otrzymane 

wyniki zawartości glukozy, potwierdziły że już nieduży dodatek furfuralu (10 μL) znacznie 

obniża wydajność hydrolizy enzymatycznej. Furfural to substancja, która może powstawać 

podczas wysokotemperaturowej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej zwłaszcza w 

kwaśnym środowisku. W następnej publikacji 36 (załącznik 3 część II B) badałem wpływ 

dodatku azydku sodu (substancji często stosowanej jako insektycyd, fungicyd i bakeriocyd) 

na wydajność hydrolizy enzymatycznej holocelulozy pozyskanej z drewna topoli. Otrzymane 

wyniki zawartości glukozy i ksylozy w hydrolizacie pozwoliły na sformułowanie 

stwierdzenia, że azydek sodu nie ma działania inhibitującego na proces hydrolizy 

enzymatycznej. Substancja ta może być stosowana jako środek zapobiegający rozwojowi 

grzybów i bakterii podczas hydrolizy enzymatycznej oraz podczas przechowywania mokrego 

materiału. W publikacji 39 (załącznik 3 część II B) omówiłem zagadnienia związane z 

otrzymywaniem bioetanolu z biomasy lignocelulozowej oraz zamieściłem wyniki badań 

dotyczące pomiarów porowatości drewna topoli nowoczesną i innowacyjną techniką 

odwrotnej chromatografii żelowej (ISEC). Porowatość biomasy lignocelulozowej jest 

czynnikiem bardzo istotnym, ponieważ od niej w dużym stopniu zależy wydajności procesu 

hydrolizy enzymatycznej, a w efekcie końcowym wydajność produkcji bioetanolu. W pracy 

przedstawiono jak zmienia się porowatość drewna pod wpływem różnych metod obróbki 

wstępnej, takich jak ultradźwięki, zamrażanie, czy wybuch parowy. Na podstawie uzyskanych 

wyników badań, stwierdziłem że zastosowanie metody ISEC pozwala na szybką i precyzyjną 

ocenę porowatości biomasy. Cechuje się dobrym zakresem pomiarowym i może być 

wykorzystana do oceny właściwości surowca przeznaczonego do produkcji bioetanolu.  
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 Oprócz analizy wpływu różnych czynników na przebieg hydrolizy enzymatycznej, 

zajmowałem się również badaniem samego procesu fermentacji w kierunku otrzymywania 

etanolu. W publikacji 38 (załącznik 3 część II B) badałem przebieg procesu fermentacji 

wzorcowej glukozy w różnych warunkach. Analizowałem wpływ różnych czynników 

(temperatury, dodatku pożywki i buforu octanowego) na wydajność procesu fermentacji 

glukozy. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdziłem, że dodatek pożywki 

(wodorofosforan diamonu) w ilości 0,1% miał korzystny wpływ na produkcję etanolu. 

Natomiast, dodatek buforu octanowego (pH=5) wykazywał negatywny wpływ na 

uzyskiwanie etanolu. Odnośnie wpływu temperatury, okazało się że wyższe temperatury 

znacznie przyspieszają proces fermentacji i w 30°C wydajność alkoholu etylowego była 

około dwukrotnie większa niż w 25°C. W publikacji 17 (załącznik 3 część II A) 

przedstawiłem wyniki badań dotyczące zarówno procesu hydrolizy enzymatycznej jak i 

fermentacji. Do hydrolizy użyłem celulozę, holocelulozę i drewno natywne topoli. Hydrolizę 

enzymatyczną prowadzono przez 24 godziny i 60 godzin. Otrzymane hydrolizaty po 60 

godzinach poddano procesowi fermentacji. Największą wydajność hydrolizy enzymatycznej 

uzyskano z celulozy po 60 godzinach procesu, a najmniejszą z drewna natywnego. Natomiast, 

w przypadku procesu fermentacji największą wydajność otrzymano z hydrolizatów 

holocelulozy, a najmniejszą z hydrolizatów drewna natywnego. Na podstawie otrzymanych 

wyników badań stwierdziłem, że w drewnie natywnym występują substancje inhibitujące 

proces hydrolizy i fermentacji. Prawdopodobnie głównymi inhibitorami są lignina i 

substancje ekstrakcyjne.  

 Oprócz badań związanych z biomasą topoli w innych pracach 22 (załącznik 3 część II 

A) i 46 (załącznik 3 część II B) omówiłem i zbadałem możliwości wykorzystania słomy 

kukurydzianej jako potencjalnego surowca do produkcji bioetanolu. Oznaczyłem skład 

chemiczny słomy kukurydzianej i przeprowadziłem hydrolizę enzymatyczną biomasy 

poddanej obróbce wstępnej w gorącej wodzie (metoda LHW). Metoda LHW jest prostym i 

skutecznym sposobem aktywacji materiału lignocelulozowego. Otrzymane zawartości cukrów 

(glukozy i ksylozy) korelowały ze składem chemicznym słomy przed i po obróbce wstępnej. 

Stwierdziłem, że obróbka LHW słomy kukurydzianej wpłynęła korzystnie na wydajność 

hydrolizy enzymatycznej. Stąd, wnioskowałem że słoma kukurydziana jako odpadowy 

materiał lignocelulozowy może być interesującym surowcem do produkcji bioetanolu.  

6.2. Podsumowanie pracy naukowo-badawczej 

 Mój dorobek publikacyjny składa się z 68 publikacji naukowych (w tym 27 z listy A), 

7 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 73 materiałów konferencyjnych (referaty i 

postery). Siedem prac stanowi oceniane osiągnięcie naukowe (sumaryczny IF = 3,722 i suma 

punktów MNiSW = 140). Całkowity sumaryczny IF opublikowanych prac wynosi 27,289, a 

całkowita suma punktów MNiSW jest równa 870. Szczegółowy wykaz publikacji i 

materiałów konferencyjnych znajduje się w załączniku 3 części I B, II A, II B, II H i III A. 

 

Wykaz publikacji podsumowujący dorobek publikacyjny: 

- przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

Czasopismo 
Rok 

wydania 

Liczba 

publikacji 

Liczba 

punktów 

MNiSW 

Sumaryczna 

liczba 

punktów 

MNiSW 

Impact 

Factor 

Sumaryczny 

Impact 

Factor 

Czasopisma z listy A 

Przemysł 2008 1 10 10 0,254 0,254 
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Chemiczny 

Wood 

Research 

2009 1 15 15 0,369 0,369 

2010 1 20 20 0,284 0,284 

Czasopisma z listy B 

Annals of 

Warsaw 

Agricultural 

University. 

Forestry and 

Wood 

Technology 

2006 6 4 24 - - 

Annals of 

Warsaw 

University of 

Life 

Sciences, 

Forestry and 

Wood 

Technology 

2007 2 4 8 - - 

2008 4 4 16 - - 

2009 2 4 8 - - 

2010 3 6 18 - - 

Przemysł 

Drzewny 
2008 1 2 2 - - 

Łącznie - 21 - 121 - 0,907 

 

- po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Czasopismo 
Rok 

wydania 

Liczba 

publikacji 

Liczba 

punktów 

MNiSW 

Sumaryczna 

liczba 

punktów 

MNiSW 

Impact 

Factor 

Sumaryczny 

Impact 

Factor 

Czasopisma z listy A 

Przemysł 

Chemiczny 

2014 2 15 30 0,399 0,798 

2015 3 15 45 0,367 1,101 

2016 1 15 15 0,385 0,385 

2017 1 15 15 0,399 0,399 

2018 2 15
* 

30 0,399
* 

0,798 

Wood 

Research 

2014 1 15 15 0,364 0,364 

2015 1 15 15 0,399 0,399 

2017 1 20 20 0,642 0,642 

2018 1 20
*
 20 0,642

*
 0,642 

BioResources 

2012 1 40 40 1,309 1,309 

2014 1 40 40 1,425 1,425 

2018 1 40
*
 40 1,202

*
 1,202 

Plant, Cell & 

Environment 
2015 1 45 45 6,169 6,169 

International 

Journal of 

Food Science 

&Technology 

2015 1 25 25 1,504 1,504 

Journal of 2015 1 40 40 3,199 3,199 
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Food 

Engineering 

Drewno 
2016 3 15 45 0,642 1,926 

2018 1 15
*
 15 0,311

*
 0,311 

Cellulose 2018 1 45
*
 45 3,809

*
 3,809 

Czasopisma z listy B 

Annals of 

Warsaw 

University of 

Life 

Sciences, 

Forestry and 

Wood 

Technology 

2011 4 6 24 - - 

2012 3 6 18 - - 

2013 3 6 18 - - 

2014 1 6 6 - - 

2015 2 10 20 - - 

2016 3 10 30 - - 

2017 2 10 20 - - 

2018 2 10
*
 20 - - 

Zeszyty 

Problemowe 

Postępów 

Nauk 

Rolniczych 

2013 1 9 9 - - 

Polish 

Journal of 

Agronomy 

2014 1 4 4 - - 

Episteme 2015 1 5 5 - - 

Łącznie - 47 - 714 - 26,382 
* punktacja zgodna z rokiem 2017 

 

Zestawienie liczbowe osiągnięć w pracy naukowo-badawczej  

 

Rodzaj 

publikacji/aktywności 

Przed uzyskaniem stopnia 

doktora 
Po uzyskaniu stopnia doktora 

Liczba IF 
Punkty 

MNiSW 
Liczba IF 

Punkty 

MNiSW 

Oryginalne prace 

twórcze 
21 0,907 121 47 26,382 714 

Monografie; rozdziały 

w monografiach i 

książkach naukowych 

1 - 5 6 - 30 

Referaty 20 - - 29 - - 

Postery 0 - - 24 - - 

Liczba cytowań 

zgodnie z bazą Web of 

Science (bez 

autocytowań) 

70 (51) (stan na dzień 28.02.2019r.) 

Liczba cytowań 

zgodnie z bazą 

SCOPUS (bez 

autocytowań) 

44 (29) (stan na dzień 28.02.2019r.) 

Indeks Hirscha 6 (stan na dzień 28.02.2019r.) 
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zgodnie z bazą Web of 

Science 

Indeks Hirscha 

zgodnie z bazą 

SCOPUS 

5 (stan na dzień 28.02.2019r.) 

7. Inne osiągnięcia związane z działalnością dydaktyczną i organizacyjną 

7.1. Działalność dydaktyczna 

 Działalność dydaktyczną rozpocząłem w roku 2007 będąc zatrudnionym na etacie 

pracownika naukowo-technicznego w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna 

Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po 

podpisaniu umowy zlecenie na realizację zajęć dydaktycznych prowadziłem ćwiczenia 

laboratoryjne z przedmiotów Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna i Chemia drewna na 

kierunku Technologia Drewna na studiach niestacjonarnych. Następnie, po zatrudnieniu na 

stanowisku adiunkta, od roku 2011, prowadzę ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Chemia 

organiczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Technologia Drewna i 

Meblarstwo. W roku 2012 prowadziłem ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Chemia 

nieorganiczna, a w latach 2011-2017 z przedmiotu Chemia drewna na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych na kierunku Technologia Drewna. Ponadto, od roku 2013 prowadzę 

ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Modyfikacja drewna oraz za zgodą Rady Wydziału 

Technologii Drewna część wykładów z tego przedmiotu na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych na kierunku Technologia Drewna. Od roku 2016 prowadzę ćwiczenia 

laboratoryjne oraz część wykładów z przedmiotu Modyfikacja chemiczna drewna i metody 

ochrony na kierunku Meblarstwo na studiach stacjonarnych. Współuczestniczę również w 

tworzeniu i modyfikacji programów dydaktycznych z powyższych przedmiotów oraz adaptuję 

stanowiska laboratoryjne do prowadzenia zajęć i realizacji prac dyplomowych. 

 Od roku 2012 do dnia dzisiejszego byłem promotorem 6 prac inżynierskich i 3 prac 

magisterskich. Recenzowałem 17 prac inżynierskich i 5 prac magisterskich. Dodatkowo, 

jestem promotorem pomocniczym dwóch otwartych przewodów doktorskich. W 

prowadzonych pracach dyplomowych były podejmowane takie zagadnienia jak: badanie 

procesów hydrolizy i fermentacji biomasy drzewnej w kierunku produkcji bioetanolu, analiza 

składu chemicznego biomasy lignocelulozowej przy wykorzystaniu metod klasycznych i 

instrumentalnych, czy badanie stopnia polimeryzacji celulozy drzewnej. Szczegółowy wykaz 

prowadzonych prac dyplomowych, doktorskich i recenzowanych przedstawiłem w załączniku 

3 części III F, III G i III K. 

7.2. Działalność organizacyjna 

 Od początku mojego zatrudnienia biorę aktywny udział w pracach na rzecz Katedry i 

Wydziału. W roku 2006 byłem członkiem Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Technologii 

Drewna. Ponad to wielokrotnie brałem udział w układaniu planów zajęć dydaktycznych i 

byłem członkiem zespołu zajmującego się organizacją stoiska Wydziału Technologii Drewna 

na Dniach SGGW. W roku 2011 pełniłem funkcję sekretarza w Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej. Od 2007 roku jestem członkiem Rady Wydziału Technologii Drewna, a od 

2012 roku jestem członkiem Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Technologii Drewna. 

Ponadto, od roku 2012 jestem członkiem Komisji ds. zatwierdzania tematów prac 

dyplomowych i wyznaczania recenzentów. W latach 2011-2013 i od 2016 roku pełniłem i 

pełnię funkcję opiekuna roku. 
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 Dodatkowo, od 2007 roku prowadzę ewidencję środków trwałych, niskocennych i 

księgozbiorów oraz comiesięczną sprawozdawczość z przychodu i rozchodu alkoholi, 

substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych w Zakładzie Nauki o Drewnie. Również od 

roku 2007 zajmuję się planowaniem i realizacją zamówień publicznych w Zakładzie Nauki o 

Drewnie.  

7.3. Działalność w towarzystwach naukowych i zespołach eksperckich oraz konsorcjach i 

sieciach badawczych 

 Od roku 2009 jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i 

Drzewnictwa oraz uczestniczę w ogólnopolskim konsorcjum "Centrum Systemowej 

Biotechnologii Roślin, Fotosyntezy i Paliw Odnawialnych" składającym się z dziesięciu 

ośrodków akademickich i instytutów naukowo-badawczych. 

7.4. Otrzymane nagrody, odznaczenia i wyróżnienia 

 Moja praca doktorska pt.: „Wpływ substancji stabilizujących na degradację celulozy 

drewna sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.” uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna z 

dnia 12 października 2010 roku otrzymała wyróżnienie. Ponadto, w roku 2011 i 2015 

otrzymałem nagrody indywidualne JM Rektora SGGW w Warszawie za działalność naukową 

oraz w roku 2016, 2017 i 2018 otrzymałem nagrody zespołowe JM Rektora SGGW w 

Warszawie również za działalność naukową. W roku 2016 zostałem odznaczony przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę. 

Szczegółowy wykaz otrzymanych nagród, odznaczeń i wyróżnień przedstawiłem w 

załączniku 3 części II G i III C. 

7.5. Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, recenzje publikacji 

 W 2014 roku odbyłem 3-miesięczny zagraniczny staż podoktorski w Szwajcarii 

(Zollikofen) w Katedrze Agronomii, Laboratorium Biochemicznym i Biopaliw Uniwersytetu 

Nauk Stosowanych w Bernie. Staż był realizowany w ramach projektu badawczego NCBiR 

„Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskania surowców roślinnych dla 

energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, którego byłem wykonawcą. Podczas 

tego pobytu wykonywałem badania związane z obróbką wstępną surowca drzewnego przy 

użyciu metody wybuchy parowego. Podjęty temat badawczy dotyczył zagadnień związanych 

z energią odnawialną, a w szczególności hydrolizy enzymatycznej i produkcji bioetanolu. 

 Wykonałem 3 recenzje publikacji, w tym: 

- jedną dla czasopisma znajdującego się w bazie Web of Science: Przemysł Chemiczny 

- dwie dla czasopisma znajdującego się na liście B MNiSW: Annals of Warsaw University of 

Life Sciences, Forestry and Wood Technology. 

Szczegółowe informacje dotyczące odbytych staży i recenzji publikacji przedstawiłem w 

załączniku 3 części III H i III J. 

7.6. Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki 

 Wielokrotnie reprezentowałem Wydział Technologii Drewna jako ekspert na stoisku 

wydziałowym w trakcie Dni SGGW – corocznego pikniku popularyzującego wśród 

mieszkańców Warszawy działalność naukową i dydaktyczną naszej uczelni. Brałem udział w 

organizacji lekcji pokazowych dla grup szkolnych nt. analizy jakościowej i ilościowej 

różnych związków nieorganicznych i organicznych. 




