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Charakterystyka ogrflna rozprawy

Praca doktorska zostala wykonana przez mgr inz. Marcina Bajcara w ZahJadzie

Technologii Bioenergetycznych pod kierunkiem dr hab. inl. Czeslawa Puchalskiego

prof UR. Przedlozona do recenzji rozprawa sklada sig z 8 rozdzialfw, obejmuje l4czme 145

stron maszynopisu, w tym 69 rysunkow, 42 tabele orae streszczenie i spis tabel i rysunkow.

Rozprawa zawiera lvykaz bibliograficzny obejmuj4cy 166 porycji (w tym 2 irodla

internetowe). Doktorant wykorzystal 61 pozycji obcojEzycznych, co stanowi 36,7yo

wszystkich publikacji, Prawie 40% cytowanych przez Autora pozycji zostalo wydanych w

ostatnich 5 latach.

Praca napisana jest jgzykiem poprawnym, komunikatywnym i naukowym,

z zamieszczonymi odno5nikami do literatury, podanym zr6dlem pochodzenia rysunk6w, co

zgodne jest z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ocena merytoryczna rozprawy

Oceng merytoryczn4 pracy rozpoczynam od genezy podjgcia tematu. Poruszona w

rozprawie tematyka jest istotnym i aktualnym obszarem badawczym obejmuj4cym



zagadnienia z zakresu ochrony $rodowiska oraz pozyskiwania energii ze ir6del.

odnawialnych.

Jako podstawowe kryterium slui4ce do oceny toryfikatow nale2y przyj1t, wlaSciwo6ci

energetyczne badanej biomasy w tym przypadku wierzby i slomy. W pracy okreSlane byly

czynniki agrotechniczne w warunkach polowych oraz parametry procesu toryfikacji w

warunkach laboratoryj nych.

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska po3wigcona jest analizie czynnikow

agrotechnicznych i procesu toryfikacji, lctore majq wptyw na wla$ciwoSci energetyczne

biomasy.

Rozdzialy pracy ulozone s4 w spos6b logiczny, jej uklad oceniam pozytywnie,

W pierwszym rozdziale Doktorant wprowadza w tematykg rozprawy i uzasadnia w

spos6b przekonywujqcy celowo$f podjgcia tego tematu.

Rozdzial pierwszy i czwarty zawieraj4 przegl4d pi$miennictwa. Doktorant potraktowal

temat bardzo szeroko, pisz4c nie tylko o zagadnieniach bezpo$rednio zwiqzanych z

przedmiotem jego badari, ale tez przedstawil bardzo dokladnie sposoby przetwarzania

biomasy r6inymi technikami.

Jeden z podrozdzial6w poSwiecil om6wieniu bardzo szczegotowo procesu toryfikacji

podkreSlaj4c, ze przetwarzajqc w ten spos6b biomasg drzewnE, mozna zredukowad jej masg

do 70Yo, zachowuj4c przy tym 90o/o energii. Mo2na stwierdzii, ze przedstawione kwestie

potwierdzaj4 wazko$i problematyki badawczej, jak4 zaj4l sig Dokforant.

W czgsci dotycz4cej om6wienia obecnego stanu wiedzy z zakresv procesu toryfikacji

onz moaliwoSci wykorzystania do tego celu biomasy, na podkre5lenie zasfuguje bardzo

rzetelnie wykonany przegl4d literatury. Uwzglgdnia on zar6wno badania polskich

naukowc6w zajmuj4cych sig tymi zagadnieniami jak i aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie

na Swiecie. Zdecydowana wigkszo$6 pozycji bibliograficznyclr, na kt6rych oparl Autor ten

przegl4d, opublikowana zostala w ostatnich l0 latach a prawie potowa w ostatnich 5 latach,

co wskazuje, 2e problem naukowy, ktorym zaj4l sig mgr inz. Marcin Bajcar jest jak

najbardziej aktualny.

Cytowane publikacje moZna zaliczyt da znaczqcych pozycji w tym temacie, co dobrze

Swiadczy o wiedzy Doktoranta w obszarze dotycz4cym podejmowanych zagadnieri. Dobor

ir6dd. literaturowych, spos6b ich prezentacji przez Doktoranta, wskazuje na umiejgtno3i

analitycznej oceny zebranego materialu.



Doktorant pr6buje pokazad w pracy braki w dotychczasowym stanie wiedzy i

wynikaj4ce z nich kierunki badari. Szczegolowe sformulowanie problemu badawczego oraz

okreslenie celu pracy znajduje sig w rozdziale drugim.

Postawiona hipoteza badawcza sformulowana jest wedfug mnie prawidlowo i dotyczy

czgsci problemu badawczego, kt6rym zaj4l sig Doktorant w swojej pracy i koresponduje z

celem pracy.

Przedstawiony cel pracy uszczegolawia jej zakres. Doktorant realizowatr pracg, ktorej

celem bylo zbadanie wla$ciwoSci energetycznych wytworzonych toryfikat6w, w zaleznoSci

od wybranych czynnik6w agrotechnicznych tj. uprawy na glebach klasy II i IIIa, dla slomy

pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, oraz 2 i 3 letniej wierzby energetycznej oraz

zastosowanych parametr6w procesu toryfikacji.

W kontek$cie powy2szego stwierdzam, ze podjgty problem badawczy zostal

sformulowany prawidlowo i moze stanowi6 przedmiot rozprawy doktorskiej.

Rozdzial piAty zawiera omowienie obiektu i zakresu badari araz metodykg

wykonywanych pomiar6w. W rozdziale tym Do*torant przedstawil kolejno5c dokonywanych

doSwiadczeq przygotowanie pr6bek do badari, om6wil proces toryfikacji. Nastgpnie

przedstawil spos6b wykonywania pomiar6w: wlaSciwoSci biomasy surowej i toryfikat6w,

wilgotnoSci, zawarto$ci popiofu i substancji lotnych, zawartoSci N, C, H w toryfikatach, ich

wartofci opalowej oraz skladu chemicznego i granulometrycznego. W podrozdziale 5.6.

Autor om6wil krotko metody statystyczne zastosowane w analizie wynikow badafr.

Szeroki zakres pracy wymagal przeprowadzenia wielu badah, dla potrzeb kt6rych

wykorzystano dziewig6 oryginalny ch vrzqdzeri pomiarowych:

- do przeprowadzenia procesu toryFrkacji biomasy wykorzystano analizator termograwime-

tryczny LECO TGA 701,

- do przygotowania probek zastosowano wysokoobrotowy mlyn do rozdrabniania biomasy,

- badania termo grawimetryczne przeprowadzono na aparacie LECO TGA 701,

- probki do wyznaczania wilgotnosci przygotowywano w laboratoryjaym mlynie kulowym,

- do analizy warto$ci opalowej material przygotowywany byl (tabletkowany) na rgcznej prasie

hydraulicznej, tworz4c I gramowe pr6bki,

- wartos6 opalow4 wyznaczano na aparacie do badan kalorymetrycznych LECO AC500,

- do oanaczana w pr6bkach zawarto$ci wggl4 wodoru i azotu uzyto analizatora LECO

TrueSpec CHN,

- procesu mineralizacji mikrofalowej biomasy orae toryfikat6w dokonano w urz4dzeniu

Milestone Etos One"



- analizg skladu chemicznego biomasy oraz toryfikat6w (ca, K' Mg' P' S' Fe' Mn' Zn)

przeprowadzono na aparacie ICp- OES 6500'

- pomiaru skladu gfanulometrycznggo biomasy oraz toryfrkatow dokonano na przesiewaczu

wibracyjnYm Essa Digital 3D'

zawartyw rym rozdziale opis prowadzonych badair jest wyczerpujqcy, bardzo dobrze

zilustrowany, nie pozostawiaj4cy wqtpliwoSci co do zastosowanych metod i urzqdzeh oraz

wla6ciwie uzasadniaj4cy ich stosowanie'

w rozdziale sz6stym Dok$orant dokonal analizy wynikow badafr' otrzymane wyniki

pozwalajQ na realizacje cel6w rozprawy i weryfikacjg hipotezy badawczej' szkoda' ze

Doktorant nie dokonal proby o$zacowania niepewno$ci pomiarowych przy wyznaczanych

parametrach.

w rozdziale si6dmym zamieszczono dyskusjg uzyskanych wynik6w badarl w ktorej

mgrinZ.MaciejBajcarprzedstawiaswojewynikinatlepracdotychczasopublikowanychz

zakresu tej tematyki badawczej polemizuj4c z autorami tych prac'

Rozdzial osmy zawiera 10 wniosk6w sformulowanych przezDokloranta na podstawie

ana|izy wynikow badan, z przedstawionych w pracy pomiar6w, obliczeri oraz wlasnych

przemy*lefi. wszystkie wnioski wynikaj4 z praay i wyjaSniaj4 sformulowane w pracy

problemy i cele badawcze, szczeg6lnie wniosek 6, w kt6rym Dokforant okreslil optymalne

parametry toryfikacji ,,Optymalne parametry procesu toffitmcii dta Hilrych uzyslano najwy2szq

wartoic oparowq wyniosry 2so.c i 60 minuf'. Doktorant bardzo trafnie sformurowal wnioski

zavtatte w Pracy-

Ocena formalna Pracy

Autor nie ustrzegl sig drobnych blgdow, kt6re powinny byc usunigte przed oddaniem

pracydodruku.WtekSciezna|az|osigteiniecoliter6wekorazblgd6winterpunkcyjnych,

ktore jednak nie wplywai1najako5d receruowanej pracy'

Doktorant powinien doloiyc starafi aby dostosowac formg pracy do obowi4zuj4cych

obecnie wymog6w wydawniczych np. w rozprawie wystgpuje szereg blgdow orw

nie Sci slo Sci, kt6re zamieszcr'am poni2ej :

o jednostki (na wykresach) podaje sig juz od pewnego czasu w nawiasach okr4gtych a

niekwadratowych;ponadtoAutorstosujedowolnie-razjednostkiwnawiasie'innym

razem bez nawiasu (np' wykres na str' 48)'



o w pracach naukowych stozuje sig zapis MJ'kg-t a nie jak stozuje Autor Wlkg; tabela 3

na stronie 12 - niezrozumiale zapisy MJ/kg-t oraz Kgfd,

r powoluj4c sig na rysunek lub tabelg, w tekScie piszemy caly wyraz a nie skr6t jak to

uzywa Autor - rys.l lub tab.l, skr6ty u2ywamy w nawiasach np. (rys.l) lub (tab.1),

. w podrozdnale 6.4 Autorumie$cil aS zdjgc biomasy i toryfikatow bez ich numeracji i

komentarz4

. zgodnie z wymogami wigkszofci redakcji powotuj4c sig w tekScie na pozycig

literaturow4 nalezy w nawiasie okr4gtym podai nazwiskola Autora/6w,

o w trzech pozycjach literatury 100, 107 i 138 brak q/fufu pozycji,

. w siedmiu pozycjach literatury nie zgadza sig rok wydani4 inny jest w tekScie pracy a

inny w spisie literatury,

r brak jest powolania w tekscie na pozycje literatury 52, 74, I 12 i 153,

. gdy wystgpuj4 dwie lub wiqcej pozycji literatury tych samych autor6w i wydanych w

tym samym roku nalezy je oanaczyc dodatkowo literami a i b; dotyczy to pozycji 1l i

12.

Zauwuione braki i niedopatrzenia mog4 byi latwo usunigte i nie majq moim zdaniem

znaczqaego wplywu na ostateczn4 oceng rozprawy.

\ilniosek koficowy

Temat rozprary doktorskiej oraz jej wybor nie budzi zastrze2eh zar6wno

merytorycznych jak i formalnych. Zaprezentowany w pracy obszerny przegl4d akfualnego

stanu wiedzy wskazuje na dobre przygotowanie Doktoranta w tematyce dotycz4cej procesu

toryfikacji i uzyskanych produkt6w. Wytyczony obszar badan jest logiczny, uzasadniony

w aspekcie poamwczym i praktycznym, a takZe wla6ciwy dla dyscypliny Agronomia. Podjgte

badania uwa:iam zabwdzo wartosciowe, a otrzlimane wyniki i przeprowadzona ich analiza

uzupelnia wiedzg naukow4 w dyscyplinie Agronomia. Mo2e ona byd zastosowana w praktyce

w celu wykorzystania biomasy jako bardzo cennego irldla energii odnawialnej jakim jest

toryfikat.

Doktorant wykazal sig umiejgtno6ci4 formulowania problemu badawczego,

zaproponowal wla$ciwe metody jego rozwipzaria, poprawnie przedstawil i zinterpretowal

uzyskane wyniki pomiar6w. Sformulowane przez Doktoranta wnioski znaiduj4 oparcie

w prezentowanych danych. Daje to przekonanig 2e postawiony cel badari zostal osi4gnigty,

potwierdza jednocze$nie umiejgtnoSi samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.



Reasumuj4c stwierdzam, 2e praca doktorska mgr inz. Marcina Bajcara pt. ,,Wplyw

wybranych erynnikdw agroteehnicwych oraz procesil toryfikaeji na u,lafieiwoSci

energegtczne wie&y i slomlf'spelnia wymagania wynikaj4ce z Ustawy z dn. 14.03.2003r. o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie

sztuki (Dz. U. z 2003r. nr 65, pa2.595, z pbin. zm.), dotycz4ce prac doktorskich (art. 13 ust.l)

i zwracam sig do Wysokiej Rady Wydzialu Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu

Rzeszowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o:

- dopuszczenie Pana mgr inz. Marcina Bajcara do dalszych etapow przewodu doktorskiego,

- o rorwuzenie mozliwo$ci rryr6inienia pracy doktorskiej mgr inz. Marcina Bajcara.


