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Rf,CENZIA

rozprawy doktorskiej mgr in2. Anny Smurzyriskiej pod t5rtulen

,,Wplyw wybranych technologii na emisie grzowe 2 pr:Techowywanei gnojowicy'

Dane og6lne

Recenzja niniejsza wykonana zostala na podstawie uchwaly Rady wy&ialu Rolnictwa i

Bioinzynierii Uniwenytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dna 25 listopada 2016 roku

powoluj4cej mnie na r€cenzenla przedstawionej rozprawy doktonkiej i w oparciu o Umowg o

Dzielo nr O34DO\8 z dnia 8 maja 2018 roku" gdzie Zamawiaj4cym jest Uniwersytet

Przyrodniczy w Pozraniu w imieniu kt6rego dziald Dziekan Wydzialu Rolnictwa i Bioinirynierii

- prof. dr hab. Anna Kryszak, przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Karoliny Pralat. Rozprawa

doktorska bs4ca przedmiotem tej receruji zostala w Inst)rtucie Inzynierii

Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i Bioinirynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Pomaniu'

Promotorem niniejszej rczprawy jest dr hab. inZ. Jacek Dach, prof. nadzw. z Ins$rtutu Inzynierii

Biosystem6w na wydziale Rolnictwa i Bioinzynierii uniwersytetu Prryrodniczego w Pomaniq

a promotorem pomocniczym - dr inz. wojciech czekda z Inswhrtu Inzynierii Biosystern6w na

wydziale Rolnictwa i Bioin'ynierii uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.



Informacja o rozprawie

Rozprawa zawiera 170 stron dnrku formatu A-4, w tym spis tresci, wykaz omaczeri, spis

rycin obejmuj4qy ll3 pozycji, spis tabel obejmuj4cy 15 pozycji, l8 wzor6w matematycznych i

spis literatury zzwrenjqcy 228 pzycii, a ponadto steszczenia w jQzyku polskim i angielskim.

widoczna jest znac,.rra pr1f,waga literatury angielskojgzycznej (140 pozycje) nad

polskojgzycznymi (s3), co ozrf|sz4 2e Doktorantka grrmtownie przeanalimwda nie tylko

krajowe, ale tak2e zagnntczne publikacje (wiqkszo66 angielskojgzycmych publikacji pochodzi z

wysoko puktowanych czasopism obecnych w bazie www.sciencedirect.com wydawnictwa

Elsevier). Jestem przekonany ,2e pzytywnte wpfynglo to na wartosc naukow4 ocenanej pneze

mnie pracy.

w pracy zawarte s4 ponadto definicje i objasnienia wybranych pojgc u{rtych wjej tresci.

Wykaz wainiejs zych onrrczeh zrrajduje sig na stronie nr 7. Opisy symboli przedstawianych w

zaleino$ciach matematycznych lub na wykresach znajduj4 sig bezpo3rcdnio pod nimi lub s4

umieszczone na wykresach czy w tek$cie pracy.

Meryto ryczna ocena rozprawy

Tyhrl rozprawy w perni odpowiada zawat1aji w niej tresci, ajej konstrukcja jest zgodna z

wymaganiami stawianymi pracom o tym charakterze. Prawidlowa jest takze sfuktura i podzial

prezentowanego materialu" dldego mo2liwe i w pehri uzasadnione jes dokonanie jej

merytoryczrrej ocenY.

Przedmiotem badan jest gnojowica - najbardziej problematyczny i uciqzliwy w

zagospodarowaniu prodult hodowli zwie'zryei. Gnojowica jest mieszank4 kalu,

moczrl niestrawionych rcsztek De6Ty olaz wody technologicznej, ktora wykorzystywana jest w

celach utrzymania czystodci zwierz4t i budynk6w inwentarskich. Kal jest pozostalosci4 paszy

(strawionych i niestrawionych) oraz stanowi ir6dlo skladnik6w mineralnych i wody' sklada sig

r6wnie2 z wy&ielin organiznu z przewodu pokarmowego, bakterii oraz produkt6w ich

przemiany materii. Mocz zawiera wodny roztw6r organicmych i nieorganicnych zwiTk6w

oraz witaminy, hormony i enzymy. w grojowicy znajduje si9 r6wnie2 maGrial roslinny

pochodzqcy migdzy innymi ze &:i6lki.

Teoretyczrrie.zewzglEdunaskladstanowionacennynaw6zowysokiejzawartosci

skladnik6w mineralnych. Jednak jej niewlaiciwe skladowanie, wylewanie i utylizowanie moie

pryczyna| sig do skrircnia powietrz4 wody i gleby. w procesie produkcji zwierzqcej ma

mieisce uwalnianie do atnosftry szkodliwych gaz6w, gl6wnie amoniaku i metanu oraz



uci4r:liwych odor6w. Ich ernisja mo2e miec negatywne konsekwencje dla Srodowiska oraz

zdrowia lrdzi i zvien4t.

procesie sldadowania gnojowicy. Brak jest natomiast kompleksowego opracowani4 w jakim

stopniu poszczeg6lne technologie s4 skuteczne. Ponadto wiele wskazuje na to, 2E wprowadzenie

technologii obnizajqcych emisje gazow cieplamianych i odorowych bgdzie niez@ne, zrgfiaszcz,

w przypadku prowadzenia intensynmej produkcji z\tre|zwei w swietle plan6w Komisji

Europejskiej odnosnie opodatkowania emisji kolejnego gazu cieplamianego - metanu. Ponadto

NiSza^e to jest z dzidaniami podejmowanymi przez PolskE odnosnie koniecznodci redukcji

gaz6w odorowych, efektem kt6rych s4 wytyczne techniczre zwarte w '$odeksie

przeciw&ialania uci4fliwosci zapachowej". W ramach dokunentu zestawione s4 przepisy

prawne, kt6re w sposSb bezposredni lub posredni dotycz4 problematyki uci4fliwosci

zapachowej, a takze zidentyfikowane sq fr6dla emisji substancji zlowonnych oraz da?fanra

zzradlcz* dla gl6wnych form dzialalnoft:i uciqzliwych zapachowo, w fym przede wszystkim

obiekt6w gospodarki odpadami, gospodarki wo&to - sciekowej oraz obiekt6w hodowlanych-

Brak wiedzy w zakresie stopnia ograniczenia emisji gaz6w cieplamianych i odor6w w

wyniku zastosowania wybranych technologii w procesie i przechowywania

gnojowicy spowodowd sfomn*owanie problemu badawczego' ktorego rozwiqzania podjgla sig

Doktorantka:

Czymo2:liwejestpoddaniegnojowicydzialaniutakiejtechnologii,kt6rapozwolina

redukcjg emisji metang amoniaku i siarkowodoru?

WobectaksformulowanegoproblemubadawczegoDoktorantkaokre6lilacelpracy.

Celempracybyloprzeprowadzenieanalizywyb'ranychtechnologii'kt6rychzastosowaniemialo

przyczyniac sig do redukcji emisji gazow tworz4cych sig podczas magazynowania gnojowicy'

W hdaniach analizowarp emisjg metanu' amoniaku i siarkowodoru' WyMr

podyktowanych gaz6w wynikal z tego, iE metan jest gl6wnym cieplamianym gazem'

uwalnianympodczasagrojowicy(Co:emitowanyztwwozlwnaturalnychnie
jest natomias traktowany jako gaz cieplamiany). Amoniak i siarkowod6r sq z kolei uciezliwymi

gazami odorowYmi.

DlarealizacjisformtrlowanegocelupracyDoktorarrtkazaplanowalaprzeprowadz€nie

nastgpujqcYch zadan badawczYch:

o zbudowanie stanowisk badawcrych do przechowywania gnojowicy poddanej lvybranym

technologiom;

. badanie parametr6w fizykoctremicznych grrojowic;



. badanie parametr6w fizykochernicmych gnojowic;

o badania emisji gaz6w (metan, amoniak, siarkowod6r) podczas przechowywania

grrojowicy poddanej dzialaniu poszczeg6lnych technologii;

r zbudowanie modeli neuronowych oraz przeprowadzenie analizy wr:r2liwoSci wptnvu

badanych parametr6w procesowych na wielkoS6 emisji gazowych.

Na podstawie danych literaturowych oraz dostgpnych technologii, stosowanych podczas

przechowywania grojowicy, Doktorantka sformulowala nastgpujqcE hipotezg:

Zastosowane wybranych technologii podczas przechowywania grojowicy pozwala na redukcjg

emisji metanq amoniaku i siarkowodoru.

Material badawczy zostal prawidlowo dobrany i opisany. wyb6r technologii poddanych

u'nlizie przeprowadznno na podstawia dobrze dobranych krJrteri6w odpowiadaj4cych aktualnym

potrzebom polskiej gosPodarki.

W doSwiadczeniu wykorzystano nastgpuj4ce technologie:

l. aeracja"

2. fermentacja metanowa w warunkach mezofilowych i termofilowych,

3. dodatekEfektywnych Milroorganizn6w,

4. dodatekPRP,

5. dodatek tlenku cynkq

6. zakwaszenie.

7. alkalizacia

8. zapora gazowaw postaci oleju slonecznikowego'

9. sorbent w postaci kory sosnowej,

10. sorbent w postaci wggla drzewnego.

Badania zostaty przeprowadzone zgodnie z dobr4 praktyka naukow4 oraz

obowi4zuj4cymi normami. Zarowno opisane stanowiska badawczej jak i aparatura pomiarowa

stano$ri4 gwarancje uzyskania prawidlowych i rzetelnych wynik6w'

Jedyne TlrstrTljienie do obliczei przedstawionych przez Doktorantkg dotycry wyliczenia kosztu

emisji rnetanu. W obliczeniach Doktorantka uwzglgdnila koszt wynikajqcy z emisji metanu

podczas przechowywania gnojowicy obliczony wedlug nastgpuj4cego wariantu - 5'34 EUR'/Mg

coz"q (wg danych dostgpnych na rynku European Emission Allowances (EUA) z dnia

07.07.2017r.\. W dniu 11.05.2018 europejskie uprawnienia do emisji I MgCO:eq kosztowaly

14,59 EUR, co wykazuje mal4 rmiwersalno5d przedstawionego wskainika



Dyskusja nad wynikami pneprowdznnych badan jest szeroka i silnie poparta adekwatn4

literatur4. Glgboka analiza wszystkich dziesigciu technologii redukuj4cych ernisje metanu,

amoniaku i siarkowodoru uwypukla najwainiejsze czynniki maj4ce najwiqkszy wptyrv na

poszczeg6lne ernisje w wybranych technologiactr" co Swiadcry o bardzo dobrym przygotowaniu

merytorycznym Doklorantki.

W mojej opinii liczba wniosk6w (12) jakie pr-zedstawila Doktorantka jest zbyt du2a i s4

one zbyt szrzeg'lowe. wedtug mnie nale2aloby oprze6 sig na wniosku drugim i zredukowac je

do co najwyzej trzech stwierdzefi, a resztQ mniej istotnych informacji zawrzB( w tozdziale

,,Dyskusja". z dfiglej strony doskonale rozumiem Doktorantkg, kt6ra zapewne tak duz4 liczb4

wniosk6w chcida odpowiedzied na pytanie sformulowane w problemie badawczym, co jej sig w

pelni udalo.

Uwagi szczeg6lowe

Pod wzglgdem edytorskim i graficznym praca zostda starannie pnrygotowana Mimo to

Doktorantka nie ustrzegla sig pewnych uchybieri formalnych i redakcyjnych. Uwagi dotycz4

przede wszystkim zagadnieir zwiqzanych z bibliografi4 zd4cznikow+ W bibliografii

Doktorantka umie&:ila pozycie, ktore nie sq cytowane w tekscie. Sq to pozycje nr: 38, 65, 155'

l74,l79,Pozycje 28 i 105 maj4 niewlaSciwe lata opublikowania Poza tym blgdy interpunkcyjne

i gramatyczte:

- str. 28 Tabela 3: jest Srebnoszary, winno by6 srebmoszary;

- str. 54: jest spektofotometnr, winno byi spektrofotometru;

- str. 58: Tabela l0: jest tworzeia winno by6 tworzenia;

- str. 6l Ryc. 17: jest areacja., winno by6 aeracja (dwa razy);

- str. 83 Ryc. 47: jest przechowwani4 wirmo byC przechowywania;

- str. 93 Ryc. 67: jest przechowwani4 winno by6 przechowywania;

- str. 97 Ryc. 76: jest emisa' winno byd emisj4

- str. 102 Ryc 87: jest emis4 winno byd emisja;

- str. I 12 Ryc 102: jest emsji, winno by6 emisji;

- str. I 14 Ryc 104: jest emsji, winno by6 emisji;

- sE. 128: jest eynikiem, winno byd wynikiem;

- str. 143: jest zagrozaniq winno byd zagrotenia.

Szkod4 ,re autorka pracy wykonala jej niezbyt staranne kortktg redakcyjne (w

szczeg6lnofui opisow charakterystyk), bo jak wida6 bledy te byly latwe do wyeliminowania



Wniosek koricowy

Jednak, pomimo drobnych uwag formalnych i redakcyjnych mogg stwierdzi6, ze

przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr inz. Anny Smurzyriskiej zatyh{owana ,,Wptyw

wybranych technologii na ernisje gaznwe z przechowywanej gnojowicy" stanowi istotny wklad

w uzupelnienie i rozw6j stanu wiedzy z zakresu stosowania technologii ograniczenia emisji

gazow cieplamianych w procasie gromadzenia i p'rzechowywania gnojowicy.

W mojej opinii, sformulowany przez Doktorantkq problem naukowy oraz postawiony cel

pracy w okreslonym zakresie badaf zostd w pelni osiqgnigty &igki szczegolowym badaniom i

rzetelnemut szerokiemu opisowi zwiqzl6w wynikajqcych z przeprowadzonych w tym zkresie

badai eksperymentalnYch.

Doktorantka wykazda sip bardzo dobr4 znajomo&:i4 problematyki w zakresie

lvyn*ajscym z tematu rozprawy oraz bardzo dobrym przygotowaniem metodologicmym i

formalnym do rozwiqzania oryginatnego problernu naukowego, co w pelni potwierdza

przygotowanie Doktomntki do samodzielnej pracy naukowej'

Przedstawiona praca w zupehrosr:i odpowiada merytorycznym i formalnym wymaganiom

zawartym w art. 13 i 14 onz 3l Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o slopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst ujednolicony z dnia l8 marca

20l1roku(Dz.U.nr65pz.595zenn.Dz.|J.z20fl1r.nrl64'poz'l365orazDzU.z2o||

r. m 84, poz. 455) oraz w Rozporzq{zeniu Ministra Nauki i szkolnictwa wyiszego z dnia 22

wrzesnia 201 I roku w sprawie szczng(*owego trybu i warunk6w przeprowadzania czynno(ci w

przewodach doktorskiclq w postppowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytutu

profesora (Dz. U. m 204, poz. 1200).

stawiam wniosek o przyjgcie rozpralvy doktorskiej pt. .wplyw wybranych technologii

na emisje gazawe z prznhowywanej gnojowicy" i dopuszczenie mgr irrz. Annq Smtrrzynsk4 do

jej publicznej obmny na wydziale Rolnictwa i Bioiar.ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Pomaniu w dyscyplinie jnirynieria rotrnicza"'

Biorqc pod uwagg bardzo wysoki poziom naukowy rozpralvy doktorskiej mgr inz. Anny

smurzynskiejobejmuj4cymiszyinnymiszerokiprzeglqdstanuwiedzy'strongmerytorycmqi

metodyczn4 oraz wzorowe przeprowadzenie prac eksperymentalnych wnioskujg o wyr6inienie

pracy - mimo wystqpuj4cych w niej pewnych uchybien fomralnych'


