
Dr hab. irrz. Boguslawa tr-apczyriska-Kordon

Katedra In2ynierii Mechanicmej i Agrofrzyki

Wydzial In?nierii Produkcji i Energetyki

Uniwersl'tetu Rolniczego w Krakowie

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr ini. Marcina Herkowiaka

pt. "Badania i modelowanie ciepla spalania biopaliw stalych"

Recenzjg opracowalam na zlecenie Dziekana wydziafu Rolnictwa i Bioinzynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pani4 prof. Dr hab. Anng Kryszak, z dnia

17.12.2019 r..

Praca :4,stala nealizowana na wydziale Rolnictwa i Bioinzynierii uP pod kierunkiem dr hab.

'wiL. zbignewa Dworeckiego - promotora i dr inz. Ikrnila witaszk4 jako promotora

pomocniczego.

Tematyka rozprawy

Zaptezentowan4 w recenzowanej pracy, tematyka miedci sig w zagadnienie

zt.irqzanych z szeroko prowadzonymi badaniami nad biomas4 jako altematywnym'

odnawialnym ir6dtem energii. W Polsce du2y udzial w odnawialnych ir6dlach energii

stanowi biomasa. zastosowanie biomasy jako paliwa - bezposrednio, czy w formie

przetworzonej - wymaga oceny pod wzglgdem jej przydatno6ci energetycznej, poprzez

wyznaczenie ciepla spalania i wartosci opalowej, wykonanie analiz firyko-chernicznyctl

strukturalnych, ze wzglgdu na fakt, 2e biopaliwa w formie brykietow s4 bardzo czqsto

mieszanin4 r6inych jej ro&aj6w czy gatunk6w. Przeprowadzenie eksperyment6w jest,

najczgSciej, czaso- i kosztochlonne. Dlatego pomocne w ocenie mog4 by6 matematyczne

modele, strukturalnie podobne lub informacyjne, na podstawie kt6rych moina okresla6

wartosci ciepla spalania i wartosci opalowej. Pr6by tworzenia takich modeli stnrkturalnie

podobnych podjgto juZ w XIX wieku. Na bazie prawa Hessa i teorii mieszanin stwierdzono,

ir cieplo spalania cry wartoS6 opalowa paliw stalych sq sume iloczyn6w udzial6w

pierwiastk6w palnych c, H, s i o gzez ich ciela spalania (np. wz6r Dulonga i inne).

Ponadto zostaty opracowane modele empiry czne> na podstawie wynik6w badari paliw

kopalnych i biopaliw, opisujqce cieplo spalania w zaleZnoSci skladu elementamego'

technicznego i chemicanego paliw, ale te modele maj4 ograniczone zastosowanie - tylko dla

konkretnych paliw i w zakresie zrniennoSci badanych parametr6w'

Dlategozasadnebylopodjgciepr6bysformulowaniamodeluopisuj4cegocieplo
spalania uog6lnionego na szeroki zakres rodzaj6w biopaliw stalych w zaleimoici od r62nych

zmiennych zwi4zanych ze struktur4 chemicaq biopaliw.



Ocena formalna

Rozprawa ta stanowi opracowanie naukowe o charakterze doSwiadczaino-

teoretycznym, w kt6rym zaprezentowano wyniki badan nad cieplem spalania i wartoSci4

opalow4 oraz fizyko-chemicznymi wlaSciwoiciami biomasy pochodzqcej z produkcji

rolniczej i leSnej oraz przetw6rstwa rolno-spo2ywcze go, przezrraczoiej na cele energetyczne.

Podjgto r6wnie2 pr6bg uog6lnienia modelem empirycmym zaleimo{t ciepla spalania od

skladu elementamego, technicmego i chemicznego. Praca ta ma charakter zar6wno

poanawczy, jak i aplikacyjny.
Recenzowana rozprawa jest bardzo obszema - sklada sig ze 375 stron masrynopisu,

zawartych w 14 merytorycznych rozdzialach, wraz ze spisem literatury oraz 3 dodatkowych -

spisu rysunk6w i tabel oraz aneksu, kt6ry zajmuje aZ 16l stron.

Cytowana literatura obejmuje 190 porycji: gl6wnie publikacji naukowych, monografii

i kilku podrgcznik6w z zakresu tematyki pracy, a takze Akt6w Prawnych i Polskich Norm.

Najwigkszq liczbg stanowi4 opracowania angielskojgzycme, tylko 44 Wzycje, to literatura w
jqzyku polskim, w tym Akty Prawne i Polskie Normy. Cytowana literatura pochodd zlat od

SO-tych XX wieku po publikacje z 201 7 roku.

Szeroki przedzial czasowy publikowanych ir6del, pozwoliN Doktorantowi na zebranie

i zbudowanie bazy danych odnosz4cych sig do badanych wielkoSci, a takie na pokazanie

ronvoju badari w zakresie tematyki bgdacej przedmiotem wjego rozprawy doktorskiej.

Recenzowana praca zostala zredagowana poprawnie pod wzglgdem formalnym -
ukladu pracy, ale mgr inZ. Marcin Herkowiak nie ustrzegl sig przed blgdami jgzykowymi

(interpunkcja, blgdy leksykalne, stylistyczne, redakcyjne, kropki po tytulach rozdzlal6w,

podrozdzial6w, tabel, rysunk6w). Wad4 tej pracy od strony redakcyjnej jest nadmiema

szczeg6lowo56 tekstu, co utrudnia odbi6r zawartych w nim informacji. Zamiast drobiazgowo

przedstawiad dane, mo2na bylo zamieScii odniesienia do tabel i rysunk6w, a w tek6cie

bardziej og6lnie opisai wyniki badan i analiz. Blgdy te nie wplywaj4 na warto6i

merytoryczr4 pracy i dlatego szczeg6lowe uwagi przekazalam oddzielnie Doktorantowi, a w

recenzji je pomijam.

Doklorant podzielil logiczrie tre6i pracy na rozdziaty i podtozdzialy .

W pierwszych dw6ch przedstawil obszemy qgzrl9l4d literatury odnosz4c sig do Akt6w

Prawnych definiuj4cych przedmiot badaf - biomasg, wynik6w badan nad cieplem spalania

biopaliw pochodzenia organicznego oraz sformulowanych modeli opisuj4cych cieplo

spalania, grupuj4c je, w zaleimoid od rodzaju analizy: elementamej, techniczrej czy

chemicznej. Ponadto siggn4l do lr6del literaturowych, w kt6rych przedstawiono wyniki badan

pod k4tem analiz skladu elementarnego, technicznego i chemicznego, na podstawie kt6rych

stworzyl bazg danych niezbgdnych do realizacji celu pracy.

Przeprowadzony przegl4d literatury umofliwil Doktorantowi, w kolejnym rczdziale,

przedstawienie problemu naukowego w celu i zakresie pracy. W nastgpnych rozdziaNach

przedstawil metodykg, w kt6rej opisal spos6b przebiegu badan i formulowania modeli,

wyniki badan pozyskanych z literatury i opis wlasnych eksperyment6w, kt6re posfuzyty do

weryfikacji modeli literaturowych oraz opracowania i weryfikacji nowych modeli

utworzonych z wykorzystaniem sztuczrych sieci neuronowych i regresji wieloczynnikowej.

Na podstawie analiza i interpretacji wynik6w badah oruz obliczeri z wykorzystaniem modeli,



a takiB ich weryfikacji, Doktorant dokonal podsumowania i sformulowal bardzo obszeme

wnioski.
C2966 merytoryczn4 ptacy z*oiczyl rczAzialem, w 116rym zostal przedstawiony spis

literatury, niezamieszczony niestety w spisie tre5ci. Z'abrakJo te2 rozdziafu, w kt6rym

dokonano by analiry i dyskusji wynik6w badan.

Ocena me4rtoryczna

Na podstawie obszemej i wnikliwej analizy literatury z zakresu podjgtej tematyki w

rozprawie doktorskiej, mgr in2. Marcin Herkowiak sformutrowal problem naukowy.

Analizujqc prezenlowane w publikacjach naukowych wyniki badan ciepla spalania biopaliw

stalych, pokazal bardzo szczeg<>lowo, ze wartoSci tej wielkoSci r62nity sig pomigdzy

rodzajarti, a nawet dla tego samego rodzaju i gatunku biomasy. Cieplo spalania i warto66

opalowa s4 wlaSciwodciami material6w, kt6re decyduj4 o przydatnoSci energetycmej

biomasy. W zwiqzku z tym warto6ci powinny by6 stale, a przynajmniej zhli2one dla tego

samego rodzaju biomasy, o takiej samej wilgotno5ci. Iak zatwaia Doktorant, wynika to z
faktu, ze cieplo spalania jest gl6wnie zaleime od zawartodci pierwiastk6w palnych, kt6re

ulegaj4 utlenianiu, wchodz4c w reakcje egzotermiczne. Pierwiastki te zaS wystqpuj4 w paliwie

w zr62nicowanych zwi4zkach, czgsto bardzo Aolonych, o r62nych entalpiach tworzenia.

Dlatego te2 prezentowane w literaturze modele, gl6wnie empiryczne, opisuj4ce zaleimo$f

ciepla spalania od parametr6w wynikaj4cych z analizy elementamej, technicznej i chemicmej

daj4 tez r62ne wyniki obliczeri tej wielkosci. Mgr inz. Herkowiak zflr:v,taia tei\ 2E autorzy

nowych modeli nie odnosz4 sig do proponowany ch przsz innych badaczy. St4d, wedtug jego

oceny, trudno uzna6, kt6ry z prezentowanych w literaturze modeli, pozwala na *yzrraczenie

ciepla spalania biomasy, kt6rego wartoS6 bylaby zbli2ana do wyznaczonego

eksperymentalnie metod4 kalorymetryczn4, a tym samym, kl6re z parametr6w majq istotny

wplyw na jego wartod6. Stwierdza slusznie, 2e model sluZ4cy do predykcji ciepla spalania

powinien by6 wyprowadzony na bazie praw, twierdzeri nauki, jako model strukturalnie

podobny. W tym prrypadku model wyprowadzony na bazie praw termodynamiki procesowej,

prawa Hessa, przy zalolerri:u, ze paliwo jest mieszanin4 zrvi4zft6w zawieraj4cych pierwiastki

palne i biorqce udzial w reakcjach utleniania: C, H, S oraz O.

Bazuj+ na pozyskanej wiedzy Doktorant sformulowal problem naukowy w formie

nastgpuj 4cych pytan:

. ,,Czy i na ile biopaliwa stale s4 por6wnywalne pod wzglgdem przydatnodci

energetycznej? Jakie s4 r6zrice w cieple spalania tych samych oraz r6inych

biopaliw statych?

o Z jak4 dokladnoSci4 mo2na oceni6 przydatnoSi energetyczq biopaliw stalych,

opieraj4c sig na uproszczonych modelach bazuj4cych na ich skladzie? Jakie

rodzaje modeli zapewniaj4 wysok4 dokladno56 ciepla spalania biopaliw?"

UwaZam, 2e pierwsry punkt nie jest problemem, a zagadnieniem, kt6re rno2na toni4zat
znanymi metodami. Stanowi pomoc w rozwiqzaniu problemu badawczego przedstawionego



t
w drugim punkcie. Ponadto niezrozumiale jest dla mnie sformulowanie ,,..na ile..-."? Co

Doktorant mial na my6li, na ile procent, na ile MJ, itp.?

Pomimo powyzszych uwag, uwai:am, Ze problem naukowy Doktorant przedstawil w

czytelny i poprawny spos6b pod wzglgdem formalnym w celu i zakresie pracy. Cel pracy

polegal na okre6leniu r62nic w wartoSciach ciepla spalania biopaliw stalych i ocenie

dokladnosci r62nych modeli literaturowych, a nastgpnie opracowaniu modeli neuronowych i

regresyjnych opisujqcych zale1nofif ciepla spalania od parametrow otrzymanych na podstawie

analizy: skladu elementamego, technicmego i chemicmego, dla biomasy, kt6ra byla

przedmiotem badan i analiz. Zakres pracy obejmowal badania onz analizy wybranych

produkt6w roSlirurych, takich, jak: drewno r62nych gatunk6w, roSliny uprawiane na cele

energetycme, czgsci ro5lin uprawnych, odpady z przetw6rstwa spozywczego oraz poferment'

Pomimo, 2e s4 to tylko wybrane rodzaje i gatunki materiatu roSlinnego, nalezy podkreSli6, ze

obejmujq szeroki ich zakres.

ZaIem uwet2am, 2e rozryrtawa doktorska mgr inZ. Marcina Herkowiaka spelnia

ustawowe wymagani4 dotycz4ce oryginalnego rozrviqzania problemu naukowego.

Doktorant, cel pracy neahzowal wedlug logicznie zaplanowanych zadari, kt6re

polegaty na: pozyskaniu danych literaturowych i przeprowadzeniu wlasnych eksperymenttiw

dotycz4cych analiz biomasy pod k4tem jej przydatno6ci na cele energetyczne - elementamej,

technicznej, chemicznej oraz okresleniu ciepla spalania i wartoSci opalowej badanej biomasy,

a nastgpnie opracowaniu modeli metodami sztucznych sieci neuronowych i regresji

wieloczyrmikowej oraz ich walidacji (ocenie dokladno6ci).

Zaplanowane dodwiadczenia wykonano wedtug og6lnie stosowanej metodyki, zgodnej

z obowiqzuj4cymi Polskim Normami, w kt6rych przedstawione s4 metody oznaczanta

parametr6w niezbgdnych do oceny przydatno6ci biopaliw na cele energetyczne. W ramach

doSwiadczeri wykonano pomiary wilgotnosci, ciepla spalania i wartosci opalowej, analizy:

elementam4 na zawartoSd pierwiastk6w wggl4 siarki, wodoru, tlenu, azotu; techniczn4,

wyntaczaj4c zawaftoi;t popioht czgsci lohych i wggla zwiqzanego oraz chemicm4 w kt6rej

okreslono zawarto66 ligniny, celulozy, hemicelulozy i substancji ekstrakcyjnych.

Jak slusznie zntwa2yl mgr Herkowiak, por6wnanie biopaliw pod wzglgdem

przydatnodci energetycznej dotyczy suchej substancji, w kt6rej zawarte s4 pierwiastki palne,

bior4ce udzial w reakcjach egzotermicznych. s*ieza biomasa ma r6in4 wilgotnoS6, kt6ra ma

wplyw na wladciwoSci energetyczne. Dlatego bior4c to pod uwagg, Doktorant wszystkie

wyniki badan p':zeliczyl w odniesieniu do suchej substancji. Ponadto, zeby pokazad wartosd

suchej substancji organicznej, odni6slje r6wnie2 do suchej substancji bezpopiolowej.

W mojej ocenie, Doktorant zaproponowal interesujqcy spos6b systemowego podejScia

do rozwiqzania sformulowanego problemu naukowego. Najpierw na podstawie literatury

zgromadzil dane dotyczQce ciepla spalania i parametr6w maj4cych wplyw na jego wartosd

oraz dokonal przegl4du modeli opisuj4cych cieplo spalania badanej biomasy opracowanych

przez irnych badaczy. Modele te zostaly przedstawione w trzech wariantach: pierwszy -

cielo spalania zale2ne od analizy elementamej, drugi - cieplo spalania zaleime od analizy



technicznej i trzeci - zaleime od skladu chemicznego. Dokonal oceny ich dokladnoSci,

wybieraj4c najlepsze, a takZe wskazuj4c, kt6re parametry maj4 istotny wplyw na warto6i

ciepla spalania w odniesieniu do suchej substancji i suchej substancji bezpopiolowej w

kaidym z warianl6w. Nastgpnie na podstawie danych literaturowych podj4l pr6bg

opracowania wlasnych modeli opisuj4cego cieplo spalania w zaleinoici od wszystkich,

wskazanych powyzej parametr6w maj4cych wplyw na przebieg procesu spalania, r6wnie2 w

trzech wymienionych powyiej wariantach Do modelowania ciepla spalania zastosowal

metodg sztucznych sieci neuronowych i regresji wielocrynnikowej. Modele opracowal w
programie Statistica 13. Doklorant oceniaj4c modele neuronowe stwierdzil, ze ich jakoS6 jest

niezadawalaj4ca. Natomiast przeprowadzona analiza wrzuZliwo3ci tych modeli oraz modeli

regresyjnych umoZliwila wskazanie istotnych parametr6w do prognozowania ciepla spalania.

Na podstawie informacji o istotnoSci wptywu parametr6w na warto3i ciepla spalania

badanych biopaliw stalych, mgr inZ. Herkowiak sformulowal uog6lnione modele regresyjne

w oparciu o samodzielnie wykonane badania, uwzglgdniajqc w nich istotne parametry

pochodzEce z wsrystkich analiz: elementamej, technicznej i chemicznej, kt6re zostaly

wczeSniej zdefiniowane na podstawie badan modeli literaturowyctr, nastgpnie wlasnych

neuronowych i regresyjnyc[ ale utworzonych na bazie danych pozyskanych z literahry.

Kuhdy z analizowanych w pracy modeli zostal poddany walidacji z wykorzystaniem

wlasnych wynik6w badai, poprzez okre6lenie blgd6w bezwzglgdne oraz wzglgdne pomidzy
pomierzonymi i obliczonymi wartoSciami ciepla spalania. Ocena ta umozliwila Doktorantowi

wskazanie, kt6re z modeli, czy te pozyskane z literatury, cry opracowane samod"ielrrie

umozliwiaj4 prognozowanie ciepla spalania biopaliw stalych z najwigksz4 dokladnoSci4 i

wskazad istotne parametry pochodz4ce z anallr,

Zatem przeprowadzona analizz ciepla spalania biopaliw i parametr6w maj4cych

wplyw na jego warto66 oraz modeli stu24cych do obliczania jego wartoSci, w oparciu o dane

literaturowe, jak r6wniez wlasne badania oraz interpretacja otrzymanych wynik6w

umozliwila rozwiqzanie problemu naukowego. Stwierdzam, 2E cel pracy, w zalo2nnym

zakresie, zostal w pelni zrealizowany.

UwaZam, 2e niew4tpliwym osi4gnigciem Doktoranta jest zbudowanie bardzo szerokiej

bazy danych shrZ4cych do oceny przydalno6ci energetyczrej biopaliw stalych, a tak2e

pokazanie, kt6re z parametr6w okreSlanych w analizach: elementamej, chemicmej i bardziej

og6lnej technicznej maj4 istorny ovplyw 
"a 

wartos6 ciepla spalania. Na uwagg i podkreslenie

zasfuguje podjeta pr6ba opracowania uog6lnionego modelu informacyjnego do

prognozowania ciepla wlaSciwego dla badanych rodzaj6w biopaliw stalych.

Lektura recenzowanej rozprawy nasuwa jednak pewne uwagi i pytania.

1. Opracowane w pfttcy modele za pomocQ sztucznych sieci neuronowych oraz

regresyjne s4 modelami empirycmymi i obowiqzuj4 dla okreSlonego zakresu

zmiennych, kt6re uzyskano z danych literaturowych oraz wlasnych badari. Zakresy

znienno6ci parametr6w powiffry by6 podane razom z modelem, zt aszcza w

przypadku modeli opracowanych za pomocQ regresji wieloczynnikowej.

2. Na podstawie analizy modeli literaturowych, neuronowych i regresyjnych zostaty

ustalone istotne parametry wynikajqce z analiz]. elementamej, technicznej i chemicznej

w odniesieniu do substancji suchej i substancji suchej bez popiolu. Najlepszym
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modelem okazal sig opracowany model empirycrry z Wkorzystaniem regresji

wieloczynnikowej, w kt6rym cieplo spalania uzaleiniono od 10 parametr6w.

Parametry te powinny byi zrniennymi nrezzleimymi, nie skorelowanymi, albo o

bardzo niskiej korelacji. W mojej ocenie, moZe istnie6 zale?noS6 pomigdzy

wybranymi paramehami, np. zawartoSci4 pierwiastka wqgla a wgglem organiczrym,

czgsciami lotnymi, celulozq lignin4, a tak'ze pomigdzy wodorem a paramehami

zawieraj4cymi zwiqzki wgglowodorowe, np. czg5ci lotne. Czy byly wykonane

korelacyjne analizy pomiEdzy tymi 10 zrniennymi?

Analiza elementama polega na okreSleniu zawartoSci danego pierwiastk4 kt6ry

wystgpuje w zloZonych zwi4zkach, np. w celulozy, hemicelulozy, ligfnie itp. Dlatego

uproponowany model moZe kilka}rotnie uwzglgdniac ten sam pierwiastek np- wggiel

- wzlflczony w analizie elementamej, w zwiqzkach wystqpuj4cych w czgSciach

lotnyctu w wgglu organicznym, w celulozie, ligninie itd. - byloby to Wtzaczlle z

zasad4 zachowania substancji i energii w odniesieniu do procesu spalania, 116ry

zachodzi podczas wyznaczania ciela spalania w bombie kaloryrnetrycznej.

Modele zaprezentowane w pracy zostaty poddane ocenie poprzez por6wnanie

oblicmnych warto6ci ciepla spalania z uzyskanymi na podstawie danych

literaturowych i pomiar6w. Doktorant dokonal tego za pomoc4 bl9d6w

beznzglgdnego i wzglgdnego wyrarzonego w procentach, nazwanego w pracy

niepoprawnie bezwzglgdnym blgdem procentowym. Ocena modeli polegaj4ca na

porownaniu koricowych efekt6w modelowania nazywana jest walidacjq a nie

weryfikacj4.

Sformulowane wnioski s4 zbyt obszeme. w ka2dym z nich jest analiz4 interpretacja i
wniosek. Powodem tego jest brak rozdzialu, w kt6rym Doktorant dokonalby analizy i
interpretacji wynik6w badan, a tak;rc ptzsptowadzil dyskusjq w odniesieniu do

dokonan innych banaczy.

Brak w spisie nastgpujqcych pozycji literatury, kt6re zostaty zacltowane w tek6cie:

Telmo C., Lousada I.20ll - str. 8, 10, 43, 85; Vondrec ek 1927 - str. 32; D'Huart

1930 - str. 32; Schuster 1931 - str. 32; Grumel, Davis 1933 - str. 32; Seyler 1938 -
str. 32; Sheng, Azevedo 2005 - str. 34; Cordero I in.2000 - str. 38'

w cytowanych w telcfcie pozycjach literahrry zrnienione zostaly nazwiska autor6w lub

ich kolejnoSd:

r Anonim 1990, w spisie literatury Anonymous 1990 - str. 2l ;

. Haslinger M. 1997, w spisie literatury Reisinger I in. 1997 - str. 23;

o Shafizadeh, Degroot 1976, w spisie literaury Shajizadeh F., Degroot W' G'

1976 - str. 43.

o Speigbt J. G., Luque R. 2015, w spisie literatury Luque R', Speight J. G. 2015

str. 36

5.



Wniosek koticowy

Rozprawa doklorska mgr in2. Marcina Herkowiaka dotyczy naukowego zagadnienia,

wlaiciwego dla dyscypliny inzynieria rolnicza. Dollorant wyknal siE wystarczaj4c4 wiedz4

i umiejetnsciarni dojrzalego badrcz4 a uzyskane efekty maj4 istotne znaczenie zar6wno

poznawcze, jak i aplikacyjne. Uwa2am, 2s, z^frierzany cel zostal osi4gnigty, a rezultaty badan

pozwalaj4 na stwierdzenie, 2e problem naukowy zostal rozwiqzany w spos6b oryginalny.

Uwzglgdniaj4c powyisze uwagi, oceniam, ie rozprawa doktorska mgr in2. Marcina

Herkowiaka spelnir wymagania Ustawy o stopniach naakotych i tytule nau*ottym orut
stopniach i Wc w zt*resie sztuhi (Dz. U. Nr 652 dn. 01.04.2003 r., poz. 595) i wnoszg o

przyjEcie oraz dopuszczenie jej do publiczrej obrony.
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