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l. Podstawa opracowania recenzji

Podstalrg opracowania recenzji bylo zlecenie Pani Prof dr hab. Anny Kryszak, Dzie-

kana Wydzialu Rolnict*a i Bioin2ynierii Uniwersyetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodnie

z Uchwal4 Rady Wydzialu Rolnictwa i BioinZynierii UniwersJtetu Przyodniczego w Pozna-

niu z dnia O7 .O6.2O19 r.

2. Celowo56 podjgcia tematyki

Rosn4ce zainteresowanie odnawialnymi paliwami pochodzenia ro6linnego wynika

z m.'n. z postEpuj4cego zagroZenra zmianami klimatycznymi na Ziemi. Spalanie produkt6w

roSlinnych jest czgSci4 naturalnego obiegu wggla w atmosferze i nie wprowadza do obiegu wg-

gla zdeponowanego w paliwach kopalnych. Jednak przed zastosowaniem paliw pochodzerua

roSlinnego konieczna jest znajomoSi ich parametr6w energetycznych, umo2liwi to optymaliza-

cjg ich wykorzystania. Parametry energetyczne paliw opisuje sig za pomoc4 ciepla spalania

i warto6ci opalowej. Warto5ci te moZna wyznaczyi, precyzyjnie metodq empiryczn4 wykorzy-

stuj4c kalorymetr. Mo2liwe jest r6wnie2 dokladne obliczenie warto5ci energetycznej ka2dego

paliu,a na podstau'ie precyzyjnej analizy jego skladu, przy zalozeniu calko*'itego i zupehrego

spalania. Jednak kaZdorazowa analiza skladu biomasy wymaga duZego nakladu czasu i jest

bardzo kosztowna. St4d do oceny jakoSci biomasy najczg5ciej wykorzystuje sig: analizg ele-



mentarn4 okreSlaj4c4 zan'arto56 podstawowych pierwiastk6w (C, H, N i S), analizq techniczn4

polegaj4ca na okreSleniu - wilgoci, popiofu, substancji lotnych i zawarto5ci wggla zwi4zanego

lub analizg chemiczn4 - zawartoSi celulozy, ligniny, hemicelulozy, i substancji ekstrakcyjnych.

Mo2liwe jest \4)'korzystanie parametr6w otrzymy'wanych w toku tych analiz do oceny ciepla

spalania paliw. W literaturze moZna spotkai wiele wynik6w badaf kalorymetrycznych biopa-

liw stalych oraz modeli do predykcji ciepla spalania r62nych paliw stalych. Modele te sq oparte

o wyniki analizy technicznej, elementamej lub chemicznej. Jednocze6nie poszczeg6lni autorzy

proponuj4 wlasne modele nie ustosunkowuj4c siQ jednak do modeli proponowanych przez rn-

nych badaczy. Modele te zwi4zane s4 z r62nymi wartoSciami blgd6w, a same modele takZe 162-

niq sig od siebie, toteZ dla tych samych material6w bgd4 wskazyrul'aly na rolne wartoSci ciepla

spalania. Tak wigc, pomimo licznych wynik6w badaf kalorymetrycznych biopaliw, problemem

pozostaje ocena por6wnawcza prezentowanych wartoSci ciepla spalania biopaliw stalych oraz

ocena moZliwoSci predykcji ciepla spalania.

W problematykg tE doskonale wpisuje sig praca mgr inZ. Marcina Herkowiaka, kt6ry

dostrzegl koniecznoSi przeprou'adzenia kompleksowych badan zwi4zanych z opracowaniem

modeli, oraz wyborem najkorzystniejszego modelu, daj4cego moZliwo6i wiarygodnej pre-

dykcji ciepla spalania i wa(o5ci opalowej. Bior4c pod uwagg obszary wiedzy dotychczas nie-

poznane, a z*-i4z.ane z modelowaniem i ocenE ciepla spalania biopaliw stalych uwaZam pod-

jgt4 tematykg badawcz4 za wa2n4 i aktualn4.

3. Og6lna charakterystyka pracy

Przedstawiona do oceny rozprawa obejmuje 375 stron. Podzielono j4 na 13 numero-

wanych rozdzial6w, tj.: wstgp, przegl4d literatury, problem naukowy, cel i zakres pracy, me-

todyka, dane do budowy modeli, badania wlasne, weryfikacja modeli literaturowych, budowa

modeli neuronowych, werydkacja i ocena blgd6w modeli neuronowych, budowa modeh re-

gresyjnych, weryfikacja i ocena blgd6w modeli regresyjnych, budowa modeli regresyjnych na

podstawie badari wlasnych, podsumowanie i wnioski. Opracowanie zawiera ponadto nienu-

merowane rozdzialy, sq to: wykaz waZniejszych omaczefi, streszczenie w jgzyku polskim

i angielskirn, spis tabel i spis rycin oraz aneks. Zamieszczono w niej 91 tabel, 66 rysunk6w

oraz 26 wzor6w, dodatkowo w aneksie autor umiescil 19 tabel z danymi literaturowymi,

z kt6rych korzystal podczas modelowania i weryfikacji modeli. Wszystkie tabele, rysunki

i wzory zostaly ponumerowane oraz odpowiednio opisane w tek5cie.



Wykaz literatury jest obszerny, w pracy umieszczono 180 pozycji literaturowych.

Wszystkie pozycje bibliograficzne sq istotnie zwi4zane z podjgt4 w rozprawie problematyk4.

W w.iEkszoSci to literatura anglojgzyczna, ok. 8l%, co prawda jedynie ok. 22o/o pozycji to

prace wydane w ostatnich l0 latach, jednak nale2y wziq(. pod uu'agg. Ze Autor *' pracy bazo-

vval na duZej ilo6ci danych dotycz4cych ciepla spalania i z calq peu,noSci4 u;vstarczaiq one dla

poprawnego przeprowadzenia dyskusji otrzl,rnanych wynik6w badai na tle wynik6w innych

badaczy. W cyowanej literaturze nie ma publikacji Autora. W uykazie literatury znajduje sig

9 pozycji, kt6re nie maj4 swojego odniesienia w tekdcie. a w kilku opisach bibliograficznych

znalazlT, sig pomylki w roczniku lub blgdy w nazwiskach autor6w, nie oceniam ich jako blEdy

istotne jednak, na przyszlo5i sugerowalbym Doktorantowi korzystanie z dostgpnych menad-

2er6w bibliografii, co pozwoliloby na uniknigcie takich pomylek.

Praca zawiera poprawn4 dla prac naukouych strukturg oraz logiczn4, w u'igkszoSci

wypadk6w, kolejno6i rozdzial6w i podrozdzial6w. Cel pracy wynika z przeprowadzonego

przegl4du literatury, a jego realizacja stanowi odpowied2 na braki wiedzy naukowej dotycz4-

cej moelowania ciepla spalania. Zrealizowany program badan jest szeroki, a uzyskane wyniki

zostaly przedstawione czytelnie w postaci tabelarycznej i graftcznej. Praca jest sp6jna i kom-

pleta. Na koncu pracy Doktorant sformulowal u'nioski koricowe.

4. Ocena merytoryczna pracy

Praca doktorska mgr in2. Marcina Herkowiaka bez w4tpienia stanou.i u.artoScioil'y

i bogaty material poznawczy. Doktorant w pracy podj4l sig rozwi4zania problemu naukowego

polegaj4cego na ocenie ciepla spalania r62nych biopaliw stalych oraz moZliwoici oceny pre-

dykcji ciepla spalania bazuj4c na parametrach biomasy za pomoc4 r62nych modeli. Praca ma

charakter teoretyczno-eksperyrnentalny i zostala opracowana zar6wno na podstawie badah

wlasnych Autora, jak i na podstawie analizy danych literaturowych. Merltoryczny zakres

pracy jednoznacznie Swiadczy o wysokim poziomie warsztatu naukowego Doktoranta i zna-

jomoSci poruszanych zagadnien oraz Jego kompetencji i zaangalowanit.

Praca doktorska mgr inZ. Marcina Herkowiaka nie jest miejscami latwa do czyania.

gdyz zawiera bogate, wieloaspektowe rozwa1ania na temat r62nych parametr6w oraz wiele

szczeg6l6w. kt6re s4 trudne do Sledzenia oraz wymagaj4 maksymalnej koncentracji. Jednak

nie jest to zarzut, gdy2 Autor podj4l sig trudnego zadania - doglgbnego przeanalizowania do-

niesieri literaturowych dotycz4cych problematyki modelowania ciepla spalania paliw statych.



W treSci recenzowanej pracy mozna wyodrgbnii czESt teoretyczn4, obejmuj4c4 iden-

tyfikacjg obszaru badawc zego oraz praktyczn4, obejmuj4c4 przedstawienie wynik6w badari

oraz prezentacjg modeli.

Rozdziai I pracy zatltulowany .,Wstgp" stanowi skr6towe wprowadzenie w tematykg

poruszanych zagadnieri i w og6lnym zarysie przedstawia jej zawarto6d.

Rozdzial 2 pracy zatstntowany ,,Przegl4d literatury" sklada sig z 4 podrozdzial6w.

Stanowi on analizg stanu wiedzy na poruszany temat. Zwig2le przedstawia zagadnienia doty-

cz4ce definicji biopaliw stalych oraz ciepla spalania i warto6ci opalowej. Przegl4d literatury

w zakresie modelowania ciepla spalania pozwolil Autorowi na zaplanowanie dalszych badari.

W rozdziale trzecinr. zatltulowanym ..Problem naukowy, cel i zakres pracy" przed-

stawiono problem badawczy, jaki powstal w wyniku przeprowadzonego przegl4du dotychcza-

sowych badari. Autor przedstawil dwa problemy naukowe, kt6re sformulowal jako:

,,Czy i ra ile poszczeg6lne biopaliwa stale sq por6wnyr,valne pod wzglgdem przydatno5ci

energetycznej? Jakie s4 r6mice w cieple spalania tych samych oraz r6Znych biopaliw statych?"

,,2 jak4 dokladno5ciq moZna ocenii przydatnoSi energetyczn4 biopaliw stalych, opie-

raj4c sig na uproszczonych modelach bazuj4cych na ich skladzie? Jakie rodzaje modeli za-

pewniaj4 wysok4 dokladnoSi oceny ciepla spalania biopaliw?"

Autor okreSlil r6*nieZ cele szczeg6lowe, kt6re pozwalaj4 w spos6b etapowy rozwi4-

zai postawione problemy badawcze. Wobec powy2szego celem pracy byly:

1. Ocena r6Znic w cieple spalania biopaliw statych.

2. Ocena dokladnoSci 16Znych modeli literaturowych ciepla spalania biopaliw

stalych opartych na analizach: elementamej, technicznej i chemicznej.

3. Budowa modeli neuronowych i regresyjnych oraz araliza ich dokladno6ci.

4. Ocena wplywu poszczeg6lnych parametr6w na wartoSi ciepla spalania.

5. Budowa i ocena dokladnodci modeli opartych na wybranych parametrach.

Aby zrealizowai cel, Autor zaplanowal zadania polegaj4ce na:

l. Pozyskaniu odpowiedniej iloSci danych literaturowych dolycz4cych analiz biopaliw

stalych oraz ich ciepla spalania, do budowy modeli.

2. Przeprowadzeniu badari wlasnych biopaliw stalych i ich ciepla spalania.

3. Budowie modeli neuronowych i regresyjnych opartych na r62nych parametrach.

4. Obliczeniu i analizte dokladno6ci modeli.

W rozdziale czwartp zatltulowanym ,,Metodyka" Autor sk6towo przedstawii meto-

dykE, jak4 przyj4l do realizacji celu pracy. Autor zdecydowai sig na pozyskanie danych literatu-

rowych dotycz4cych ciepla spalania oraz wynik6w analiz technicznej, elementarnej i chemicz-



nej r62nych biopaliw. Dane te poslu2yly do budowy sieci neuronowych i modeli regresyjnych,

oddzielnie dla parametr6w ka2dej z analiz. Uzyskane modele zostaly zweryfikou'ane na pod-

stau'ie wynik6w badaf wlasnych. Badania wlasne dotyczyly 40 rodzaj6w biopaliw stalych.

Rozdzial pi4ty ,,Dane do budowy modeli - badania innych autor6w " zawiera omo-

wienie wynik6w badan literaturowych dotycz4cych ciepla spalania wedlug planu przedsta-

vvionego w rozdziale cz$artym. St4d tez rozdzial podzielony jest na Irzy podrozdzialy zar.l ie-

rajqce wl,niki poszczeg6lnych analiz. Autor zestawil na wykresach najnilsze i naj*,yZsze

r.r'artoici ciepla spalania dla r6Znych rodzaj6u, biopaliw stalych pogrupo*'anych na 5 rodza-

j6w. W celu por6wnania uynik6r,r,' r62nych autor6w 'wyniki badari zostaly przeliczone na po-

stai such4 i such4 bezpopiolou'4.

Rozumiem, 2e w zamiarze Autora rozdzial ten mial byi realizacj4 piern'szego celu, ja-

kim byla ..Ocena r62nic u'cieple spalania biopaliw stalych." Uu'aZam jednak, 2e Autor po-

traktowal to w zblt uproszczony spos6b. Warto byloby umieScii podstawowe dane staty-

stl,czne opisuj4ce rozpatrywane rodzaje biomasy, takie jak Srednia i mediana. Daloby to

pelniejszy obraz zroZnicowania ciepla spalania poszczeg6lnych rodzaj6w biopaliw.

Rozdzial sz6sty - ,,Badania wlasne'' zawiera drug4 czg6i wynik6w uzyskanych w roz-

prawie, t1'm razem w oparciu o badania wlasne. Rozdzial ten jest r6w'nie2 podzielony na trzy

podrozdzialy. W pierw'szym Autor charakteryzuje material badawczy. w drugim procedurg

badan. Te podrozdzialy pou'inny byi jednak umieszczone w rozdziale Metodyka. Podrozdzial

lrzeci zawiera wyniki badari ciepla spalania przedstara'ione pocz4tkowo na wykresach. na-

stgpnie opisane, a na koniec zestawione w formie tabelarycznej, przy czry tabele zawieraj4

wyniki wszystk ich analiz, dodatkowo przeliczone na postai such4 i such4 bezpopiolow4.

Szkoda, 2e Autor opisuj4c wyniki badari wlasnych nie por6wnal ich z wynikami innych auto-

r6w. zwlaszcza, Ze om6nienie danych literaturowych zara,'arl w podrozdziale 2.3. Przedysku-

towanie tych wynik6w daloby pogl4d na ile wyniki, kt6re posluZyly do budowy modeli s4

zblizone do danych weryfikacyjnl'ch. NaleZalby r6wnieZ opatrzyf komentarzem wyniki ana-

liz technicznej, elementarnej i chemicznej. Co prawda, praca i tak jest obszema, ale komen-

tarz uynik6w badai wlasnych w odniesieniu do literatury jest niezbgdny.

Rozdzial 7 ,,Wery4ikacja modeli literaturowych" stanowi realizacjg drugiego celu pra-

cy. Autor przedstawia w tym rozdziale wyniki analiz blEd6w modeli, kt6re zostaly znalezione

w literaturze i opisane szczeg6lowo w rozdziale 2.4. Autor weryfikacje tych modeli oparl

o bardzo duZe zestawy danych, a jako wynik koncowy podal Sredni bl4d bezn'zglEdny i Sredni

bezwzglgdny bl4d procentowy. Rozdal tenjest zakoriczony podsumowaniem, w kt6ry,rn Autor



zebral najwazniejsze informacje z wykonanych obliczen. Poprzednie dwa rozdzialy r6wniez

powinny zaw ierai takie podsurnowanie.

Rozdzial 8 poSwigcony jest budowie modeli neuronowych. Autor ze wzglEdu na dys-

ponovvanie znaczn4 iloSci4 danych zdecydowal siE na pr6bg budowy modeli neuronowych.

Struktura tego rozdzialu jest podobna do poprzednich, wyniki s4 pogrupowane w podrozdzia-

lach i odnoszq sig do modeli opartych o konkretne analizy w odniesieniu do postaci suchej

i suchej bezpopiolowej. Rozdzial ten 16wnieZ zakoriczony jest podsumowaniem zawieraj4cym

najwaZniejsze spostrzeZenia.

Rozdzial 9 - ..Weryfikacja i ocena blgd6w modeli neuronowych" zawiera wyniki we-

ryfikacji modeli neuronowych zaproponowanych w popzednim rozdztale, w oparciu o bada-

nia wlasne 40 rodzaj6w biomasy. Wyniki badari przedstawione sq w postaci tabelarycznej

i w postaci wykres6w rozrz'Jtv. Rozdzial ten jest zakoiczony podsumowaniem, w kt6ryrn

Autor przedstawia w formie opisowej wy,niki badaf przedstawione na wykresach i w tabe-

lach, brakuje jednak krltycznego odniesienia sig do nich. UwaZam, 2e rozdzial ten m6glby

stanowii uzupelnienie poprzedniego rozdziafu bez uszczerbku dla struktury pracy.

Rozdzial 10 ,,Budowa modeli regresyjnych" poSwigcony jest opracowaniu modeli

regresyjnych w oparciu o dane literaturowe. Modele opracowane byty dla r6Znych parame-

tr6w, w zaleZnoici od ich istotnoSci statystycznej i przedstawione dla trzech wariant6w w

zale2no5ci od rodzaju analizy. W podsumowaniu Autor omawia modele, kt6re cechowaly sig

najniZsz4, a kt6re najwyZsz4 dokiadnoSci4.

Rozdzial 11 to rozdzial dotyczqcy werfikacji modeli regresyjnych w oparciu o bada-

nia wlasne. Podobnie jak we wczeSniejszym przypadku, rozdziaL ten m6glby by6 kontynuacj4

r ozdzialu dotycz4cego opracowania modelu.

Rozdzial 12 -,,Budowa modeli regresyjnych na podstawie badan wiasnych" to pr6ba

opracowania modeli w oparciu o parametry, kt6re byty istotne w modelach przedstawionych

w poprzednich rozdzialach. Wl.typowane parametry posluzyiy do opracowania modeli opar-

tych o parametry wybrane na podstawie modeli literaturowych, modeli neuronowych, modeli

regresyjnych i parametr6w wsp6lnych dla wszystkich modeli, w wariantach dla materii suchej

i suchej bezpopiolowej.

Rozdzial 13 - ,,Wnioski", stanowi podsumowanie prac badawczych zawartych

w rozprawie. Autor przedstawia 11 wniosk6w, kt6re moim zdaniem koresponduj4 z przedsta-

wionym na pocz4tku pracy celem i odnosz4 sig bezpoSrednio do uzyskanych w pracy wynik6w.

Autor m6gi szerzej opisai wskaz6wki praktyczne, kt6re na podstawie uzyskanych wynik6w

mo2na bez trudu sformulowai. Podniosloby to warto3i pracy pod wzglgdem utylitarnym.



Pracg doktorskq Pana mgr inZ. Marcina Herkowiaka moZna oceniai zar6wno w kontek-

Scie istniej4cych juZ w literaturze modeli do predykcji ciepla spalania, jak i w kontekScie pr6by

opracowania przez Niego takich rnodeli. Recenzowana praca doktorska nie wprowadza w za-

kresie wiedzy bardzo istotnych zmian, raczej po raz kolejny potwierdza, 2e opracowanie unr-

wersalnych modeli do oceny ciepla spalania, dla tak ,,zmiennych" paliw jakimi s4 biopaliwa

stale, jest bardzo trudne. Znaczenie tej pracy leZy natomiast w rzetelnie przeprowadzonej anali-

zie wykonanych przez innych badaczy eksperyment6w, przeprowadzeniu badari nlasnych oraz

przepron'adzeniu obliczeir maj4cych na celu uwzglgdnianie r62nych moZliwych do wybrania

parametr6w. Autor podj4l sig trudnego zadania. uybieraj4c szeroki zakres r6Znych typ6w bio-

masv. przez co nie byl to latwy materiai do badari i wyci4gania og6lnych wniosk6w.

5. Uwagi szczeg6lowe

Poni2ej zawarlem u\r'agi kr)'tyczne, kt6re nasungly sig podczas cz1'tania pracy. NaleZy

zaznaczy(. 2e maj4 one jednak charakter dyskusyjny i sq to uwagi, kt6rych uwzglgdnienre

spra*'iloby. Ze praca nabralaby przejrzystoSci. Nie umniejszajq one natomiast wartoSci pracy

i nie mogq stano\ ,ii podstawy do kwestionowania jej warto5ci.

l. Tytuf pracy ,,Bodonia i motlelowanie cieplo spolonio biopaliw stolyclt" moZe byi nieco

mylqcy, gdy2 sugeruje, ze praca bgdzie dotyczyla badania ciepla spalania. natomiast ba-

danie ciepla spalania wykonane przez Autora poslu2ylo jedynie do weryfikacji modeh.

2. Rozdzial2.2. ..Badania ciepla spalania biopaliw stalych" zawiera szereg ra1'nik6w badari

znalezionych lv literaturze. tote2 w ty'tule tego rozdzialu powinno byi to zaznaczone, w

tej postaci Dtul rozdzialu nie oddaje jego zawartodci. Przedstawienie danych w taki spo-

s6b jest trudne w odbiorze i korzystniejsze byloby zestawienie tych danych tabelarycz-

nie (co zostalo zresztq zrobione i zawarte w aneksie). Brak jest jednak komentarza Au-

tora do tych wynik6w, przez co rozdzial ten wydaje sig w tym miejscu zbgdny. Bylby to

jednak Su'ietny material do dyskusji z wynikami badan wiasnych Autora.

3. W przegl4dzie literatury brakuje rozdzialu poSwigconego modelowaniu, w kt6rym Au-

tor m6glby zawrze( informacje, kt6re wyjaSnialyby zastosowane w dalszej pracy spo-

soby modelowania.

4. Przy prezentacji problemu naukowego Doktorant u21.wa pojgcia .przydatnoSci energe-

tycznej". Jak Doktorant rozumie to pojgcie w odniesieniu do swojej pracy?

5. W rozdziale 5 Autor przedstawia znalezione w literaturze wyniki ciepla spalania r62nej

biomasy i gnrpuje tg biomasg na 5 rodzaj6w. Natomiast w rozdziale 6 przedstawia wyni-



6.

'7.

ki badai wlasnych nie stosuj4c juZ tego podzialu. Przedstawienie urynik6w badan wla-

snych w takim ujgciu pozwoliloby na ich latwe por6wnanie z danymi literaturowymi.

Analizuj4c rozdzialy podwigcone budowie modeli nasuwaj4 sig dwa pltania: Czy dla da-

nych literaturowych i wynik6w badari wlasnych byla prowadzona diagnostyka obserwa-

cji odstaj4cych? Czy przy opracowaniu modeli regresyjnych opr6cz oke6lenia istotno6ci

wykorzystywanych w analizie parametr6w byla badana korelacja pomigdzy zmiennymi

i korelacja pomigdzy zmiennymi a cieplem spalania?

W rozdziale 12 Doktorant pr6buje, na podstawie uzyskanych poprzednio weryfikacji

modeli, opracowai model, kt6ry pozwolilby na uzyskanie najbardziej wiarygodnych

\\'artoSci ciepla spalania. W wyniku tych pr6b okazuje sig, 2e modelem o najmniej-

szym blgdzie jest model, kt6ry oparty jest o wszystkie analizowane w pracy parame-

try, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Jednak analizuj4c uzyskane przez Autora wy-

niki nasuwa sig pytanie, czy przyczyn4 duzych blgd6w predykcji dla pozostalych

modeli nie bylo to, 2e do opracowania modeli wykorzystano r62nq biomasg o bardzo

zr6Znicowanych wlaSciwo5ciach? Czy Doktorant dokonal pr6by opracowania modeli

dla grup biomasy o zbli2onych wlaSciwoSciach?

Niekt6re wnioski s4 zblt og6lne i oczywiste, brakuje natomiast wniosk6w utylitarnych.

Czy w Swietle uzyskanych wynik6w badari analiza techniczna, jako najprostsza

i najtansza mo2e byi wykorzystana do predykcji ciepla spalania w warunkach eksploat-

acji, czy tez bl4d nie pozwala na zastosowanie takich modeli? W podsumowaniu nie po-

jawil sig punkt dotycz4cy dalszych badan, kt6re Doktorant m6glby prowadzii. A moim

zdanie material jest bogaty i daje moZliwo6ci dalszych opracowan.

8.

6. Ocena formalna pracy

Oceniana praca stanowi oryginalne i samodzielne dzielo tw6rcze. Tre56 pracy jest

zgodna z tematem podanym w tltule i z zadeklarowanym celem pracy. Zawiera wszystkie

elementy, kt6re powinny wejdi w sklad rozprawy doktorskiej, a przyjEty spos6b prezentowa-

nia rozwa2ari jest poprawny.

Pod wzglgdem redakcyjnym praca zostala napisana starannie i zrozumialym jgzykiem.

W rozprawie wystgpuj4 co prawda drobne blgdy literowe oraz blEdy interpunkcyjne tlpu brak

przecink6w lub jego blgdne stosowanie (szczeg6lowe uwagi zostaly zaznaczone w tekScie

pracy) jednak zvrazywszy na du24 objgto3i pracy ilo6i ich jest niewielka. Pojawila sig r6w-

nieZ w pracy pewna liczba blgd6w redakcyjnych, duZej mierze s4 to jednak blgdy powstale w



wyniku przeoczei na etapie pracy korektorskiej. Niemniei jednak blgdy i usterki, naleZy usu-

n4(. przed opublikowaniem tej pracy, wskazujg ponizej kilka przyklad6w:

l. Str. 18. Definicje ciepla spalania dobrze byloby umie6cii na pocz4tku rozdziatt.

2. W nykazie waZniejszych oznaczeh jak i w treSci pracy do oznaczania wilgoci Autor

uZyrl'a symbolu W (w domySle wilgoi). jednak korzystniejsze byloby zastosowanie

synbolu M (moisiture) gdyZ pozostale parametry s4 r6wnie2 skr6tami angielskimr.

3. Str. 46. Autor wlmienia badane parametry. wSr6d nich wyrnienia r6wnie2 wartoSi

opalow4, zawartoSi wqgla zwi4zanego i zawartoSi tlenu, a byly to parametry uylicza-

ne na podstawie innych danych.

4. Str. 3l . Modelowanie czy raczej rnodele.

5. Str. 49-55 w podopisie rys. 8-13 uZyo nieby fortunie slowa .Zaobserwowane".

6. Str. 50 i 53. Na rysunkach 9 i l2 s4 niepravvidlowo opisane osie.

7. W tabelach opisuj4cych wyniki analizy statystycznej modelu do predykcji ciepla spa-

lania powinna zostai dodana p-wartoSi.

8. Str. 139. Autor nie dodal, jaka zawarto6i charakteryzowala siE duzA istotnoSci4.

7. Podsumowanie i wniosek kofcowv

Praca doktorskq mgr inZ. Marcina Herkowiaka oceniam pozytywnie. Zawarte

w recenzji uwagi. wskazane nieicisloSci i komentarze naleZy odbierai jako formg wskaz6-

wek, kt6re pozwol4 na poprawg pracy, poglgbienie niekt6rych interpretacji oraz ewentualne

plano'nanie dalszych badafr. Tematyka rozprawy jest aktualna i wa2na, zar6wno pod vvzglg-

dem teoretycznym jak i praktycznym. Doktorant wykazal sig umiejgtno3ci4 podjgcia zadania

badawczego, przeprowadzenia eksperymentu, przeprowadzenia dyskusji naukowej i popraw-

nego wnioskowania. W spos6b adek*'atny dobrai metody do rozwi4zania postawionego pro-

blemu badawczego, a wnioski sformulowane na podstawie uzyskanych wynik6w badari

Swiadcz4 o umiejgtnodci analizy. Rozprawa zatem spelnia wym6g oryginalnego rozwi4zania

przez AuIora zagadnienia naukowego, a Doktorant wykazal sig ugruntowan4 wiedz4 zar6wno

teoretyczn4 jak i praktyczn4 dotycz4c4 stosowanych technik pomiarowych i jednoczeSnie

wykazal sig zdolnoSci4 do samodzielnej pracy badawczej.

Bior4c powyZsze pod uwagg uwaZam, Ze tozprawa doktorska mgr in2. Marcina Her-

kowiaka nosz4ca tltul: "Badania i modelowanie ciepia spalania biopaliw stalych'', spelnia

wyrnagania stawiane tego tlpu pracom okre3lone w artykule 13, ustawy z dnia 14 marca 2003



roku o stopniach naukowych i tyule naukowyrn oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. nr 65 poz. 595 z po2niejszyni zmianami).

Wnioskujg o dopuszczenie mgr inZ. Marcina Herkowiaka do dalszych etap6w prze-

wodu doktorskieso.

/.

//.i'lt'4/,,)t'[/.t"'

10


