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1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: Agnieszka Pilarska (drugie imię Anna; ur. 17-04-1977) 

Miejsce zatrudnienia:    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

 ul. Wojska Polskiego 28 

 60-637 Poznań 

 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 

10.1996-06.2001 – tytuł magistra inżyniera na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki 
Poznańskiej (uzyskany 25.06.2001); kierunek: Technologia Chemiczna, 

specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna; praca magisterska pt. 
„Kationowe i anionowe związki powierzchniowo czynne jako emulgatory  
w formowaniu krzemionek”, zrealizowana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
Teofila Jesionowskiego; 

 

10.2000-09.2001 – dyplom ukończenia Studium Pedagogicznego przy Politechnice 
Poznańskiej, uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskany 

15.09.2001); 

  

10.2001-07.2003 – tytuł licencjata na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (uzyskany 05.07.2003), kierunek: Fizyka, specjalność: Fizyka  
z informatyką; praca licencjacka pt. „Wybrane problemy nauczania fizyki w szkole 
specjalnej”, zrealizowana pod kierunkiem dr. Bogusława Móla; 

 

10.2008-12.2012 – stopnień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej na 

Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (uzyskany 

11.12.2012); rozprawa doktorska pt. „Wpływ prekursorów i metod otrzymywania 
na właściwości fizykochemiczne i użytkowe MgO”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Teofil Jesionowski; recenzenci: prof. dr hab. Urszula Narkiewicz 

(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dr hab. 

Grzegorz Schroeder (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

               

 

3. Przebieg pracy zawodowej 

  

10.2001-12.2001 – laborant (kampania) w Cukrowni Wschowa;  

02.2002-06.2002 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Przyczynie Górnej k/Wschowy; 

11.2002-08.2011 – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu; 

09.2008-12.2012 – studia doktoranckie przy Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki   

Poznańskiej; 

09.2013-obecnie – adiunkt w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego     

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego 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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)    

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Osiągnięciem naukowym, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy 

doktora habilitowanego, jest cykl siedmiu monotematycznych prac ujętych pod 

wspólnym tytułem: 

 

Wpływ parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych na 

wydajność fermentacji metanowej odpadów spożywczych  

i osadów ściekowych 

 

4.2. Publikacje będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego 

1. Pilarska A.A., Pilarski K., Witaszek K., Waliszewska H., Zborowska M., 

Waliszewska B., Kolasiński M., Szwarc-Rzepka K. (2016) Treatment of dairy waste 

by anaerobic digestion with sewage sludge, Ecological Chemistry and Engineering S, 

23 (1), 99-115. 

            [15 pkt. MNiSW; IF2016=0,717; udział habilitanta: 60%] 

 

2. Pilarska A.A., Pilarski K., Wolna-Maruwka A., Tomaszyk K. (2016) Kofermentacja 

metanowa odpadów żywności wysoko przetworzonej z osadem ściekowym. 

Fizykochemiczna i mikrobiologiczna ocena procesu.  Przemysł Chemiczny, 95/11, 

2216-2221. 

            [15 pkt. MNiSW; IF2016=0,385; udział habilitanta: 75%] 

 

3. Pilarska A.A., Pilarski K., Ryniecki A., Tomaszyk K., Dach J., Wolna-Maruwka A. 

(2017) Utilization of vegetable dumplings waste from industrial production by 

anaerobic digestion, International Agrophysics, 31, 93-102. 

            [25 pkt. MNiSW; IF2017= 1,242; udział habilitanta: 75%] 

 

4. Pilarska A.A., Pilarski K., Wolna-Maruwka A., Boniecki P., Zaborowicz M. (2019) 

Use of confectionery waste in biogas production by anaerobic digestion process, 

Molecules, 24(1), 37-51. 

[30 pkt. MNiSW; IF2019=3,098; udział habilitanta: 70%] 

 

5. Pilarska A.A. (2018) Anaerobic co-digestion of waste wafers from the confectionery 

production with sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, 27 (1), 237-

245.  

            [15 pkt. MNiSW; IF2018= 1,120] 
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6. Pilarska A.A., Pilarski K., Wolna-Maruwka A. (2018) Cell immobilization on lignin–

polyvinylpyrrolidone material used for anaerobic digestion of waste wafers and 

sewage sludge, Environmental Engineering Science, DOI: 10.1089/ees.2018.0037 

[Data dostępu online: 5 grudnia 2018] 

            [20 pkt. MNiSW; IF2018=1,547; udział habilitanta: 70%] 

 

7. Pilarska A.A., Wolna-Maruwka A., Pilarski K. (2018) Kraft lignin grafted with 

polyvinylpyrrolidone as a novel microbial carrier in the biogas production process, 

Energies, 11(12), 3246-3268. 

[25 pkt. MNiSW; IF2018=2,676; udział habilitanta: 70%] 

 

· Suma punktów MNiSW=145 pkt. 

· Sumaryczny IF=10,785 

· Średni udział habilitanta= 74,3% 

 

Wyniki badań przedstawione w ww. publikacjach są rezultatem badań własnych,   
w większości sfinansowanych przez firmy zewnętrzne, reprezentujące laboratoria o profilach 

środowiskowych oraz biotechnologicznych, z którymi współpracowano w toku realizacji 

prac. Publikacja nr 1 powstała w ramach grantu NCN (N N313 432539) oraz pracy 

badawczej, zleconej Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu przez firmę Aquanet S.A. 

(nr 6/2013). 

     Publikacjom przypisano liczby porządkowe, odpowiadające chronologii 

wykonywanych badań. Liczby porządkowe przy powołaniach literaturowych w dalszej części 

autoreferatu, stanowić będą odnośniki do publikacji z cyklu.  

4.3. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników osiągnięcia 

 

4.3.1. Wprowadzenie  

 

W obliczu kryzysu energetycznego i zmian klimatycznych, świat poszukuje 

ekologicznych źródeł energii, w celu zastąpienia paliw kopalnych. Bezpieczeństwo dostaw 

energii, w szczególności energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji CO2, stały się 

priorytetami w polityce energetycznej i ekologicznej Polski i UE. Fermentacja metanowa 

(FM), będąca znanym od dawna mikrobiologicznym procesem wytwarznia biogazu, w tym 

metanu, postrzegana jest obecnie jako alternatywne źródło energii (Hagos i in. 2017, Igliński  

i in. 2015, Scarlat i in. 2018). Wychodząc naprzeciw rozwiązaniu kolejnego problemu 

cywilizacyjnego, jakim jest wysoka produkcja odpadów, jako substraty w procesie FM coraz 

częściej stosuje się odpady organiczne, w tym odpady spożywcze (Kondusamy i Kalamdhad 

2014, Kuo i Dow 2017, Paritosh i in. 2017).  

Każdego roku jedna trzecia (około 1,3 miliarda ton) światowej produkcji żywności 

 w różny sposób jest marnotrawiona, powodując ogromne problemy społeczne, środowiskowe  

i gospodarcze (FAO 2011; Papargyropoulou i in. 2014). W krajach Unii Europejskiej każdego 

roku wytwarzanych jest około 98 mln ton odpadów spożywczych, gdzie podana ilość ma do 

2020 roku zwiększyć się do około 139 mln ton, w sytuacji niepodjęcia polityki 
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zapobiegawczej (European Commisision 2010, Xu i in. 2018). Najczęściej są to 

przeterminowane produkty, pozostałości gastronomiczne, wycofane ze sprzedaży partie 

towarów oraz pozostałości poprodukcyjne stanowiące grupę odpadów. Odzyskiwanie energii 

oraz składników odżywczych z odpadów żywnościowych, jest szansą utrzymania stabilnej 

gospodarki krajów całego świata. Biorąc pod uwagę negatywny wpływ metod składowania, 

spalania czy kompostowania odpadów na środowisko przyrodnicze, fermentacja metanowa 

wydaje się najbardziej adekwatnym i perspektywicznym sposobem utylizacji odpadów 

spożywczych, a zarazem źródłem biopaliwa – metanu (Ledakowicz i Krzystek 2005, 

Posmanik i in. 2017).  

Metoda beztlenowej biodegradacji odpadów, co warto podkreślić, doskonale wpisuje 

się w cele zrównoważonego rozwoju 2030 (ONZ 2015), które w dalszej kolejności znajdują 

odzwierciedlenie w priorytetach i strategiach Komisji Europejskiej (Komunikat Komisji 

2016). W dziedzinie energii i klimatu, Unia Europejska wyznacza ambitne cele na 2030 r., 

dotyczące m.in. poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. W ramach celów obejmując ych koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym 

(cyrkulacyjnym) (Derej 2017), Komisja deklaruje zosobooszczędność i minimalizowanie 

odpadów, w kontekście szybszego wyczerpywania się zasobów światowych. Działaniom 

takim służy rozwój inwestycji w budowę instalacji biogazowych, który w ujęciu globalnym 

ma zapewnić konkurencyjność, tworzenie lokalnych miejsc pracy, integrację społeczną,  

a także zachęcić do innowacji ekologicznych.  

Odpady spożywcze stanowią dla procesu wytwarzania biogazu niezwykle obiecujący 

substrat. Ze względu na wysoką zawartość wilgoci, są materiałem łatwo biodegradowalnym 

(Xu i in. 2018, Zhang i in. 2014), a zawarta w nim materia organiczna (około 90% s.s.o/s.s; 

s.s.o – sucha substancja organiczna; s.s. – sucha substancja) sprawia, że stanowią wartościową 

pożywkę dla bakterii. Wyróżniają się, spośród innych organicznych odpadów, wysokm 

potencjałem metanogennym (200–670 m3 Mg-1 s.s.o) (Ariunbaatar i in. 2014, Kader i in. 

2015). Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, procesowi FM najczęściej poddawana jest 

żywność odpadowa pochodząca z restauracji (Razaviarani i in. 2013), samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi kosubstratami. Wykonywane są także doświadczenia  

z wykorzystaniem odpadów produkcji przemysłowej, w tym m.in. z: pulpą z buraków 

cukrowych, melasą, serwatką, tłuszczem, odpadowymi owocami, warzywami czy nawet kawą 

(Bresa i in. 2018, De Vrieze i in. 2014, Pilarska i in. 2014a, Vivekanand i in. 2018), przy 

czym bardzo rzadko z udziałem odpadów cukierniczych (Lafitte-Trouqué i in. 2000, Rusín  

i in. 2015).  

Produkty odpadowe, generowane są przez przemysł cukierniczy w dużych ilościach  

i w sposób ciągły, co stanowi istotną informację dla potencjalnych projektów inwestycyjnych. 

Tygodniowa ilość odpadów wytworzona w typowym zakładzie produkcyjnym, szacowana 

jest w tonach, roczna natomiast w setkach ton (Rusín i in. 2015). Najczęściej stosowane 

obecnie metody ich utlizacji, to częściowy recykling lub spalanie. Druga z wymienionych 

metod zawsze niosła pewne problemy, głównie z powodu wysokiego poziomu 

zanieczyszczeń emitowanych przez uwalniane w procesie gazy (Lunghi i Burzacca 2004). 

Coraz częściej proponuje się również wykorzystanie odpadów cukierniczych w produkcji 

pasz zwierzęcych. Należy tutaj jednak wziąć pod uwagę konieczność oraz koszty wstępnego 

ich przetwarzania, sterylizacji i suplementacji. Bezpośrednia aplikacja odpadów 
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spożywczych/cukierniczych jako karma dla zwierząt, niesie za sobą duże ryzyko 

podwyższenia zachorowań, wskutek skrócenia łańcucha pokarmowego (Zhang i in. 2014). 

Fermentacja metanowa spośród wymienionych metod, stanowi w tym przypadku najlepszą 

alternatywę – najbardziej opłacalną i przyjazną dla środowiska. Odpady cukiernicze z kolei, 

ze względu na skład chemiczny i neutralny odczyn pH (gdzie w większości odpadów 

spożywczych odczyn jest niekorzystnie kwaśny), wykazują wysoki potencjał metanogenny.  

Pomimo licznie przeprowadzonych badań w kierunku optymalizacji fermentacji 

metanowej odpadów spożywczych, autorzy ukazujących się w ostatnim czasie prac 

przeglądowych (Ren. i in. 2018, Ye i in. 2018) podkreślają, iż w praktyce nadal istnieją 

kluczowe problemy techniczne, uniemożliwiające pełne wdrożenie procesu FM, jako metody 

zagospodarowującej odpady spożywcze. Wśród nich wymienia się przede wszystkim niską 

stabilność układu, spowodowaną akumulacją lotnych kwasów tłuszczowych, która najczęściej 

objawia się nagłymi spadkami odczynu pH (Wang i in. 2014). W miejscu tym należy 

nadmienić, że optymalny dla funkcjonowania bakterii metanogennych zakres wartości pH 

wynosi od 6,5 do 7,2 (Chen i in. 2008). Drugim czynnikiem, wstrzymującym rozwój 

fermentacji metanowej odpadów spożywczych, jest niska efektywność biofermentorów, 

wynikająca z ograniczeń obciążenia substancją organiczną (ang. Organic Loading Rate, 

OLR). Sytuacja niniejsza wynika ze składu chemicznego produktów żywnościowych, 

charakteryzujących się wysoką zawartością tłuszczów oraz węglowodanów, które z jednej 

strony są znaczącym nośnikiem energii, z drugiej jednak niekorzystnie wzmagają dynamikę 

rozkładu materii w pierwszej fazie procesu (hydrolizie). W ostatnich latach obserwuje się 

intensywny rozwój badań nad różnorodnymi strategiami, zwiększającymi udział fermentacji 

metanowej w zagospodarowaniu odpadów spożywczych. W ośrodkach naukowych na całym 

świecie prowadzone są badania dotyczące: weryfikacji właściwości i wydajności biogazowej 

odpadów spożywczych, doboru kosubstratów, monitoringu kluczowych parametrów 

procesowych, projektowania innowacyjnych biofermentorów (Riggio i in. 2017, Wang i in. 

2014) oraz wpływu dodatków wspomagających proces (najczęściej enzymów, 

mikroelementów lub związków alkalizująych) (Donoso i in. 2013, Ortner i in. 2015).  

Osady ściekowe, jak wskazują doniesienia literaturowe, są odpadem szeroko 

stosowanym w produkcji bogazu, w charakterze kosubstratu (Borowski i in. 2014, Silvestre  

i in. 2014). Fermentacja metanowa tego materiału jest metodą relatywnie dobrze rozpoznaną  

i nienastręczającą trudności, jednakże jego beztlenowa obróbka jako samodzielnego substratu, 

jest nisko wydajna. Wpływ na mało korzystne rezultaty fermentacji metanowej surowych 

osadów ściekowych, ma ograniczona zawartość substancji stałych oraz obecność związków 

inhibitujących, w tym metali ciężkich. Należy jednak podkreślić, że biogaz uzyskany  

z osadów, przez wzgląd na wysokie stężenie substancji organicznej, jest wysokokaloryczny 

(Dąbrowska 2015). Badania procesu FM osadów ściekowych wykonywane są przede 

wszystkim z udziałem innych organicznych odpadów, w tym odpadów spożywczych –  

ich realizacja ma wymiar praktyczny i decelowo służy podniesieniu rentowności biogazowni, 

działających przy oczyszczalniach ścieków (Pilarska i in. 2014b, Pilarska i in. 2016). 

Fundamentalnym czynnikiem gwarantującym wysoką wydajność wytwarzania 

biogazu/metanu w procesie fermentacji metanowej jest dobra kondycja flory bakteryjnej. 

Jedną z metod poprawiających warunki funkcjonowania metanogenów i innych kultur 

mieszanych, jest ich immobilizacja z użyciem odpowiedniego nośnika, zapewniająca 
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intensyfikację przemian biochemicznych (Dzionek i in. 2016). Zasadniczo oddziaływania 
między drobnoustrojami a materiałem prowadzą do uformowania ścisłego i stabilnego 

biofilmu, który w naturalny sposób staje się aktywniejszym katalizatorem procesów 

biokonwersji. Metoda immobilizacji komórek stosowana jest w procesie fermentacji 

metanowej raczej rzadko. Zgodnie z danymi literaturowymi, testom poddano do tej pory kilka 

rodzajów nośników mikrobiologicznych, z których najczęściej, ze względu na korzystne 

właściwości adhezyjne, wybierano naturalne zeolity (Purnomo i in. 2017). Aktualna wiedza, 

niezbędna do zrozumienia procesów aktywowania i wzrostu mikroorganizmów, 

mechanizmów ich wiązania z matrycą oraz wpływu na wydajność procesu FM, nadal jest 

niewystarczająca i wymaga zgłębienia. Zainteresowanie wzbudzają coraz częściej naturalne 

dodatki – przyjazne środowisku, dostępne, biokompatybilne, o zdefiniowanych 

właściwościach fizykochemicznych, jak stabilność termiczna, porowata strukura i rozwinięta 

powierzchnia właściwa. Jednym z materiałów o wymienionych właściowściach jest lignina 

(Gong i in. 2016). 

Liczba przybywających każdego roku publikacji potwierdza, że poszukiwanie 

potencjalnych substratów i kosubstratów oraz optymalnych metod realizacji procesu 

fermentacji metanowej odpadów spożywczych i osadów ściekowych, jest zagadnieniem 

aktualnym i znaczącym. W celu pełnego wdrożenia procesu FM, jako wiodącej metody 

utylizacji odpadowych produktów organicznych, nieodzownym jest systematyczne 

poszerzanie wiedzy o fizykochemicznej i biochemicznej naturze procesu.  

 

4.3.2. Hipotezy badawcze i cele badań 

 

Na podstawie przesłanek, dotyczących technicznych problemów realizacji fermentacji 

metanowej odpadów spożywczych oraz osadów ściekowych, a także wpływu kluczowych 

parametrów na przebieg i wydajność procesu, sformułowano następujące hipotezy 

badawcze: 

 

A. Parametry fizykochemiczne i skład chemiczny różnego pochodzenia odpadów 

spożywczych determinują przebieg ich beztlenowej degradacji oraz potencjał 

metanogenny. 

 

B. Odpady cukiernicze wyróżniają się wysoką wydajnością wytwarzania biogazu, w tym 

metanu i mogą być stosowane w procesie fermentacji metanowej, jako samodzielne 

substraty lub w połączeniu z innymi kosubstratami, w tym z surowym osadem 

ściekowym. 

 

C. Zastosowanie materiału nośnikowego lignina/poli(winylopirolidon) w fermentacji 

metanowej odpadów cukierniczych i osadów ściekowych, przyczynia się do 

zintensyfikowanego namnażania oraz wzrostu aktywności komórek bakteryjnych,  

a w konsekwencji do poprawy wydajności procesu. 

 

W ramach badań wyznaczono cztery zasadnicze cele, które służyły weryfikacji przyjętych 

hipotez. Cele te przedstawiają się następująco: 
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1. Ocena fizykochemiczna substratów oraz inokulum, zastosowanych w procesie 

fermentacji metanowej. 

2. Ocena przebiegu procesu wytwarzania biogazu, wykonana na podstawie 

fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy fermentującej biomasy. 

3. Rozpoznanie wpływu materiału lignina/poli(winylopirolidon), jako innowacyjnego 

nośnika mikrobiologicznego, na liczebność komórek i aktywność enzymatyczną 

fermentującej biomasy. 

4. Weryfikacja wydajności biometanowej wybranych do badań indywidulanych substratów 

oraz układów kosubstratów, odniesiona do kluczowych aspektów realizacji fermentacji 

metanowej. 

Badania wykonane w ramach trzech pierwszych celów koncentrowały się na ustaleniu 

zakresu i dynamiki zmian parametrów, wpływających na ilość wytworzonego w procesie 

biogazu. Merytoryczne szczegóły realizacji procesu oraz związek kluczowych czynników  

z wydajnością fermentacji metanowej, przedstawione zostały w treści celu czwartego.  

 

4.3.3. Omówienie uzyskanych wyników 

 

Cel 1. Ocena fizykochemiczna substratów oraz inokulum, zastosowanych  

w badaniach procesu fermentacji metanowej 

 

          W przeprowadzonych pracach badawczych zastosowano organiczne surowce odpadowe 

pochodzące z przemysłu spożywczego, jak również ustabilizowane (przefermentowane) 

osady ściekowe, pozyskane z miejscowej oczyszczalni ścieków. Wybrane do realizacji 

procesu fermentacji metanowej substraty, w pierwszej kolejności poddano analizie ich 

właściwości fizykochemicznych oraz chemicznych. Otrzymane wyniki były niezbędne do 

ustalenia składu mieszaniny fermentacyjnej oraz podstawowych jej parametrów, zgodnie  

z zaleceniami normy VDI 4630 (2006) i danymi literaturowymi (Wang i in. 2014). Ponadto, 

wartości zbadanych parametrów tworzyły kluczowe odniesienie dla interpretacji wyników 

wydajności biogazowej, jak również stanowiły cenne źródło informacji o potencjalnych 

inhibitorach procesu, pochodzących ze składu chemicznego zastosowanych substratów.  

W celu sformułowania fizykochemicznej charakterystyki określonego materiału odpadowego, 

wykonano analizę jego odczynu pH, zawartości suchej substancji (s.s.) [%], substancji 

organicznej [% s.s.], konduktywności [mS/m], zawartości węgla organicznego (Corg) [% s.s.], 

azotu ogólnego (Nog) [% s.s.], stosunku obu tych parametrów, czyli C/N, zawartości azotu 

amonowego [% s.s.], fosforu ogólnego – wyrażoną w [% s.s.] lub [mg/kg s.s.], chemicznego 

zapotrzebowania na tlen (ChZT) [mg O2/dm3], zasadowości [mg CaCO3/dm3], zawartości 

makroelementów [mg/kg s.s.] oraz, w wybranych przypadkach, lotnych kwasów 

tłuszczowych (LKT) [mg/dm3]. Surowe i przefermentowane osady ściekowe poddano ocenie 

zawartości metali ciężkich [mg/kg s.s.] (2, 3 Pilarska i in. 2016, 2017; 5, 6, Pilarska  

i in. 2018), natomiast odpady cukiernicze – analizie składu chemicznego (4, Pilarska i in. 

2019). Wykorzystanie odpadów przemysłu cukierniczego w procesie wytwarzania 
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biogazu zasadniczo stanowi nowość, co wskazuje na konieczność uzupełnienia danych, 

niezbędnych do realizacji badań oraz potencjalnego zastosowania materiału jako substratu  

w biogazowni. 

   Odczyn pH, użytych w doświadczeniach odpadów organicznych, był kwaśny i lekko 

kwaśny (odpady mleczarskie, odpady mączne, wysoko przetworzone, tłuszcz – pH w zakresie 

od 3,35 do 5,35), a także zbliżony do obojętnego (odpady cukiernicze, osady ściekowe – pH  

w zakresie od 6,02 do 7,68). Niski odczyn pH substratów wynikał z obecności w ich składzie 

kwasu mlekowego, jak również tłuszczu, będącego estrem glicerolu i kwasów tłuszczowych. 

Wszystkie zastosowane materiały charakteryzowały się znaczną zawartością substancji 

organicznej (81,08% do 99,92% suchej substancji), co wraz z obecnymi związkami 

nieorganicznymi, dało przełożenie na wysokie wartości chemicznego zapotrzebowania na 

tlen. Zróżnicowana konduktywność badanych odpadów, świadczyła o odmiennej zawartości 

zmineralizowanej materii nieorganicznej, w tym m.in. jonów ziem alkalicznych. Najniższą 

konduktywność odnotowano w odpadach mącznych, cukierniczych i surowych osadach 

ściekowych (0,68–3,47 mS/cm), wyraźnie większą, ze względu na udział jonów wapnia  

i sodu, w serwatce oraz maślance (do 23,2 mS/cm), a następnie w odpadach wysoko 

przetworzonych i przefermentowanych osadach ściekowych – wskutek zastosowanej 

technologii produkcyjnej oraz metody stabilizacji (do 30,04 mS/cm). Długołańcuchowe 

kwasy tłuszczowe (w odpadach tłuszczowych) oraz węglowodany (w odpadach 

cukierniczych), wygenerowały wysoką zawartość węgla (od 41,6 do 66,8% suchej masy),  

co przełożyło się na wysoką wartość stosunku C/N, od 33,3 nawet do 73 (3, Pilarska i in. 

2017; 4, Pilarska i in. 2019; 5, Pilarska 2018). Z kolei wyniki analiz azotu amonowego oraz 

metali lekkich, zawartych w badanych substratach, wykazały wartości mieszczące się  

w granicach toleracji dla bakterii metanogennych (Chen i in. 2008).  

Dokonane w wybranych doświadczeniach porównanie parametrów surowych 

i ustabilizowanych osadów ściekowych, również dostarczyło wielu merytorycznych 

informacji (2, Pilarska i in. 2016; 5-7, Pilarska i in. 2018). Jednoznaczne zmiany, 

odnotowane we właściwościach surowych osadów ściekowych, na skutek przeprowadzonej 

fermetacji metanowej, jak m.in. redukcja suchej substancji, w tym substancji organicznej,  

a także wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen – nie wymagają szerszych wyjaśnień. 

Niższa wartość ChZT dla przeferementowanego osadu związana była z redukcją zarówno 

organicznych, jak i nieorganicznych związków, które potencjalnie mogłyby inhibitować 

proces. Należy jednak dodać, że zawartość metali w obu rodzajach osadów pozostała na 

porównywalnym poziomie (2, Pilarska i in., 2016; 5, 6 Pilarska i in., 2018). Naturalną 

konsekwencją biodegradacji materii tworzącej osad był również wzrost stężenia 

makroelementów, korzystnie wpływających na wzrost i metabolizm metanogenów. 

Interesującą wiedzę w kontekście zastosowania osadów ściekowych w charakterze inokulum, 

niosą również zmiany odnotowane w obrębie zawartości związków azotu, wynikające  

z naturalnej przemiany form tego pierwiastka. Przemianom azotu, a ściślej – denitryfikacji 

całkowitej, towarzyszy uwalnianie węglanów oraz kwaśnych węglanów, determinujących 

zasadowość ustabilizowanych osadów ściekowych, a w efekcie jego znaczną pojemność 

buforową. 
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Cel 2. Ocena przebiegu procesu wytwarzania biogazu, wykonana na podstawie 

chemicznej i mikrobiologicznej analizy fermentującej biomasy  

 

 Technologię beztlenowego rozkładu materii organicznej, w tym odpadów przemysłu 
spożywczego i osadów ściekowych, mimo licznie prowadzonych badań naukowych, wciąż 

nie można uznać za całościowo rozpoznaną i bezproblemową w realizacji. Naukowcy, 

podobnie jak właściciele biogazowni, często zderzają się z typowo technicznymi 

trudnościami, u podstaw przeciwdziałania którym, leży wielokierunkowa wiedza na temat 

procesu.  

Jednym z wiodących problemów realizacji fermentacji metanowej są nagłe odchylenia 

wartości pH. Spadek pH w układzie poniżej 6,5 spowodowany jest akumulacją lotnych 

kwasów tłuszczowych (LKT), w tym m.in. kwasu propionowego, uznawanego za 

najistotniejszy wskaźnik równowagi procesu. Z drugiej strony, sytuacja w której następuje 

podwyższenie pH powyżej 7, także generuje niekorzystne dla przebiegu procesu 

konsekwencje. Alkaliczny odczyn środowiska wpływa na równowagę dysocjacji NH3 i NH4
+, 

a wraz z podwyższoną temperaturą, sprzyja akumulacji NH3(aq), wskazywanego jako 

związek inhibitujący proces. 

Biorąc pod uwagę powyższe, każde z doświadczeń przeprowadzonych w ramach 

realizacji osiągnięcia naukowego, objęto monitoringiem wartości pH pobieranych próbek 

mieszaniny fermentującej. W większości przypadków zarejestrowano stabilny przebieg 

procesu. Odczytywane wartości odczynu pH utrzymywały się na zbliżonym i korzystnym dla 

funkcjonowania flory bakteryjnej poziomie. Efekt niniejszy przypisuje się nie tylko 

optymalnie oszacowanym ilościom substratu oraz inokulum we wsadzie, ale również 

indywidualnemu działaniu przefermentowanych osadów ściekowych, jako inoculum  

(1, Pilarska i in. 2016; 2, Pilarska 2016; 5-7 Pilarska i in. 2018). Wysoka pojemność 

buforowa ustabilizowanych osadów ściekowych, o której nadmieniono wcześniej, pozwala  

na utrzymanie stałej wartości pH środowiska. W dwóch z przeprowadzonych eksperymentów 

zrezygnowano z zastosowania osadów, na rzecz pulpy pofermentacyjnej pobranej  

z biogazowni (3, Pilarska i in. 2017; 4 Pilarska i in. 2019) i odnotowano, podczas ich 

realizacji, zakłócenia towarzyszące pierwszej fazie procesu – spadek wartości pH nawet  

do 6,2, dla określonych odpadów cukiernicznych. Kwaśny odczyn próbki pobranej podczas 

etapu hydrolizy, świadczy o zbyt gwałtownym rozkładzie substancji wielkocząsteczkowych,  

co w przypadku łatwo rozkładalnych węglowodanów, stanowi bardzo realne zagrożenie.  

Kontrola stabilności procesu, obok pomiaru odczynu pH, obejmowała również  

w wybranych doświadczeniach (4, Pilarska i in. 2019; 6, 7 Pilarska i in. 2018) analizę 

stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz zasadowości. Dynamika zmian wartości 

parametru LKT wskazuje na efektywność biokonwersji pośrednich etapów fermentacji 

metanowej. Jednak w przeprowadzonych badaniach, interpretacji stabilności procesu 

posłużyła przede wszystkim wartość stosunku LKT/zasadowość. Podobnie, jak odczyn pH, 

parameter ten dostarcza bezpośrednich i wiarygodnych wskazań. Zmiany wartości stosunku 

LKT/zasadowość pozostawały we wszystkich eksperymentach w ścisłej korelacji ze 

zmianami wartości pH, najczęściej pozostając na poziomie odpowiadającym fermentacji 

stabilnej LKT/zasadowość≤0,40), w bardzo rzadkich przypadkach sygnalizując oznaki 

niestabilności procesu (4, Pilarska i in. 2019).  
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Odczyn pH, poprzez wpływ na kierunek reakcji chemicznych oraz wytwarzanie 

określonych związków, jest jednocześnie czynnikiem kształtującym liczebność  

oraz aktywność enzymatyczną drobnoustrojów, których kontrolę również przeprowadzono 

podczas realizacji wybranych doświadczeń (2, Pilarska i in. 2016; 5, Pilarska 2018;  

6, 7 Pilarska i in. 2018). Wykonane analizy wykazały, że spośród substratów objętych 

badaniami mikrobiologicznymi, największą i najdłużej utrzymującą się na stałym poziomie 

(103 jtk/g s.m. fermentu) liczebnością heterotroficznych bakterii właściwych, 

charakteryzowały się nieprzetworzone osady ściekowe. Przyczyną takiego stanu, 

najprawdopodobniej jest zróżnicowany skład tego odpadu oraz fakt, że może obfitować on  

w dużą ilość mikroorganizmów, pochodzących z rozmaitych środowisk (2, Pilarska i in. 

2016). Z kolei analiza zmiany poziomu aktywności dehydrogenaz (jako wskaźnika 

intensywnści metabolizmu oddechowego mikroorganizmów) w badanych materiałach, 

wykazała najwyższą aktywność enzymatyczną w przypadku nadziewanych wafli odpadowych 

(5, Pilarska 2018). Zasadniczo połączenie obu tych substratów – odpadu cukierniczego  

i surowych osadów ściekowych – w układzie kofermentacyjnym, które – na tle polskich  

i zagranicznych doniesień literaturowych – dokonane zostało po raz pierwszy (5, Pilarska 

2018), przynosi z punktu widzenia omawianych analiz oraz finalnych rezultatów procesu, 

bardzo korzystne wyniki, co szerzej przedstawiono w dalszej części autoreferatu. 

Hipotetycznie, wiedza na temat potencjalnych ścieżek biodegradacji różnego 

pochodzenia substratów, stanowi realną szansę przewidywania stabilności oraz wydajności 

procesu fermentacji. W ramach przedstawianych prac badawczych, podjęto próbę 

potwierdzenia słuszności tego przypuszczenia. Opracowano mianowicie sekwencje reakcji 

rozkładu substancji chemicznych, wchodzących w skład poszczególnych substratów  

(1, Pilarska i in. 2016; 3. Pilarska i in. 2017), stosując przy tym odpowiednie obliczenia 

stechiometryczne i wykorzystując znajomość najważniejszych mechanizmów reakcji chemii 

organicznej oraz ugruntowaną wiedzę chemiczną. W literaturze nie odnotowuje się 

podobnych propozycji. Stworzone zestawienia reakcji analizy składników określonego 

substratu, mogą stanowić swoistą kartę identyfikacji związków inhibitujących proces, jak 

również narzędzie do formułowania modeli matematycznych wytwarzania biogazu. 

Nowatorski sposób podejścia do problemu badania przebiegu fermentacji metanowej, 

został zaprezentowany podczas jednej z międzynarodowych konferencji naukowych  

(Zał. 3: II.K.12.). 

 

Cel 3. Rozponanie wpływu materiału lignina/poli(winylopirolidon), jako innowacyjnego 

nośnika mikrobiologicznego, na liczebność komórek i aktywność enzymatyczną 

fermentującej biomasy 

 

 Wobec potrzeby poszukiwania innowacyjnych metod poprawy stabilności oraz 

wydajności fermentacji metanowej, zwrócono uwagę na nośniki mikrobiologiczne, 

niejednokrotnie uznawane za kluczowy czynnik pomyślnej realizacji procesów 

biotechnologicznych. Dotychczas metoda immobilizacji komórek bakteryjnych rzadko 

stosowana była w procesie fermentacji metanowej, niemniej dostępne doniesienia 

literaturowe potwierdzają możliwość uzyskiwania w tym obszarze korzystnych rezultatów. 

Podstawowa wiedza z zakresu aktywowania i wzrostu mikroorganizmów, mechanizmu ich 
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wiązania z matrycą, a także wpływu unieruchamiania na stabilność procesu fermentacji, 

wymaga jednak znacznego uzupełnienia. Podjęcie badań w tym kierunku, było zatem 

uzasadnione. 

W doświadczeniu, po raz pierwszy w procesie wytwarzania biogazu, użyto  

w charakterze materiału nośnikowego ligninę krafta, którą w ilości 20 g połączono na mokro 

z 4 g poli(winylopirolidonu), PVP (6, Pilarska i in. 2018; 7, Pilarska i in. 2018). 

Poli(winylopirolidon) jest związkiem o doskonałych właściwościach nawilżających  

i filmotwórczych, co miało korzystnie wpłynąć na adhezję komórek. Biorąc pod uwagę 

utylitarny aspekt proponowanego rozwiązania, założono opcję zastąpienia w realizacji 

procesu w skali przemysłowej, ligniny krafta – ligniną odpadową, pochodzącą z określonych 

gałęzi przemysłu. Podstawą merytoryczną dla wyboru ligniny była ogólna wiedza na temat 

fizykochemicznych i mikrostrukturalnych właściwości tego materiału oraz doniesienia 

literaturowe, wskazujące na możliwość jego zastosowania w procesie immobilizacji 

enzymów. Jednym z istotniejszych etapów realizacji eksperymentu, było dokonanie 

komplementarnej charakterystyki morfologiczno-dyspersyjnych oraz adsorpcyjnych 

właściwości czystej ligniny oraz modyfikowanej przez PVP. Oba materiały poddano 

również porównawczej analizie termicznej, spektroskopowej i elementarnej. Wyniki analiz 

jednoznacznie wykazały, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, spełniają one 

kluczowe warunki potencjalnego, dla procesu fermentacji metanowej, nośnika 

mikrobiologicznego (7, Pilarska i in. 2018). Istotnym było potwierdzenie informacji  

o wyraźnie mezoporowatej strukturze ligniny, która została zachowana po dodatku PVP 

(średnice porów odpowiednio 18,4 nm dla ligniny oraz 19,8 nm dla lignina/PVP)  

oraz relatywnie dobrze rozwiniętej powierzchni BET (1,9 m2/g i 2,5 m2/g odpowiednio). 

Niewielkie rozwinięcie powierzchni właściwej, w następstwie dodatku PVP, mogło być 

spowodowane pojawieniem się w mikrostrukturze zmodyfikowanego materiału skupisk 

cząstek o mniejszych rozmiarach, co zaobserwowano na obrazach mikroskopowych SEM 

(skaningowa mikroskopia elektronowa). Przeprowadzona z udziałem obu prób analiza 

TG/DTG (analiza termograwimetryczna i termograwimetryczna różnicowa), potwierdziła ich 

bardzo dobrą stabilność termiczną, gdzie – jak wskazuje kształt krzywych na wykresach  

(7, Pilarska i in. 2018) – do wartości temperatur 214 °C dla ligniny oraz 192 °C dla układu 

lignina/PVP, ubytki masy nie przekraczały odpowiednio 2,7% i 3,9%.  

Podsumowując, o możliwości zastosowania ligniny w procesie wytwarzania biogazu 

zadecydowała jej porowatość, doskonała stabilność termiczna, odporność na działanie 

enzymów hydrolitycznych, a także nietoksyczność, biokompatybilność oraz dostępność.  

W interpretacji wyników analiz, wykonanych na materiale nośnikowym, wykorzystano 

wypracowany warsztat oraz wiedzę z zakresu fizykochemii materiałów i nowoczesnych 

technik pomiarowych. 

Proces fermentacji metanowej, jako właściwy etap rozpatrywanych badań, 

zrealizowano z udziałem nadziewanych wafli odpadowych i surowych osadów ściekowych, 

jako substratów indywidulanych i kosubstratów oraz przefermentowanych osadów 

ściekowych w charakterze inokulum (6, Pilarska i in. 2018; 7, Pilarska i in. 2018). 

Wykonane w trakcie eksperymentu mikrobiologiczne i biochemiczne analizy fermentujących 

mieszanin, wykazały zintensyfikowane namnażanie komórek bakteryjnych oraz 

podwyższoną aktywność dehydrogenaz, w przypadku wszystkich próbek przygotowanych  
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z dodatkiem nośnika lignina/PVP. Analiza średnich wartości wyników, otrzymanych podczas 

doświadczenia, wskazała na występowanie najwyższej liczebności eubakterii w próbie wafli 

odpadowych (6, Pilarska i in. 2018). Dodatek nośnika lignina/PVP, jak wykazano w dalszej 

kolejności, przyczynił się zarówno w przypadku wafli, jak i osadu ściekowego,  

do zwiększenia wartości tego parametru aż o 75%. Tak znaczny wzrost, odniesiony  

do aktywności enzymatycznej, obserwowany był w próbce z waflami, natomiast dla osadu 

ściekowego, najprawdopodobniej z uwagi na jego skład chemiczny, był on niższy i wyniósł 

tylko 30%. W układzie koferementacyjnym wafli odpadowych i osadu ściekowego, zarówno 

zwiększenie liczebności komórek właściwych, jak i aktywności enzymatycznej nastąpiło na 

zbliżonym poziomie, wynoszącym 45% (7, Pilarska i in. 2018). Zamieszczone  

w publikacjach (6, Pilarska i in. 2018; 7, Pilarska i in. 2018) zdjęcia mikroskopowe SEM 

dowodzą kolonizacji mikroorganizmów na powierzchni ligniny. Obrazy demonstrują 

skupienia mikroorganizmów, głównie o kształcie walcowatym (Bacillus). Połączenie bakterii 

z nośnikiem lignina/PVP najprawdopodobniej miało charakter kowalencyjny (adsorpcja 

chemiczna), co tłumaczyłoby efektywność immobilizacji i nadzwyczaj korzystne wyniki 

badań. Można przypuszczać, że wiązania te uformowane zostały między grupami 

hydroksylowymi i hydroksymetylowymi, pochodzącymi od ligniny a grupami aminowymi, 

wchodzącymi w skład białka komórek. 

Otrzymane wyniki analiz mikrobiologicznych korespondują z rezultatami wydajności 

biogazowej, co przedstawiono w treści celu 4. Wyniki niniejsze zostały zaprezentowane 

podczas kilku konferencji naukowych (Zał. 3: II.K.21., II.K.22., II.K.25., II.K.26.R, 

II.K.27.R). Powodzenie eksperymentu i związane z tym osiągnięcie poznawcze, 

zainspirowało autorkę do opracowania projektu badań w zakresie immobilizacji komórek na 

nowatorskich nośnikach mikrobiologicznych, w procesie fermentacji metanowej. W projekcie 

szczególny nacisk położono na wykorzystanie w badaniach naturalnych, przyjaznych dla 

środowiska green materials. Wniosek został złożony do Narodowego Centrum Nauki  

w listopadzie 2018 r., w ramach konkursu Miniatura 2 i obecnie poddany jest ocenie 

merytorycznej. 

 

Cel 4. Weryfikacja wydajności biogazowej wybranych do badań indywidulanych 

substratów oraz układów kosubstratów, odniesiona do kluczowych aspektów 

realizacji fermentacji metanowej 

 

 Finalnym celem poznawczym prezentowanego osiągnięcia naukowego, była ocena 

wydajności biogazowej badanych odpadów przemysłu spożywczego. Proces fermentacji 

metanowej prowadzono w warunkach mezofilnych i okresowym (wsadowym) trybie pracy 

bioferemntorów, zgodnie z wytycznymi niemieckiej normy DIN 38 414-S8 (1985).  

W czterech pierwszych doświadczeniach, testom poddano substraty różnego pochodzenia, 

charakteryzujące się różnym składem chemicznym. Obrany sposób postępowania umożliwił 

określenie specyfiki beztlenowego rozkładu materiałów o odmiennych właściwościach oraz 

przeprowadzenie merytorycznego porównania procesów, pod względem jakościowym  

i ilościowym. Procesowi fermentacji metanowej kolejno poddane zostały odpady mleczarskie, 

wysoko przetworzone, pochodzące z produkcji garmażeryjnej – odpady mączne, warzywne  

oraz tłuszczowe, a także odpadowe produkty cukiernicze (1, Pilarska i in. 2016; 2, Pilarska 
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i in. 2016; 3, Pilarska i in. 2017; 4, Pilarska i in. 2019). W szczególności zainteresowano się 

ostatnim rodzajem wymienionych produktów odpadowych, czyli substratami cukierniczymi,  

z uwagi na korzystne wyniki badań oraz znikomą ilość doniesień na temat ich 

wykorzystania w produkcji biogazu. Wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczenia 

oraz opracowane publikacje, dotyczyły wyłącznie zastosowania odpadów przemysłu 

cukierniczego i osadów ściekowych (5-7 Pilarska i in. 2018), i z tymi właśnie materiałami 

będą związane przyszłe projekty oraz potencjalne wdrożenia. 

 Zarówno odpadowa maślanka, jak i serwatka, wybrane w pierwszym rzędzie do badań 

wydajności biogazowej, jak wskazały rezultaty eksperymentu, ze względu na wysoką 

zawartość związków organicznych, niewątpliwie mogą pełnić rolę substratów w biogazowni. 

Kwaśny odczyn obu tych materiałów, spowodowany znacznym udziałem w ich składzie 

kwasu mlekowego, relatywnie niska zawartość suchej substancji oraz niski stosunek C/N, 

ograniczają jednak możliwości ich zastosowania jako samodzielnych substratów  

w fermentacji metanowej. W literaturze nie odnotowuje się obecnie szczególnego 

zainteresowania aplikcją odpadów mleczarskich. Nie prowadzi się również z ich 

wykorzystaniem szeroko zakrojonych badań naukowych. 

Podczas realizacji fermentacji metanowej maślanki nie zarejestrowano istotnych zmian 

odczynu pH, świadczących o negatywnym wpływie jakichkolwiek czynników procesowych 

(1, Pilarska i in. 2016). W przypadku tego materiału, korzystny wpływ wywarł sam jego 

skład, charakteryzujący się znacznym udziałem wody (91%), ułatwiającej biodegradację, oraz 

niewielkim tłuszczu (0,5%). Nieco odmiennie kształtuje się obraz beztlenowej biodegradacji 

serwatki, gdzie już w pierwszej fazie doświadczenia zaobserwowano pewien spadek odczynu 

pH mieszaniny fermentującej (do 6,75), co jednak nie wpłynęło na przebieg procesu  

oraz otrzymany wynik wydajności. Zastosowanie przefermentowanych osadów ściekowych,  

jak wcześniej naświetlono, jest skutecznym rozwiązaniem problemów utylizacji substratów  

o kwaśnym odczynie i problematycznym składzie. Właściwości serwatki oraz możliwe 

inhibiotory procesu, których uwalnianie ściśle wiąże się z jej składem, są przedmiotem 

rozważań naukowych. Wskazuje się tutaj głównie na zawartą w serwatce laktozę oraz 

znaczne stężenie jonów Na+. Proponowane są również metody, mające zagwarantować 

utrzymanie wartości pH na stałym poziomie, w tym m.in. stosowanie węglanów, 

wodorotlenku sodu, surfaktantów, bądź rozcieńczanie (Kavacik i Topaloglu 2010). Z kolei  

w pracy Pilarskiej i in. (2016) wskazano na skuteczność rozwiązywania problemów 

utylizacji tego rodzaju substratów, poprzez zastosowanie przefermentowanych osadów 

ściekowych, którego właściwości zostały omówione w treści celu 1. Rezygnacja ze związków 

alkalizujących jest korzystna, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak  

i z uwagi na ochronę środowiska. Drugi z podanych względów należy mieć na uwadzie  

w sytuacji wykorzystania pofermentu jako nawozu. Po raz pierwszy przedstawiono, na tle 

dostępnej literatury, ewidentnie występujące inhibitory biodegradacji materiałów 

zawierająych białko, w tym białko mleka – kazeinę. W pracy sformułowano, na podstawie 

składu elementarnego, wzór sumaryczny kazeiny, a następnie przedstawiono sekwencję 

reakcji chemicznych rozkładu kazeiny (autorską), wskazując na uwalniany amoniak oraz 

siarkowodór. 

Wykonane testy dowiodły, że maślanka jako substrat w fermentacji metanowej jest 

źródłem większej ilości biogazu (743 m3/Mg s.s.o.), w tym również metanu (527 m3/Mg 
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s.s.o.), niż serwatka (600 m3/Mg s.s.o., 338 m3/Mg s.s.o., odpowiednio), z powodu różnic  

w składzie chemicznym (1, Pilarska i in. 2016). Na uwagę zasługuje wysoki udział CH4  

w biogazie, który świadczy o wysokim potencjale metanogennym obu materiałów (zwłaszcza 
maślanki). Zasadniczo jednak, nie można zaliczyć ich do substratów wysoko wydajnych, stąd 

głównym wskazaniem do dalszej aplikacji odpadów mleczarskich jest ich koferemntacja  

z wysokoenergetycznymi odpadami, przykładowo cukierniczymi. 

 W kolejnym etapie badań naukowych, zrealizowanych w ramach przedstawianego 

osiągnięcia naukowego, zagospodarowano w procesie fermentacji metanowej wysoko 

przetworzone odpady, w postaci proszków (mieszaniny zup błyskawicznych, sosów itp.),  

jako indywidualny substrat oraz w połączeniu z surowymi osadam ściekowymi. Testom 

wydajności biogazowej, w tym samym doświadczeniu, poddano również surowe osady 

ściekowe. W charakterze inokulum ponownie użyto ustabilizowanych osadów ściekowych. 

Wyniki badań potencjału metanogennego wysoko przetworzonych proszków 

spożywczych, ukazały się literaturze po raz pierwszy (2, Pilarska i in. 2016). Wysoko 

przetworzony odpad wykazał relatywnie wysoki uzysk biogazu, w tym metanu (839,3 m3/Mg 

s.s.o oraz 407,5 m3/Mg s.s.o., odpowiednio). Materiał ten charakteryzuje wysoka aktywność 

dehydrogenaz. Tak korzystne rezultaty przypisuje się przede wszystkim właściwościom 

fizykochemicznym tego substratu,  w tym m.in. wysokiej zawartości substancji organicznej 

oraz mikroelementów. W przypadku surowych osadów ściekowych otrzymane wartości 

wydajności procesu były znacznie niższe (biogaz – 349,1 m3/Mg s.s.o; metan – 177,9 m3/Mg 

s.s.o), głównie z powodu niskiej suchej substancji osadów. Interesującym jest także fakt,  

że biogaz wytworzony z surowego osadu ściekowego był bogatszy w metan (50,9%), niż gaz 

pochodzący z wysoko przetworzonego odpadu (48,6%), na co wpłynęła zapewne wysoka 

liczebność bakterii heterotroficznych w surowych osadach, o której nadmieniano w celu 2 

autoreferatu. Kofermentacja odpadów wysoko przetworzonych z surowymi osadami jako 

potencjalnym kosubstratem, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Otrzymano mniejszą 

skumulowaną wydajność biogazu i metanu, w porównaniu z wydajnością wysoko 

przetworzonego odpadu (537,3 m3/Mg s.s.o i 304,9 m3/Mg s.s.o, odpowiednio).  

W interpretacji uzyskanych wyników badania, powołano się na skład chemiczny obu 

odpadów, bogaty w różnego pochodzenia związki chemiczne, których obecność mogła 

bezpośrednio przyczynić się do obniżenia aktywności metabolicznej mikroorganizmów. 

Surowe osady ściekowe, poza toksycznymi metalami ciężkimi, zawierają również duże ilości 

pestycydów, polichlorowanych dioksyn, węglowodorów aromatycznych, które wraz  

z wybranymi związkami przeciwutleniającymi i wzmacniającymi smak, występującymi  

w produktach wysoko przetworzonych, mogą stawać się inhibitorami procesu. 

W kolejno wykonanym eksperymencie, wykorzystano odpady pochodzące  

z przemysłowej produkcji pierogów warzywnych, w formie ciasta z tłuszczem, warzyw oraz 

osadu z odstojnika. Każdy z trzech wymienionych materiałów zaszczepiono pulpą, 

pochodzącą z biogazowni pracującej w oparciu o odpady rolne oraz hodowlane, a następnie 

poddano procesowi fermentacji. W toku realizacji doświadczenia nie odnotowano 

długotrwałych spadków odczynu pH. Jedynie w przypadku osadu z odstojnika (w skład 

którego wchodziła głównie woda oraz mąka), nastąpiło w pierwszych dwóch dniach procesu 

obniżenie wartości pH z 6,95 do 6,40, po czym stopniowy wzrost – aż do uzyskania wartości 

7,8. W pracy opisującej rezultaty niniejszego doświadczenia, zawarto także zestawienie 
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kierunków degradacji wiodących składników badanych substratów, w tym polisacharydów, 

tłuszczu i białka, w postaci równań chemicznych (3, Pilarska i in. 2017). Potencjalnie 

uwalniane związki inhibitujące podczas rozkładu odpadów mącznych, zgodnie z przebiegiem 

reakcji chemicznych, to: (i) lotne kwasy tłuszczowe, których wzrost stężenia mógł nastąpić 

wskutek rozkładu łatwo biodegradująych węglowodanów i/lub (ii) siarkowodór oraz amoniak, 

pochodzący z rozkładu białka. Zwrócono także uwagę na niewskazywane do tej pory 

związki inhibitujące, uwalniane w procesie rozkładu tłuszczu. W omawianym badaniu nie 

zaobserwowano zakłóceń procesu fermentacji wsadu z dodatkiem tłuszczu, jednak substrat 

ten jest częstym obiektem badań naukowych, ze względu na fakt, iż utrzymanie stabilności 

jego biodegradacji stanowi pewien problem. W publikacji (3, Pilarska i in. 2017) zauważono, 

że przyczyną zakwaszenia fermentowanego tłuszczu nie zawsze musi być kumulacja kwasu 

propionowego czy izomasłowego, lecz produkty rozkładu wchodzącej w jego skład gliceryny, 

w tym aldehyd glicerynowy i dihydroksyaceton (DHA), a w dalszej fazie procesu, 

pochodzące od aldehydu glicerynowego – aldehyd metylowy i kwas metanowy.  

Przeprowadzone doświadczenie wykazało w efekcie, iż bogaty w węgiel odpad mączno-

tłuszczowy był najlepszym, spośród badanych materiałów, źródłem biogazu i metanu  

(752,40 m3/Mg s.s.o. biogazu z 55,11% zawartością metanu.). Wydajności, w przeliczeniu na 

suchą substancję organiczną, dla warzyw i osadu z odstojnika były zbliżone: 340,34 m3/Mg 

s.s.o. w przypadku warzyw oraz 325,83 m3/Mg s.s.o. – dla osadu). Odpady tego rodzaju są 

zatem odpowiednimi substratami lub kosubstratami do produkcji biogazu. 

 W dalszym etapie prac badawczych, podjęto działania w kierunku określenia 

wydajności odpadów przemysłu cukierniczego. Już ogólna wiedza na temat budowy 

chemicznej tych materiałów, w której dominują węglowe łańcuchy polisacharydów oraz 

tłuszczów, może stać się bodźcem do podjęcia próby ich zastosowania w produkcji biogazu. 

W obszarze tym, jak wspominano, zasób dostępnych danych i informacji naukowych jest 

bardzo ograniczony. Wstępnej weryfikacji wydajności biogazowej poddano trzy rodzaje 

produktów odpadowych: czekoladowe batony, wafle oraz nadziewane wafle. W charakterze 

inokulum ponownie zastosowano puplę z biogazowni rolniczej. Poza wykonaniem 

standardowych analiz właściwości fizykochemicznych, jak miało to miejsce we 

wcześniejszych eksperymentach, przeprowadzono również analizę składu chemicznego 

materiałów, określając zawartość białka, tłuszczu, błonnika, a także węglowodanów, w tym 

sacharozy i skrobi (4, Pilarska i in. 2019). W toku realizacji doświadczenia zastosowano 

rozszerzony monitoring stabilności  procesu, wprowadzając obok analizy odczynu pH 

fermentu, również pomiary stosunku LKT/zasadowość. W niniejszej pracy zaproponowano 

metodę obliczania teoretycznej wydajności metanowej (ang. Biochemical Methane 

Potential, BMP) odpadów organicznych, przy użyciu zaczerpniętych z literatury (Deublein 

i Steinhauser 2011) ogólnych równań biokonwersji węglowodanów, tłuszczów i białek oraz 

znanego składu chemicznego materiałów. Metoda, polegająca na prostych przeliczeniach 

stechiometrycznych, jest znana i stosowana, niemniej jednak po raz pierwszy wskazano na 

możliwość zastosowania określonych równań reakcji chemicznej, podając wiarygodne źródło 

i prostą drogę wstępnego szacowania wydajności biometanowej. 

Przyjęta procedura badawcza pozwoliła na konstruktywne sformułowanie najbardziej 

prawdopodnych przyczyn problemów towarzyszących realizacji procesu, a także na 

wyjaśnienie różnic, odnoszących się zarówno do ilości biogazu/metanu uzyskanego dla 
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poszczególnych układów, jak i różnic występujących między wartościami wydajności 

teoretycznej a otrzymanej w wyniku przeprowadzonych badań. Podczas realizacji 

eksperymentu odnotowano zakłócenia przebiegu procesu (obniżenie wartości pH, wzrost 

wartości LKT/zasadowość), w przypadku czekoladowych batonów oraz suchych wafli. 

Fermentacja nadziewanych wafli odbyła się bez jakichkolwiek komplikacji. Porównanie 

otrzymanych w badaniach wydajności metanu z wartościami obliczonymi, wskazuje,  

że zakwaszenie środowiska mogło istotnie wpłynąć na aktywność mikroorganizmów oraz 

biokonwersję. Ilość metanu wytworzonego w doświadczeniu z batonów wyniosła  

w przeliczeniu  na suchą substancję organiczną 407,46 m3 Mg-1 s.s.o., podczas gdy 

oszacowana wartość teoretyczna kształtowała sie na poziomie 572,10 m3 Mg-1 s.s.o. Różnica 

jest zatem znaczna. W przypadku wafli różnica ta jest mniejsza: wydajność uzyskana dla 

wafli suchych – 317,42 m3 Mg-1 s.s.o, teoretyczna 349,14 m3 Mg-1 s.s.o; dla nadziewanych: 

otrzymana 506,32 m3 Mg-1 s.s.o, natomiast oszacowana 580,55 m3 Mg-1 s.s.o. Jako przyczynę 

destabilizacji przebiegu procesu fermentacji podano, wysoką w porównaniu z pozostałymi 

obiektami doświadczalnymi, zawartość łatwo biodegradujących węglowodanów, w tym 

sacharozy i skrobi, których gwałtowny rozkład w pierwszej fazie procesu, mógł spowodować 

akumulację LKT. Interesującym jest również fakt, że istotną statystycznie zależność  

z wydajnością biometanową batonów, wykazał trudno rozkładalny błonnik, co również mogło 

w tym przypadku przyczynić się do uzyskania gorszych wyników eksperymentu. Z kolei 

sacharoza dodatnio korelowała z wydajnością suchych wafli, czego również nie można 

wykluczyć jako przyczyny zakłócenia dynamiki pierwszej fazy procesu. Wobec powyższych 

przesłanek należy stwierdzić, iż czynnik chemiczny stanowi fundamentalny punkt odniesienia 

dla interpretacji wyników procesu wytwarzania biogazu/metanu. Na jego rozpoznanie 

położono w niniejszej pracy szczególny nacisk. 

 Ukształtowany, na drodze kolejno zrealizowanych doświadczeń, pogląd na temat 

przydatności aplikacyjnej różnego pochodzenia odpadów spożywczych, skłonił do wyboru 

jednego rodzaju materiału – odpadów przemysłu cukierniczego – które miały stać się 

obiektem kolejnych zaawansowanych badań. Odpady tłuszczowe wyróżniają się dużym 

potencjałem metanogennym, z kolei bogate w substancje organiczne odpady mleczarske,  

w tym w szczególności maślanka, również budzą zainteresowanie jako kosubstraty. Jednak  

z przyczyn wyjaśnionych we wprowadzaniu, surowce cukiernicze wymagają realizacji 

badań jako potencjalny substrat dla biogazowni, a ponadto wdrożenia innych form ich 

utylizacji.  

Biorąc pod uwagę przesłanki wyżej przedstawionego eksperymentu, uwagę skupiono na 

nadziewanych waflach, charakteryzujących się wysoką wydajnością biometanową, na którą 

zgodnie z wynikami analizy statystycznej, wpływ miało również białko, będące cennym 

źródłem wodoru – niebędnego do wytworzenia CH4. W 684,79 m3 Mg-1 s.s.o biogazu 

wyprodukowanego z nadziewanych wafli, zawarte jest aż 506,32 m3 Mg-1 s.s.o metanu  

(4, Pilarska i in. 2019). W kolejnej części badań produkt  ten  połączono w układ 

kofermentacyjny z surowymi osadami ściekowymi, gdzie w charakterze inoculum 

zastosowano przefermentowane osady ściekowe. Nie zaobserowano, jak we wszystkich 

doświadczeniach realizowanych w obecności tego rodzaju inokulum, żadnych oznak 

destabilizacji, co powierdza jego wysokie zdolności buforujące. W efekcie przeprowadzonej 

kofermentacji obu tych materiałów, nie zwiększono jednak ilości wytworzonego 
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biogazu/metanu, w porównaniu z wydajnością uzyskaną wyłącznie z wafli. Należy jednak 

podkreślić, że otrzymane wyniki (677,9 m3 Mg-1 s.s.o. biogazu, w tym 387,5 m3 Mg-1 

s.s.o.metanu) dwukrotnie przewyższały uzyskane dla surowych osadów ściekowych, jako 

samodzielnego substratu, co jest kluczową informacją dla zagospodarowania osadów 

ściekowych w procesie fermentacji metanowej (5, Pilarska 2018). Występowanie efektu 

synergii, w testowanym układzie kosubstartów, potwierdziły wyniki analiz 

mikrobiologicznych i biochemicznych, przedstawione w celu 2 autoreferatu. Funkcjonujące 

przy oczyszczalniach ścieków biogazownie, również w Polsce, niejednokrotnie stają przed 

problemem modyfikacji istniejących technologii. Implementacja badanych kosubstratów  

na skalę przemysłową ma duże szanse powodzenia, jednak winna zostać poprzedzona 

odpowiedzią na pytanie: czy istnieje ekonomicznie uzasadniona możliwość inwestycji  

w biogazownię przy przedsiębiorstwie wytwarzającym produkty cukiernicze, czy też bardziej 

opłacalnym dla obu stron byłoby dostarczenie odpadów do biogazowni działającej przy 

oczyszczalni ścieków? Korzystniejszym z logistycznego punktu widzenia, wydaje się drugie 

rozwiązanie. Jednak kwestia niniejsza pozostaje otwartą do dyskusji, zarówno dla 

inwestorów, jak i przedsiębiorców. 

 Ostatnim działaniem, podjętym na rzecz prezentowanego osiągnięcia naukowego, było 

włączenie do zbadanych wcześniej nadziewanych wafli, surowych osadów ściekowych  

oraz układu obu tych materiałów, naturalnego nośnika mikrobiologicznego w postaci 

ligniny połączonej z poli(winylopirolidonem). W realizacji tego zadania przede wszystkim 

znacznie poszerzono spectrum wykonanych analiz, zgodnie z zaplanowaną metodyką badań 

oraz sformułowanymi hipotezami. Szczególną uwagę poświęcono również merytorycznej 

interperetacji wyników analiz. Szczegóły dotyczące założeń, przebiegu oraz wyników analiz 

biochemicznych i mikrobiologicznych, zawarte zostały w treści celu 3 autoreferatu, jako 

indywidualnego celu badawczego. Realizacja omawianego eksperymentu zakończyła się 

pomyślnie – dla każdego obiektu z dodatkiem nośnika mikrobiologicznego, odnotowano 

zwiększenie wydajności biogazu, w tym metanu. W przypadku wafli nastąpił wzrost ilości 

wytworzonego metanu o 34%, osadu ściekowego o 17%, natomiast w układzie 

kofermentacyjnym – o blisko 18%. Wyniki te są zbliżone do prezentowanych przez 

naukowców, którzy w swoich pracach, dotyczących fermentacji metanowej, zastosowali 

innego rodzaju nośniki mikrobiologiczne (Montalvo i in. 2012). 

 

4.3.4. Podsumowanie 

 

Do najważniejszych osiągnięć ww. prac, stanowiących oryginalny wkład w dyscyplinę 

naukową – ochrona i kształtowanie środowiska, zaliczam: 

 

1. dokonanie oceny wydajności biogazowej odpadów przemysłu spożywczego  

o różnorodnym pochodzeniu i składzie chemicznym oraz wyselekcjonowanie nowego 

dla biogazowni substratu – odpadów cukierniczych, wyróżniająych się bardzo 

korzystnym potencjałem metanogennym i ogólną dostępnością; 
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2. opracowanie – po raz pierwszy w świetle dostępnej literatury – potencjalnych 

kierunków biodegradacji  wiodących składników odpadów organicznych, w formie 

układów reakcji chemicznych oraz ich wykorzystanie do identyfikacji 

niewskazywanych w określonych przypadkach, substancji inhibitujących proces; 

niniejsze równania reakcji mogą docelowo służyć jako nowatorskie narzędzie  

w modelowaniu matematycznym fermentacji metanowej; 

 

3. zaproponowanie metody szacowania teoretycznej wartości biochemicznego potencjału 

metanogennego surowców organicznych, uwzględniającej ogólne równania 

biokonwersji węglowodanów, tłuszczów i białek oraz dany skład chemiczny 

materiałów; 

 

4. określenie korelacji między wydajnością wytwarzania metanu a składem chemicznym 

odpadów przemysłu cukierniczego, przy wykorzystaniu wyznaczonego współczynnika 

korelacji liniowej Pearsona; 

 

5. wykazanie efektu synergii układu kofermentacyjnego odpadów przemysłu 

cukierniczego z surowymi osadami ściekowymi – jako sposobu utylizacji obu 

rodzajów odpadów, przedstawionego w literaturze po raz pierwszy; propozycja 

połączenia obu tych materiałów ma szansę wdrożenia na skalę przemysłową i jest 

korzystnym rozwiązaniem technologicznym, w pierwszej kolejności dedykowanym 

biogazowniom funkcjonującym przy oczyszczalniach ścieków; 

 

6. dokonanie oceny porównawczej właściwości surowych i przefermentowanych osadów 

ściekowych, w celu wskazania przemian chemicznych, następujących pod wpływem 

zastosowanej metody stabilizacji; 

 

7. zastosowanie, po raz pierwszy w ferementacji metanowej, innowacyjnego nośnika 

mikrobiologicznego lignina/PVP (ligninę krafta powlekaną przez 

poli(winylopirolidon)) oraz wykonanie dla przygotowanego materiału zestawu 

komplementarnych analiz, których wyniki potwierdziły możliwość jego zastosowania 

w procesie; 

 

8. wykazanie korzystnego wpływu aplikacji materiału nośnikowego lignina/PVP  

na formowanie biofilmu, kondycję metanogenów oraz konwersję surowców  

(wafli odpadowych i osadów ściekowych, jako samodzielnych substratów oraz 

kosubstratów); odnotowano znaczny wzrost wydajności wytwarzania metanu. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

      Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

 

Pierwsze badania eksperymentalne, zaplanowane i wykonane kompleksowo, 

zrealizowałam w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Teofila 

Jesionowskiego, w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Polegały one na otrzymywaniu krzemionki strącanej z metakrzemianu sodu, przy użyciu 

kwasu solnego i kwasu siarkowego. Interesującym elementem badań było włączenie  

do układów wcześniej przygotowanych kationowych związków powierzchniowo czynnych, 

zapewniających stabilność emulsji. Koloidalne krzemionki znajdują szerokie zastosowanie  

w wielu gałęziach przemysłu, jako nowoczesne materiały. Wyróżniają je m.in. wysoka 

jednorodność, kulisty kształt cząstek i rozwinięta powierzchnia właściwa, które umożliwiają 

ich wykorzystanie w charakterze aktywnych napełniaczy polimerów i biopolimerów. 

Wymienione właściwości krzemionek wykazałam i zaobserwowałam również w swojej 

pracy.  

Po kilku latach, w trakcie których pracowałam w zawodzie nauczyciela, w 2008 roku, 

rozpoczęłam naukę w ramach Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii 

Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Realizacja mojej pracy doktorskiej nastąpiła, podobnie 

jak w przypadku pracy magisterskiej, w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

również pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego. Powrót do nauki stanowił 

punkt zwrotny w mojej karierze zawodowej.  

Podjęte w ramach pracy doktorskiej działania badawcze, polegały na syntezie 

wodorotlenku i tlenku magnezu oraz charakterystyce właściwości fizykochemicznych  

i użytkowych otrzymanych produktów. Ta tematyka badawcza jest nadal aktualna  
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i reprezentuje nurt badawczy tzw. dziedziny fine materials, realizowanej w renomowanych 

ośrodkach badawczych. Wodorotlenek i tlenek magnezu, co warto podkreślić, należą  

do grupy związków o charakterze interdyscyplinarnym. Materiały te znane są obecnie jako 

nowej generacji materiały uniepalniające (Mg(OH)2 oraz katalizatory i adsorbenty (MgO). 

Doboru najkorzystniejszych warunków procesowych dokonałam prostą w realizacji  

i ekonomiczną metodą strącenia. Wielokierunkowy plan eksperymentu oraz różnorodność 

zbadanych parametrów, pozwoliły na uzyskanie materiałów o wysokiej jakości. Otrzymane 

produkty objęłam szerokim wachlarzem analiz fizykochemicznych, na podstawie wyników 

których wyłoniłam najbardziej reprezentatywne próbki, o zdefiniowanych i cennych 

właściwościach, w tym nanometrycznych rozmiarach cząstek, jednorodnej mikrostrukturze 

oraz rozwiniętej powierzchni właściwej (Zał. 3: II.A.1.–II.A.4.). Innym zaproponowanym 

rozwiązaniem technologicznym, było także zastosowanie metody suszenia rozpyłowego 

Mg(OH)2 oraz wykonanie modyfikacji in situ z udziałem poli(glikoli etylenowych), o różnych 

stężeniach i masach cząsteczkowych. Wyniki pochodzące z tych etapów badań 

opublikowałam m.in. w czasopiśmie: Drying Technology (Zał. 3: II.A.5.). Dla próbek  

o najbardziej interesujących właściwościach aplikacyjnych, wykonane zostały przy 

współpracy m.in. z Polską Akademią Nauk w Poznaniu, badania właściwości użytkowych. 

Efektem mojego zaangażowania było powstanie, w trakcie  realizacji pracy doktorskiej,  

7 prac opublikowanych w czasopismach objętych Listą Filadelfijską (Zał. 3: II.A.1.–II.A.7.), 

4 zgłoszeń patentowych (Zał. 3: II.B.1.–II.B.4.) oraz udział w międzynarodowych i polskich 

konferencjach naukowych, podczas których wygłosiłam 4 komunikaty ustne, w tym 3 w 

języku angielskim (Zał. 3: II.K.1., II.K.2., II.K.6., II.K.7.).  

Dowodem zainteresowania podjętą przeze mnie problematyą naukową i jednocześnie 

uznania dla osiągnięć, było przyznanie mi w 2011 roku stypendium Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach projektu, pt.: Wsparcie stypendialne dla doktorantów 

na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski, Priorytet 

VIII – Regionalne kadry gospodarki  Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.2 
Regionalne Strategie Innowacji (Zał. 3: II.J.1.), a następnie w 2012 roku stypendium 

projakościowego przyznawanego przez Rektora Politechniki Poznańskiej (Zał. 3: III.D.1.). 
Uwieńczeniem mojej działalności naukowej było również uzyskanie w grudniu 2012 r. 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku 

akademickim 2012/2013 (Zał. 3: II.J.2.). Wydarzenie to poprzedziło obronę pracy doktorskiej 

(11 grudnia 2012 r.), ocenionej jako wyróżniającą (Zał. 3: III.D.2.). 
Drugim tematem naukowym, który w latach realizacji doktoratu pozostawał jeszcze  

w sferze moich pobocznych zainteresowań, było wytwarzanie biogazu, w tym metanu  

w procesach fermentacji metanowej oraz kompostowania. Następstwem zainteresowania 

problematyką poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz wybranymi zagadnieniami  

z zakresu inżynierii środowiska, był mój udział w charakterze wykonawcy  

w międzyuczelnianym projekcie (Politechnika Poznańska – Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu) pt. Weryfikacja stopnia rozkładu toreb jednorazowych z tworzyw sztucznych 

używanych na terenie miasta Poznania (Zał. 3: II.I.4.), którego kierownikiem był prof. dr hab. 

inż. Jacek Dach. W latach 2009 i 2010 miałam również możliwość uczestniczenia w realizacji 

kilku prac wdrożeniowo-badawczych realizowanych przez UPP we współpracy  

z przemysłem, dotyczących badania wydajności biogazowej wybranych substratów 



dr inż. Agnieszka Pilarska                                                                                              Załącznik 2: Autoreferat 

 

25 

 

organicznych, możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej oraz opracowania 

technologii biogazowni dla gospodarstw rolniczych (Zał. 3: II.I.1–II.I.3., II.I.5.–II.I.7.). 

Jednym ze szczególnych dla mnie wydarzeń naukowych, mającym miejsce w tamtym czasie, 

był związany z tematyką energetyki odnawialnej, blisko dwutygodniowy pobyt w Chinach  

z Pracownikami Naukowymi Instytutu Inżynierii Biosystemów UPP. Wyjazd łączył udział  

w międzynarodowej konferencji: International Conference on Engineering and Information 

Management (ICEIM 2011), odbywającej się w Chengdu, z wizytą u Profesora Renjie Dong’a 

w Pekinie (Key Laboratory of Clean Utilization Technology for Renewable Energy  

in Ministry of Agriculture, China Agricultural University, Beijing) (Zał. 3: III.L.1.). Wizyta 

miała charakter naukowy, a jej celem była wymiana poglądów, zapoznanie z wyposażeniem 

laboratoriów oraz utworzenie „pomostu” dla podejmowanych problemów badawczych.  

 

 Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 

  Po uzyskaniu stopnia doktora, stopniowo zaczęłam interesować się zagadnieniami  

z obszaru inżynierii i ochrony środowiska oraz rolnictwa, jednocześnie kontynuując prace 

naukowe związane z tematem mojej dysertacji doktorskiej. Bodźcem dla rozwoju nowych 

zainteresowań, był wspomniany wcześniej udział w realizacji projektów oraz wdrożeń, który 

miał miejsce już w czasie studiów doktoranckich. Powzięte działania naukowe, poza 

kontynuowanymi oraz wskazanymi w pkt 4, poświęciłam problematyce wpływu wybranych 

metod obróbki wstępnej (w tym w szczególności ekstruzji) na wydajność wytwarzania 

biogazu z surowców lignocelulozowych, jak również ocenie wartości nawozowej pofermentu, 

pochodzącego z biogazowni.  

  W 2013 roku, przed podjęciem zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu, odbyłam trzymiesięcy staż na terenie biogazowni rolniczej, w województwie 

lubuskim (Zał. 3: III.L.3.). W miejscu tym miałam możliwość prowadzenia obserwacji  

oraz monitoringu pracy instalacji biogazowej, jak również prowadzenia bieżącej 

dokumentacji. Praktyka ta, oraz zdobyte doświadczenie na pozwoliło na podjęcie w 2014 r. 

współpracy z przemysłem, w ramach projektu realizowanego na rzecz rozwoju energetyki 

odnawialnej w Polsce (Zał. 3: III.A.1.). Wykonanym przeze mnie zadaniem było rozpoznanie 

potrzeb i oczekiwań konsumentów metodą Dom Jakości oraz analiza rynku docelowego – 

Plan Perswazji, dla technologii budowy bioelektrowni kontenerowej o mocy do 100 kW  

(Zał. 3: II.E.1, II.E.2.). 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora moją działalność naukowo-badawczą, poza stanowiącą 

osiągnięcie naukowe opisane w pkt. 4, można zgrupować w następujących obszarach 

tematycznych: 

 

1. Właściwości fizykochemiczne i użytkowe Mg(OH)2 i MgO otrzymywanych metodą 

strącenia – kontynuacja realizacji prac naukowych. 

 

2. Wpływ wybranych metod obróbki wstępnej substratów lignocelulozowych na 

wydajność fermentacji metanowej. 
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3. Ocena wartości nawozowej pofermentu z biogazowni oraz wytworzonego na jego 

bazie kompostu. 

 

1. Właściwości fizykochemiczne i użytkowe Mg(OH)2 i MgO otrzymywanych 

metodą strącenia – kontynuacja pracy naukowej 

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, kontynuowałam działalność naukową 

związaną z tematem mojej dysertacji. W głównej mierze polegała ona na opracowaniu 

manuskryptów, na podstawie materiału badawczego nieopublikowanego przeze mnie podczas 

realizacji pracy doktorskiej, jak również uzupełnieniu niezbędnych analiz.  

Pierwszy artykuł dotyczył otrzymywania Mg(OH)2,  funkcjonalizowanego z udziałem 

poli(glikoli etylenowych) o określonej masie cząsteczkowej, strąconego z użyciem 

wodorotlenku amonu (Zał. 3: II.A.9.). Wyniki analiz fizykochemicznych, jakim poddano 

otrzymane produkty, jeszcze podczas realizacji pracy doktorskiej, w tym: właściwości 

dyspersyjno-morfologicznych, WAXS, FT-IR oraz potencjału zeta, zostały przeze mnie 

odpowiednio uporządkowane i zestawione. Ustaliłam hipotezy badawcze, sformułowałam 

opisy wyników badań, odniesienia literaturowe oraz wnioski. Fragmenty przedstawiające 

rezultaty wybranych analiz (potencjał zeta, WAXS) zostały zweryfikowane przez 

współautorów odpowiedzialnych za ich wykonanie. W pracy ustalono korzystny wpływ 

modyfikatora o określonej masie cząsteczkowej na właściwości morfologiczno-dyspersyjne 

Mg(OH)2, brak zmian w struktrze krystalicznej funkcjonalizowango brucytu i co istotne, 

wykazano stabilność elektrokinetyczną produktów w szerokim zakresie pH, niezależnie od 

zastosowania PEG. Informacja ta ma szczególne znaczenie w sytuacji zastosowania 

wodorotlenku magnezu jako napełniacza w produktach wymagających utrzymania stałej 

dyspersji.  

Kolejna praca, która powstała w ramach kontynuacji działań naukowych  

w tematyce metod pozyskiwania oraz zastosowania Mg(OH)2 i MgO, została opracowana  

na bazie wyników analiz w większości wykonanych przeze mnie w okresie finalizacji 

tworzenia rozprawy doktorskiej. Dotyczyły one testów aktywności katalitycznej tlenku 

magnezu, w reakcji oksyetylenowania alkoholu laurylowego (Zał. 3: II.A.10.). Do badań tych 

wybrano najbardziej reprezentatywną próbkę MgO, charakteryzującą się niezwykle 

rozwiniętą powierzchnią właściwą BET (269 m2/g), niskim współczynnikiem 

polidyspersyjności oraz znacznym udziałem cząstek o rozmiarach nanometrycznych. Tworząc 

manuskrypt współpracowałam z dr. Markiem Lukoskiem, który wykonał, przy zastosowaniu 

przekazanego materiału, badania aktywności i selektywności MgO dla wyżej określonej 

reakcji, w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachowania”, w Kędzierzynie Koźlu. 

Szczególny nacisk, podczas tworzenia publikacji, położyłam na kwestię objaśnienia 

mechanizmu oksyetylenowania alkoholu laurylowego w reakcji katalizowanej przez MgO. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sfomułowanie wniosku, iż dana próbka MgO – jako 

katalizator w omawianej reakcji – charakteryzuje się dobrą selektywnością, natomiast słabą 

reaktywnością, w porównaniu z komercyjnie dostępnymi katalizatorami. 

W kontekście wykorzystania cennych właściwości użytkowych wodorotlenku 

magnezu powstała, kolejna i ostatnia moja publikacja w tym temacie, oparta na materiale 

typowo badawczym. Praca przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych z zastosowaniem 
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Mg(OH)2, jako nowej generacji materiałem uniepalniającym oraz antybakteryjnym (Zał. 3: 

II.A.11.). Wodorotlenek magnezu, dzięki swoim zaletom, w tym niskiej cenie, 

nietoksyczności czy wysokiej stabilności termicznej, zyskuje znaczną przewagę nad 

tradycyjnie stosowanymi antypirenami. Obok wymienionych zalet, Mg(OH)2 posiada jednak 

pewną wadę, którą stanowi jego mała wydajność uniepalniania. W tym przypadku konieczna 

jest aplikacja znacznych jego ilości do sieci polimerowej, co z kolei obniża właściwości 

mechaniczne formowanych kompozytów. W odpowiedzi na ten problem, obserwuje się 

obecnie intensywny rozwój badań nad doborem modyfikatorów zwiększających 

kompatybilność między Mg(OH)2, jako nieorganicznym napełniaczem a różnorodnymi 

polimerami. Podstawowe prace badawcze nad właściwościami redukującymi palność 

Mg(OH)2, w tym przygotowanie kompozytów na bazie polipropylenu i wodorotlenku, 

PP/Mg(OH)2), z udziałem bezwodnika maleinowego jako modyfikatora oraz testy 

właściwości uniepalniających i mechanicznych, zostały wykonane podczas realizacji pracy 

doktorskiej. Badania przeprowadziłam we współpracy z dr. hab. inż. Karolem Bulą  

z Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. W celu uzupełnienia informacji 

niezbędnych do przygotowania publikacji wykonane zostały dodatkowe analizy, w tym m.in. 

powierzchni i mikrostruktury SEM kompozytów oraz ich składu chemicznego wraz z mapą 

rozkładu poszczególnych pierwiastków na powierzchni próbki (EDS).  

Wytworzone kompozyty poddano również badaniom właściwości antybakteryjnych,  

co jest adekwatne z wykorzystaniem Mg(OH)2 jako środka bakteriobójczego w produkcji 

przedmiotów codziennego użytku – z tworzyw sztucznych. Takie podejście do wykorzystania 

zasobów badawczych, pozwoliło mi na przedstawienie i równoczesne wyjaśnienie obu 

zagadnień. Rozdział w omawianym artykule, dotyczący antybakteryjnego działania 

kompozytów (którego ocenę przeprowadzono w ostatniej fazie realizacji pracy doktorskiej, 

we współpracy z prof. dr hab. Katarzyną Czaczyk oraz dr hab. inż. Kamilą Myszką  

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), został opracowany przy współpracy  

z dr. hab. inż. Łukaszem Chrzanowskim z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Politechniki Poznańskiej. Zastosowany w badaniach – homogeniczny, o dobrej dyspersji – 

Mg(OH)2, okazał się efektywnym materiałem uniepalniającym i nadzwyczaj skutecznym 

antybakteryjnym. Rezultaty omówionych badań można określić jako znaczące osiągnięcie 

aplikacyjne. 

 W 2016 roku przystąpiłam – w porozumieniu z prof. dr hab. inż. Teofilem 

Jesionowskim – do prac nad materiałem przeglądowym w omawianym temacie.  

Do współpracy został zaproszony dr inż. Łukasz Klapiszewski (Instytut Technologii  

i Inżynierii Chemicznej, PP). Manuskrypt, który powstał w efekcie podjętych działań, został 

opublikowany w 2017 r. w czasopiśmie Powder Technology (Zał. 3: II.A.13.). Jest on 

pierwszym, tak obszernym i wielkokierunkowym opracowaniem, łączącym na 34 stronach 

zagadnienia syntezy, modyfikacji i aplikacji obu związków chemicznych. Podstawową zaletą 

pracy jest fakt zawarcia w niej najnowszych i przełomowych dla nauki informacji, 

sformułowanych w oparciu o 326 pozycji literaturowych, począwszy od pionierskich 

raportów sprzed ćwierć wieku, po najnowsze i nadal przełomowe prace wybitnych 

specjalistów. W treści pracy podkreślono szczególne znaczenie nanotechnologii dla 

podejmowanych przez naukowców działań. Zawarto także opisy najnowszych technik  
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i procedur badawczych, wykorzystywanych w pracach nad Mg(OH)2 i MgO oraz zdjęcia 

SEM, rysunki i schematy ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści.  

  

2. Wpływ wybranych metod obróbki wstępnej substratów lignocelulozowych  

na  wydajność fermentacji metanowej 

 

Rozwojowi moich nowych zainteresowań naukowych, sprzyjała współpraca  

z Instytutem Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podjęte 

działania naukowo-badawcze, skoncentrowane na procesie wytwarzania biogazu  

z zastosowaniem różnego pochodzenia biosurowców, stały się podstawą do dalszych badań  

z zakresu fermentacji metanowej oraz analizy napotykanych w praktyce trudności. Jedną  
z bardziej problematycznych kwestii, wymagającą poszukiwania rozwiązań, jest utrudniona 

biodegradacja wybranych substratów roślinnych, stosowanych w typowej biogazowni 

rolniczej, w tym m.in.: słomy pszenżytniej, kukurydzianej i rzepakowej. W literaturze 

substraty tego rodzaju określane są mianem biomasy lignocelulozowej, która w określonych 

proporcjach złożona jest z celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Wymienione składniki, w tym 

znacząco lignina, stanowiąca otoczkę dla dwóch pozostałych składników, są oporne na 

działanie enzymów hydrolitycznych oraz wody. Proponowane w literaturze oraz stosowane  

w skali przemysłowej metody wstępnej obróbki substratów lignocelulozowych, nieustannie  

są doskonalone i inspirują do kontynuacji badań w tym zakresie. 

W 2014 roku zaangażowałam się w badania o tematyce związanej ze wstępną obróbką 

substratów roślinnych. Dotyczyły one analizy wpływu obróbki termicznej kiszonki  

z kukurydzy na wydajność wytwarzania biogazu (Zał. 3: II.D.15). W doświadczeniu 

przeprowadzonym w warunkach podwyższonego ciśnienia, wykorzystano ciepło uwolnione  

w procesie beztlenowego rozkładu biomasy, co jest rozwiązaniem innowacyjnym o istotnym 

znaczeniu ekologicznym i ekonomicznym. W zakresie problematyki obróbki wstępnej 

substratów lignocelulozowych prowadziłam również jako wykonawca, od listopada 2014 r. 

do sierpnia 2015 r., prace wdrożeniowo-badawcze, realizowane przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu (Zał. 3: II.I.11(1,2)). 

W 2014 roku zaproponowano mi również współudział w kierowaniu badaniami,  

realizowanymi przez dr. inż. Kamila Witaszka oraz prof. dr hab. Zbigniewa Dworeckiego 

(Instytut Inżynierii Biosystemów, UPP), o tematyce związanej z wpływem wybranych metod 

obróbki wstępnej na wydajność fermentacji metanowej substratów roślinnych  

(Zał. 3: III.K.1.).  

Pierwszy etap podjętych badań, miał charakter pilotażowy i został przeprowadzony  

w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie. Celem doświadczenia było określenie wpływu ekstruzji, jako mechanicznej 

obróbki wstępnej, na wydajność biogazową substratów lignocelulozowych, takich jak 

kiszonka z kukurydzy i kiszonka ze słomy kukurydzianej. Doniesienia literaturowe wskazują 

na ograniczony zasób informacji oraz wiedzy na temat wpływu różnych rodzajów obróbek 

mechanicznych na przebieg i wydajność fermentacji metanowej. Mechaniczna obróbka 

wstępna substratów, co warto podkreślić, wydaje się być najskuteczniejszą i najmniej 

szkodliwą dla środowiska metodą, spośród prezentowanych w literaturze. Podjęcie działań  

w kierunku wyjaśnienia związanych z tym zagadnieniem problemów badawczych, było zatem 
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zasadne. W badaniach zrealizowanych na tym etapie, poza porównaniem wydajności 

biogazowej substratów przed i po ich poddaniu obróbce wstępnej, dokonano również analizy 

efektywności energetycznej przeprowadzonej ekstruzji. Stanowi to kwestię kluczową  

w ocenie możliwości wykorzystania metody w skali przemysłowej. Zdecydowanie 

korzystniejszy efekt ekstruzji, zarówno pod względem wydajności procesu, jak i wyników, 

wykonanego bilansu energetycznego, uzyskano w przypadku kiszonki ze słomy 

kukurydzianej (w porównaniu z kiszonką z kukurydzy). Wyniki omówionej części prac 

badawczych zostały opublikowane pod moim kierunkiem (Zał. 3: II.D.5.). 

W kolejnym etapie badań, obróbce mechanicznej polegającej na rozdrabnianiu, 

poddano także innego rodzaju substraty lignocelulozowe, w tym m.in. sylfię, słomę 

rzepakową i miskantus. Badania wykonano w Laboratorium Mikronizacji Instytutu Chemii 

Nieorganicznej w Gliwicach za pomocą młyna udarowotarczowego MUT-160A produkcji 

METALCHEM Gliwice. Ekstruzja, jako kolejna testowana metoda, z mojej inicjatywy 

została przeprowadzona w Instytucie Technologii Pochodzenia Roślinnego, UPP. W ramach 

prac badawczych, których przebiegiem nadzorowałam, podjęto współpracę z prof. dr hab. 

Janem Michniewiczem oraz dr inż. Agnieszką Makowską, pracującymi w Zakładzie 

Technologii Zbóż. Doświadczenia wykonano przy zastosowaniu ekstrudera S45-12 

(METALCHEM Gliwice). Z kolei badania wydajności biogazowej, odpowiednio 

przygotowanych substratów, wykonano w Instytucie Inżynierii Biosystemów, UPP.  

W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów oraz analizy uzyskanych wyników 

wykazano, że zweryfikowane metody obróbki wstępnej mogą zapewnić opłacalność 

energetyczną w przypadku określonych substratów oraz w danej temperaturze wytłaczania, 

bądź rozdrabniania. Z racji faktu, iż biomasa lignocelulozowa wykazuje zróżnicowaną 

podatność na obróbkę wstępną, zalecana jest kontynuacja badań m.in. w odniesieniu do jej 

składu chemicznego. 

W toku realizacji prac badawczych, opracowano również dwa artykuły przeglądowe, 

przedstawiające aktualny stan wiedzy z zakresu metod obróbki wstępnej substratów 

lignocelulozowych (Zał. 3: II.D.3., II.D.18.).  

 

3. Ocena wartości nawozowej pofermentu z biogazowni oraz wytworzonego na jego 

bazie kompostu 

 

W 2013 roku zostałam zaproszona do udziału w ostatnim etapie prac badawczych,  

prowadzonych w ramach grantu NCN pt. Ocena wartości nawozowej i wpływu na glebę pulpy 

pofermentacyjnej, powstającej w procesie wytwarzania biogazu z wykorzystaniem różnych 

substratów organicznych (Zał. 3: II.I.10.). Projekt realizowany był przez Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, m.in. we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, w latach 2010-2013. Problem zawarty w powyższym temacie jest istotny, 

zarówno w odniesieniu do realizacji procesu fermentacji metanowej w skali przemysłowej, 

jak i ochrony zasobów środowiska naturalnego. W projekcie koordynowałam realizację badań 

oraz  brałam czynny udział w opracowaniu uzyskanych wyników. 

W miejscu tym należałoby krótko przypomnieć, że wytwarzanie biogazu na bazie 

materiałów organicznych wiąże się z powstawaniem znacznej ilości pulpy pofermentacyjnej, 

nazywanej też pofermentem. Zagospodarowanie tego odpadu, który w świetle ustawy  
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o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., można uznać za produkt uboczny, nastręcza wiele 

problemów, głównie ekonomicznych i logistycznych, które wynikają m.in. z jej małej suchej 

substancji. Zastępowanie świeżych nawozów naturalnych przefermentowaną masą lub 
kompostami wnosi do środowiska naturalnego wymierne korzyści: (i) w znacznym stopniu 

ogranicza emisję uciążliwych odorów, (ii) redukuje wymywanie azotanów(V) w głąb profilu 
glebowego, (iii) zmniejsza nadmiar składników azotowych, w szczególności na terenach  

z dominacją produkcji zwierzęcej. W ujęciu globalnym, postępowanie takie daje szansę 
poprawy bilansu materii organicznej w glebach. Aplikacja pofermentu na polach uprawnych 

w charakterze nawozu organicznego/środka poprawiającego jakość gleby, jest możliwa tylko 

po uprzednim przebadaniu jego właściwości fizykochemicznych, chemicznych oraz 

mikrobiologicznych. Realizacja działań w tym zakresie, była celem naukowo-badawczym 

omawianego projektu.  

 W pierwszej publikacji, przygotowanej na bazie zrealizowanych badań  
(Zał. 3: II.D.16.), przedstawiono wyniki analiz właściwości chemicznych i aktywności 
enzymatycznej prób pulpy pofermentacyjnej oraz ich kompostów, wytworzonych  
w warunkach laboratoryjnych. W badaniach wykorzystano gnojowicę oraz jej mieszaninę  
z wybranymi organicznymi odpadami, w tym: burakiem energetycznym, gliceryną, wywarem 
gorzelnianym i osadem ściekowym. Skład chemiczny i poziom aktywności enzymów  

w badanych materiałach,  zależny był od rodzaju tworzących je komponentów oraz procesów, 
jakim zostały one poddane. Kompostowanie pulpy pofermentacyjnej zwiększyło zawartość 
suchej substancji o ponad 20% i spowodowało jednocześnie redukcję zawartości azotu 
ogólnego oraz amonowego. Najwyższy poziom aktywności dehydrogenaz zarejestrowano  

w próbce z osadami ściekowymi, natomiast fosfatazy i ureazy – w pulpie z gnojowicy oraz  

z dodatkiem buraka cukrowego i wywaru gorzelniczego. Wymienione ostatnie trzy próbki, 

zawierały również znaczne ilości magnezu, potasu i wapnia. 

 Druga, opracowana przeze mnie i współautorów, część pracy (Zał. 3: II.D.21.) 
prezentowała wyniki badań, dotyczące aplikacji uzyskanych materiałów w glebie oraz oceny 

ich wartości nawozowej. W założonym w tym celu wiosną 2012 roku doświadczeniu 
wazonowym, wykorzystano jałową glebę pobraną z gruntów rolnych obszaru Wielkopolski.  

W doświadczeniu zbadano wpływ różnych dawek pulpy pofermentacyjnej oraz kompostów 
na właściwości chemiczne gleb, w tym na zawartość metali ciężkich i wybranych 
makroelementów. Na podstawie przyrostu plonu wybranej do badań tymotki łąkowej  

oraz zastosowanej dawki nawozu, wyznaczono również efektywność agronomiczną azotu.  
W rezultacie dokonanej aplikacji zaobserwowano zmianę określonych parametrów 
fizykochemicznych gleby oraz zróżnicowany ich wpływ na poziom plonowania tymotki 

łąkowej. Zasadniczo, zwiększeniu zawartości azotu ogólnego w glebie sprzyjało użycie 
większej dawki nawozu. Korzystny efekt zastosowania dawki mniejszej nastąpił tylko  
w przypadku pulpy z osadami ściekowymi. Ponadto, aplikacja niemal każdego rodzaju 
nawozu w glebie spowodowała wzrost ilości przyswajalnego potasu. Znaczny przyrost plonu 

tymotki łąkowej odnotowano w przypadku zastosowania pulpy wytworzonej na bazie 

gnojowicy i buraka cukrowego. 

 W tematyce zagospodarowania odpadu pochodzącego z procesu fermentacji 

metanowej, współpracowałam z dr inż. Magdaleną Szymańską z Katedry Nauk o Środowisku 
Glebowym SGGW, która jest ekspertem w zakresie oceny i zagospodarowania pofermentu 
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oraz współautorem omówionych wcześniej artykułów. Poza realizacją prac w ramach 

opisanego projektu, zostałam zaproszona do uczestnictwa w eksperymencie, który podobnie 

jak wyżej przedstawiony, polegał na ocenie właściwości chemicznych oraz wartości 

nawozowej pofermentu. Wykorzystane w doświadczeniu próbki przygotowano na bazie 

typowo rolniczych substratów oraz odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego 

(Zał. 3: II.A.15.). Problematyka przetwarzania i zagospodarowania pofermentu, była również 

jednym z tematów prac wdrożeniowo-badawczych, w których brałam udział w charakterze 
wykonawcy (Zał. 3: II.I.11(z.4), II.I.12(2)). 

 

Do najważniejszych moich osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora, w zakresie 

pozostałego dorobku naukowego, można zaliczyć: 

 

1) wykazanie, w opracowanych po uzyskaniu stopnia doktora publikacjach, unikatowych 

właściwości użytkowych (uniepalnijących, antybakteryjnych i katalitycznych) 

Mg(OH)2 i MgO, pozyskiwanych metodą strącenia, w określonych warunkach 

procesowych; 

 

2) przygotowanie i opublikowanie, w uznanym w świecie czasopiśmie naukowym, 

wieloaspektowej i szczegółowej pracy przeglądowej, przedstawiającej najnowsze 

osiągnięcia w zakresie otrzymywania i zastosowania Mg(OH)2 i MgO;  

 

3) współkierowanie badaniami, dzięki których realizacji wykazano znaczną efektywność 

stosowania wybranych technologii obróbki wstępnej surowców lignocelulozowych, 

jako substratów do biogazowni;  

 

4) rozpoznanie wartości nawozowej pofermentów o zróżnicowanym składzie 
chemicznym oraz wytworzonych na ich bazie kompostów, a także wykazanie wpływu 

aplikacji niniejszych produktów na właściwości gleby oraz poziom plonowania roślin.  
 

 

6. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 

Mój całkowity dorobek naukowy (na dzień 12.02.2019 r.) wg punktacji MNiSW 

wynosi 643 punktów (w tym 145 punktów stanowi podstawę wniosku habilitacyjnego). 

Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych prac wynosi 27,805. Liczba cytowań wg bazy 

Web of Science – 131 (z pominięciem autocytowań – 87), Index Hirscha – 6.  

Dotychczas opublikowałam 81 oryginalnych prac twórczych, z czego 65 po uzyskaniu 

stopnia doktora. Z 45 publikacji objętych punktacją MNiSW, jestem pierwszym autorem 35 

prac, w tym w większości autorem korespondencyjnym. 
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            Mój dorobek naukowy obejmuje: 

 

· 22 artykuły naukowe, w tym 15 po uzyskaniu stopnia doktora, w czasopismach 

uwzględnionych w bazie JCR,  

· 21 artykułów naukowych, w tym 19 po uzyskaniu stopnia doktora,  

w czasopismach nieposiadających współczynnika wpływu IF i znajdujących 

się w części B wykazu czasopism MNiSW; 2 z nich stanowią prace 

opublikowane w czasopismach indeksowanych przez bazę Web of Science,  

· 2 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych, w tym 1 o zasięgu 
międzynarodowym (po uzyskaniu stopnia doktora), 

· 4 zgłoszenia patentowe (przed uzyskaniem stopnia doktora), 

· 24 streszczenia konferencyjne (w tym 21 po uzyskaniu stopnia doktora), 

· 3 artykuły popularnonaukowe (po uzyskaniu stopnia doktora), 

· 2 ekspertyzy wykonane na zamówienie (po uzyskaniu stopnia doktora), 

· 3 opracowania projektów badawczych, zamieszczone w bazie OSF  

(po uzyskaniu stopnia doktora) 

 

Ponadto:  

 

· udział w charakterze wykonawcy lub głównego wykonawcy w 8 pracach 
wdrożeniowo-badawczych, 

· udział w 3 projektach badawczych, w tym w jednym jako kierownik, 

· laureatka dwóch stypendiów naukowych (Wojewódzkiego Urządu Pracy  

w Poznaniu oraz MNiSW za wybitne osiągnięcia), 

· realizacja 2 staży krajowych i 2 staży zagranicznych, 

· promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej. 

(szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 3) 

 

Zestawienie dorobku naukowego z podziałem na podstawowe formy aktywności naukowej, 

przedstawiłam w tabeli 1. W zestawieniu uwzględniłam ocenę punktową czasopism  

wg MNiSW, zgodną z rokiem wydania publikacji, w tym komunikatem MNiSW z dnia 

09.12.2016, oraz IF za rok wydania. 

W tabeli 2 przedstawiłam zestawienie dorobku naukowego, uwzględniające nazwy czasopism 

wraz z odpowiadającą im punktacją MNiSW (jak w tabeli 1) oraz IF, zgodnym z rokiem 

wydania danej publikacji. 
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Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowego z podziałem form aktywności naukowej 

 Liczba  

publikacji 

Liczba punktów 

MNiSW 

IF za rok 

wydania 

Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora 

Oryginalne prace twórcze, uwzględnione w wykazie MNiSW 

Publikacje w czasopismach z Impact Factor 7 140 4,755 

Publikacje w czasopismach recenzowanych (spoza bazy JCR) 

o zasięgu krajowym 2 8 ˗ 

o zasięgu międzynarodowym ˗ ˗ ˗ 

Rozdziały w monografiach ˗ ˗ ˗ 

Inne prace 

Zgłoszenia patentowe 4 ˗ ˗ 

Streszczenia konferencyjne  3 ˗ ˗ 

Artykuły popularnonaukowe ˗ ˗ ˗ 

Ekspertyzy ˗ ˗ ˗ 

Raporty ˗ ˗ ˗ 

Oprac. projektów zamieszczone w ZSUN/OSF ˗ ˗ ˗ 

Ogółem przed uzyskaniem stopnia doktora 16 148 4,755 

Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora 

Oryginalne prace twórcze, uwzględnione w wykazie MNiSW 

Publikacje w czasopismach z Impact Factor 15 329 23,05 

Publikacje w czasopismach recenzowanych (spoza bazy JCR) 

o zasięgu krajowym 13 102 ˗ 

o zasięgu międzynarodowym 6 50 ˗ 

Rozdziały w monografiach w języku 

angielskim/polskim 

2 (10/4) 

14 

˗ 

Inne prace 

Zgłoszenia patentowe ˗ ˗ ˗ 

Streszczenia konferencje  21 ˗ ˗ 

Artykuły popularnonaukowe 3 ˗ ˗ 

Ekspertyzy 2 ˗ ˗ 

Raporty ˗ ˗ ˗ 

Oprac. projektów zamieszczone w ZSUN/OSF 3 ˗ ˗ 

Ogółem po uzyskaniu stopnia doktora 65 495 23,05 

PODSUMOWANIE 81 643 27,805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




