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RECENZJA 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Bloch 

 pt.  

„Wykorzystanie cieczy jonowych i enzymów do otrzymywania celulozy o rozmiarach 

nanometrycznych” 

 

 

Podstawa: uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz pismo Pana Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii 

Drewna UP w Poznaniu z dnia 8 lipca 2022 r.  

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65 poz. 595 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Cel i zakres pracy 

Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Bloch została wykonana w Katedrze Chemii, 

Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod 

kierunkiem prof. UPP dr hab. inż. Izabeli Ratajczak (promotor) oraz dr Magdaleny 

Woźniak (promotor pomocniczy).  

Głównym celem naukowym recenzowanej dysertacji było zaprojektowanie ekologicznej 

metody otrzymywania nanocelulozy z wykorzystaniem cieczy jonowych i enzymów oraz 

charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych pochodnych. 

Aby zrealizować zamierzony cel badawczy Autorka podzieliła go na mniejsze, 

szczegółowe cele badawcze, wśród których wymienić można między innymi:  

• otrzymanie celulozy nanometrycznej, w wyniku reakcji z cieczami jonowymi 

celulozy o rozmiarach mikrometrycznych,  
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• badania z wykorzystaniem enzymów celulolitycznych,  

• opracowanie procesu otrzymywania nanocelulozy w wyniku hydrolizy 

enzymatycznej materiału celulozowego po reakcji z cieczami jonowymi oraz po 

działaniu enzymów celulolitycznych, 

• reakcja celulozy z biomasy z cieczami jonowymi. 

 

Wśród aktualnych tematów badań naukowych obserwuje się stale niesłabnące 

zainteresowanie, zastosowaniem biomasy do otrzymywania biodegradowalnych tworzyw 

lub ekologicznych dodatków do tworzyw o kontrolowanym czasie rozkładu. Materiały 

te, tworzy się z myślą o możliwości zastąpienia nimi tworzyw, otrzymywanych na bazie 

wyczerpujących się złóż kopalnych. Celuloza należy do biopolimerów najobficiej 

występujących w przyrodzie, wytwarzanych na drodze fotosyntezy. Stanowi ona 

podstawowy składnik roślin, jest więc to materiał w pełni bezpieczny i szeroko dostępny. 

Jest to ciało stałe o strukturze włóknistej bez zapachu i smaku, generalnie 

nierozpuszczalne w zimnej, jak i gorącej wodzie a także w rozpuszczalnikach 

organicznych. Dlatego też, zastosowanie celulozy w czystej, niemodyfikowanej postaci 

jest dosyć ograniczone a wszystkie modyfikacje jej struktury i budowy chemicznej są 

mocno pożądane i zwiększają spektrum aplikacyjne tego taniego i dostępnego 

biopolimeru. Materiały celulozowe wpisują się doskonale w nurt nowoczesnych badań 

naukowych, nad ekologicznymi, tanimi i bezpiecznymi materiałami i w pełni uzasadniają 

celowość zaproponowanych i prowadzonych przez Doktorantkę badań, które realizowała 

w ramach przedłożonej do recenzji dysertacji.  

 

Ocena układu rozprawy 

Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Bloch została napisana w języku polskim i 

przygotowana w formie spójnego tematycznie zbioru 5 artykułów opublikowanych w 

czasopismach naukowych. Praca składa się z 10 głównych części i liczy 117 stron. Praca 

obejmuje: Wykaz prac z cyklu; Streszczenie (w języku polskim i angielskim); 

Wprowadzenie zawierające podstawowe informacje o syntezie nanocelulozy (5 stron). 

Rozdział 5 to zwięzły Cel pracy; następnie Autorka opisuje Materiały i metodykę 

obejmującą charakterystykę materiału badawczego (celulozy oraz cieczy jonowych) oraz 

metody otrzymywania nanocelulozy (4 strony). Rozdział 7  (24 strony) poświęcony jest 

omówieniu uzyskanych wyników badań; w pierwszej części (7.1) opisane jest 
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otrzymywanie nanocelulozy w reakcji z cieczami jonowymi zaprezentowane w 

publikacjach I i III; W części 7.2 zaprezentowana jest hydroliza enzymatyczna opisana w 

artykule II, z kolei w część 7.3 scharakteryzowano otrzymywanie nanocelulozy z 

wykorzystaniem cieczy jonowych i enzymów celulolitycznych będące efektem badań 

opublikowanych w artykule III;  z kolei artykuł  IV zwierający reakcje z cieczami 

jonowymi celulozy po hydrolizie enzymatyczne opisany jest w podrozdziale 7.3.2.  W 

ostatniej części 7.4 zaprezentowane są badania opublikowane w artykule V dotyczącym 

otrzymywania nanokrystalicznej celulozy z biomasy. Streszczenie badań przedstawione 

jest w Podsumowaniu (2 strony) a tę część dysertacji kończą krótkie Wnioski (1 strona). 

Rozdział 10 to spis cytowanej literatury w porządku alfabetycznym (89 pozycji); 

następnie załączone są oryginalne wydruki prac (54 strony); pracę kończą podpisane 

oświadczenia wszystkich autorów o wkładzie Doktorantki w poszczególne publikacje, 

jest on w przedziale od 65 do 80 %. Dodatkowo, Autorka zamieściła w pracy spis swoich 

pozostałych osiągnięć naukowych. 

 

Praca napisana jest dosyć starannie, to co nasuwa mi się po przeczytaniu rozprawy to 

różna wielkość rysunków zamieszczonych w pracy. Niektóre z nich mają 

nieproporcjonalnie duże podpisy osi w porównaniu do reszty tekstu (m.in. rys. 4, 5, 7, 8, 

10, 1, 13, 14). Z kolei na rys. 17 i 20 są one zbyt małe. Na niektórych rysunkach brakuje 

wartości liczbowych na osi y (większość widm FTIR czy dyfraktogramów). W przypadku 

dyfraktogramów większość rysunków jako jednostkę osi y podaje Intensywność w % a w 

załączonych artykułach i na rys. 17 jest a.u.? Jak to wyjaśnić? Odczuwam również pewien 

niedosyt jeżeli chodzi o wnioski płynące z badań, Autorka przedstawiła je w sposób, 

moim zdaniem, bardzo skrócony. 

 

Ocena merytoryczna rozprawy 

Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Bloch została przedłożona jako opracowanie 

zawierające 5 opublikowanych artykułów naukowym w czasopismach naukowych o 

wysokim IF (3 z nich) oraz dwa artykuły bez współczynnika wpływu (IF). Artykuły 

ukazały się w latach 2020-2022 w następujących czasopismach: Molecules (IF2020= 

4.411); 2 prace w branżowym czasopiśmie SGGW, Annals of WULS, Foresty and Wood 

Technology (IF2021= 0); Materials (IF2021= 3.748); Industrial Crops and Products (IF2021= 

6.449). 
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Łączny IF zgodny z rokiem opublikowania wyniósł 14.608 a liczba punktów MEiN = 

560. Jest to dobry wynik, z powodzeniem mieszczący się w przyjętych standardach.  

Analizując udział Doktorantki w tworzeniu prac to we wszystkich pracach deklaruje ona, 

że była odpowiedzialna za zaplanowanie eksperymentów, ich wykonanie oraz analizę 

otrzymanych wyników. Wszystkie prace są wieloautorskie zawierają od 6 do 8 autorów. 

Doktorantka we wszystkich 5 pracach jest pierwszym autorem, z kolei autorem 

korespondencyjnym jest promotor rozprawy doktorskiej Pani prof. Izabela Ratajczak.  

Wszystkie prace opublikowane zostały w czasopismach obejmujących tematykę zawartą 

w przedłożonej dysertacji.  

W artykule I (Babicka, M.; Woźniak, M.; Dwiecki, K.; Borysiak, S.; Ratajczak, I. 

Preparation of Nanocellulose Using Ionic Liquids: 1-Propyl-3-Methylimidazolium 

Chloride and 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Chloride. Molecules 25 (2020) 1544 pojęto 

badania nad otrzymaniem nanocelulozy z celulozy mikrometrycznej przy użyciu cieczy 

jonowych:  chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego (EmimCl) i chlorku 1-propylo-3-

metyloimidazoliowego (PmimCl). Otrzymane próbki scharakteryzowano za pomocą 

dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera 

(FTIR), dynamicznego rozpraszania światła (DLS), skaningowej mikroskopii 

elektronowej (SEM) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Otrzymana 

nanoceluloza miała strukturę prętową. Wyniki opisane w pracy wskazują, że rodzaj 

kationu w ILs wpływa na wielkość i morfologię cząstek celulozy po obróbce cieczami 

jonowymi. 

W artykule II (Babicka, M.; Woźniak, M.; Szentner, K.; Borysiak, S.; Dwiecki, K.; 

Ratajczak, I. The effect of the time proces of enzymatic hydrolysis on nanocellulose 

properties, Annals of Warsaw University of Life Science SGGW, Foresty and Wood 

Technology 115 (2021) 101–107) przedstawiono  zastosowanie hydrolizy enzymatycznej 

mikrocelulozy z wykorzystaniem enzymów z T. reesei do otrzymania nanocelulozy. 

Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że hydroliza enzymatyczna spowodowała 

znaczne zmniejszenie rozmiarów cząstek celulozy.   

W artykule III (Babicka, M.; Woźniak, M.; Szentner, K.; Borysiak, S.; Dwiecki, K.; 

Ratajczak, I. Preparation od nanocelulose by hydrolysis with ionic liquids and two-step 

hydrolysis with ionic liquids and enzymes, Annals of Warsaw University of Life Science 

SGGW, Foresty and Wood Technology 116 (2021) 5–14 przedstawiono dwuetapowy 

proces obejmujący reakcję solwolizy z cieczami jonowymi oraz reakcję hydrolizy 



 

5 
 

 

enzymatycznej. Otrzymany materiał charakteryzowała się dwiema głównym frakcjami 

celulozy (200 nm i 130 nm oraz ok. 800-900 nm). Średnica cząstek różniła się porównując 

proces jednoetapowy do dwuetapowego. W przypadku procesu jednoetapowego 

uzyskano mniejsze oraz bardziej jednorodne cząstki celulozy. 

W artykule IV Babicka, M.; Woźniak, M.; Szentner, K.; Bartkowiak, M.; Peplińska, B.; 

Dwiecki, K.; Borysiak, S.; Ratajczak, I. Nanocellulose Production Using Ionic Liquids 

with Enzymatic Pretreatment. Materials 14 (2021) 3264 otrzymano próbki nanocelulozy 

w wyniku hydrolizy cieczami jonowymi (octanem 1-etylo-3-metyloimidazolu 

(EmimOAc) i chlorkiem 1-allilo-3-metyloimidazolu (AmimCl)) dwóch celuloz 

mikrokrystalicznych (Avicel i Whatman) poddanych wstępnej obróbce enzymatycznej. 

Otrzymany materiał scharakteryzowano za pomocą FTIR, XRD, DLS SEM oraz TG. 

Otrzymana nanoceluloza miała regularną i sferyczną strukturę o średnicy 30-40 nm i 

wykazywała mniejszą krystaliczność i stabilność termiczną niż materiał otrzymany po 

hydrolizie enzymami Trichoderma reesei. Natomiast Avicel po obróbce enzymatycznej 

miał wielkość cząstek około 200 nm i strukturę celulozy II. W wyniku dwuetapowego 

procesu obejmującego wstępną obróbkę enzymatyczną i hydrolizę z użyciem cieczy 

jonowych otrzymano nanocząstki celulozy. Wielkość cząstek i jej struktura zależała od 

użytej cieczy jonowej.  

W artykule V Babicka, M.; Woźniak, M.; Bartkowiak, M.; Peplińska, B.; Waliszewska, 

H.; Zborowska, M.; Borysiak, S.; Ratajczak, I. Miscanthus and Sorghum as sustainable 

biomass sources for nanocellulose production, Industrial Crops and Products, 186, 

(2022) 115177 zaprezentowano metodę otrzymywania nanocelulozy (CNC) z 

nieinwazyjnych i szybko rosnących gatunków traw: Miscanthus (M. sacchariflorus i M. 

sinensis) oraz Sorghum (S. saccharatum i S. bicolor). Wyizolowaną celulozę 

solwatowano za pomocą cieczy jonowych: chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego 

(AmimCl) i octanu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego (EmimOAc). Nanometryczne 

rozmiary otrzymanego materiału (średnia od 27 do 54 nm) potwierdzono analizą SEM. 

Uzyskane wyniki sugerują, że celuloza wyizolowana ze źródeł roślinnych, może być 

wykorzystana jako materiał do produkcji CNC metodą solwolizy ILs. 

 

Podsumowując, wszystkie zaplanowane cele badawcze zostały zrealizowane, 

przedstawiono ekologiczne metody otrzymywania nanocelulozy przy użyciu hydrolizy 

enzymatycznej oraz reakcji z cieczami jonowymi a badania opublikowano w 
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renomowanych czasopismach naukowych z danej dziedziny. Wyniki badań jasno 

wskazują, iż po reakcji z cieczami jonowymi celuloza mikrokrystaliczna charakteryzuje 

się mniejszym rozmiarem cząstek i mniejszą krystalicznością. 

 

Ocena całego dorobku naukowego 

Wszystkie osiągnięcia naukowe mgr inż. Marty Bloch za lata 2016-2020 są wyróżniające. 

Oprócz artykułów na których oparta jest dysertacja Doktorantka jest współautorem: 

• 15 artykułów naukowych (12 z listy MEiN, 3 artykuły spoza listy),  

• 1 wniosek patentowy,  

• udział w 3 projektach naukowych jako wykonawca (w tym jeden z NCN)  

• łącznie na konferencjach krajowych: 4 wystąpienia ustne oraz 13 posterowych.  

 

Wniosek końcowy: 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty stwierdzam jednoznacznie, że przygotowana przez 

Panią mgr inż. Martę Bloch dysertacja pt: „Wykorzystanie cieczy jonowych i enzymów 

do otrzymywania celulozy o rozmiarach nanometrycznych” spełnia wszystkie kryteria 

stawiane pracom doktorskim, wymienione w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65 poz. 

595 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora, z dnia 26 września 2016 r. Dlatego też kieruję do Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki Leśne, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wniosek o 

dopuszczenie Autorki do kolejnych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. 

Ponadto, mając na uwadze wysoki poziom ocenianej pracy (5 oryginalnych artykułów 

naukowych o IF = 14,608) co świadczy o ponadprzeciętnej wartości naukowej wnioskuję 

do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o 

wyróżnienie ocenianej dysertacji.  

                                                                    

 

Lublin, 17.08.2022                                                                          


