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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr inZ. Sylwii Zimny

pt. ,,Wplyw wybranych parametr6w sterylizacji UHT na ograniczenie foulingu w produkcji

zynu no S c i sp e cj alne go pr z e znac z eni a me dy c zne go "

wykonanej w Katedrze Ininierii Bioprocesowej, Wydzialulnzynieryjno-Ekonomicznego,

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu

pod kierunkiem dr hab. inL.Malgorzaty Krzywonos, prof. UE.

Ogrflna charakterystyka pracy

Przedmiotem recenzji jest opracowanie pt. ,,Wplyw wybranych parametr|w sterylizacji UHT

nQ ograniczenie foulingu w produkcji zyunoici specjalnego przeznaczenia medycznego".

Przedstawione j est ono na 1 64 ponumerowanych stronach, na kt6rych Autorka zawarla: spis skr6t6w,

streszczenie w jgzyku polskim i angielskim, wstgp, czgrit literaturow4, cel i zakres pracy, czq(;(,

doSwiadczaln4, wyniki badani ich om6wienie, dyskusjg wynik6w, wnioski atakae spisy wykres6w,

tabel i rysunk6w oraz literaturg z wyszczee6lnieniem 2rodel internetowych i material6w

dodatkowychorazaneks zzaLyczonymi wykresami systemowymi zarejestrowanymi przezurzqdzenia

produkcyjne. uklad ocenianej pracy jestprzejrzysty i typowy dla prac tego typu.

Merytoryczna ocena pracy

. Tytul pracy koresponduj e z przedstawionym celem jednak niekoniecznie powinien zawg4ac

problematykg do zywno S ci specj alne go pr zeznaczenia medy oznego.

Przedstawiona do oceny praca wykonana zostaLa w oparciu o wyniki badan,

ktore zaprezentowano w postaci 9 tabel i 33 wykres6w w rozdziale,,Wyniki badahi ich om6wienie"

oruz 2I wykres6w zarejestrowanych jako wykresy systemowe dolqczone na koricu pracy jako

zal4czntki. Takie postgpowanie sprawilo ,2eprzedstawiona do oceny dysertacja, pomimo duZej iloSci

zgromadzonych wynik6w, jest prac1 przejrzystq i zrozumial4. W pracy Autorka zacytowaNa 160

pozygi 2r6dlowych, w tym 5 ze 2r6del internetowych. Tak bogate piSmiennictwo Swiadczy,

2e Autorka stara.nnie zapoznaLa siE z hteratur4 Swiatow4, kt6ra na przestrzeni lat zostala

opublikowan a w rohnych czasopismach krajowy ch i zagranicznych. 47 pozycjicytowanej literatury



to prace z ostatnich 5 llat co wskazuje na aktualnoSi problemu podjgtego przez Autorkg. W oparciu

o powyZsze publikacje Autorka opracowala wstgp pracy doktorskiej oraz rozdziaL zatytulowany

"Czg(( 
literaturowa". AnalizujEc piSmiennictwo, przedstawiLa szerok4 analizE skladu chemicznego

mleka i produkt6w mlecznych oraz soi, w dalszej czgsci omawiaj4c utrwalanie technik4 sterylizacji

UHT. W tej czgSci pracy Autorka przedstawilarcwnie?przedsigbiorstwo Fresenius Kabi, w kt6rym

badania ocenianej pracy byLy reahzowane. Ostatnie 27 stronrozdziaNu stanowi opis wyjaSniajqcy

problem gromadzenia r;ig osadu wewn4trz rur podczas obr6bki termicznej (fouling), mechanizm jego

powstawanra r ntollrvoSci pomiaru oraz wplyw surowca i parametr6w procesowych na jego

intensywnoS6.

W dotychczas opublikowanych pracach, ro2ni atrtorzy podkreSlaj4 wielorakie negatywne

skutki powstawania faulingu, kt6re identyfikuj4 jako przyczynQ problem6w operacyjnych, czynnika

obnr?alqcego bezpieczeristwo iwnoSci oraz maj4cego wplyw na skr6cenie okresu trwaloSci

produkt6w. W najnowszej dostgpnej literaturze problematyka negatywnych skutk6w faulingu jest

wci4z podejmowana, jednak nadal zjawisko to stanowi dla przetw,6rc6w powahny problem

technologiczny z negatywnymi skutkami ekonomicznymi. Fakt ten uzasadnia celowoSd podjgtych

przez Pani4 mgr rn?. Sylwig Zimny badan.

Niestety, w przygotowanym opisie Doktorantka nie ustrzegla sig blgd6w, kt6re jednak nie

przekreSlaj4 wartoSci calej pracy. Jednak w opracowaniu pracy doktorskiej nale?aNoby unikaf

skr6t6w mySlowych i potocznych okresleri a raczej wyrtzac sig precyzyjme okreslonym

nazewnictwem. Na stronie 19. Autorka podaje, 2e ,,serwatka to nazwa powszechnie stosowana dla

bialka serwatkow€4o", w opracowaniach naukowych lepiej byloby nie stosowad nazewnictwa

potocznego. Podobnie od strony 23. Autorka wielokrotnie u4,waterminu ,,mleko sojowe", podczas

gdy zgodnie z Rozporz4dzentem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) m I30Bl20l3 z dnia

17. grudnia 2013 r. ,,Mleko" oznacza v,ryL1cznie z.vqikJE wydzieling z wymion * bez Zadnych

dodatk6w ani niepoddan4 ekstrakcji - olrzymywanE z co najmniej jednego doju. Wspomniane

uregulowanie prawne obowi4zuje juL natyle dlugo, 2e Doktorantka powinna by6 jego Swiadoma.

Doktorantka operuje w tekScie sformulowaniem ,,bialko serwatkowe", poprawnie byloby u|ywac
terminu ,,bialka serwatkowe". Na stronie 53. opisuj4c wplyw jakoSci koncentratu bialek mleka

(MPC) na powstawanie foulingu Doktorantka uZywa terminu ,,mleko", aby nie wprowadza(, w bl4d
powinna taczej konsekwentnie uirywal nazry ,,koncentrat bialek mleka". Na stronie 59.

Doktorantka wprowadz:ila skr6t ,,,SP - bialko sojowe " , podczas gdy w spisie skr6t6w jest on opisany

jako ,,stacja pilotaZowa". W spisie skr6t6w nie ma r6wme?uzywanego na stronie 45. ,,WMp". Uwagi

te, jak r6wnieZ drobne blgdy literowe i sformulowania nie umniejszaj4 warloSci merytorycznej pracy,

jednak dobrze byloby, aby Autorkarozprary wigksz4 wagg przykladalado uzywanej terminologii.



W rozdziale,,Cel i zakres pracy" Autorka sprecyzowaLa celjako,,analiza moZliwoSci

zmntejszania osadu oraz okreslenie wplywu wybranych parametr6w procesowych sterylizacji UHT

na ogranrczenie foulingu w produkcji ZywnoSci specjalnego przeznaczeniamedycznego".

W rozdziale tym, Autorka przedstawiLa rownie| zakres przeprowadzonych badan oraz

uzasadnrlaprzyjgl.y w pracy tok postepowania, w kt6rym uwzglgdnila doSwiadczenia innychbadaczy

oraz ftrmy Fresenius Kabi, jak r6wniez ekonomiczny aspekt wykonalno Sci zadania. Nalezy jednak

zaznaczy1, 2e cho(, Doktorantka zawgzlla problematykg badaf do produkcji zywnoSci specjalnego

ptzeznaczenia medycznego, to wynika to raczej ze specyfiki asortymentu wyrob6w produkowanych

przez fitmg Fresenius Kabi, a zjawisko foulingu typowe jest dla szerczej gamy produkt6w

i determinowane jest urczej ich skladem chemicznym.

Rozdzial ,rCzqS(. doSwiadczalna" posluzyl Doktorantce do zaprezentowania materialu

badawczego oraz metod uirytych w toku eksperymentu. Z uwagi narcalizacjg badari w zaldadzie

produkcyjnymposzczeg6lne testy wykonywano w skali laboratoryjnej, na linii pilota2owej jak teLw
skali produkcyjnej. lla uwagg zasluguje bardzo obszerny opis warunk6w przeprowadzenia

poszczeg6lnych eksperyment6w, jednak wyjaSnianie podstawowej wiedzy z tego zab,resu oraz

poszczeg6lnych ziawisk zachodz4cych podczas obr6bki termicznej nast4pilo wczeSniej w rozdziale

,,CzgSf literaturowa".

W rozdziale ,,Wyniki badarfi i ich om6wienie" Doktorantka przedstawila wyniki

przeprowadzonych eksperyment6w. W spos6b graftczny oraz tabelaryczny konsekwentnie

przedstawita wyniki badafi, kt6re odzwierciedlajE spos6b reahzacjr zaloaenpracy przedstawionych

jako jej cel i zakres. Wyniki badari przedstawione w tym rozdziale s4 ZrodLem cennych informacji,

kt6rych zebranie moZliwe bylo dzigki realizacji badan w zaldadzie przemyslowym, w kt6rym

moZliwe bylo prowadzenie obserwacji w skali laboratoryjnej, pilotazowej oraz produkcyjnej. W celu

przejrzystego zaprezentowania wynik6w Doktorantka pr6cz zestawieri tabelarycznych, u7yla teZ

rysunk6w oraz wykres6w. Opracowala r6wniez wykresy rozrzutu oraz tabelaryczne zestawienia

r6wnafr opisuj4cych wyniki. Taki spos6b prezerrtacji pozytywnie wplywa na czytelnoSi

prezentowanych rezultat6w.

W tej czgSci opracowania, por6wnuj4c wplyw stosowanych parametr6w Doktorantka posiuguje sig

na o96l mierzalnymi wartoSciami, co umoZliwia obiektywn4 ich oceng, jednak prezentuj4c

intensywnoS6 powstawania foulingu stosuje umownq skalg 10 stopniow4, gdzie 0 oznaczabrak osadu

a I0 bardzo intensywny osad ograniczqqcy przeSwit w rrxze. Korzystnie bytoby dokonad pomiaru

gruboSci warstwy osadu i wyrazi(, go w spos6b obiektywny. Doktorantka opisuj4c dane

zaprezentowane na wykresie 3. (str. 90) niewlaSciwie zidentyfikowala wvr6b F zamiast U.



Po om6wieniu wynik6w badari Doktorantka przeprowadziNa ich dyskusj g w rczdziale

zatyttilowanym o,Dyskusja wynik6w". Na dziesigciu stronach opracowania Autorka ponownie

odniosla sig do uzyskanych wynik6w dokonuj4c ich dyskusji z danymt literaturowymi.

W syntetyczny spos6b, z wykorzystaniem danych literaturowych, Dyplomantka wyjaSnia zjawiska

zachodz4ce podczas termicznej obr6bki omawianych produkt6w oraz rnplyw poszczeg6lnych

parametr6w na powstawanie niekorzystnego osadu. RozdziaLkonczy podrozdzialem ,,podsumowanie

i rekomendacje", w kt6rym r6wniez przedstawia w jaki spos6b wyniki realizowanych przez

Doktorantkg badari vrplyngly juL na dzialania i plany fir-y Fresenius Kabi. plany dzialah

inwestycyjnych, kt6rych wczesniej firma nie brala pod uwagg Swiad,cza, o wysokim stopniu

aplikowalnoSci osi4gnigtych rezultat6w. Slusznie Dyplomantka zauwa?a, 2e o ile w ograniczaniu

powstawania foulingu, bardzo waZny jest dob6r odpowiednich parametr6w procesu to kluczowe

mo2e okaza1, sig odpowiednie dobranie skladu wyrob6w.

W rozdziale o,Wnioski" Doktorantka sformulowania trzy wnioski, jednak pierwsze dwa,,

przyieLy formg stwierdzeri opisuj4cych otrzymane wyniki a nie wniosk6w. Jednakze,

ta czgi;6 praay odpowiada na pytania zwLqzane z celem badan, co z uwagi na realizacjE badari

na zlecenie firmy stalo sig dla Doktorantki celem gl6wnym.

Nie mniej, ostateczne wnioskowanie Autorki jest poprawne i mimo dysponowania bogatym

materialem wynikowym, zostalo ono opracowane zpoczuciem odpowiedzialnoSci.

Na koricowe podkreSlenie zasluguje wysilek naukowo-oryanizacyjny Autorki, wyraaajqcy siE

zar6wno koncepcjq tematu, jak i interpretacjqwynik6w a ponadto sposobem j ego realizacji.

Reasumuj4c stvvierdzam,2e przedstawiona o recenzji pracadoktorska pt. ,,Wplyw wybranych

parametr6w sterylizacji UHT r7a ograniczenie foulingu w produkcji zywnoSci specjalnego

przeznaazenia medycznego", autorstwa Pani mgr inz. Sylwii Zimny, spelnia wymagania Ustawy

z dnra 14. marca 2003 r. ,,O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki" (Dz.U. 2003. Nr 65, poz.595 zpohn. zm.).

W zwiqzku z povvy2szym wnoszg do Wysokiej Rady Wydzialu Inzynieryjno-Ekonomicznego,

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu o dopuszczenie Pani mgr ina. Sylwii Zimny

do dalszych etap6w postgpowania o nadanie stopnia doktora.


