
Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski 
Politechnika Wrocławska 
Wydział Chemiczny 
Zakład Chemii i Technologii Paliw 
Wrocław, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław 

RECENZJA 

Wrocław. 24.03.2015. 

dorobku naukowego i cyklu publikacji stanowiącego rozprawę habi l itacyjną Pana dr inż. 
Łukasza Jęczmionka, wykonaną na zlecenie Centralnej Komisj i do Spraw Stopni i Tytułów 
na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym o oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852). 

l . Informacje ogólne 
Łukasz Jęczmionek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii 
Górniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w Katedrze Szkła i Emalii. Studia wyższe 
ukończył w 1993 roku. W tym samym roku i na tym samy wydziale mgr inż. Łukasz 
Jęczmionek rozpoczął studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna w dniu 12. 12. 1997 r. Przez ostatnie trzy 
miesiące 1997 roku pracował w Akademii Górniczo Hutniczej (01.10. - 31.12.1997). W dniu 
10. 01. 1998 został zatrudniony w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie najpierw, jako 
specjalista inżynieryjno - techniczny a następnie w 2000 r. jako adiunkt w Zakładzie Benzyn i 
Procesów Katalitycznych. W latach 2003-2006 pełnił obowiązki Lidera Kierunku Paliwa 
Alternatywne. Od 01. Ol. 2008 r. do chwili obecnej roku pracuje na stanowisku adiunkta w 
Instytucie Nafty i Gazu po przyłączeniu do niego Instytutu Teclmologii Nafty. W latach 2002 
- 2007(do momentu połączenia Instytutów) dr inż . Łukasz Jęczmionek pełnił obowiązki 
Redaktora Naczelnego Biuletynu ITN włączonego, po połączeniu Instytutów w 2008 roku do 
wydawnictwa Nafta Gaz. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Zeolitowego i 
Stowarzyszenia Polskich Racjonalizatorów i Wynalazców. Głównym obiektem 
zainteresowania dr inż. Łukasza Jęczmionka jest przetwarzanie i produkcja paliw, głównie 
silnikowych. W okresie swojej pracy zawodowej realizował liczne krajowe projekty 
badawcze finansowane m. in. przez KBN i NCBiR oraz instytucje międzynarodowe, prace 
badawcze zlecane przez krajowy przemysł rafineryjny. Pełnił także funkcję eksperta na 
zleceniem. in. prokuratury i jako oceniający prace biorące udział w konkursach. 

2. Ocena dorobku naukowego 
Dorobek naukowy dr inż. Łukasza Jęczmionka charakteryzują ilość cytowań według Web of 
Science około 40 i indeks Hirscha 4. Sumaryczny Impact Factor publikacji według listy 
Jo urn al of Citation Reports (J CR) osiągnął wartość 3 O ,9. 
Całkowity dorobek naukowy dr inż. Łukasza Jęczmionka przedstawiony w publikacjach 
indeksowanych nie jest zbyt obszerny. Obejmuje 1 monografię i 10 publikacji stanowiących 
osiągnięcie naukowe o którym mowa w Art. 16 ust. 2. Ustawy oraz 8 innych publikacji, nie 
wchodzących do habilitacji, a znajdujących się w bazie Journal of Citation Reports (JCR). 
Praktycznie cały dorobek naukowy habilitanta pochodzi z okresu po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora, dorobek przed doktoratem to w sumie 6 publikacji w czasopismach 
branżowych i materiałach konferencyjnych. 
Dr inż. Ł. Jęczmionek jest współautorem dwu udzielonych patentów krajowych, w których 
ma nieznaczny udział i wyłącznym autorem jednego znaku towarowego związanego z 
wytwarzaniem biokomponentów paliw silnikowych. W trakcie analizy w Urzędzie 
Patentowym są dwa mono- i dwa wieloautorskie zgłoszenia patentowe. 



W skład dorobku naukowego dr Łukasza Jęczmionka wchodzi także 26 publikacj i o zasięgu 
lokalnym w branżowych czasopismach naukowych, w tym 12 monoautorskich i 7 publikacji 
w materiałach konferencyjnych na krajowych konferencjach naukowych, niektórych 
anglojęzycznych. W publikacjach wieloautorskich udział kandydata s ięga w znacznej części 
30 % ale w niektórych nawet 90 %. Do mniej ważnego dorobku należy zaliczyć udział w 13 
konferencjach krajowych i międzynarodowych w formie prezentacji posterowych oraz kilka 
publikacji popularyzatorskich promujących produkcję i stosowanie biopaliw. 

Dorobek naukowy Dr Ł. Jęczmionka jest typowo technologiczny. Jako pracownik 
instytutu branżowego prowadził obszerne badania rozwojowe realizowane na zamówienie 
przemysłu. Wyniki tych prac zostały przedstawione w 40 sprawozdaniach z prac badawczych 
związanych głównie z problematyką biopaliw (bioetanolu) i przetwarzania olejów roślinnych 
na paliwa dieslowe. Wykonał także szereg prac interwencyjnych i eksperckich wykonanych 
na zlecenie przemysłu rafineryjnego przeważnie w zakresie procesów hydrorafinacji. Efekty 
tych badań dodatkowo uzupełnia 26 raportów z badań własnych i zrealizowanych w ramach 
działalności statutowej. Sporo miejsca w tych badaniach zajmują prace poświęcone metodom 
wytwarzania paliw silnikowych z olejów roślinnych. Są to przeważnie raporty monoautorskie, 
w innych udział habilitanta jest zmienny w przedziale 20-50 %. W skład dorobku wchodzi 
także autorstwo samodzielnego rozdziału w wydawnictwie o charakterze encyklopedycznym 
pod nazwą „Vademecum Gazownika. Tom III. Użytkowanie gazu ziemnego i instalacje 
gazowe". 

Całkowity dorobek przedstawiony przez dr inż. Łukasza Jęczmionka a uzyskany po 
otrzymaniu stopnia doktora jest dość obszerny . Świadczy o tym współczynnik Hirscha 
wynoszący h 4, sumaryczny Impact factor publikacji około 31 co wskazuje na znaczące 
umiędzynarodowienie wyników bada11 Habilitanta oraz na uznanie w środowisku naukowym 
związanym z przetwarzaniem frakcji naftowych i wytwarzaniem biokomponentów paliw 
silnikowych. 

W latach 2002 -2015 Habilitant brał dział w realizacji 12 różnych projektów 
badawczych, w tym finansowanych wcześniej przez KBN a ostatnio w projektach 
finansowanych w ramach różnych programów takich jak Initech, Innotech, POIG czy PBS 
(Program Bada11 Stosowanych). W trakcie realizacji jest projekt finansowany w ran1ach 
programu GEKON. W dwu z nich dr inż. Ł. Jęczmionek pełnił funkcję kierownika projektu 
lub zadania. 
Spora część dorobku to prace zbiorowe, które zostały zrealizowane wspólnie ze 
współpracownikami z Instytutu, jednakże nowsze a zwłaszcza indeksowane prace są albo 
samodzielnym dorobkiem albo zostały zrealizowane przy decydującym Jego udziale. 
Wskazuje to na znaczącą rolę Habilitanta. Potwierdzają to także dwa ostatnie samodzielne 
zgłoszenia patentowe. Doceniam wkład Kandydata w rozwój nauki i technologii obejmującej 
zagadnienia badawcze przedstawione w Jego pracach i stwierdzam, że dorobek naukowy 
spełnia wymagania do ubiegania się o stopie11 naukowy doktora habilitowanego. 

3. Ocena cyklu publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną (ocena istotnej aktywności 
naukowej) 
Tematyką wiodącą habilitacji dr Ł. Jęczmionka jest hydrokonwersja olejów i tłuszczów 
zwierzęcych do węglowodorowych komponentów biopaliw. W pewnym uproszczeniu można 
ten kierunek badań określić jako próbę zastąpienia znanej i stosowanej w świecie metody 
transestryfikacji olejów roślinnych do estrów metylowych kwasów tłuszczowych przez 
hydrokonwersję czyli katalityczny łagodny hydrokraking olejów roślinnych w obecności 
wodoru. Procesowi hydrokonwersji poddawane mogą oleje roślinne z dodatkiem olejów 
pochodzenia mineralnego (80-90 procent) lub czyste oleje roślinne czy zwierzęce bez ich 
dodatku. W każdym z tych przypadków celem procesu jest wytworzenie biokomponentów 
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paliw dieslowych. Obydwa warianty hydrokonwersji olejów roślinnych mogą być stosowane 
w przemyśle naftowym a wdrażanie tych technologii w przemyśle rafineryjnym to w dużej 
mierze historia ostatnich 15 lat. Habilitant zajmuje się zatem problemem dość dobrze 
rozpoznanym ale próbuje do niego podejść z nieco innej strony, uzupełniając znane wyniki 
badań prezentowanych w publikacjach krajowych i anglojęzycznych. Ze sporym 
powodzeniem ustalił wpływ parametrów hydrokonwersji mieszanin różnych olejów 
roślinnych z około 80 % dodatkiem frakcji naftowych, nafty i oleju napędowego, 
obejmujących wpływ temperatur procesu, ciśnienia i szybkości objętościowych na 
uzyskiwane stopnie konwersji olejowych trójglicerydów. Uwzględnił przy tym różne kierunki 
ich przemian, hydroodtlenianie, dekarbonylację, dekarboksylację i stopień konwersji kwasów 
tłuszczowych do węglowodorów parafinowych. Zwrócił uwagę na istotny problem jakim jest 
wpływ ciśnienia proces na równowagę zawa1iości tlenku i ditlenku węgla w strefie reakcji 
oraz zakres ich konwersji (uwodornienia), tj. reakcji metanizacji i związanego z tym 
zwiększonego zużycia wodoru. Na zużycie wodoru i efekty termiczne hydroprocesingu 
wpływa także rodzaj stosowanego oleju roślinnego i zakresu nienasycenia występujących w 
nim kwasów tłuszczowych. Zagadnieniu efektów termicznych procesu konwersji 
trójglicerydów, obliczeniem ciepła spalania i molowej entalpii tworzenia trójglicerydów 
różnych kwasów tłuszczowych poświęcił Habilitant sporo część swojej pracy, chociaż miały 
raczej charakter teoretyczny a jej praktyczna przydatność była ograniczona. Nieco większe 
znaczenie praktyczne ma porównanie efektów cieplnych typowych reakcji egzotermicznych, 
w tym uwodornienia wiązań nienasyconych i reakcji metanizacji z endotermicznym efektem 
reakcji rozpadu trójglicerydu z utworzeniem kwasów tłuszczowych, ich dekarbonylacji czy 
też odwróconej reakcji WGS (uwodornienie C02) . Sterowanie zakresem przebiegu tych 
reakcji decyduje z jednej strony o efekcie termicznym całego procesu konwersji ale co 
ważniejsze detem1inuje zużycie wodoru. Analiza tych danych pozwala z kolei na dobór 
odpowiednich warunków procesu. Są to to spore osiągnięcia badań przeprowadzonych przez 
Habilitanta lub przy jego znaczącym udziale. Pewnym niedostatkiem tej serii badań z 
praktycznego punktu widzenia jest bardzo ograniczona (do temperatury mętnienia) ocena 
właściwości fizykochemicznych wytworzonych produktów procesu i ich przydatności do 
produkcji paliw silnikowych. 

Szczególne znaczenie w dorobku Habilitanta ma seria bada{1 dwustopniowej 
konwersji olejów roślinnych, najpierw w procesie zeoformingu a następnie hydrokonwersji na 
katalizatorach rafineryjnych stosowanych w procesach hydroodsiarczania frakcji naftowych. 
Zadaniem stopnia zeoformingu jest zmiana struktury olejów roślinnych, głównie 

izomeryzacji, cyklizacji oraz krakingu i oligomeryzacji nienasyconych związków. Procesowi 
temu ulegają z podobnym efektem wszystkie badane oleje roślinne. Z tego względu jego 
zastosowanie jest w sporym stopniu uzasadnione przed procesem hydrokonwersji w 
obecności wodoru na katalizatorach NiMo-Ali03 gdzie takie reakcje nie mają miejsca. Tę 
część dorobku Habilitanta, głównie publikacje w Energy and Fuels oceniam wysoko. 
Połączone procesy zeoforming i hydrokonwersji olejów roślinnych umożliwiają przy 
właściwie dobranym układzie katalitycznym istotne zwiększenie zawartości związków 

rozgałęzionych i aromatycznych a także częściowy kraking i dimeryzację związków 

zawierających wiązania podwójne. Habilitant próbuje przedstawić i wyjaśnić mechanizm 
reakcji zachodzących w tych dwu procesach, m. in. mechanizm izomeryzacji, tworzenia 
węglowodorów aromatycznych. Potwierdził prezentowaną w innych publikacjach dość 

niewielką zawartość w produktach reakcji związków o charakterze mono- i diglicerydów. W 
odróżnieniu od pierwszej serii badań Habilitant przedstawił wybrane właściwości 
otrzymywanych produktów jako paliw, głównie właściwości niskotemperaturowe i krzywe 
destylacyjne, zawartość siarki, brak jest jednak innych właśc iwości otrzymywanych 
produktów, o mniejszym znaczeniu, takich jak temperatura zapłonu czy lepkość. Obecność 
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składników węglowodorowych niżej wrzących w produktach przemiany oraz spory zakres 
dekarboksylacji i dekarbonylacji a z drugiej strony spory zakres metanizacji wywołuje 
pytanie o wydajność procesu oraz ilość powstających produktów ubocznych. Innym zupełnie 
zagadnieniem jest zastosowanie zeoformingu do izomeryzacji olejów roślinnych i ewentualna 
żywotność katalizatorów zeolitowych w tych warunkach. Podobne wątpliwości można 
wyrazić w stosunku do doboru katalizatora H-ZSM-5 do izomeryzacji trójglicerydów o dość 
dużych rozmiarach cząsteczki. W dostępnych publikacjach Habilitanta brak jest bliższych 
informacji związanych z właściwościan1i stosowanych katalizatorów zeolitowych. Wydaje się 
oczywiste, że np. różnice w ich strukturze porowatej są rezultatem raczej rodzaju i ilości 
użytego lepiszcza przy formowaniu katalizatorów niż stosowanego zeolitu. Moim zdaniem 
świadczy to o pewnej przypadkowości wyboru katalizatorów do procesu zeoformingu. Część 
badań konwersji olejów w procesie zeoformingu była realizowana w ramach projektów 
międzynarodowych. Pomimo tych drobnych uwag uzyskane wyniki bada{1 potwierdzają 

celowość realizowania badań w celu uzyskania nowego typu biokomponentów o niskich 
temperaturach krzepnięcia do komponowania olejów napędowych . Uznanie dla uzyskanych 
wyników potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody, w tym Medale uzyskane na krajowych i 
międzynarodowych wystawach wynalazków, za opracowanie koncepcji dwustopniowego 
procesu zeoformingu poprzedzającego hydrokonwersję otrzymywania biokompotentów paliw 
z olejów roślinnych. 

Przedstawione przez Kandydata w monografii i I O publikacjach wyniki badań 
stanowią istotny wkład w podstawy nowej techno logii wytwarzania biokomponentów paliw 
dieslowych z olejów roślinnych. Wyniki kilkunastoletnich prac są znaczącym osiągnięciem 
zarówno technologicznym jak i naukowym w tej dziedzinie. Udział Habilitanta w tych 
badaniach jest decydujący, w niektórych publikacjach jest wyłącznym autorem, w innych 
zawsze powyżej 60 %. Wyraźnie widoczna jest wiodąca rola dr inż. Łukasza Jęczmionka w 
dziele habilitacyjnym, na uwagę zasługuje także widoczna w przedstawionym Autoreferacie 
obszerna wiedza w zakresie wytwarzania i stosowania paliw odnawialnych w tym biopaliw w 
krajowej gospodarce. Podsumowując, pozytywnie oceniam dorobek naukowy habilitanta i 
stwierdzam, ze dorobek ten spełnia wymagania ustawowe dla osób ubiegających się o stopień 
naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie technologia 
chemiczna. 

4 . Ocena końcowa 
Dorobek naukowy Pana dr inż. Łukasza Jęczmionka oceniam jednoznacznie pozytywnie. 
Zaprezentowane przez Kandydata wyniki i ich interpretacja są interesujące i noszą znamiona 
oryginalności, jak również niewątpliwie stanowią wkład do nauki i technologii w zakresie 
tematyki związanej z wytwarzaniem biokomponentów do wytwarzania paliw silnikowych. 
Kandydat ma uznaną pozycję w środowisku technicznym i naukowym, udokumentowaną 
publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych a także wystąpieniami na 
konferencjach głównie krajowych. Niezbyt wysokie wskaźniki bibliometryczne, Impact 
Factor, indeks Hirscha i ilość cytowań wynikają z aplikacyjnego charakteru badań. 

W podsumowaniu stwierdzam, że zarówno dorobek naukowy jak i cykl publikacji 
stanowiący rozprawę habilitacyjną spełniają założenia określone w ustawie z dnia 14.03.2003 
„Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki" z późniejszymi zmianami i stawiam wniosek o dopuszczenie wniosku Pana dr inż. 
Łukasza Jęczmionka do dalszego etapu postępowania o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie technologia chemiczna. 

l 

4 


