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1. PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ 
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Poznań 22 września 2006 r. 

 

stopień naukowy – doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa  

tytuł rozprawy: „Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej estrami kwasów 

organicznych na właściwości płyt wiórowych”  

stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna Akademii 
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1.10.1999 - obecnie - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Tworzyw 

Drzewnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

2. OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO UBIEGANIA SIĘ 
O STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO 

 

Zgodnie 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. nr 65, poz. 595 ze zm.) jako 

osiągnięcie naukowe wybrałem rozprawę: 

 

„Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych 

oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych” 

 

Radosław Mirski 2013 

Rozprawy Naukowe 456 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ISSN 1896-1894 

 

 

2.1. CEL NAUKOWY PRACY, OSIĄGNIĘTE WYNIKI ORAZ OMÓWIENIE ICH 
EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA 

 

2.1.1. Wprowadzenie 

 

Oddziaływanie czynników środowiskowych na dowolny materiał, niezależnie od 

stopnia zaawansowania poziomu technologicznego jego wytwarzania,  przyczynia się do 

tracenia przez ten materiał przypisanych mu właściwości użytkowych. Pomimo że 

procesów starzeniowych nie można zatrzymać, to można jednakże starać się spowolnić ich 

postępowanie. Czy tempo utraty właściwości użytkowych należy uznać za szybkie czy też 

za powolne wynika jednakże z naszych odczuć i oczekiwań co do trwałości danego 

materiału. Opracowanie metodyki oceny stopnia degradacji, będącej skutkiem starzenia się 

materiałów, znajomość czynników przyspieszających proces ich starzenia, czy nawet 

poznanie jak długi jest okres przydatności użytkowej danego materiału jest tylko 

połowicznym rozwiązaniem problemu oceny stanu materiału lub obiektu z niego 

wykonanego. Najlepsze efekty oceny stanu obiektu uzyskuje się w przypadku „jego” 

analizy w miejscu „jego” pracy oraz przy działaniu wszystkich otaczających „go” 

elementów i układów („in situ”). Napotyka to jednakże określone trudności, związane 

chociażby z możliwością podłączenia aparatury pomiarowej. Dlatego drugim istotnym 
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składnikiem wiedzy o danym obiekcie/materiale jest znajomość przewidywania jak 

zachowa się dany obiekt czy materiał w określonych warunkach w przyjętym okresie. 

Wiedzę tę można zdobyć poprzez określenie czynników wpływających na starzenie się 

materiału oraz określenie metod przyspieszonego starzenia i dopiero na ich podstawie 

można oszacować zachowanie się materiału w trakcie użytkowania. Badania tego typu 

mogą także dostarczyć informacji „co”, czasem nawet „w jaki sposób”, na poziomie 

technologii produkcji można zmienić („poprawić”), aby zwiększyć trwałość czy odporność 

materiału na działanie czynników starzeniowych lub chociażby tylko zapewnić pełną 

funkcjonalność obiektu w trakcie przewidzianego dla tego okresu życia.  

Drewno należy do materiałów najbardziej podatnych na działanie czynników 

atmosferycznych, a jak wynika z przeglądu literaturowego problematyce czynników 

starzeniowych w procesie przetwarzania oraz użytkowania elementów drewnianych 

poświęcono wiele uwagi i ciągle jest ona aktualna. Obserwowany w ostatnich latach 

wzrost znaczenia drewnopochodnych elementów płytowych, w szczególności płyt OSB, w 

konstrukcjach oraz zadaniach związanych z procesami budowlanymi powoduje, iż również 

w tym przypadku należy się liczyć z równie intensywnym oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych czy też biologicznych, kształtujących ich trwałość oraz zachowanie się w 

trakcie użytkowania. 

 

2.1.2. Płyty OSB jako materiał konstrukcyjno-poszyciowy 

2.1.2.1. Materiałowe aspekty wytwarzania płyt OSB 
 

Płyty OSB to typowy materiał inżynierski, którego zadaniem jest zastąpienie sklejki 

bądź drewna litego w budownictwie, zarówno jako szeroko pojęte szalunki, jak i elementy 

konstrukcyjne. W tym ostatnim przypadku wykorzystuje się je na poszycia ścian, stropów i 

dachów oraz jako środniki w belkach dwuteowych. Belki tego typu mają zastosowanie w 

konstrukcjach stropów, słupów ścian, elementach konstrukcyjnych dachów, a ich 

produkcja ogranicza zużycie drewna litego.  

Szerokie zastosowanie materiał ten zawdzięcza swym specyficznym właściwościom. 

Płyty te cechują się nie tylko bardzo dobrymi właściwościami fizykomechanicznymi, ale 

jako nieliczne z tworzyw drzewnych posiadają świadomą anizotropię na płaszczyźnie 

płyty, wynikającą z ukierunkowywania wiórów w poszczególnych warstwach. Uzyskanie 

takich właściwości wynika w głównej mierze z zastosowania do ich produkcji 

odpowiedniej jakości wiórów, a dokładniej ich geometrii. Kształt wiórów powinien 
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pozwalać na przeniesienie jak największej liczby cech z pozytywnych właściwości drewna 

naturalnego na płytę oraz umożliwić łatwą ich orientację. Zwykle wykorzystywany jest 

wiór o długości 75-120 mm, szerokości 20-30 mm i grubości 0,3-0,7 mm. Stosunek 

poszczególnych wymiarów liniowych wiórów ma wpływ na gęstość płyt, powodując jej 

wzrost przy wzroście wymiarów wiórów oraz wpływa także na kształtowanie się profilu 

gęstości. Oba te czynniki natomiast wpływają nie tylko na kształtowanie się właściwości 

fizykomechanicznych płyt, ale także na przepuszczalność powietrza przez te płyty, co ma 

szczególne znaczenie przy ich wykorzystaniu jako materiałów poszyciowych. 

Problemy z pozyskaniem odpowiedniej jakości surowca oraz wysokie jego ceny 

wymuszają na producentach płyt oraz jednostkach naukowych z nimi związanych, 

poszukiwania substytutów wiórów właściwych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest 

użycie drewna gatunków do tej pory nie stosowanych, mieszanie wiórów kilku gatunków 

drewna lub stosowanie drewna po pożarach lasów. Inną proponowaną możliwością jest 

zastosowanie wiórów drobnych lub frakcji podsitowych. Z przeprowadzonych w tym 

zakresie badań wynika, iż z powodzeniem można stosować tego typu cząstki drewna 

zarówno jako dodatek do warstwy środkowej, jak i zewnętrznej. Udział ich w warstwie 

środkowej do kilkunastu procent nie wpływa bowiem istotnie na właściwości 

wytwarzanych płyt. Większy ich udział powoduje jednakże spadek wytrzymałości na 

zginanie statyczne oraz modułu sprężystości, głównie dla kierunku osi mniejszej.  

Podstawowymi środkami wiążącymi w produkcji płyt OSB są żywice fenolowo-

formaldehydowe (PF) stosowane głównie w USA, oraz  kleje izocyjanianowe (polymeric 

Methylene Diphenyl Diisocyanate - pMDI), których stosowanie dominuje w Europie. 

Zaklejone żywicą PF płyty charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i 

fizycznymi, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, korozję biologiczną, 

niskim poziomem emisji wolnego formaldehydu i fenolu zarówno podczas produkcji, jak i 

w czasie użytkowania. Wytworzone spoiny są ponadto stosunkowo elastyczne, odporne na 

drgania i termicznie stabilne, co przyczynia się do większej trwałości płyt zaklejonych 

żywicą PF. pMDI cieszy się natomiast dużym uznaniem wśród obsługi linii 

technologicznych, gdyż pozwala w łatwy i powtarzalny sposób na uzyskiwanie wysokich 

fizykomechanicznych właściwości płyt. Zaklejane ponadto w ten sposób płyty należą do 

klasy higieniczności E0. Obydwa sposoby zaklejania płyt OSB nie są jednakże 

bezproblemowe w toku produkcyjnym. Żywice fenolowe charakteryzują się bowiem 

stosunkowo niską reaktywnością. Z tych też względów prowadzone są badania nad 

modyfikacją tej żywicy, mające na celu zwiększenie jej reaktywności. pMDI natomiast jest 
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klejem bardzo drogim, którego ceny nie rekompensuje jego niskie zużycie w przeliczeniu 

na m3 wyprodukowanej płyty. Zastosowanie izocjanianów w wielu innych dziedzinach 

gospodarki powoduje ponadto, iż przemysł drzewny musi silnie zabiegać o ciągłość 

dostaw, co nie pozwala na precyzyjne planowanie produkcji. Ciekawym rozwiązaniem jest 

stosowanie żywic będących tzw. hybrydami, powstałymi przez zmieszanie pMDI z 

rezolami PF lub stosowanie tańszych, choć nie dających w pełni wodoodpornych spoin 

żywic czteroskładnikowych mocznikowo-melaminowo-fenolowo-formaldehydowych 

MUPF.  

 

2.1.2.2. Czynniki środowiskowe kształtujące właściwości płyt OSB 
 

APA (American Plywood Association) za główne czynniki środowiskowe wpływające 

na właściwości tworzyw drzewnych, w tym także płyt OSB, uznaje promieniowanie 

ultrafioletowe (UV), oddziaływanie temperatur, wilgotności oraz ataki grzybów. Najmniej 

uciążliwym czynnikiem środowiskowym wydaje się być promieniowanie ultrafioletowe, 

bowiem z jednej strony w jego przypadku czas oddziaływania promieniowania 

potrzebnego na degradację płyt jest bardzo długi, z drugiej zaś strony łatwo jest zapobiec 

negatywnemu działaniu tego czynnika poprzez powierzchniowe zabezpieczenie płyt 

(tynki, papy, malowanie, okładziny docieplające). Z przeglądu literatury wynika, iż bardzo 

mało prac poświęconych jest wpływowi temperatury na właściwości płyt OSB. Można 

jednakże przypuszczać, iż wpływ ten będzie związany (zależny) w głównej mierze z 

rodzajem środka wiążącego stosowanego przy wytwarzaniu płyt OSB, a także, iż 

rzeczywisty stopień degradacji wywołany zmianami lub długotrwałym oddziaływaniem 

wysokich lub niskich temperatur może być maskowanych przez wpływ innych czynników 

środowiskowych. Bardzo wiele uwagi poświęca się natomiast wpływowi wilgotności 

powietrza na właściwości fizykomechaniczne płyt OSB. W tym względzie rozpatruje się 

zarówno długotrwałe oddziaływanie powietrza o stosunkowo wysokiej wilgotności, jak i 

cyklicznych zmian wysokich i niskich wilgotności. Bardzo istotnym zagadnieniem 

związanym ze zmianami wilgotności powietrza, a tym samym ze zmianami wilgotności 

płyt, jest ich stabilność wymiarowa. Zastosowanie płyt OSB w budownictwie zarówno w 

elementach konstrukcyjnych, jak i poszyciowych wymusza na producentach wytwarzanie 

płyt o stosunkowo wysokiej stabilności wymiarowej. Przy jej ocenie uwzględnia się 

zmiany grubości, długości lub obie te cechy równocześnie. Pomimo że właściwości te 

związane są z naturalną cechą drewna, polegającą na zmianach wymiarów liniowych w 



 8

wyniku wchłaniania lub oddawania wody, w tym pary wodnej, to jednakże w przypadku 

płyt, na wielkość tych zmian istotnie wpływają czynniki technologiczne. Z bibliografii 

przedmiotu wynika, iż wzrost grubości i długości płyt w zakresie zmian wilgotności 

powietrza jest liniowy i że wraz ze wzrostem gęstości wzrasta wielkość obserwowanych 

odkształceń. Sugeruje się ponadto, iż w zakresie wilgotności płyt 4- 16% obserwuje się 

liniową zależność zmian długości od wilgotności, przy czym około 2-krotnie większymi 

zmianami charakteryzuje się oś mniejsza płyt OSB. Obserwowane zmiany są ponadto 

niezależne lub zbliżone do siebie dla płyt o różnej gęstości, grubości, gatunku drewna 

wiórów czy też przeznaczenia płyt. Jednakże nie z wszystkimi tymi obserwacjami można 

się zgodzić lub uznać je za typowe dla wszystkich rodzajów płyt. Wydaje się bowiem, że 

duże znaczenie odgrywa w tym względzie zarówno rodzaj zastosowanej żywicy klejowej, 

jak i jakość użytych wiórów. Mówiąc o wpływie czynników środowiskowych nie można 

pominąć także wpływu wody na właściwości fizykomechaniczne oraz stabilność 

wymiarową płyt OSB. Z podstawowych badań wynika bowiem, iż np. spęcznienie po 24 

godzinach moczenia (wg PN-EN 317) płyt OSB jest od 2 do 3 razy większe, a po dwóch 

godzinach gotowania (wg ASTM 1037) od 4 do 6 razy większe od sklejki. Zatem płyta 

OSB jako substytut sklejki wymaga ciągle jeszcze pracy nad poprawą tej jej właściwości. 

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem związanym z oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, w wyniku których następuje długotrwały wzrost wilgotności, jest 

zagadnienie związane z porażeniem przez grzyby. Grzyby atakujące drewno mogą 

przyczyniać się do niewielkich szkód, często związanych tylko z efektem estetycznym, aż 

po nawet całkowitą destrukcję drewna. O ile w przypadku drewna problematyce tej 

poświęca się bardzo dużo uwagi, o tyle w przypadku tworzyw drzewnych znacznie mniej. 

Wynika to głównie z faktu, iż większość wielkopłytowych tworzyw drzewnych 

wykorzystywana jest jako elementy konstrukcyjne czy poszyciowe w warunkach niskiej 

wilgotności, a więc nie sprzyjającej rozwojowi grzybów. Coraz większe zastosowanie tych 

tworzyw, głównie sklejki i płyt OSB, powoduje jednakże wzrost zainteresowania tym 

problemem. Należy pamiętać ponadto, iż rozwój grzybów na powierzchni płyt czy też 

drewna powoduje nie tylko pogorszenie efektów estetycznych i osłabienie konstrukcji, ale 

także może wpływać na stan zdrowia osób przebywających w zagrzybionych 

pomieszczeniach.  
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2.1.2.3. Gospodarcze znaczenie kompleksowej wiedzy o płytach OSB 
 
Z bibliografii przedmiotu wynika, iż badaniom właściwości płyt OSB w zależności od 

oddziaływana różnego rodzaju czynników technologicznych poświęcono wiele uwagi. 

Brak jest jednakże kompleksowych badań wpływu warunków otoczenia na właściwości 

tych płyt. Jeżeli nawet badania w jakimś zakresie uwzględniają problematykę metod 

starzeniowych, to dotyczą one głównie płyt zaklejanych żywicą PF, rzadziej stosowaną w 

tej części Europy. Znajomość zatem zachowania się rodzimej produkcji płyt OSB 

poddanych działaniu różnych czynników starzeniowych powinna pozwolić na określenie 

ich przydatności w projektowanych konstrukcjach czy nowych formach zastosowań. 

Technologia drewnianego budownictwa szkieletowego jest dziś najszybciej rozwijającą się 

technologią budownictwa jednorodzinnego w naszym kraju. W Polsce, wg danych 

Centrum Budownictwa Drewnianego, działa ponad 700 firm wznoszących budynki 

mieszkalne w różnych technologiach opartych na drewnie jako materiale konstrukcyjnym, 

w tym ponad 400 firm budujących domy o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Nie 

prowadzi się jednakże statystyki budowy domów drewnianych, a zakłada się jedynie, że 

każda z firm stawia rocznie 8-10 domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej. Na 

tej podstawie można przypuszczać, że w ciągu roku powstaje około 4000 domów w tej 

technologii, co stanowi około 5-6% budownictwa jednorodzinnego. Biorąc pod uwagę, iż 

obecnie Polacy zaczynają dostrzegać zalety budownictwa drewnianego można 

przypuszczać, iż w najbliższych latach ten rodzaj budownictwa będzie powoli, aczkolwiek 

systematycznie wzrastał. W tym stanie rzeczy dokładne poznanie zachowania się płyt 

OSB, materiału szeroko stosowanego w konstrukcjach tego typu domów, w zależności od 

warunków otoczenia wydaje się wysoce zasadne. Większość bowiem, a w zasadzie całość 

opracowań w tym zakresie dotyczy płyt OSB produkcji zagranicznej, do zaklejania których 

jeszcze do niedawna stosowano głównie żywice PF. 

 

2.1.3. Cel i zakres pracy 

 

Celem pracy było określenie wpływu oddziaływania czynników środowiskowych na 

właściwości płyt OSB, przeznaczonych do użytkowania w warunkach wilgotnych. Tak 

postawiony cel pracy powinien nie tylko ilościowo określić wpływ poszczególnych 

czynników, ale także pozwolić na poznanie mechanizmu starzenia się płyt w trakcie ich 

użytkowania. Powinien ponadto wskazać cechy pozwalające na łatwą ocenę stopnia 
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degradacji płyt OSB lub chociażby wskazać jakie czynniki środowiskowe powinny 

zawierać testy starzeniowe, aby jak najbardziej odzwierciedlały pogorszenie właściwości 

fizykomechanicznych przez płyty użytkowane w warunkach zewnętrznych. 

Badania oparto w głównej mierze na dwóch rodzajach płyt produkcji przemysłowej: 

 płyt nośnych do użytkowania w warunkach wilgotnych – OSB/3,  

 płyt o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowanych 

w warunkach wilgotnych – OSB/4. 

Dla obu rodzajów płyt określono wpływ czynników fizycznych (wilgotności 

i temperatury), a dla płyt OSB/3 dodatkowo biologicznych. 

Dla osiągnięcia przedstawionego celu określono: 

 wpływ temperatury w zakresie: -15°C; 20 °C; 35°C; 50°C i 80°C, 

 wpływ względnej wilgotności powietrza dla poziomów 30% RH i 90 (85) % RH, 

 wpływ grzybów (pleśni), 

na właściwości fizyko-mechaniczne lub/i odkształcenia wymiarowe płyt OSB. 

Analogiczne badania przeprowadzono na płytach OSB wytwarzanych w warunkach 

laboratoryjnych, tj. płytach OSB/M (zaklejanych żywicą MUPF) i OSB/P (zaklejanych 

pMDI). 

W celu określenia udziału środków wiążących w mechanizmie starzenia się płyt, dla 

wybranych wariantów wilgotnościowo-temperaturowych, metodą spektroskopii w 

podczerwieni określono zmiany w strukturze chemicznej środków wiążących zachodzące 

w tych warunkach.  

Wyniki tych badań poprzez odniesienie się do literatury światowej winny z jednej 

strony wskazać kierunek badań nad środkami wiążącymi do wytwarzania płyt OSB o 

podwyższonej odporności na oddziaływanie zmiennych warunków otoczenia, z drugiej zaś 

strony powinny pozwolić na lepsze poznanie mechanizmów starzenia się płyt o wiórach 

pasmowych. Ponadto wyniki tych badań powinny pozwolić na przewidywanie zachowania 

się płyt OSB w różnych warunkach środowiskowych, bez przeprowadzania długotrwałych 

i żmudnych testów (niektóre testy prowadzono przez ponad 18 miesięcy, a zebranie 

całościowego pakietu oznaczeń trwało blisko 10 lat).  

W pracy wykorzystano wyniki badań wykonane w ramach: 

 projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 4 T08E 029 23 – 

„Wpływ oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na właściwości płyt z 

orientowanych wiórów pasmowych”, 
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 projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr N N309 428138 – 

„Wpływ udziału drobnych frakcji wiórów w warstwie wewnętrznej na 

właściwości mechaniczne oraz stabilność wymiarową płyt OSB”, 

 badań własnych 230/TD/24/W -”Wpływ oddziaływania zmiennych 

warunków otoczenia na odkształcenia wymiarów płyt z orientowanych wiórów 

pasmowych”. 

 

2.1.4. Wyniki badań i wnioski 

 

Podjęta w pracy próba oceny wpływu czynników środowiskowych na 

kształtowanie się w tych warunkach właściwości płyt OSB pozwoliła na wskazanie 

istotnych zależności między tymi czynnikami a właściwościami fizykomechanicznymi 

badanych płyt. Wiedza ta pozwala zarówno na wskazanie na jakie zabiegi technologiczne 

zależy zwrócić uwagę przy próbie dostosowywania produktu jakim są płyty OSB do 

wymogów rynku, jak również na przewidywanie zachowania się płyt OSB poddanych 

oddziaływaniu różnych czynników środowiskowych.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż termiczna degradacja spoin klejowych, czy to 

wytworzonych z zastosowaniem żywicy MUPF lub kleju pMDI w zakresie temperatur –

15°C ÷ 80°C jest niewielka, a zatem nie powinna mieć istotnego wpływu na zmiany 

właściwości mechanicznych płyt OSB. Poddanie natomiast bezpośrednio utwardzonych 

spoin klejowych oddziaływaniu wilgotnego powietrza, o ile w przypadku żywicy MUPF 

może powodować jej hydrolityczny rozkład, o tyle  w przypadku pMDI taki zabieg 

powinien raczej przyczyniać się do jego lepszego usieciowania, za czym przemawiają 

zaobserwowane zmiany w widmie FTIR. Lepsze usieciowanie pMDI  powinno przekładać 

się na wzrost wytrzymałości mechanicznej płyt OSB. 

Z przeprowadzonych badań nad wpływem przechowywania płyt w temperaturach zarówno 

niższych, jak i wyższych od zera wynika, iż trwałość płyt OSB przechowywanych w 

warunkach niskiej ich wilgotności jest bardzo wysoka i praktycznie nie ulega zmianom 

nawet przy wieloletniej ekspozycji. Wzrost jednakże temperatury do poziomu około 35 – 

40°C, który jest w stanie wywołać zmiany wilgotności płyt, przyczynia się już do zmian w 

ich właściwościach. Obserwuje się w tym przypadku co prawda tylko nieznaczne zmiany 

w wytrzymałości na zginanie statyczne oraz w module sprężystości, jednakże do tej pory 

uważano, iż w tym zakresie temperatur nie powinno być zmian we właściwościach płyt 

OSB. Większe zmiany, w tym spadek wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do 
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płaszczyzn, obserwuje się jednakże dopiero przy oddziaływaniu temperatur powyżej 50°C. 

Zmiany te są tym większe im większe zmiany wilgotności płyt wywołuje temperatura. 

Oddziaływanie bowiem nawet wysokich temperatur przy braku zmian w wilgotności płyt 

nie wywołuje istotnych zmian w ich właściwościach. Negatywne oddziaływanie samej 

temperatury, nie wywołującej zmian w wilgotności płyt, obserwuje się dopiero powyżej 

80°C, co jest najprawdopodobniej związane ze zmianami w strukturze żywicy. Wydaje się 

jednak, że wielkość tych zmian jest niewielka i nie przekracza kilku procent.  

Znacznie większe zmiany we właściwościach mechanicznych płyt OSB wywołuje 

natomiast oddziaływanie na nie powietrza o wysokiej lub cyklicznie zmieniającej się 

(wysokiej i niskiej) wilgotności. Zmiany te są tym większe, im wyższa jest temperatura 

powietrza. W przypadku cyklicznych zmian wilgotności względne zmiany w 

wytrzymałości na zginanie statyczne przekraczają 30%, a w wytrzymałości na rozciąganie 

prostopadłe do płaszczyzn nawet 40%. Cykliczne zmiany wilgotności mogą nawet 

wywoływać spadek wytrzymałości płyt po próbie gotowania.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż istotne zmiany we właściwościach płyt OSB 

zachodzą również podczas ich moczenia w wodzie. Okazało się bowiem, iż już kilku 

godzinne moczenie płyt w wodzie powoduje trwałe obniżenie wszystkich właściwości 

fizykomechanicznych płyt OSB, a najbardziej istotne zmiany w ich właściwościach 

mechanicznych obserwuje się przy moczeniu ich do 72 godzin. Wytrzymałość na zginanie 

statyczne oraz moduł sprężystości obniżają się po tym okresie o około 30%, a 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn blisko 50%. O ile w przypadku 

wytrzymałości na zginanie statyczne czy modułu sprężystości po tym okresie obserwuje 

się zmniejszony wpływ oddziaływania wody na te właściwości, o tyle w przypadku 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn jest on nadal równie silny. 

Wzrost temperatury wody, w której są moczone próbki, istotnie podnosi jej destrukcyjne 

oddziaływanie, tj. podnosząc temperaturę wody z 20°C do 35°C skraca się blisko 3- 

krotnie czas potrzebny do wywołania podobnej destrukcji płyt OSB. Omawiane wyżej 

czynniki, oddziałując na płyty OSB, wywołują również zmiany w ich wymiarach 

liniowych. Charakter tych zmian może być dwojaki. Mogą one bowiem ustępować po 

zaniku czynnika wymuszającego lub trwale być już związane z płytą. Dopuszczalne 

zmiany wymiarów liniowych płyt OSB, związane tylko ze zmianą przez nie wilgotności, 

określa stosowana norma. Z przeprowadzonych jednakże badań wynika, iż większość 

badanych płyt nie spełnia wymogów normy, głównie w zakresie zmian grubości. 

Szczegółowe badania dla kilku etapów zmian wilgotności wykazały, iż warstwy 
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zewnętrzne charakteryzują się znacznie mniejszą względną zmianą długości, a większą 

względną zmianą grubości niż warstwa wewnętrzna, i to niezależnie od ilości 

przeprowadzonych etapów. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż warstwy zewnętrzne 

charakteryzują się znacznie, bo aż o ponad 30% wyższą gęstością. Stwierdzono również 

istotny wpływ rodzaju kleju na wielkość obserwowanych zmian wymiarowych. Pomimo 

że odnotowane względne zmiany wymiarów liniowych płyt zaklejanych żywicą MUPF 

(OSB/M) i pMDI (OSB/P) są niewielkie, i dopiero dla większej liczby etapów stają się 

statystycznie istotne, to jednakże zostały one określone przy 2-krotnie większym stopniu 

zaklejenia płyt OSB/M niż OSB/P. Istotnym natomiast wydaje się być fakt, iż nie 

stwierdzono znaczącego wpływu rozdrobnienia warstwy środkowej na zmiany grubości 

płyt. Odnotowane bowiem wartości względnej zmiany grubości są zbliżone do 

stwierdzonych dla płyty kontrolnej. Jest to o tyle ważne, że grubość płyt jest najbardziej 

czułą właściwością tworzyw drzewnych na zmiany ich wilgotności, a do tego również 

bardzo istotną cechą użytkową. Zatem obniżenie jakości wiórów w warstwie środkowej, 

nawet do rozmiarów porównywalnych do stosowanych w warstwie środkowej tradycyjnej 

płyty wiórowej, nie pogarsza w tym względzie jakości płyt OSB, i może pozwolić na 

obniżenie kosztów ich produkcji. Nieznacznie większe zmiany długości płyty OSB 

zawierającej w warstwie środkowej wióry drobne, nie powinno dyskredytować tego 

rodzaju rozwiązania, gdyż wielkość tych zmian zarówno trwałych, jak i okresowych jest 

stosunkowo nieduża i nie przekracza wymogów normy. Bardzo podobne zachowanie się 

płyt laboratoryjnych o przemysłowej strukturze wiórów w poszczególnych warstwach w 

stosunku do płyt przemysłowych sugeruje, że podobnych zależności należy oczekiwać i w 

drugą stronę. Stwierdzono bowiem, że trwałe zmiany grubości można powiązać ze 

spadkiem wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn, niezależnie od tego 

jakie czynniki środowiskowe wywołały przyrost grubości płyt. Wydaje się, że trwały 

przyrost grubości może być łatwym deskryptorem oceny właściwości mechanicznych płyt 

OSB, gdyż spadkowi wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe towarzyszy zwykle spadek 

wytrzymałości na zginanie statyczne oraz zmiany w module sprężystości. Zatem 

zastosowanie cząstek drobnych w warstwie środkowej płyt nie powinno istotnie zmienić 

pod względem ilościowym i jakościowym zachowania się tych płyt pod wpływem 

czynników środowiskowych. 

Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, iż takie testy starzeniowe, jak odporność na 

wilgoć w warunkach badania cyklicznego czy wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

płaszczyzn po próbie gotowania są tak silnymi testami, iż spełnianie wymogów normy co 
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do tych właściwości przez płyty OSB wynika przede wszystkim z ich bardzo wysokich, 

nawet do kilkudziesięciu procent wyższych, właściwości początkowych. Jeden cykl testu 

V313 można oszacować na około 6 do 8 lat jednopłaszczyznowej ekspozycji płyt na 

warunki zewnętrzne. Nieliczne tylko z analizowanych czynników środowiskowych, czy 

też nawet sama ekspozycja w warunkach zewnętrznych, wpływają na zmiany 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn po próbie gotowania. Zatem 

spełnienie przez płyty OSB bezpośrednio po produkcji tego testu nie przekłada się wprost 

na trwałość płyt liczoną w latach. Niewątpliwie jednakże płyty spełniające test V100 

charakteryzują się wyższą odpornością.  

Z przeprowadzonych badań dotyczących długotrwałego lub cyklicznego oddziaływania 

czynników środowiskowych na właściwości płyt wynika, że najlepiej oddziaływanie 

warunków zewnętrznych określić można poprzez poddanie badanych płyt oddziaływaniu 

powietrza o cyklicznie zmieniającej się wysokiej i niskiej wilgotności.  

Płyty OSB wykazują również pewną podatność na działanie grzybów. Jednakże w tym 

przypadku istotną rolę odgrywają warunki, w jakich może dochodzić do zagrzybienia i w 

jakich rozwijają się grzyby. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że w 

przypadku testowanych grzybów pleśniowych warunki sprzyjające rozwojowi grzybów w 

bardzo dużym stopniu już same są przyczyną destrukcji płyt OSB. Spadek wytrzymałości 

płyt OSB pod wpływem badanych grzybów oszacowano na około 15-20%, a za najbardziej 

agresywny z badanych grzybów uznano Aspergillus niger van Theigen. 

Badanie przeprowadzono w głównej mierze na płytach OSB o grubości 15 mm, a tylko 

wybrane testy dodatkowo przeprowadzano na płytach o grubościach 8 i 22 mm. W tych 

przypadkach stwierdzono jednakże bardzo podobne zachowanie się płyt pod wpływem 

badanych czynników środowiskowych, niezależnie od ich grubości. Tym niemniej 

stwierdzono, iż bardziej podatne na działanie czynników środowiskowych, z wyjątkiem 

grzybów, są płyty grubsze (22 mm) niż cienkie (8 mm). Wynika to prawdopodobnie z 

faktu, iż płyty cienkie charakteryzują się znacznie wyższymi gęstościami średnimi, przede 

wszystkim warstw zewnętrznych.  

Bardzo niewielkie różnice w zmianach właściwości użytkowych pod wpływem 

analizowanych czynników środowiskowych stwierdzono między płytami OSB/3 i OSB/4. 

Obie płyty charakteryzują się bardzo podobnymi początkowymi właściwościami 

fizykomechanicznymi, co przekłada się również na podobne zachowanie się płyt w 

analizowanych warunkach. Wydaje się zatem, iż określenie oddziaływania czynników 

środowiskowych na zachowanie się płyt OSB powinno pozwolić na także dostosowanie 
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technologii wytarzania płyt OSB tak, aby istotnie zróżnicować właściwości wytwarzanych 

płyt OSB/3 i OSB/4. Wytwarzanie produktu o sprecyzowanych właściwościach 

fizykomechanicznych i o ukierunkowanym zastosowaniu powinno pozwolić zarówno na 

obniżenie kosztów produkcji, jak i na uatrakcyjnienie oferty handlowej. Dzisiejsza bowiem 

płyta OSB/3 z powodzeniem spełnia wymogi stawiane płytom OSB/4. Zmiany w 

technologii wytwarzania płyt OSB/3 powinny pozwolić na obniżenie kosztów jej 

wytwarzania, a dzięki temu będzie ona mogła skutecznie konkurować z nowymi 

produktami pojawiającymi się na rynku przeznaczonymi do tych samych zakresów 

zastosowaniach.  

 

Przeprowadzone badania, których celem było określenie wpływu czynników 

środowiskowych na właściwości użytkowe płyt OSB oraz wskazanie relacji między 

warunkami laboratoryjnymi a poligonowymi, pozwalają na sformułowanie następujących 

wniosków:  

1.  Nie obserwuje się istotnego wpływu oddziaływania temperatury powietrza nie 

przekraczającego 80°C na  właściwości mechanicznych płyt OSB. W 

temperaturze 80°C zauważa się jednakże postępującą z upływem czasu 

nieznaczną degradację płyt. 

2. Oddziaływanie zarówno wysokich, jak i niskich temperatur związane jest silnie 

z poziomem wilgotności płyt. Płyty poddane oddziaływaniu zarówno wysokich, 

jak i niskich (ujemnych) temperatur o wysokiej wilgotności ulegają silniejszej 

destrukcji niż płyty o niższej wilgotności, przy czym sam fakt uzyskania przez 

nie wysokich wilgotności może być przyczyną silniejszego uszkodzenia 

połączeń drewno-klej-drewno niż oddziaływanie temperatury.  

3. Sezonowanie płyt OSB w warunkach cyklicznie zmieniającej się wilgotności 

powietrza znacznie bardziej obniża ich właściwości niż długotrwałe 

oddziaływanie powietrza o wysokiej wilgotności. Niemniej w obu przypadkach 

spadek wytrzymałości jest bardzo istotny i dotyczy zarówno zmian w 

wytrzymałości na zginanie statyczne, wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe 

do płaszczyzn, jak i wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn po 

próbie gotowania. 

4. Obniżenie właściwości mechanicznych płyt OSB poddanych moczeniu w 

wodzie jest związane zarówno z temperaturą, jak i z czasem jej oddziaływania. 

Podniesienie temperatury wody z 20°C do 50°C wywołuje porównywalną 
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destrukcję płyt OSB w blisko 6-krotnie krótszym czasie w stosunku do płyt 

poddanych oddziaływaniu wody o temperaturze 20°C. 

5. Zmiany wymiarowe płyt OSB są silnie związane ze sposobem ich zaklejenia 

oraz z zastosowanymi stopniami zaklejenia dla poszczególnych klejów. I tak, 

nawet dwukrotne obniżenie stopnia zaklejenia wiórów pMDI w stosunku do 

MUPF pozwala na utrzymanie odkształceń wilgotnościowych na poziomie 

podobnym do obserwowanego dla płyt zaklejanych żywicą MUPF.   

6. Zastosowanie wiórów drobnych jako substytutu wiórów pasmowych w 

warstwie środkowej płyt OSB nie obniża istotnie stabilności wymiarowej płyt w 

zakresie zmian grubości. 

7. Łatwomierzalnym efektem uszkodzeń połączeń klejowych w płytach OSB jest 

trwały przyrost grubości płyt. Stwierdzono, iż spadek wytrzymałości płyt na 

rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn jest powiązany z trwałymi 

odkształceniami ich grubości. Wydaje się zatem, że  na podstawie znajomości  

przyrostu grubości płyt można oszacować ich aktualny stan fizykomechaniczny.  

8. Dla oceny długotrwałego oddziaływania warunków zewnętrznych na 

właściwości płyt OSB najbardziej przydatna wydaje się metoda cyklicznych 

zmian powietrza o wilgotnościach 90% i 30% RH, w której, jak wykazały 

przeprowadzone badania, dwa cykle odpowiadają jednorocznej eksploatacji płyt 

w warunkach zewnętrznych. 

9. Oddziaływania warunków środowiskowych na właściwości płyt  w większym 

stopniu oddają zmiany ich właściwości mechanicznych, tj. wytrzymałość na 

zginanie statyczne, moduł sprężystości oraz wytrzymałość na rozciąganie 

prostopadłe do płaszczyzn niż zmiany właściwości fizycznych.  

10.  Poprawa stabilności wymiarowej płyt powinna pozwolić na podniesienie 

trwałości użytkowej płyt OSB, gdyż spadek ich wytrzymałości jest bardziej 

związany z powstającymi naprężeniami wilgotnościowymi w płycie, niż 

destrukcją spoiny klejowej.  
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3. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

 

 Głównym nurtem mojej działalności naukowo-badawczej są właściwości tworzyw 

drzewnych w zależności od rodzaju surowca, stopnia jego rozdrobnienia oraz rodzaju 

środka wiążącego. Obejmuje on następującą problematykę badawczą: 

- modyfikację żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz 

polepszenia właściwości wytwarzanych z ich użyciem tworzyw 

drewnopochodnych, głównie o podwyższonej wodoodporności, 

- wpływu zmiennych warunków otoczenia na stabilność wymiarową i właściwości 

mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych i podłogowych, 

- zagospodarowanie odpadów roślin jednorocznych jako surowców w przemyśle 

tworzyw drzewnych, 

- cząstki z poużytkowych tworzyw drzewnych oraz odpadów tartacznych jako 

substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt wiórowych, w tym typu OSB, 

- aspekty technologiczne wytwarzania płyt pilśniowych suchoformowanych. 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze ukierunkowane są ponadto na zastosowanie 

informatyki w elektrotechnice i automatyce. W tym przypadku problematyka badawcza 

obejmuje głównie diagnostykę maszyn elektrycznych oraz układy sterowania prostymi 

procesami. 

Początkowo moje zainteresowania badawcze skupiały się głównie na modyfikacji żywic 

mocznikowo-formaldehydowych (UF), celem dostosowania ich właściwości do potrzeb 

ciągle jeszcze w tym czasie funkcjonujących w Polsce pras wielopółkowych. Wynika to 

głównie z faktu, że już jako student oraz bezpośrednio po studiach pracowałem w 

Zakładach Płyt Wiórowych w Czarnkowie, gdzie problem ten był bardzo istotny. 

Pojawiające się na rynku żywice UF o bardzo krótkiej żywotności (stabilności) nie 

nadawały się do zastosowania na wolniejszych ciągach technologicznych oraz w zakładach 

zmuszonych do dłuższego magazynowania żywic. W wyniku przeprowadzonych badań 

określono właściwe składy mieszanin klejowych poprzez ustalenie udziałów różnych 

żywic, składów utwardzaczy i pozostałych komponentów. Częściowo wyniki tych badań 

zostały zawarte w mojej pracy magisterskiej pt. "Wpływ rodzaju żywic mocznikowych na 

właściwości płyt wiórowych".   

Żywice UF, ze względu na niską wodoodporność powstającej po ich utwardzeniu spoiny 

klejowej, powszechnie są stosowane przy wytwarzania płyt wiórowych przeznaczonych do 

zastosowania w strefie suchej. Głównym odbiorcą tego typu płyt jest przemysł meblarski, 
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który jednakże oczekuje, że stosowane przez niego płyty będą charakteryzowały się 

wysoką higienicznością, a więc stosunkowo niską emisją wolnego formaldehydu. Ciągle 

wzrastające wymagania dotyczące ograniczenia tej emisji były przyczyną włączania się 

przeze mnie w nurt badań Katedry Tworzyw Drzewnych, zmierzających do ograniczenia 

emisji tego związku z płyt wiórowych zaklejanych żywicą UF, przy równoczesnym 

polepszeniu ich właściwości w zakresie wodoodporności. W wyniku przeprowadzonych 

badań okazało się, iż stosując jako modyfikatory związki zawierające grupy 

acetylooctowe, dotychczas stosowane jako środki wiążące CH2O przede wszystkim w 

żywicach lakierniczych, można wytworzyć płyty wiórowe o znacznie obniżonej emisji 

formaldehydu i podwyższonej wodoodporności. W wyniku przeprowadzonej analizy 

instrumentalnej dowiedziono, że  związki zawierające grupy acetylooctowe  reagują 

zarówno z grupami hydroksylowymi żywicy UF, jak i komponentów drewna, tworząc 

układy estrowe lub eterowe. W pierwszym przypadku przyczynia się to do ograniczenia 

emisji formaldehydu, w drugim natomiast istotnie wzmacnia spoinę klejową. Wyniki tych 

badań przedstawione zostały w publikacjach oraz na konferencjach krajowych i 

zagranicznych, w tym z moim udziałem w 1 publikacji i referacie (Załącznik 3A: B11, 

Załącznik 4A: H2). Przeprowadzone ponadto przeze mnie w tym nurcie badania wskazują 

na wysoką skuteczność pMDI zarówno w podwyższaniu wodoodporności żywic 

aminowych, jak i obniżaniu w nich zawartości formaldehydu. Wykazano bowiem, iż płyty 

wiórowe wytworzone z użyciem takiej hybrydowej żywicy (10%pMDI/90% UF), 

charakteryzują się wodoodpornością na poziomie wartości przewidzianej normą dla płyt 

przeznaczonych do użytkowania w warunkach wilgotnych (typ P3), przy równoczesnych 

obniżeniu w nich zawartości formaldehydu aż o 30% (Załącznik 3A: A2). 

Kolejnym bardzo istotnym nurtem moich zainteresowań naukowych była modyfikacja 

żywic fenolowo-formaldehydowych (PF), zmierzająca do zwiększenia jej reaktywności w 

temperaturze prasowania tworzyw drzewnych, przy jednoczesnej ich długiej żywotności w 

warunkach normalnych. Zaklejane żywicą PF płyty wiórowe oraz sklejki charakteryzują 

się dobrymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, odpornością na działanie 

czynników atmosferycznych, korozję biologiczną, niskim poziomem emisji wolnego 

formaldehydu i fenolu zarówno podczas produkcji, jak i w czasie użytkowania. 

Wytworzone spoiny są ponadto stosunkowo elastyczne, odporne na drgania i termicznie 

stabilne, co przyczynia się do większej trwałości płyt zaklejanych żywicą PF. Z uwagi na 

stosunkowo niską reaktywność żywic PF proces prasowania tworzyw drzewnych 

zaklejanych tymi żywicami wymaga wyższych temperatur i dłuższego czasu, niż ma to 
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miejsce w przypadku stosowania żywic UF. Jednym ze sposobów poprawy reaktywności 

tych żywic jest substytucja części fenolu alkilorezorcynami w procesie syntezy żywic PF. 

Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, iż tego typu modyfikacja pozwala na 

wytworzenie płyt wiórowych i sklejek w skróconym czasie bądź obniżonej temperaturze 

prasownia (Załącznik 3A: B40,  Załącznik 4: H1). Metodami preferowanymi przez wielu 

badaczy i producentów tworzyw drzewnych jest jednak modyfikacja gotowych żywic PF 

poprzez dodatek substancji przyspieszających utwardzanie i/lub obniżających temperaturę 

tego procesu. Ten kierunek podwyższenia reaktywności tego typu żywic wydaje się być 

najbardziej obiecującym, ze względu na szeroką gamę związków umożliwiających 

wywołanie tego zjawiska. Z bibliografii przedmiotu wynika, że łatwym i stosunkowo 

tanim sposobem modyfikacji jest zastosowanie związków nieorganicznych. Spośród tej 

grupy na szczególne wyróżnienie zasługują związki o charakterze utleniającym, w 

szczególności nadtlenek wodoru (H2O2). Z przeprowadzonych przeze mnie w tym zakresie 

badań wynika, że użycie jako modyfikatora żywicy PF H2O2 pozwala na wytworzenie płyt 

wiórowych oraz sklejki o bardzo dobrych właściwościach fizycznych i mechanicznych 

oraz umożliwia obniżenie temperatury lub skrócenie czasu ich prasowania o około 30% 

(Załącznik 3A: B10, B40; Załącznik 4: H11). Najwięcej uwagi w swej pracy poświęciłem 

jednakże estrom kwasów organicznych, jako modyfikatorom żywicy PF stosowanej do 

wytwarzania płyt wiórowych. Przeprowadzone  w tym zakresie badania wykazały, że 

wprowadzenie do płynnej żywicy PF estrów kwasów organicznych nie wpływa w sposób 

znaczący na jej żywotność w temperaturze 20°C, co ma istotne znaczenie w przypadku 

zastosowań w warunkach produkcyjnych. Wszystkie rodzaje wprowadzanych do żywicy 

PF modyfikatorów powodują ponadto wzrost jej reaktywności, wyrażający się skróceniem 

czasu żelowania oraz obniżeniem energii aktywacji tego procesu. Wzrost reaktywności 

żywicy PF jest ponadto wprost proporcjonalny do stałej dysocjacji kwasu tworzącego 

ester, a największą reaktywnością charakteryzują się żywice PF modyfikowane estrami 

alkoholi diwodorotlenowych. Wyniki badań FTIR spolikondensowanych modyfikowanych 

żywic PF wykazały natomiast, że produkty alkalicznej hydrolizy estrów nie tylko 

katalizują reakcję polikondensacji żywicy PF, lecz również wbudowują się w jej strukturę. 

Zwłaszcza stwierdzony udział alkoholi w procesie sieciowania żywicy PF pozwala 

objaśnić najwyższą skuteczność w ureaktywnianiu żywicy PF estrów alkoholi 

wielowodorotlenowych. Przeprowadzone w tym zakresie badania pozwoliły na 

zaproponowanie nowego mechanizmu reakcji, przebiegającej podczas modyfikacji żywic 

PF estrami. Wyniki tych prac zostały przedstawione w pracy opublikowanej w Journal 
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Applied Polymer Science  (Załącznik 3A: A1). Wzrost reaktywności żywicy PF 

modyfikowanej badanymi estrami kwasów organicznych przekłada się również na wzrost 

właściwości mechanicznych płyt wiórowych, zaklejanych tak zmodyfikowaną żywicą oraz 

poprawę ich wodoodporności. Obiecujące rezultaty uzyskane dla płyt wiórowych były 

przyczyną podjęcia tej tematyki w przypadku jej zastosowania do wytwarzania sklejki 

(grant pt. „Badania możliwości skrócenia czasu prasowania sklejki wodoodpornej poprzez 

modyfikację żywicy fenolowej stosowanej do jej wytwarzania”).  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż stosowanie tego typu modyfikacji 

żywicy PF umożliwia wytworzenie zarówno płyt wiórowych, jak i sklejek o 

właściwościach porównywalnych lub przewyższających właściwości odpowiednich płyt 

odniesienia, w skróconym o 30% czasie lub obniżonej o 20°C temperaturze prasowania 

tworzyw. Wyniki tej części badań zostały przedstawione w 10 publikacjach oraz zostały 

wygłoszone w formie 10 referatów na międzynarodowych konferencjach (Załącznik 3A: 

B3, B6, B14, B16, B18, B26, B33, B35, B36, B45, I1-3, I6, I9, I11, I17, I19, I22, I25). 

Potwierdzony przez analizę FTIR wpływ alkoholi wielowodorotlenowych w procesie 

sieciowania żywicy PF modyfikowanej estrami, był przesłanką do podjęcia prób poprawy 

reaktywności tej żywicy poprzez zastosowanie do jej modyfikacji samych alkoholi, 

zawierających 2 i więcej grupy wodorotlenowe. Pomimo że w tym przypadku nie 

uzyskano tak dobrych rezultatów we wzroście reaktywności żywicy PF jak w przypadku 

estrów, to zastosowanie tak modyfikowanej żywicy umożliwiło wytworzenie w skróconym 

czasie prasowania płyt wiórowych o właściwościach na poziomie płyt kontrolnych, 

prasowanych w warunkach przyjętych jako standardowe. Ta sytuacja potwierdza istotną 

rolę w ureaktywnianiu żywicy PF powstającego w wyniku alkalicznej hydrolizy estrów 

alkoholu. Wyniki tego nurtu badań były dotychczas tematem 5 publikacji oraz 4 referatów 

i 1 komunikatu na konferencjach międzynarodowych (Załącznik 3A: B5, B8, B17, B19, 

B22, I5, I7, I10, I14; Załącznik 4: A1). 

Wzrost zapotrzebowania na surowiec drzewny, przez ciągle rozwijający się w Polsce 

przemysł płytowy oraz konieczność konkurowania o istniejące zasoby ze znacznie 

bogatszym przemysłem celulozowo-papierniczym czy energetycznym, wymusza na tych 

pierwszych konieczność poszukiwania nowych surowców lub dostosowania technologii do 

możliwości wykorzystania przemysłowych odpadów drzewnych. Od wielu już lat zwraca 

się uwagę na możliwość  wykorzystania w przemyśle płyt wiórowych oraz płyt 

pilśniowych drewna w postaci trocin i odpadów kawałkowych oraz drewna z recyklingu. 

Wydaje się natomiast, iż bardzo istotnym osiągnięciem w zakresie zagospodarowania 
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zarówno drobnych odpadów drzewnych, jak i poużytkowych płyt wiórowych w formie 

rozdrobnionej, było wykazanie możliwości zastosowania tego rodzaju odpadów  jako 

substytutu wiórów pasmowych w warstwie środkowej płyt OSB. Jest to o tyle istotne 

spostrzeżenie, że do wytworzenia wiórów pasmowych wymagane jest użycie wysokiej 

jakości i cenie surowca drzewnego, który może być zastąpiony tańszym wsadem, a dostęp 

do tego materiału jest o tyle ułatwiony, iż ciągi technologiczne płyt OSB z reguły są 

częścią zakładów produkujących również płyty wiórowe.  Należy także podkreślić, że 

wytwarzanie płyt OSB w warunkach laboratoryjnych jest niezwykle trudnym procesem i 

nie wszystkie ośrodki naukowe podejmują się tego zadania, przeprowadzając co najwyżej 

badania na przemysłowej produkcji płytach OSB. W wyniku badań przeprowadzonych w 

zakresie substytucji wiórów pasmowych wiórami pochodzącymi z rozdrobnienia 

kawałków drewna, wiórów przeznaczonych na warstwę wewnętrzną płyt wiórowych lub 

rozdrobnionego drewna poużytkowego stwierdzono, że dodatek tego rodzaju wiórów do 

warstwy środkowej, pomimo że pogarsza właściwości mechaniczne wytworzonych płyt, to 

w dalszym ciągu spełniają one wymagania odpowiednich norm (Załącznik 3A: A3 i A4; 

B48). W ramach tego nurtu badawczego realizuję również badania nad możliwością 

wykorzystania do produkcji płyt wiórowych odpadów roślin jednorocznych. Pomimo że 

jest to surowiec trudniejszy do zaklejania tradycyjnymi środkami wiążącymi oraz stwarza 

problemy przy przechowywaniu, to jest on bardzo korzystny cenowo, a jego zasoby są 

wystarczające do prowadzenia ciągłej produkcji.  Przeprowadzone przeze mnie w tym 

nurcie badania wykazały, że  wykorzystanie cząstek takich roślin, jak rzepak, malwa 

pensylwańska, wiesiołek, łuska owsiana czy gorczyca, nawet w przypadku zastosowania 

żywic kondensacyjnych, umożliwia wytworzenie płyt lignocelulozowych o 

właściwościach porównywalnych do właściwości płyt z wiórów drzewnych.  Tego typu 

cząstki mogą zatem stanowić pełnowartościowy substytut wiórów drzewnych (Załącznik 

3A: B2, B20, B27, B44, Załącznik 4A: H8, H10). 

Do grupy moich zainteresowań naukowych należy także zastosowanie informatyki w 

projektowaniu oraz diagnostyce maszyn i urządzeń elektrycznych. Znaczenie układów 

przetwarzających informację do danych oraz wykorzystujących informację i dane w 

systemach pomiarowych lub do sterowania procesami, nawet bardzo prostymi, jest dziś 

bezdyskusyjne. W tym układzie nowoczesne systemy pomiarowe znajdują zastosowanie 

nie tylko w badaniach naukowych, ale także są powszechnie wykorzystywane w procesach 

technologicznych i diagnostyce, jako źródło sygnałów dla celów kontrolnych, sterowania 

zaawansowaną automatyką odpowiedzialną za proces technologiczny oraz do wykrywania 
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uszkodzeń i predykcji remontów. W moich badaniach, oprócz oceny działania prostych 

układów kontrolno-pomiarowych, zajmuję się głównie zagadnieniami diagnostyki 

technicznej typu on-line. Moje zainteresowania w tej tematyce skupiają się głównie na 

ocenie uszkodzeń wewnętrznych uzwojeń silników, za pomocą spektrum hałasu lub drgań. 

W wyniku przeprowadzonych badań wyselekcjonowano charakterystyczne częstotliwości, 

odpowiadające najczęściej powstającym uszkodzeniom silnika trójfazowego. Wyniki tej 

części moich badań zostały przedstawione w 5 publikacjach oraz na 5 konferencjach w 

postaci referatów lub posterów (Załącznik 3A: B9, B32, B34, B37, B41, I21, Załącznik 

4A: A2. A3, A4, H12, H13).  

 

4. PODSUMOWANIE 

 
Studia wyższe na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu 

ukończyłem w 1999 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii drewna ze 

specjalnością chemiczna technologia drewna. Za wyniki w nauce w 1998 r. otrzymałem 

nagrodę JM Rektora, a za wyróżniające się wyniki w studiach zostałem odznaczony 

medalem JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. Niewątpliwie na taki przebieg 

studiów na Wydziale Technologii Drewna miała wiedza przyrodniczo-leśna otrzymana 

podczas nauki w Techniku Leśnym w Goraju. W sierpniu tego samego roku rozpocząłem 

pracę zawodową w Zakładzie Płyt Wiórowych w Czarnkowie, a od października 

rozpocząłem pracę na 1/2 etatu asystenta w Katedrze Tworzyw Drzewnych, równocześnie 

zostając słuchaczem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna. W roku 

2003 uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna nadany mi został stopień doktora nauk 

leśnych w zakresie drzewnictwa, a od 1 października 2004 roku uzyskałem mianowanie na 

stanowisko adiunkta. W obszarze moich zainteresowań, oprócz nauk leśnych i drzewnych, 

znajduje się również szeroko pojęta automatyka oraz układy sterowania. Z tych też 

względów w 2001 roku rozpocząłem studnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki 

Poznańskiej, które ukończyłem w 2006 uzyskując tytuł zawodowy inżyniera w 

specjalności komputerowe systemy w projektowaniu maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Studia te zaowocowały współpracą z Instytutem Elektrotechniki Przemysłowej 

Politechniki Poznańskiej, a w szczególności z prof. dr hab. Stefanem Rawickim. 

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 86 pozycji, w tym 56 (44 po doktoracie) 

oryginalnych prac twórczych publikowanych w renomowanych czasopismach (w tym 8 z 

IF), 29 prac konferencyjnych oraz 1 praca popularno-naukowa. Podczas konferencji 
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międzynarodowych zaprezentowanych zostało 47 prac, z czego 41 prac w postaci 

referatów (26 wygłaszałem samodzielnie) a 6 w postaci posterów (komunikatów). Mój 

łączny dorobek punktowy wynosi 421 punktów∗ (386 po doktoracie), z czego 195 

przypada na publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

(JRC). W latach 2001-2012 byłem 8-krotnie wyróżniany Nagrodami Rektora UP (AR) I, II 

i III stopnia za oryginalne osiągnięcia naukowe udokumentowane wartościowymi 

publikacjami, a w 2005 r. za przedsięwzięcia, które spowodowały poprawę warunków 

pracy dydaktycznej i wyników kształcenia. W 2010 roku za wzorowe i sumienne 

wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego zostałem wyróżniony Medalem 

Brązowym za Długoletnią Służbę. Od początku mojej kariery naukowej uczestniczę w 

projektach badawczych finansowanych przez MniSzW, zarówno jako główny wykonawca, 

jak i ich kierownik. Do tej pory 3 z 41 przygotowanych przeze mnie wniosków uzyskało 

finansowanie, a byłem i jestem głównym wykonawcą w 6 projektach. 

Po uzyskaniu stopnia doktora sprawuję opiekę nad studentami wykonującymi prace 

dyplomowe. Od roku 2005 do chwili obecnej wypromowałem 7 magistrów. Prowadzę 

ponadto wykłady oraz ćwiczenia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 

z następujących przedmiotów "Elektrotechnika i elektronika", "Informatyka I", 

"Informatyka II", "Technologie informacyjne", "Automatyka", "Tworzywa drzewne". 

Zarówno programy jak i stanowiska laboratoryjne z takich przedmiotów, jak 

"Elektrotechnika i elektronika", "Informatyka I" i "Informatyka II" są mojego autorstwa. 

Aktywnie włączam się w działania na rzecz Wydziału i Uczelni. W latach 2002-2005 

brałem udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, początkowo jako sekretarz a 

następnie jako członek. Przez trzy kadencje (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012) pełniłem 

funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej, a od 2005 roku jestem sekretarzem 

Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz członkiem Wydziałowej 

Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich. W 2004 roku byłem członkiem 

Komitetu obchodów jubileuszowych 50-lecia Wydziału Technologii Drewna. W kadencji 

2005-2008 oraz 2008-2012 byłem członkiem Rady Wydziału Technologii Drewna. 

Ponadto w kadencji 2008-2012 byłem członkiem Komisji ds. Studiów. Obecnie (kadencja 

2012-2016) jestem członkiem Senatu UP w Poznaniu. Staram się także brać aktywny 

udział w imprezach organizowanych przez Uczelnię lub Wydział, takich jak „Drzwi 

                                                 
∗ wg listy z dn. 20.12.2012 r. 
1 2011/03/B/NZ9/00720 – wniosek spełniał wymagania formalne i został poddany ocenie merytorycznej, nie 
został jednakże zakwalifikowany do finansowania 
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otwarte” (2010, 2011), „Noc Naukowców” (2011, 2012 ) czy „Festiwal Nauki i Sztuki” 

(2012, 2013), przygotowując samodzielnie lub z członkami Katedry Tworzyw Drzewnych 

pokazy, seminaria lub warsztaty. 

W 2009 r. uzyskałem uprawnienia egzaminatora ECDL (Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych)  potwierdzony certyfikatem.  

 

 

 


