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B. Wskazane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 

2003 (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
 

Jako osiągnięcia naukowe do oceny przedstawiam cykl ośmiu spójnych publikacji w 

czasopismach z listy filadelfijskiej oraz część rozdziałów w monografii zatytułowanej 

„Zużyta tektura falista i konopie przemysłowe jako surowce włókniste do wyrobu 

bielonych mas celulozowych papierniczych”. 

 

[1] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part I: Delignification, APPITA J. 64, 1, 

62-65 (2011).  

[2] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part II: Oxygen delignification and 

bleaching, APPITA J. 64, 1, 66-70 (2011).  

[3] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part III: Printed OCC, APPITA J. 66, 2, 

145-150 (2013). 

[4] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part IV: Printed and surface treated 

OCC, APPITA J. 66, 2, 151-155 (2013). 

[5] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Processing of industrial hemp into papermaking pulps intended for 

bleaching, Fibres Text. East Eur. 18, 6, 110-115 (2010).  

[6] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Oxygen delignification and bleaching of industrial hemp pulps, Fibres 

Text. East Eur. 19, 12, 84-88 (2011).  

[7] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Application of computer image analysis for characterization of various 

papermaking pulps, Cellulose Chem. Technol. 44 7-8, 285-291 (2010).  

[8] Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Characterization of bleached hemp pulps with the use of computer 

image analysis method, Fibres Text. East Eur. 19, 2, 96-101 (2011).  

 [9] Danielewicz D.: Zużyta tektura falista i konopie przemysłowe jako surowce włókniste do wyrobu bielonych 

mas celulozowych papierniczych, Zeszyty Naukowe Nr 1176, Politechnika Łódzka, 2013 (część rozdziałów 

4.1.1., 4.2.1., 4.2.4 oraz rozdziały 4.1.4., 4.1.5., 4.2.3.)  

W ramach tematyki, której dotyczą w/w publikacje zgłoszono do opatentowania dwa 

rozwiązania technologiczne: 

 
1. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Sposób wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o 

zmniejszonym udziale włókien drewna, Zgłoszenie patentowe Nr P-395045 z dnia 30.05.2011 (dotyczy 

zastosowania zużytej tektury falistej).  

2. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Sposób wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o 

zmniejszonym udziale włókien drewna, Zgłoszenie patentowe Nr P-394947 z dnia 19.05.2011 (dotyczy 

zastosowania konopi). 

Wyniki badań przedstawionych w wymienionych publikacjach dotyczą technologii 

wytwarzania bielonych mas celulozowych z alternatywnych do drewna surowców 

włóknistych, tj. zużytej tektury falistej i konopi przemysłowych.  

Przemysł papierniczy jest ważną gałęzią gospodarki wielu krajów, w tym również 

gospodarki polskiej. Według danych statystycznych branża papiernicza stale się rozwija. 

Jednym z powodów jest chłonny polski i europejski rynek, na którym wytwory papiernicze 

sprzedają się dobrze. Są to bowiem wytwory ekologiczne, wytwarzane z surowców 

naturalnych, które mogą być w znacznej części poddane powtórnemu przerobowi, co jest 
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zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jak wynika z danych statystycznych, w ostatnich 

latach produkcja wytworów papierniczych w Polsce sięgała 4 mln ton
1
. Wytworzenie tak 

dużej ilości papieru i tektury jest jednak uzależnione od dostępności odpowiedniej ilości 

surowca włóknistego. Dotyczy to przede wszystkim drewna i makulatury. Co się tyczy 

drewna, to surowiec ten jest obecnie w Polsce zużywany do wytwarzania zarówno 

niebielonych mas włóknistych dla potrzeb produkcji opakowań, jak również bielonych mas 

celulozowych stosowanych do wyrobu: bezdrzewnych papierów graficznych, papierów do 

celów sanitarnych i gospodarstwa domowego oraz papierów białych na pokrycia tektur. 

Jednak ostatnio, możliwości pozyskania drewna z polskich lasów zmniejszają się (w 

pierwszym półroczu 2011 r. stanowiło to jedynie 55% zapotrzebowania
2
), co powoduje, że 

drewno trzeba importować, bądź też sprowadzać półprodukt w postaci mas włóknistych.  

Złagodzeniem problemu braku dostatecznej ilości drewna do celów papierniczych jest 

włączenie w większym stopniu do wytwarzania półproduktów papierniczych, w tym 

bielonych mas celulozowych, surowców zastępczych, takich jak makulatura (głównie zużyta 

tektura falista
3

) i rośliny jednoroczne, jak np. konopie przemysłowe. Podjęcie badań 

dotyczących tego zagadnienia oparto na następujących przesłankach: 

-  prognozach wzrostu zużycia papieru na świecie, 

- wprowadzaniu regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym 

ekosystemów (ograniczenia wycinki drzew w lasach, wyższe wskaźniki recyklingu), 

- możliwościach ekonomicznego wspierania upraw roślin, które rozszerzyłyby bazę 

surowcową dla wielkotowarowej produkcji papierniczej,  

- brakiem opracowań dotyczących możliwości uzdatnienia dostępnej obecnie zużytej 

tektury falistej (niezadrukowanej, zadrukowanej, powierzchniowo uszlachetnionej) na 

półprodukty papiernicze wysokiej jakości, szczególnie metodami stosowanymi obecnie w 

wielkotowarowym papiernictwie. Obecnie wytwarzana tektura falista jest bardzo 

zróżnicowanym materiałem, ze względu na różne jej sortymenty, pogorszony skład 

morfologiczny (szczególnie warstwy flutingu), dodatek makulatury, szczególnie 

zadrukowanej i wielokrotnie przerabianej, a także rozwój technologii warstw 

powierzchniowych (nowe rodzaje farb drukarskich, materiały powlekające i laminujące), 

                                                 
1
 K. Przybysz, P. Przybysz: System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 r., Cz. 1. Zużycie wytworów 

papierowych i odzysk makulatury, Przegl. Papiern., 65, 12, 715 (2009). 
2  

Drewno – surowiec strategiczny, wyd. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu oraz Centrum Informacyjne 

Lasów Państwowych, 2012. 
3
 K. Przybysz, P. Przybysz: System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 r., Cz. 1. Zużycie wytworów 

papierowych i odzysk makulatury, Przegl. Papiern., 65, 12, 715 (2009). 
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- brakiem kompleksowych opracowań dotyczących wytwarzania bielonych mas 

celulozowych papierniczych z konopi przemysłowych metodami stosowanymi obecnie w 

wielkotowarowym papiernictwie, a także oceny właściwości uzyskanych półproduktów 

włóknistych.  

Zagadnienia te stanowią główny wątek omówionego poniżej cyklu publikacji. Badania 

wykonane w ramach podjętych prac obejmowały najważniejsze aspekty przerobu zużytej 

tektury falistej i konopi przemysłowych na bielone masy celulozowe papiernicze, a 

mianowicie: 

 

- wytwarzanie niebielonych mas celulozowych papierniczych z niezadrukowanych tektur 

falistych metodą roztwarzania siarczanowego i delignifikacji tlenowej [1], 

 

- delignifikację tlenową mas celulozowych siarczanowych wytworzonych z 

niezadrukowanych tektur falistych i ich następcze bielenie wg technologii ECF i TCF 

(Elemental Chlorine Free) i TCF (Totally Chlorine Free) [2], 

 

- wytwarzanie bielonych mas celulozowych z zadrukowanych tektur falistych nie 

uszlachetnionych powierzchniowo [3], 

 

- wytwarzanie bielonych mas celulozowych z zadrukowanych i dodatkowo powierzchniowo 

uszlachetnionych tektur falistych [4], 

 

- wytwarzanie niebielonych mas celulozowych z łodyg konopi przemysłowych i ich części 

anatomicznych (drewnik, włókna łykowe), a także mieszanek zrębków drewna z pociętymi 

łodygami konopnymi metodą roztwarzania siarczanowego i delignifikacji tlenowej [5], 

 

 - delignifikację tlenową papierniczych mas celulozowych siarczanowych z surowców 

konopnych i ich następcze bielenie wg technologii ECF [6], 

 

- badania składu frakcyjnego bielonych mas włóknistych papierniczych wytworzonych z 

drewna różnych gatunków drzew oraz właściwości morfologicznych ich włókien w celu 

zgromadzenia porównawczego materiału doświadczalnego [7], 
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 - badania składu frakcyjnego bielonych mas celulozowych z surowców konopnych oraz 

właściwości morfologicznych ich włókien wraz z ich porównaniem ze składem frakcyjnym i 

właściwościami włókien mas celulozowych z drewna [8], 

 

 - pogłębioną analizę przebiegu delignifikacji zużytych tektur falistych i surowców 

konopnych oraz ocenę właściwości papierotwórczych bielonych mas celulozowych z zużytej 

tektury falistej i surowców konopnych [9]. 

 

Omówienie celu naukowego i wyników osiągniętych w w/w pracach 

 

W publikacji [1] Pulping and bleaching OCC. Part I: Delignification, przedstawiono 

wyniki badań dotyczących wytwarzania półproduktu włóknistego (masy celulozowej) 

przeznaczonego do bielenia z niezadrukowanych tektur falistych z uwzględnieniem 

zróżnicowanej zawartości ligniny. Celem naukowym było zbadanie właściwości tego surowca 

włóknistego oraz przebiegu procesu jego delignifikacji metodą siarczanową. Zagadnienie to 

jest niedostatecznie opracowane w literaturze źródłowej, szczególnie w odniesieniu do 

obecnie dostępnej zużytej tektury falistej.  

W wyniku badań ustalono skład chemiczny tektur falistych o zróżnicowanej zawartości 

ligniny, a także uzyskano dokładne dane dotyczące przebiegu delignifikacji tych tektur w 

procesie roztwarzania, które wykazały możliwość wytworzenia z nich mas o wymaganym 

stopniu delignifikacji przed procesem bielenia. Badania objęły również proces delignifikacji 

tlenowej wybranych do badań tektur falistych. Wykazano w nich, że nawet przy bardzo 

wysokiej ilości dozowanego NaOH (14-18% w stos. do b.s. rozwłóknionej tektury) 

zdelignifikowanie tych tektur do zawartości ligniny wymaganej przed bieleniem (liczba kappa 

15-17 jedn.) jest bardzo trudne. Ponadto stwierdzono, że delignifikacja taka prowadzi do 

obniżenia wydajności mas włóknistych do poziomu uzyskiwanego w procesie delignifikacji 

zachodzącej pod wpływem ługu warzelnego. Z wykonanych badań wynika ogólny wniosek, 

że dobrym sposobem przygotowania zużytych tektur falistych do procesu bielenia jest 

poddanie ich roztwarzaniu metodą siarczanową, a następnie działaniu tlenu w środowisku 

alkalicznym.  

Stwierdzono również możliwość wspólnego roztwarzania drewna i niezadrukowanych 

tektur falistych w jednym warniku z perforowaną przegrodą. Wyniki tych badań wykazały, że 

takie roztwarzanie prowadzi do podobnych stopni roztworzenia surowców, jakie uzyskuje się 

w roztwarzaniu oddzielnym. Masy celulozowe z tektur falistych otrzymane w roztwarzaniu 
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wspólnym, prowadzonym w warunkach umożliwiających zdelignifikowanie drewna do liczby 

kappa 20 (brzoza) i 30 (sosna), są bardziej roztworzone (różnica w liczbie kappa między tymi 

masami a masami celulozowymi z drewna wynosi 10-15 jednostek liczby kappa).  

W publikacji [2] Pulping and bleaching OCC. Part II: Oxygen delignification and 

bleaching celem naukowym było zbadanie i scharakteryzowanie przebiegu procesu 

delignifikacji tlenowej mas celulozowych siarczanowych z tektur falistych 

niezadrukowanych, a także procesu ich bielenia wg technologii ECF i TCF. 

W badaniach dotyczących procesu delignifikacji tlenowej mas celulozowych 

stwierdzono istotny wpływ zwiększonej zawartości frakcji drobnej (organicznej i 

nieorganicznej) na jego przebieg i wydajność mas włóknistych. Zaproponowano schematy 

bielenia zdelignifikowanych tlenem mas celulozowych metodami ECF i TCF, umożliwiające 

uzyskanie ich wysokiej białości. Zwrócono uwagę na istotną rolę zastosowania intensywnego 

odmycia mas po procesie bielenia w celu usunięcia resztek farb drukarskich, które powodują 

szary odcień zabarwienia półproduktu. Ponadto wyjaśniono, że główną przyczyną obniżonej 

lepkości bielonych mas celulozowych z tektur falistych jest stosunkowo wysoka zawartość 

jonów glinu i żelaza w tym surowcu. Opracowano zmodyfikowany schemat wytwarzania 

bielonych mas celulozowych z tektur falistych, który umożliwia zachowanie ich lepkości 

istotnej na dwukrotnie wyższym poziomie. Istotne jest również, że końcowa wydajność 

bielonych mas celulozowych z tektur falistych niezadrukowanych wytworzonych wg 

zmodyfikowanego sposobu jest wyższa w porównaniu z wydajnością bielonych mas 

celulozowych z drewna brzozowego oraz sosnowego odpowiednio o ok. 6 oraz 12,5%.  

W publikacji [3] Pulping and bleaching OCC. Part III: Printed OCC zrealizowano 

badania mające na celu opracowanie sposobu przerobu tektury falistej zadrukowanej 

(nieuszlachetnionej dodatkowo powierzchniowo) na bielone masy celulozowe. Do badań 

użyto próbek różnych opakowań z tektur falistych zadrukowanych farbami fleksograficznymi, 

które poddano przerobowi wg wcześniej opracowanego schematu (publikacje [1] oraz [2]) 

obejmującego: rozwłóknianie wstępne (r), roztwarzanie metodą siarczanową (Sa), 

rozwłóknianie właściwe (R), delignifikację tlenową (O), bielenie ECF i końcowe intensywne 

mycie (BM). Uzyskane masy włókniste scharakteryzowano po kolejnych etapach przerobu 

oznaczając ich stopień roztworzenia, wydajność, zawartość cętek oraz zawartość frakcji 

drobnej i popiołu. Określono również wpływ zastosowania wstępnego sortowania mas 

włóknistych z tektur zadrukowanych oraz ich oczyszczania metodą flotacji na w/w cechy.  

Wykonane badania wykazały, że zawartość ligniny w tekturach falistych 

zadrukowanych kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie i stanowiła 5-6,5% b.s. 
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masy tektur. Wydajność bielonych mas celulozowych z tego rodzaju tektury, wytworzonych 

wg schematu r+Sa+R+O+BM wyniosła 47-50% i była zbliżona do wydajności bielonej masy 

celulozowej z drewna brzozowego. Stwierdzono, że za stosunkowo niską wydajność końcową 

tych mas odpowiedzialny jest ubytek frakcji drobnej (organicznej i nieorganicznej), 

następujący w trakcie przerobu, których zawartość w tekturach falistych jest z reguły wysoka 

(odpowiednio 23-31% oraz 10-14%). Wytworzone bielone masy celulozowe 

charakteryzowały się po bieleniu i intensywnym odmyciu z cząstek farb drukarskich 

stosunkowo wysoką białością ISO (85-89%). Zbadano również zawartość cętek w tych 

masach z zastosowaniem specjalnego programu komputerowego i skanera. Badania 

wykazały, że bielone masy celulozowe z tektur falistych niezadrukowanych oraz 

zadrukowanych farbami fleksograficznymi zawierały odpowiednio 2-9 oraz 9-20-krotnie 

większą liczbę cętek w porównaniu z bieloną masą celulozową brzozową. Stwierdzono, że 

proces roztwarzania siarczanowego zadrukowanych tektur falistych prowadził do istotnego 

zmniejszenia zawartości cętek w masach i był bardziej efektywny w usuwaniu tych 

zanieczyszczeń, w porównaniu z procesem wstępnego ich sortownia w sortowniku sitowym, a 

także w porównaniu z procesem flotacji.  

Badania wykonane na stanowisku badawczym wyposażonym w komorę flotacyjną typu 

kolumnowego wykazały, że proces oczyszczania rozwłóknionej tektury falistej za pomocą 

flotacji nie przebiega na tyle efektywnie, aby zastąpić intensywne odmywanie mas z cząstek 

farby drukarskiej po ich wybieleniu. Z badań wynikało natomiast, że możliwe jest 

wykorzystanie flotacji do wstępnego oddzielenia znacznej części frakcji drobnej organicznej i 

nieorganicznej z rozwłóknionych tektur falistych, przed poddaniem ich dalszemu przerobowi.  

W publikacji [4] Pulping and bleaching OCC. Part IV: Printed and surface treated 

OCC przedstawiono wyniki prac, których głównym celem było zbadanie procesu przerobu 

tektur falistych zadrukowanych i polakierowanych, tektury pokrytej folią, a także tektury 

zadrukowanej i pokrytej warstwą hydrofobizującą na bielone masy celulozowe. Zbadano 

stopień roztworzenia tektur i mas włóknistych z tych tektur po kolejnych stopniach obróbki, a 

także ich wydajność, białość, zawartość cętek, frakcji drobnej, popiołu, a także farby 

drukarskiej.  Zawartość ligniny w tekturach falistych zadrukowanych i uszlachetnionych 

powierzchniowo wynosiła średnio ok. 6% i była zbliżona do zawartości ligniny w innych 

próbkach tektur falistych badanych w ramach niniejszej pracy. Stwierdzona ilość ligniny w 

większości próbek tektur falistych, które wybrano do badań była zatem o połowę niższa w 

porównaniu z jej zawartością w tekturach falistych wytworzonych całkowicie z klasycznych 



 8 

półproduktów włóknistych. Świadczy to o obecności w wytwarzanych obecnie tekturach 

falistych sporej ilości makulatury przerabianej kilkukrotnie.  

Wydajność bielonych mas celulozowych z tektur falistych zadrukowanych i 

polakierowanych lub hydrofobizowanych oraz tektury pokrytej folią (wytworzonych wg 

schematu r+Sa+R+O+BM) wynosiła odpowiednio 42-50% oraz 37%. Wyniki potwierdziły, 

że główną przyczyną niskiej wydajności takich mas jest wysoka zawartość frakcji drobnej, 

popiołu, a także folii w wybranych do badań tekturach falistych (odpowiednio 16-23%, 14-

22% oraz 15% wag.). Oznaczono również końcową białość mas wytworzonych z tektur 

zadrukowanych i dodatkowo powierzchniowo uszlachetnionych. Badania wykazały, że z 

reguły jest ona niższa w porównaniu z masami z tektur niezadrukowanych powierzchniowo 

oraz tylko zadrukowanych (78-84%). Bielone masy celulozowe z tektur falistych 

zadrukowanych polakierowanych, tektury pokrytej folią oraz warstwą hydrofobizującą 

zawierały odpowiednio od 20 do 60 oraz 440 razy więcej cętek niż bielona masa celulozowa 

brzozowa przemysłowa i tym samym także znacznie więcej niż bielone masy celulozowe z 

tektur falistych niezadrukowanych i zadrukowanych. Najwięcej cętek zawierała bielona masa 

celulozowa wytworzona z tektury falistej pokrytej warstwą hydrofobizującą (ok. 3500/100 

cm
2
 arkusika). Analiza wielkości cętek pozostałych w bielonych masach celulozowych 

wytworzonych z tektur falistych wykazała, że dominują w nich cętki o wymiarach 0,04-0,15 

mm. Zawartość farby drukarskiej w bielonych masach celulozowych z tektur falistych 

niezadrukowanych, zadrukowanych oraz zadrukowanych polakierowanych i tekturze pokrytej 

folią była stosunkowo niska (odpowiednio ok. 30, 40 oraz 70 ppm). Wyraźnie większą 

zawartość farby drukarskiej (193 ppm) stwierdzono natomiast w bielonej masie celulozowej z 

tektury pokrytej warstwą hydrofobizującą. Tym samym wykazano, że cętki stanowią główny 

rodzaj zanieczyszczenia występującego w bielonych masach celulozowych ze zużytych tektur 

falistych, w tym szczególnie zadrukowanej i powierzchniowo uszlachetnionej.  

Dalsze prace były oparte na koncepcji zastąpienia części bielonych mas celulozowych z 

drewna masami z tektur falistych. Badania wpływu zastąpienia 20% wag. bielonej masy 

celulozowej brzozowej taką samą ilością bielonych mas celulozowych z tektur falistych 

niezadrukowanych, zadrukowanych, zadrukowanych polakierowanych i pokrytych folią, a 

także tektury pokrytej warstwą hydrofobizującą wykazały, że takie postępowanie prowadzi do 

obniżenia białości mieszanek mas odpowiednio o 1%, 2-3%, 4-7% oraz 7%, a także do 

wzrostu liczby cętek, odpowiednio o 1-11, 7-22, 15-112 oraz 851 na 100 cm
2
 powierzchni 

arkusików. Najmniej niekorzystnie na jakość mieszanek mas wpływa zatem łączenie 

bielonych mas celulozowych z niezadrukowanych i zadrukowanych tektur falistych z 
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bielonymi masami celulozowymi z drewna. Biorąc to pod uwagę, a także wyniki wspólnego 

roztwarzania tektur falistych niezadrukowanych z drewnem, opracowano sposób wytwarzania 

papierniczego półproduktu włóknistego o wysokiej białości z mieszanek tych surowców o 

udziale tektury 5-20% wag. Stanowi on przedmiot zgłoszenia patentowego Nr P-395045. 

W publikacji [5] Processing of industrial hemp into papermaking pulps intended for 

bleaching opisano badania oparte na koncepcji uzyskania bielonych mas celulozowych w 

wyniku delignifikacji pociętych na odcinki 3-6 mm łodyg konopnych, drewnika konopnego 

oraz pociętych na odcinki ok. 3 mm włókien łykowych w roztwarzaniu metodą siarczanową 

oraz w procesie delignifikacji tlenowej (włókna łykowe). Do badań użyto polskich konopi 

przemysłowych odmiany Białobrzeskie. W wyniku badań ustalono, że w przypadku łodyg 

konopnych i drewnika konopnego delignifikacja powinna się rozpoczynać od procesu 

roztwarzania w warniku, w którym można zastosować podobne warunki czasowo-

temperaturowe oraz niższą o 4% (łodygi) lub porównywalną (drewnik konopny) ilość 

alkaliów, jak dla drewna brzozowego. Z kolei w przypadku konopnych włókien łykowych 

można zastosować tylko proces delignifikacji tlenowej.  

W celu wyjaśnienia różnic w przebiegu delignifikacji łodyg konopnych, drewnika oraz 

konopnych włókien łykowych, a także różnic w wydajności masy włóknistej z tych surowców 

wykonano analizę zawartości w nich poszczególnych składników chemicznych. Badania te 

wykazały, że drewnik konopny zawiera ok. 36% wag. celulozy i ok. 27% ligniny wag., zaś 

łyko ok. 72% wag. celulozy i tylko ok. 4% wag. ligniny. W rezultacie zawartość 

wymienionych składników w całych łodygach konopnych przyjmuje wartości pośrednie, tj. 

ok. 47% wag. celulozy i ok. 18% wag. ligniny, kształtując się tym samym na korzystniejszym 

poziomie niż w przypadku drewna brzozowego i sosnowego, co wyjaśnia stwierdzone różnice 

w przebiegu delignifikacji i wydajności mas z surowców konopnych.  

Zbadano również efekty wspólnego roztwarzania drewna i pociętych łodyg konopi 

przemysłowych. Wykazano, że łodygi konopne można roztwarzać wspólnie z drewnem, 

korzystniej brzozowym niż sosnowym.  

Publikacja [6] Oxygen delignification and bleaching of industrial hemp pulps zawiera 

wyniki badań przebiegu procesu delignifikacji tlenowej papierniczych mas celulozowych 

siarczanowych wytworzonych z łodyg konopnych oraz drewnika tych łodyg. Badania 

wykazały, że delignifikacja tlenowa mas celulozowych z tych surowców przebiega podobnie 

jak mas z drewna, tj. z dużą ilością ligniny usuwanej w pierwszej fazie procesu i znacznie 

mniejszą w fazie drugiej, a wydajność mas celulozowych z całych łodyg konopnych i 

drewnika konopnego po procesie delignifikacji tlenowej jest odpowiednio wyższa lub 
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zbliżona do wydajności mas celulozowych wytworzonych z drewna.  

W dalszej części badań porównano podatność na procesy bielenia zdelignifikowanych 

tlenem mas celulozowych z surowców konopnych z podatnością na bielenie mas 

celulozowych sosnowej i brzozowej. Stwierdzono, że masy celulozowe wytworzone z konopi 

przemysłowych (całe łodygi, drewnik uzyskany z łodyg nie poddanych roszeniu oraz włókna 

łykowe) wykazują zbliżoną podatność na bielenie ECF do mas z drewna brzozowego i 

sosnowego oraz wyraźnie lepszą podatność na bielenie TCF w porównaniu z masami z 

drewna. Wyraźnie gorszą bielnością spośród mas konopnych charakteryzowała się natomiast 

masa wytworzona z drewnika konopnego łodyg poddanych roszeniu. Ustalono, że wynika to 

z obecności na cząstkach drewnika produktów częściowej degradacji składników 

chemicznych.  

Badania wykazały ponadto, że spośród surowców konopnych najwyższą wydajność 

bielonej masy celulozowej można uzyskać z włókien łykowych (85%), a następnie 

odpowiednio pociętych łodyg konopnych (53%), najmniejszą zaś z drewnika konopnego (ok. 

45%). Wydajność masy celulozowej z całych łodyg konopnych jest wyższa od wydajności 

bielonych mas celulozowych sosnowej i brzozowej, odpowiednio o ok. 11 i 5%.  

Badania wpływu warunków bielenia na lepkość istotną mas celulozowych z łodyg 

konopnych i drewnika konopnego wykazały, że celuloza zawarta w tych surowcach jest 

podatna na degradację, podobnie jak celuloza zawarta w drewnie. W przerobie mas 

celulozowych z konopi przemysłowych należy również stosować środki jej zapobiegające 

(np. usuwanie jonów metali, stosowanie protektora depolimeryzacji celulozy).   

Wyniki badań przedstawione w publikacjach [5 i 6] stanowiły podstawę opracowania 

sposobu wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o wysokiej białości z 

mieszanek drewna i od 5 do 30% odpowiednio pociętych łodyg konopnych zgłoszonego do 

ochrony patentowej (zgłoszenie patentowe nr P-394947). 

W publikacji [7] Application of computer image analysis for characterization of various 

papermaking pulps przedstawiono wyniki badań składu frakcyjnego bielonych mas 

włóknistych papierniczych wytworzonych z drewna różnych gatunków oraz właściwości 

morfologiczne ich włókien. Badania te wykonano w celu zgromadzenia materiału 

doświadczalnego, umożliwiającego porównanie właściwości bielonych mas celulozowych 

wytworzonych z zastępczych surowców włóknistych, tj. tektury falistej i konopi 

przemysłowych. 

Skład frakcyjny bielonych mas celulozowych wytworzonych z surowców konopnych 

oraz charakterystykę morfologiczną komórek włóknistych tych mas przedstawiono w 
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publikacji Characterization of bleached hemp pulps with the use of computer image analysis 

method [8]. Wykazano m.in., że nie pocięte łyko konopne zawiera dwie frakcje włókien 

krótkich (z których jedną stanowią włókna o długości zbliżonej do długości włókien masy 

sosnowej), kilkanaście mniej licznych frakcji długich włókien łykowych o długości 5-10 mm 

oraz frakcję włókien o długości powyżej 10 mm. Ta ostatnia stanowi w łyku konopnym ok. 

1/5 liczby wszystkich zawartych w nim włókien. Drewnik konopny zawiera natomiast tylko 

jedną frakcję włókien o długości 0,2-1 mm.  

Zbadano również właściwości masy uzyskanej z pociętych na odcinki 3-6 mm łodyg 

konopnych oraz włókien łykowych pociętych na odcinki ok. 3 mm. Badania te wykazały, że 

pierwsza z mas zawiera dwie frakcje włókien o długości 0,2-1,2 mm oraz 1,2-5,2 mm, 

natomiast druga - że zawiera ona tylko jedną frakcję włókien o długości w zakresie 0,2-4 mm. 

Operacja cięcia jest zatem skutecznym sposobem umożliwiającym skrócenie włókien 

łykowych zbyt długich do celów papierniczych. 

Porównano rozkłady długości włókien mas z pociętych łodyg konopnych, drewnika 

konopnego oraz pociętych konopnych włókien łykowych z rozkładami włókien mas 

celulozowych z drewna brzozowego i sosnowego, których właściwości oznaczono w 

publikacji [7].  

Stwierdzono, że masa z łodyg konopnych, pod względem składu frakcyjnego różni się 

istotnie od mas celulozowych z drewna, zawiera bowiem dwie frakcje włókien. Masa z 

pociętych konopnych włókien łykowych jest natomiast podobna do masy z drewna 

sosnowego. 

Liczba włókien w jednym gramie bielonych mas wytworzonych z pociętych łodyg 

konopnych, drewnika konopnego oraz konopnych włókien łykowych wyniosła odpowiednio 

16.98; 32,25; oraz 2,64 mln. W przypadku dwóch pierwszych mas, stanowi to liczbę większą 

o odpowiednio 6 i 21 mln włókien niż w 1 gramie masy brzozowej, natomiast w przypadku 

trzeciej  mniejszą o 1,4 mln niż masie z drewna sosnowego.  

Istotne dla wyjaśnienia właściwości mas konopnych było stwierdzenie, ze włókna 

łykowe przy porównywalnej szerokości, charakteryzują się ponad dwukrotnie większym 

ciężarem jednostki długości włókna (0,258 mg/m) niż włókna masy brzozowej (0,117 mg/m). 

W przypadku włókien drewnika konopnego ciężar ten okazał się natomiast dwukrotnie 

mniejszy niż ciężar jednostki włókna brzozowego (0,067 mg/m). Wskazuje to na duże różnice 

w grubości ścianki komórkowej włókien konopnych i włókien masy z drewna brzozowego.  

Badania zawartości frakcji drobnej w masach z łodyg konopnych i drewnika konopnego 

wykazały, że jest ona ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku masy brzozowej. Zawartość 
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frakcji drobnej w masie z konopnych włókien łykowych była natomiast dwukrotnie mniejsza 

niż w masie celulozowej sosnowej. 

 W monografii Zużyta tektura falista oraz konopie przemysłowe jako surowce włókniste 

do wyrobu bielonych mas celulozowych papierniczych przedstawiono najważniejsze wyniki 

badań dotyczących przerobu zużytej tektury falistej oraz konopi przemysłowych na bielone 

masy celulozowe, opisane w publikacjach [1-8], uzupełniając je o analizę matematyczną 

przebiegu procesu delignifikacji tych surowców w procesie siarczanowym (część rozdziałów 

4.1.1., 4.2.1.). Ponadto, w opracowaniu tym zamieszczono pogłębioną interpretację 

właściwości papierotwórczych uzyskanych bielonych mas celulozowych z tektury falistej 

oraz konopi przemysłowych. Właściwości te skorelowano z wynikami badań składu 

frakcyjnego, morfologii włókien, składu chemicznego oraz fizycznych i fizyko-chemicznych 

wskaźników mas celulozowych (rozdziały 4.1.4., 4.1.5., 4.2.3. i końcowa część rozdziału 

4.2.4).  

Analiza wyników przebiegu delignifikacji tektur falistych niezadrukowanych o 

zawartości ligniny ok. 7 i 14% w procesie roztwarzania metodą siarczanową (część rozdziału 

4.1.1. monografii) pozwoliła na wyznaczenie równania (o charakterze wykładniczym), dobrze 

odwzorowującego ten przebieg. Równanie to umożliwia wyznaczenie ilości alkaliów 

czynnych (a.cz), jaką należy użyć w procesie roztwarzania metodą siarczanową, aby ze 

zużytej tektury falistej o określonej zawartości ligniny (liczbie kappa) uzyskać masę 

celulozową o założonym stopniu roztworzenia. 

Podobną analizę przebiegu delignifikacji wykonano dla łodyg konopnych, drewnika 

konopnego oraz włókien łykowych (część rozdziału 4.2.1.). Stwierdzono, że przebieg ten 

można opisać z dobrą dokładnością za pomocą równań dwóch prostych (które wyznaczono), 

przecinających się ze sobą w punkcie przejścia fazy delignifikacji zasadniczej do tzw. fazy 

delignifikacji resztkowej. Wyznaczono współrzędne tego punktu (liczba kappa mas, ilość 

dozowanych alkaliów czynnych). Ustalono, że w przypadku łodyg konopnych i drewnika 

konopnego punkt ten położony jest w zakresie wartości liczby kappa mas celulozowych z 

drewna po ich delignifikacji tlenowej. Wskazuje to na możliwość bielenia mas celulozowych 

z tych surowców bezpośrednio po procesie roztwarzania metodą siarczanową.  

Badania właściwości arkusików sporządzonych z bielonych mas celulozowych z tektur 

falistych niezadrukowanych, których wyniki przedstawiono w rozdziale 4.1.4. monografii 

wykazały, że ustępują one bielonym masom celulozowym pod względem wytrzymałości na 

zerwanie, wytrzymałości na zgniatanie przy krótkim wpięciu oraz szybkości odwadniania się 

na sicie, charakteryzują się natomiast porównywalnymi z masami z drewna właściwościami 
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takimi jak: odporność na przedarcie, objętość właściwa, nieprzezroczystość oraz chłonność 

wody w postaci pulchnego arkusika lub puchu.  

Ponadto wykazano, że poszczególne właściwości bielonych mas celulozowych ze 

zużytej tektury falistej niezadrukowanej można uzasadnić ich składem frakcyjnym, 

charakterystyką morfologiczną oraz wytrzymałością włókien (rozdział 4.1.5. monografii).  

Istotne wnioski wynikają również z porównania potencjału papierotwórczego bielonych 

mas celulozowych siarczanowych konopnych z właściwościami bielonych mas celulozowych 

z drewna brzozowego i sosnowego (rozdział 4.2.3. monografii). Ustalono, że bielona masa 

celulozowa z łodyg konopnych wykazuje właściwości papierotwórcze porównywalne z 

właściwościami mas brzozowej i sosnowej, a także to, że są one bardziej korzystne od 

właściwości mas z drewnika konopnego i konopnych włókien łykowych, których wadami są 

odpowiednio niska odporność na przedarcie oraz niska wytrzymałość na zerwanie. 

Zróżnicowane właściwości bielonych mas celulozowych z różnych surowców 

konopnych znalazły również uzasadnienie w wynikach badań ich składu frakcyjnego, 

morfologii włókien, podatności na fibrylację i właściwości fizyko-chemicznych (zawartość 

hemiceluloz, potencjał elektrokinetyczny, lepkość istotna) (końcowa część rozdziału 4.2.4. 

monografii). Wyjaśniono m. in., że powodem niskiej wytrzymałości na zerwanie arkusików 

masy celulozowej z konopnych włókien łykowych nie jest obniżona podatność tych włókien 

na fibrylację zewnętrzną, ale głównie niedostateczny stopień związania włókien konopnych, 

spowodowany ich wysoką sztywnością oraz bardzo niską zawartością w nich hemiceluloz.  

 

Najważniejsze osiągnięcia oraz znaczenie wyników przedstawionych w omawianym 

cyklu publikacji dla postępu w zakresie chemii i technologii przetwarzania roślinnych 

surowców pierwotnych i wtórnych na papiernicze masy celulozowe, przedstawiają się 

następująco:  

 

1. Opracowanie optymalnego sposobu delignifikacji obecnie dostępnej zużytej tektury 

falistej przed bieleniem obejmującego roztwarzanie siarczanowe i delignifikację tlenową.  

 

2. Zbadanie charakterystyki przebiegu procesu delignifikacji tektur falistych o 

zróżnicowanej początkowej zawartości ligniny w roztwarzaniu siarczanowym i 

wyznaczenie równania, które może być wykorzystane do określenia ilości alkaliów 

czynnych niezbędnej do uzyskania masy celulozowej o założonym stopniu roztworzenia.  
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3. Udokumentowanie wpływu zróżnicowanej zawartości frakcji drobnej (organicznej i 

nieorganicznej) w masach włóknistych z tektur falistych na przebieg ich delignifikacji 

tlenem i wydajność mas celulozowych. 

 

4. Opracowanie schematów bielenia zdelignifikowanych tlenem mas celulozowych z tektur 

falistych metodami ECF i TCF umożliwiających uzyskanie wysokiej białości mas i 

zapewniających ochronę celulozy przed nadmierną degradacją. 

 

5. Określenie przydatności poszczególnych sortymentów tektury falistej (tektura 

niezadrukowana, zadrukowana, zadrukowana i uszlachetniona) do wyrobu bielonych mas 

celulozowych.  

 

6. Ocena właściwości papierotwórczych bielonych mas celulozowych z niezadrukowanych 

tektur falistych w porównaniu z masami celulozowymi z drewna, wykazanie korelacji 

tych właściwości z elementami charakterystyki morfologicznej i chemicznej włókien.  

 

7. Opracowanie sposobu wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego wysokiej 

białości z udziałem 5-20% włókien niezadrukowanej tektury falistej (zgł. patent. nr P-

395045). 

 

8. Analiza przebiegu procesu delignifikacji łodyg konopnych oraz jej części anatomicznych 

(drewnik konopny, włókna łykowe) w roztwarzaniu siarczanowym, wyznaczenie równań 

odwzorowujących ten przebieg. Określenie optymalnych sposobów delignifikacji różnych 

surowców konopnych przed procesem bielenia.  

 

9. Wykazanie, że masy celulozowe konopne są bardziej podatne na bielenie TCF w 

porównaniu z masami z drewna.  

 

10. Porównanie potencjału papierotwórczego bielonych mas celulozowych siarczanowych 

konopnych z masami z drewna, wykazanie stosunkowo korzystnych właściwości masy 

celulozowej z łodyg konopnych.  

 

11. Określenie współzależności między właściwościami morfologicznymi włókien i składem 

chemicznym bielonych mas celulozowych z łodyg konopnych i ich części anatomicznych 



 15 

a właściwościami wytworzonych z nich bielonych mas celulozowych. Ocena przydatności 

tych mas do celów papierniczych. 

 

12. Opracowanie sposobu wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o wysokiej 

białości z mieszanek drewna i łodyg konopnych (zgł. patent. nr P-394947).  

C. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W latach 1994-1997 byłem zaangażowany jako wykonawca w prace doświadczalne 

prowadzone w ramach projektu badawczego KBN o numerze 7 S204 038 04 pt. Celuloza 

wysokoabsorpcyjna. Celem tego projektu było opracowanie technologii wytwarzania 

chłonnych mas włóknistych do produkcji wyrobów higienicznych z trocin i wiórów 

drzewnych. Prace doświadczalne polegały m.in. na opracowaniu sposobu rozwłókniania i 

rozluźnienia struktury tych surowców (w tym głównie metodą eksplozji parowej w specjalnie 

zbudowanym do tego celu urządzeniu), podbielaniu mas nadtlenkiem wodoru oraz 

oznaczeniu ich właściwości. W wyniku tych badań określono optymalne warunki eksplozji 

parowej, w tym ciśnienie i czas trwania operacji parowania, co pozwoliło, w połączeniu z 

rozwłóknianiem w młynie Bauera, uzyskać masę o dobrych właściwościach chłonnych i 

wysokiej wydajności.  

W ramach grantu KBN o numerze 7 T08E 012 09 pt. Zastosowanie enzymów 

w proekologicznych procesach wytwarzania bielonych mas celulozowych (1995-1998), 

zajmowałem się (jako jeden z wykonawców) badaniami dotyczącymi wpływu zastosowania 

wstępnej obróbki mas celulozowych siarczanowych preparatami enzymatycznymi o działaniu 

hydrolitycznym oraz utleniająco-redukującym na przebieg delignifikacji tlenowej i procesu 

bielenia.  

Badania wykazały m.in., że zastosowanie obróbki mas celulozowych enzymami z grupy 

hydrolaz (ksylanazy), a także oksydoreduktaz (lakkazy Cerena unicolor, Trametes versicolor) 

w procesie ich bielenia środkami tlenowymi, umożliwia uzyskanie ich wyższej białości przy 

mniejszym zużyciu środków bielących. 

Wyniki badań stanowiły podstawę opracowania sposobu bielenia mas celulozowych 

siarczanowych z zastosowaniem obróbki enzymatycznej, który uzyskał ochronę patentową i 

którego jestem współautorem.  

W ramach wątku dotyczącego zastosowania enzymów zajmowałem się również 

badaniem wpływu obróbki z użyciem złożonych preparatów enzymatycznych (celulazy wraz 



 16 

z hemicelulozami) na właściwości mas celulozowych siarczanowych sosnowej i brzozowej, a 

także mas makulaturowych, w tym przede wszystkim na właściwości wytrzymałościowe, 

zarówno statyczne jak i dynamiczne.  

Ten okres mojej działalności badawczej umożliwił mi dobre poznanie współczesnych 

metod wytwarzania włóknistych mas papierniczych z drewna, ich uszlachetniania w 

procesach delignifikacji tlenowej i bielenia (TCF, ECF), a także poznanie nowoczesnych 

metod oznaczania właściwości papierniczych półproduktów włóknistych, zarówno w formie 

zawiesiny włóknistej, jak również uformowanej (arkusiki). 

Z tego okresu pochodzi cykl publikacji, których jestem współautorem obejmujący m.in. 

pięć wystąpień na prestiżowych konferencjach.  

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: Masy celulozowe siarczanowe papiernicze bielone 

metodą TCF z użyciem enzymów, Przegl. Papiern. 59, 2, 95-99 (2003). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D., Leks-Stępień J.: Enzymes as specific aids for treatment of the raw 

materials and fibrous semi-products, International Scientific and Technical Conference INPAP’98 „Chemical 

aids in pulp and paper industry”, Duszniki Zdrój 30.09-02.10.1998, s. 56-62. 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: Bielenie mas celulozowych papierniczych z 

zastosowaniem enzymów. III Kongres Technologii Chemicznej „Technologia Chemiczna na przełomie wieków”. 

Wydawnictwo Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, s. 451-454. 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: Some examples of enzyme application in the pulp and 

paper technology, The World Congress on Biotechnology, Biotechnology 2000, 03-08.09.2000 ICC Berlin, 

Section VII Biochemical Engineering Science and Processes, vol. 4, 483-485. 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: The effect of Cerrena unicolor and Trametes versicolor 

Laccases on the TCF bleaching of and pine kraft pulps, 8
th 

International Conference on Biotechnology in the 

Pulp and Paper Industry, Helsinki 4-6.06.2001, p. 228-229. 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: Kraft pulps bleached by TCF method with the use of 

enzymes, 14
th

 International Conference PROGRESS’02, Progress in Papermaking and paper converting in 

Central and Eastern Europe Countries, Gdańsk 24-27.09.2002, p. II-8-1 – II-8-12. 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D., Bolek M.: Sposób bielenia liściastych mas celulozowych 

siarczanowych, Patent nr 191704 (2006). 

 

W latach 1999-2002 moje prace eksperymentalne dotyczyły wpływu procesu 

delignifikacji tlenowej na wydajność i właściwości wytrzymałościowe mas celulozowych 

bielonych. Badania te prowadziłem jako jeden z wykonawców projektu badawczego KBN o 

numerze 7 T08E 031 17, pt. „Ekologiczne materiały włókniste o polepszonych 

właściwościach przerobowych i użytkowych”. W wyniku realizacji obszernego programu 

badań opracowano sposób przerobu drewna sosnowego i brzozowego na masy celulozowe 

bielone charakteryzujące się wyższą wydajnością z drewna oraz lepszymi właściwościami 

wytrzymałościowymi w porównaniu z masami celulozowymi uzyskiwanymi sposobem 

konwencjonalnym. Poczyniono też wiele istotnych obserwacji dotyczących przebiegu  
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procesu przerobu drewna na bielone masy celulozowe sposobem zmodyfikowanym, w tym 

zmian właściwości włókien i efektywności ich delignifikacji i procesu bielenia. W 

uzupełnieniu tych badań zajmowałem się zagadnieniem usuwania z mas celulozowych 

sosnowej i brzozowej nienasyconych kwasów heksenouronowych. Zastosowano metodę 

obróbki roztworem kwasu siarkowego i oznaczanie tych kwasów metodą spektrofotometrii 

UV. Badałem również wpływ usuwania tych kwasów na wydajność i właściwości 

wytrzymałościowe mas celulozowych.  

Rezultaty wykonanych badań zostały przedstawione w jednej publikacji w czasopiśmie 

z listy filadelfijskiej oraz dwóch publikacjach w czasopiśmie Przegląd Papierniczy, a 

opracowany sposób wytwarzania bielonej masy celulozowej siarczanowej z drewna iglastego, 

którego jestem współautorem, uzyskał ochronę patentową. 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Characteristics of pine kraft pulps with different degrees of  

delignification, Fibres Text. East Eur. 11, 4, 78 (2003). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Usuwanie kwasów heksenouronowych z mas celulozowych siarczanowych 

przez obróbkę kwasową, Przegl. Papiern. 58, 2, 101-105 (2002). 

 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D.: Masy celulozowe siarczanowe papiernicze bielone 

metodą TCF z użyciem enzymów, Przegl. Papiern. 59, 2, 95-99 (2003). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Sposób wytwarzania bielonych mas celulozowych siarczanowych z drewna 

iglastego, Patent Nr 196791 (2006). 

 

W latach 2002-2004 byłem jednym z wykonawców czterech dużych prac badawczych 

zleconych przez firmę International Paper z Kwidzyna, niemiecką firmę Schill&Seilacher 

(AG) oraz Centrum Badawcze ABB. 

Praca zbiorowa: Analiza możliwości poprawy sztywności oraz zwiększenia grubości papieru kserograficznego 

produkowanego na MP2 w IP Kwidzyn po zmianie systemu bielenia mas celulozowych (2002). 

 
Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Badania nad hydrofobizacją włókien celulozowych – opracowanie 

technologii, praca poufna na zlecenie firmy Schill&Seilacher (AG) (2003).  

 
Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Badanie i optymalizacja sposobu przygotowania półproduktu 

papierniczego do zastosowań w urządzeniach energetycznych, cz. I, praca poufna wykonana na zlecenie firmy 

ABB (2003). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Badanie i optymalizacja sposobu przygotowania półproduktu 

papierniczego do zastosowań w urządzeniach energetycznych, cz. II, praca poufna wykonana na zlecenie firmy 

ABB (2003). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Opracowanie technologii wytwarzania półproduktu papierniczego do 

zastosowań w urządzeniach energetycznych, praca poufna wykonana na zlecenie firmy ABB (2004). 
 

W latach 2005-2008 zajmowałem się badaniami dotyczącymi modyfikacji struktury i 

właściwości włóknistych mas papierniczych z zastosowaniem celulozy bakteryjnej. Prace te 

prowadzone były w ramach projektu badawczego KBN nr 3 T08E 060 29 pt. Modyfikacja 
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struktury i właściwości papierniczych półproduktów włóknistych celulozą bakteryjną. 

Badałem zastosowanie celulozy bakteryjnej (wytworzonej w wyniku hodowli bakterii 

Acetobakter xylinum) do poprawy właściwości wytrzymałościowych mas celulozowych 

siarczanowych brzozowej i sosnowej. W tym celu wytwarzano trzy rodzaje kompozytów: 

pierwszy uzyskany w trakcie hodowli bakterii w obecności włókien celulozowych, drugi – w 

wyniku dodatku określonej ilości celulozy bakteryjnej do mas celulozowych oraz trzeci 

dwuwarstwowy – przez połączenie arkusików mas celulozowych z arkusikami celulozy 

bakteryjnej.  

W wyniku badań stwierdzono m.in., że istnieje możliwość modyfikowania 

wytrzymałościowych i strukturalnych właściwości mas celulozowych papierniczych w 

procesie biosyntezy celulozy bakteryjnej zachodzącym w obecności włókien tych mas.  

Na przykład w procesie biosyntezy celulozy bakteryjnej (z zastosowaniem jako źródła 

węgla glukozy), w obecności włókien masy celulozowej brzozowej, można uzyskać 

kompozyt, którego samozerwalność jest zbliżona do samozerwalności masy celulozowej 

podmielonej do smarności ok. 15SR.  

Wyniki badań zostały przedstawione w trzech publikacjach, a opracowany sposób 

modyfikacji właściwości mas celulozowych siarczanowych papierniczych celulozą 

bakteryjną, którego jestem współautorem, uzyskał ochronę patentową. 

Surma-Ślusarska B., Presler S., Danielewicz D.: Characteristics of bacterial cellulose obtained in Acetobakter 

xylinum culture for application in papermaking, Fibres Text. East Eur. 16, 4, 108 (2008). 

  

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D., Presler S.: The properties of composites of unbeaten birch and pine 

sulphate pulps with bacterial cellulose, Fibres Text. East Eur. 16, 6, 127 (2008). 

 

Presler S., Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Zastosowanie celulozy bakteryjnej w papiernictwie, 10th 

Jubelee International Scientific and Technical Conference INPAP’07, Słok k. Bełchatowa 17-19.10.2007, (płyta 

CD). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D., Presler S.: Strength properties of natural cellulose, bacterial cellulose and 

double layer composite of these materials, 16th International Conference PROGRESS’08, Kraków 24-

26.09.2008, (płyta CD). 

 

Surma-Ślusarska B., Leks-Stępień J., Danielewicz D., Bolek M.: Sposób bielenia liściastych mas celulozowych 

siarczanowych, Patent nr 191704 (2006). 

  

W okresie 2005-2007 zrealizowałem też program kompleksowych badań do mojej pracy 

doktorskiej zatytułowanej Badania nad udoskonaleniem technologii wytwarzania bielonych 

mas celulozowych papierniczych.  

Prace badawcze stanowiły rozwinięcie badań prowadzonych przeze mnie w ramach 

grantu KBN o numerze 7 T08E 031 17. Dopracowałem m. in. sposób wytwarzania bielonej 

masy celulozowej drewna sosnowego, polegający na roztwarzaniu drewna sosnowego do 
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wysokiej liczby kappa i zastosowaniu następczej delignifikacji tlenem, a po niej procesu 

bielenia.  

Ustaliłem również efekty zastosowania wstępnej obróbki typowych, przemysłowych 

mas celulozowych sosnowej i brzozowej kwasem nadoctowym na ilość ligniny usuwanej w 

procesie delignifikacji tlenowej, wydajność i właściwości tych mas (lepkość istotna, 

wytrzymałość włókien). Określiłem też ilość ditlenku chloru wymaganą do ich pełnego 

wybielenia. Wykazałem, że zastosowanie takiej obróbki mas celulozowych umożliwia 

usunięcie z nich w procesie tlenowym większej ilości ligniny, przy zachowaniu wyższej 

wydajności i lepszych właściwości wytrzymałościowych. Masy delignifkowane w ten sposób 

można wybielić do wysokiej białości i to ze znacznie mniejszą ilością diltenku chloru. 

 Badania objęły również wpływ wybranych czynników (parametry procesu mielenia 

mas, ich wstępne suszenie, rodzaj i gatunek włókien) na objętość właściwą bielonych mas 

celulozowych. Na podstawie wyników tych badań określiłem sposoby poprawy objętości 

właściwej półproduktu i są to przede wszystkim skrócenie czasu mielenia mas celulozowych, 

zastąpienie części włókien brzozowych niemielonymi włóknami sosnowymi oraz użycie 

masy celulozowej bukowej lub grabowej zamiast brzozowej.  

Wyniki tych prac zostały opublikowane w pięciu publikacjach w czasopismach listy 

filadelfijskiej oraz przedstawione na międzynarodowej konferencji PROGRESS’05. 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Effect of birch and pine fibre content and degree of beating on properties 

of bleached sulphate pulps, Fibres Text. East. Eur. 12, 4, 73 (2004).  

 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Oxygen delignification of high-kappa number pine kraft pulp, Fibres Text. 

East. Eur. 14, 2, 89 (2006).  

 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Extended oxygen delignification of pine kraft pulp, Fibres Text. East. Eur. 

14, 4, 95 (2007). 

 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Extended oxygen delignification of birch kraft pulp, Fibres Text. East. Eur. 

15, 1, 95 (2007). 

 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Beech and hornbeam versus birch and pine pulps, Cellulose Chem. 

Technol. 41, 2-3, 148 (2007). 

 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Effect of birch and pine fibre content and degree of beating on the specific 

apparent volume and strength properties of bleached sulphate pulps, 15th International Papermaking 

Conference PROGRESS’05, 28-30.09.2005 Wrocław.  

 

Po uzyskaniu stopnia doktora, we wrześniu 2008 roku, podjąłem wątek dotyczący 

ważnego zagadnienia rozszerzenia bazy surowcowej dla przemysłu celulozowo-

papierniczego. Prace te stanowiły przedmiot badań grantu MNiSW o numerze N N508 

380135 pt. „Papiernicze półprodukty włókniste o zmniejszonym udziale włókien drewna”, 

którego byłem kierownikiem.  
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Rezultaty wykonanych badań przedstawiono w 8 publikacjach w czasopismach z listy 

filadelfijskiej oraz monografii (część A autoreferatu) oraz dwóch wystąpieniach na 

międzynarodowej konferencji INPAP. Opracowane w ramach tych badań sposoby 

wytwarzania papierniczych półproduktów o zmniejszonym udziale włókien drewna z 

wykorzystaniem konopi przemysłowych oraz niezadrukowanej zużytej tektury falistej zostały 

zgłoszone do ochrony patentowej.  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Application of computer image analysis for characterization of various 

papermaking pulps, Cellulose Chem. Technol. 44 7-8, 285-291 (2010).  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Processing of industrial hemp into papermaking pulps intended for 

bleaching, Fibres Text. East Eur. 18, 6, 110-115 (2010).  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Oxygen delignification and bleaching of industrial hemp pulps, Fibres 

Text. East Eur. 19, 12, 84-88 (2011).  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Characterization of bleached hemp pulps with the use of computer image 

analysis method, Fibres Text. East Eur. 19, 2, 96-101 (2011). 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part I: Delignification, APPITA J. 64, 1, 62-

65 (2011).  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part II: Oxygen delignification and 

bleaching, APPITA J. 64, 1, 66-70 (2011).  

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part III: Printed OCC, APPITA J. 66, 2, 

145-150 (2013). 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Pulping and bleaching OCC. Part IV: Printed and surface treated OCC, 

APPITA J. 66, 2, 151-155 (2013). 

Danielewicz D.: Zużyta tektura falista oraz konopie przemysłowe jako surowce włókniste do wyrobu bielonych 

mas celulozowych papierniczych, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka, 2013 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Processing of industrial hemp into bleached kraft pulps, International 

Scientific and Technical Conference INPAP’10, Słok k. Bełchatowa, 21-23.06.2010, Papermaking, Converting, 

Printing (płyta CD), (komunikat). 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: The properties of bleached pulps from hemp stalks, hemp wood and hemp 

bast fibres, International Scientific and Technical Conference INPAP’10, Słok k. Bełchatowa, 21-23.06.2010, 

Papermaking, Converting, Printing (płyta CD), (komunikat). 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Sposób wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o 

zmniejszonym udziale włókien drewna, Zgłoszenie patentowe Nr P-394947 z dnia 19.05.2011. (dotyczy 

zastosowania łodyg konopi przemysłowych) 

Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Sposób wytwarzania papierniczego półproduktu włóknistego o 

zmniejszonym udziale włókien drewna, Zgłoszenie patentowe Nr P-395045 z dnia 30.05.2011. (dotyczy 

zastosowania zużytej tektury falistej) 

 

W latach 2009-2012 byłem jednym z głównych wykonawców prac dotyczących procesu 

rozpuszczania celulozy w cieczach jonowych oraz wyodrębniania tego składnika z surowców 

lignocelulozowych. Obejmowały one badania procesu rozpuszczania różnego rodzaju celuloz 

w cieczach jonowych, charakterystykę celulozy wytrąconej z cieczy jonowych metodami 

analizy instrumentalnej, wyodrębnianie celulozy z papierniczych półproduktów włóknistych 

bez- i z udziałem enzymów, a także przygotowanie surowców drzewnych do traktowania 



 21 

cieczą jonową. Prace te prowadzone były w ramach zadania „Ciecze jonowe jako bezpieczne 

dla środowiska ekstrachenty celulozy z surowca lignocelulozowego” zleconego przez Instytut 

Technologii Drewna, który był koordynatorem Projektu POIG 01.03.01-30-074/08 pt.: 

„Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców 

lignocelulozowych”. 

Wyniki omawianych prac zostały przedstawione w rozdziale monografii oraz dwóch 

artykułach w czasopiśmie Przegląd Papierniczy. Część prac zawierająca elementy nowości 

naukowej została włączona do zgłoszenia patentowego opracowanego przez instytut 

prowadzący projekt.   

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D., Kaleta M.: Wyodrębnianie celulozy/frakcji węglowodanowej z różnych 

półproduktów półproduktów surowców papierniczych za pomocą cieczy jonowych oraz charakterystyka 

materiałów regenerowanych, „Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem 

surowców lignocelulozowych”, Poznań, 2012 (54 strony). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Solubility of various types of cellulose in ionic liquids, Przegl. Papiern. 68, 

1, 43 (2012). 

 

Surma-Ślusarska B., Danielewicz D., Kaleta M.: Comparison of properties of various types of cellulose before 

and after regeneration from ionic liquids, Przegl. Papiern. 68, 2, 99 (2012). 

 

Pernak J., Paczesna N., Majchrzak J., Zabielska-Matejuk J., Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: 4-Alkilo-4-

benzylomorfoliniowe sole z anionem karboksylowym oraz sposób ich wytwarzania, Zgłoszenie patentowe nr P-

391706 z dnia 01.07.2010.  

   

Podsumowanie dorobku publikacyjnego i wynalazczego 

Moją aktywność naukowo-badawczą po uzyskaniu stopnia doktora (2008) można 

podsumować 20 publikacjami naukowo-badawczymi, w tym 9 artykułami w czasopismach z 

listy filadelfijskiej, 1 monografią, 1 rozdziałem w monografii, 2 artykułami w recenzowanym 

czasopiśmie krajowym, 3 zgłoszeniami patentowymi oraz 4 wystąpieniami na 

międzynarodowych konferencjach naukowych.  

Sumaryczny impact factor tych publikacji wynosi 4,082 (według wartości IF z roku 

publikacji). Mój indeks Hirsha według bazy WoS wynosi 2, a według bazy Scopus – 3. 

Zgodnie z punktami przyznawanymi przez MNiSW poszczególnym czasopismom i innym 

wydawnictwom (monografie, rozdziały w monografiach) w roku publikacji dorobek ten 

wynosi 241 p., a z trzema zgłoszeniami patentowymi (6 p.), łącznie 247 p.  

Całkowity impact factor prac naukowych, w których jestem współautorem wyniósł 

6,271, natomiast liczba punktów 364 (bez zgłoszeń patentowych i patentów) oraz 470 po ich 

uwzględnieniu. 
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W latach 2008-2013 kilkakrotnie recenzowałem artykuły do czasopism z listy 

filadelfijskiej takich jak Bioresources oraz Fibres&Textiles in EE. W latach 2008-2011 byłem 

kierownikiem grantu MNiSW Papiernicze półprodukty włókniste o zmniejszonym udziale 

włókien drewna o numerze NN 508 3801 (grant przyjęty i rozliczony). W 2008 roku 

otrzymałem nagrodę dyrektora Instytutu Papiernictwa i Poligrafii za działalność naukowo-

badawczą. W Instytucie Papiernictwa i Poligrafii pełnię następujące funkcje organizacyjne: 

pełnomocnika dyrektora do spraw BHP, pełnomocnika dyrektora d.s. utylizacji odpadów, a 

od roku 2012 także funkcję p.o. kierownika Zakładu Technologii Włóknistych Mas 

Papierniczych.  

D. Charakterystyka dorobku dydaktycznego 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii powierzano 

mi od roku 2001. Były to zajęcia laboratoryjne z przedmiotów „Struktura i właściwości 

papierniczych surowców roślinnych”, „Metrologia mas włóknistych”, „Chemia drewna”, 

Chemia papieru”, „Laboratorium przeddyplomowe”, „Podstawowe procesy i urządzenia w 

papiernictwie i poligrafii”, „Technologia przetwórstwa papierniczego” oraz „Podstawy 

metrologii w papiernictwie i poligrafii” w wymiarze od 45 do 315 godzin w latach 2001-

2007. 

Od 2008 roku prowadzę zajęcia laboratoryjne z przedmiotów „Fizykochemiczne 

podstawy papiernictwa i poligrafii” cz. I i II, „Metrologia mas włóknistych”, „Chemia 

papieru” oraz „Technologia mas włóknistych” dla studentów studiów stacjonarnych.  

W 2010 roku powierzono mi prowadzenie wykładów wraz z laboratorium na studiach 

niestacjonarnych z przedmiotów „Fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii cz. I i 

II” oraz „Metrologia mas włóknistych”.  

Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzę również wykłady dla studentów studiów 

stacjonarnych z przedmiotu „Technologia mas włóknistych”.  

Ponadto biorę udział w zajęciach laboratoryjnych na studiach podyplomowych 

organizowanych przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii. Prowadziłem m.in. zajęcia 

laboratoryjne z przedmiotu „Procesy fizykochemiczne w celulozownictwie”. 

Istotnym elementem mojego dorobku dydaktycznego jest przygotowanie w latach 

2001-2012 dziesięciu stanowisk badawczych, które wykorzystują studenci, m.in. w trakcie 

realizacji swoich prac inżynierskich i magisterskich.  
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Pod moim kierownictwem wykonano 3 prace inżynierskie oraz 5 prac magisterskich. 

Uzyskuję pozytywne oceny w ankietach studenckich. 

E. Charakterystyka dorobku popularyzatorskiego  

Przygotowywałem prezentacje posterowe z prac prowadzonych w Zakładzie 

Technologii Włóknistych Mas Papierniczych przedstawiane w Instytucie Papiernictwa i 

Poligrafii oraz na konferencjach połączonych z wystawami, upowszechniające wiedzę nt. 

rozszerzenia bazy surowcowej dla papiernictwa. 

W 2012 r., po powierzeniu mi funkcji p.o. kierownika Zakładu Włóknistych Mas 

Papierniczych, zaprojektowałem i uruchomiłem stronę internetową tego Zakładu 

(www.pulppaper.eu) w języku polskim i angielskim, na której zamieściłem m.in. ofertę 

dotyczącą prac naukowo-badawczych, wykaz aparatury naukowej, dorobek naukowo-

badawczy pracowników Zakładu oraz tematy wykonanych prac dyplomowych studentów. 

Stronę tę wykorzystuję w staraniach o pozyskanie zleceń z przemysłu oraz do rozwinięcia 

współpracy międzynarodowej. 

Brałem udział w różnych inicjatywach podejmowanych przez dyrektor Instytutu 

Papiernictwa i Poligrafii p. prof. B. Surmę-Ślusarską w celu wsparcia procesu kształcenia 

specjalistów papierników, w tym m.in. w otwarciu w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii 

interaktywnego Muzeum Papieru i Druku oraz Galerii, organizowaniu wystaw dydaktycznych 

we współpracy z zakładami pracy i uczelniami. 

Byłem również członkiem komitetu organizacyjnego X Konferencji Naukowo-

Technicznej i Wystawy „INPAP” 2013”, a od roku 2012 jestem członkiem stowarzyszenia 

australijskiego i nowozelandzkiego przemysłu celulozowo-papierniczego APPITA.  
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